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Ytri ngsfrihet ti I besvær
ttMenvi et ganskemange,og du e'berre ein.
Di meininger dessverrekun skjinn og bein!
Men vi har fett på knokane,et stor'og sterk'i krokane'
Og vi har lært å lyda vår kapteinoo
I
Med sin satg "Fettpå lcnokøne"sattepopgruppen"Vestlandsfanden"i sin tid i burleskevendingersøkelysetpå
ytringsfrihetens
kår, - slik dennådeløsevirkelighetskapesog
målbæresnår samfunnettillater maktenssprakå føre ordet. En
gjengsdefinisjonpå ytringsfrihetfinner vi i Den Europ6iske
av 4. november1950,somfastMenneskerettighetskonvensjon
slårat:2
"Enhverskal ha rett til ytringsfrihet. Dennerett skal
omfattefrihettil å ha meningerog til å mottaog meddeleopplysningerog tankeruten innblandingav offentligemyndigheter
og utenhensyntil territoriale grenser".

Men hva sieregentligGrunnlovenom saken?Svaretfinner
vi i $ 100,sominntil ifior (uendretfra 1814)haddeen relativt
grei,oversiktligog noenlundeforståeligordlyd:
"Trykkefrihedbørfinde sted.Ingenkan straffesfor noget
skrift, af hvadIndholddet endmaattevære,somhanhar ladet
har
og abenbare
trykkeellerudgive,medmindrehanforsætligen
entenselvvist,ellertilskyndetandretil, UlydighedmodLovene,
eller de konstitutionelle
Ringeagtmod Religionen,Sædelighed
Magter,Modstandmod dissesbefalinger,eller fremførtfalske
Beskyldningermod Nogen. Frimodige
og ærekrænkende
og hvilkensomhelstandenGjenstand,
Ytringer,om Statsstyrelsen
ereEnhvertilladte".

en begrensningsom i sine
DeretteranviserKonvensjonen
kanværebetydelig:
praktiskekonsekvenser

somdet fortsatt
Man skulletro at dettevar en bestemmelse
skulleværemulig for detnorskefolk å levemed,mendetskulle
etterhvert vise segat våre øvrighetermentenoe annet. Kan
"Denneartikkel skal ikke væretil hinderfor at en stat
hendehaddemansettseglei på at folk ytret segi tide og utide,
kangjørekringkasting,televisjoneller kinoforetagendertil gienmenstundomogsåom andregjenstansærligom statsstyrelsen,
standfor en lisensiering".
tok iallfall statenaffære("tok
der.Påtampenav det20.århundre
og kulturjournalistikk)
heter
i
tidsriktig
sportsansvar",
som
det
er
er
noe
stort
sett
alle
nordmenn
er
bra,
d€t
Ytringsfrihet
for å fil skikk på disse
og nedsatteen Ytringsfrihetskommisjon
enigeom. Rimeligvis,for vi er et lovlydigfolkeferd,og ytringsfrihetener ikke barehjemleti Menneskerettighetskonvensjonenutvekstene.Vedterskelentil det21. århundreversertedetsålemenmedovertonerav alvor)om at
desforlydender(spøkefulle,
Grunnloven.Følgeligerytrings- denerendognedfelti selveste
i
fruktbartsamvirkemeddensåkalte
Ytringsfrihetskommisjonen
ytrer
liker.
noen
noe
som
vi
ikke
lenge
ikke
iallfall
så
frihet OK,
(er detnoensomhuskerden?)ville sørgefor
Verdikommisjonen
Da er detmisbrukav ytringsfriheten,og denslagsskalvi ikke ha
at fremtidigefrimodigeytringerikke skullemisbrukestil å målnoe av.
bæreannetennpolitiskkorrekteverdier... 4
Slik må man tolke resultateneav den spørreskjemaav en
Spøktil side: Et prinsipieltproblemved nedsettelse
somTNS Gallupifior høstutførtepå oppdragfor
undersøkelsen
kommisjonav dennekarakterer at deti bunnog grunnvil bestå
datatjeneste.
norsksamfunnsvitenskapelig
mellompå denenesideindiviinteressekonflikt
eneksistensiell
ytre segfritt, og på denannen
praktisering
til
å
av
sin
rett
dets
opppresentert
kommentert
stort
og
i
en
ble
Undersøkelsen
sidestatsmaktens
bekvemmelighetshensyn
- denstilbøyelighet
29.juli i år.3 Det fremgårherat av et
slåttartikkeli Aftenposten
uten å generesav
utøve
sine
funksjoner
til
å
foretrekke
å
kunne
svarte
på
personer
i
I
fu
alderen
8-79
utvalg
1404
representativt
nærgående
kxitikk. I dengraden slik kommisjonblir bemannet
76,9prosentat de vil nektenazisterå holde offentligemøter.
egetapparat- eller med
for statsmaktens
med representanter
e 67,5prosentog 54,9prosentat henLikeledesmenerrespektiv
aktørerSomstårdetteapparatnær- vil detligge
holdsvisrasisterog muslimskefundamentalisenlatentkimetil enklassisk"bukken-og-havreter ikke bør fil lov til å samlespå sammevis,
I hvilken graddettegjorde
sekken"-situasjon.
kristnefunhøyreekstremister,
menskategoriene
gjeldende
Ytringsfrihetskommisjonens
for
seg
og
kommunisvenstreekstremister
damentalister,
overher.
skaldetikke spekuleres
vedkommende,
bedømmelse
for tilsvarende
ter gjøresgjenstand
Det skal imidlertidbemerkesat statligansatte
43,6prosent,37,2 prosertt,29,9
av henholdsvis
utgjordetre {erdedelerav
og/ellerstatslønnede
prosento924,7prosentav de spurte.Bare20,3
de ialt 16personersomoppnevntsommedlemprosentmenerat allebørfå lov til å holdemøter.
mer av kommisjonenda denneble nedsatt23.
august1996.
er sammenmedtrykkeForsamlingsfriheten
frihetenen integrertdel av vår grunnlovsfestede
Når så er sagt,skal det ogsåerkjennesat
ytringsfrihet.Menheleåtti prosentav befolkninonenåpenbarttok sinoppYtringsfrihetskommisj
genmeneraltsåat vi bør ha strengeregrenserfor
gavealvorlig nok. At den leverteet grundig,
yhingsfriheten
ennhvaGrunnlovenåpnerfor idag.
seriøstog øyensynligsamvittighetsfullarbeid,
heteriAftenpostEns
Somdetsammenfabringsvis
syneså fremgåavkommisjonensinnstilling,som
overskrift: "Ja til mindre1*ingsfrihet". I sn
er å lesei et omfangsriktdokumenti serienNorlederartikkelom saken31.juli kommentereraviges Offentlige Utredninger,med kodehar avdeksende holdningersomundersøkelsen
NOU 1999:274.5
betesnelsen
intoleranse".
ket, som " Oppsildsvekkende
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Sakensvidereforløpavspeilerentilsvarendegrundighetfra
- deutøvendesåvelsomdelovgivende- side.
varemyndigheters
utredning,densforslagtil
i kommisjonens
Med utgangspunkt
om ytringsfrihetensamtden påfølny grunnlovsbestemmelse
gendehøring somutredningenble gjort gienstandfoq ble det
St.meld.
om saken- henholdsvis
lagtfremto stortingsmeldinger
nr.42 (1999-2000)og St.meld.nr.26 (2003-2004)'6
På grunnlagav disseomfattendeforarbeideneforetok StorendringavGrunnlovens
tingeti 2004engjennomgripende
$ 100.
formuleringer- somnå fremstari ny
I tilleggtil de opprinnelige
form, radbrukkettil henimotdetuglenkjennelige- er paragrafen
utvidet med en rekke nye elementer,slik at den totalt er ca' tre
gangersålangsomfør. Detteble ifølge
gjort "medsiktepå å
lederartikkel,
ovensiterte
Aftenpostens
styrkeden enkeltesrett til å ytre segfritt, uten frykt for represatanke,menmedførerdenriktighet?Ved
lier". En betryggende
gjennomlesning
av dennye tekstensittermanigjen medet beklemmendeinntrykk av at den nye paragrafenikke innebærer
noenstyrkelseav yhingsfriheten,mentvertimoten svekkelse.
har giennomgående
De mangenye og ordrikeformuleringerig
kvalifiserendekarakter,hvor det i punkt for punkt og i ulne venhensyn"m.v.) gis uttrykk for de
dinger("særligtungtveiende
våre lovgiveremenerytringsfrihetenbør være
begrensninger
sisteledd,servi at
undergitt.Og nårvi kommertil paragrafens
temaetikke er ytringsfriheti detheletatt,menstatensoppgaver.
Her heter detat "DetpaaliggerStatensMyndighederat lægge
Forholdenetil rettefor en aabenog oplystoffentligSamtale".
for denoffentAt det er en statligoppgaveå leggepremissene
er en konstruksjonsomvi kjennerfra tolige meningsdannelse,
talitæresamfunn- staterutstyrt med særskilte"informasjonso.l. for slikeformåI,medandreord landsomdet
departementer"
segmed.
ikke burdeværenaturligå sammenligne
La ossdvele et øyeblikkved selveyhingsfrihetsbegrepet:
Hva er poengetmed å gi ytringsfrihetenet særskilt,endog
grunnlovsfestet,
rettsvern?Det er ikkefor hbeskyttedin adgang
til å kalle naboenet rasshøI,eller for å gi journalisterlov til å
motnavngitteperbeskyldninger
usanneog krenkende
fremsette
soner. Det er ikke for å oppmuntregodtfolktil å "bannei kirken", - hverkeni konkretelleroverførtbetydning.Det er heller
ikke for å gi maksimaltvirkeromfor pornografi,blasfemieller
hatefulleuttalelser.Det er ikke engang- somnoenøyensynlig
n'standup"-ft66ikere
en spesialmåttemene7 - for L gi såkalte
patenterthjemmelfor å vise sitt publikumakterspeilet.Det er
viktig å minneom dette,fordi mye av dendebattsomfant stedi
2002-2004(bådedenoffentligedebattsomutspiltesegi media'
somer nedfeltspesielti St'meld'nr.
og de interneoverlegninger
nettopphaddefo26) omkringdenforeslåttegrunnlovsendring,
Men
ogtildelssensurproblematikken.
kuspåinjurie-dimensjonen
på slikeområi dengraddetmåtteværebehovfor lovregulering
der,vil dettebehovetkunneivaretasinnenrammenav detøvrige
ordinærelowerk. Dette er forhold som ikke naturlig hører
hjemmei et landsforfatning- detskonstitusjon.

n

ikke bare et uttrykk for et liberalt samfunnstoleranseoverfor
for etrasjoneltfun"awikere", menenpraktisksikkerhetsventil
gerendesamfunnssystem.
ved
- representert
om lydighetmotstatsmakten
Spørsmålet
tid
enhver
til
politiske
som
aktører
måtte
utgå
fra
de
som
bud
de
måtte værehusvarmepå samfunnetskommandohøyder,er en
klassiskproblemstilling- ogsåfor de enkeltindividerog det sieller
somikke ståri et ansettelsesvile samfunnsorganisasjoner
til staten. Spesieltfor kirkesamfunnog relikontraktsforhold
kan Mesterensord om å "gi keiserendet
giøseorganisasjoner
et moralsk
er
og
Gud
detsomGudser" presentere
keiserens
iom
dilemmasåvelsomet etisktankekors- ikke barei forholdtil en
menogsåhvaangårde eventyranniskellertotalitærstatsmakt,
tuelleforpliktelseroverforet regimemeddemokratisklegitimitet. 9 For personeri offentligtjeneste- og det har etterhvert
kommettil å gieldestadigflere- er detteimidlertidikke bareet
og fryklen
spørsmålom etikk. Det gielderogsåkarridrehens)m
- ellerfor å settedetpå spissen,selvelevebrødet.
får represalier
i vår Grunnlovsgamle$ 100er
Denviktigstebestemmelsen
derfordensistesetningen:"FrimodigeYtringetomStatsstyrelsen
ereEnhvertilladte". Denrrc
andenGienstand
og hvilkensomhelst
somimidlertidri fakti.k b.holdt uendreti dennyeparagrafen,
til dengamle- ogsåinneholderen viktig unntaksi motsetning
regeli form av fblgendetilføyelse: "Det kan kun sættesslige
klarlig defineredeGrændserfor denneRet, hvor særlig tungt'
veiende Hensyn giøre det forsvarlig holdt op imod
henBegrundels
er ". Hva slagsn'tungtveiende
Yningsfrihedens
syn" manhar i tankene,er uklart,mendet er tindrendeklart at
detteinnebæreren vesentliguthulingav ytringsfriheten.Mer
spesifiktbety'dennetilføyelsenen klar advarseltil statensansåttemot å gi uttrykk for synspunktersommåtteawike fra detil
enhvertid aksepterte.
Dettesisteer egentligikke noenytt. Alleredei densakalte
forsvarsmi"munnkurvstriden"i I 986-87knesattedaværende
nisterJohanJørgenHolstdoktrinenom at "uskrevneregler"går
når det gjeldergrensenefor
foran lovfestedebestemmelser
adgangtil å ytre segi det offentligerom' Da
militærpersoners
dettebågynnerå bli en stundsiden,kan det værenyttig kort å
hva stridengialdtog hvilket forløpdenfikk: I 0
rekapitulere

Vedet foredragfor "Folk og forsvar"i Brumunddal16.desember1986gikk Holst ut med en advarseltil "militæremynutfor ytringsfrihet' Den 22. desember
digheter"om grensene
og kom igjentilbake
dylet handettei en artikkeli Aftenposten,
tii ipørsmåleti et foredragfor OsloMilitæreSamfund12.januar
hadde tre ankepunkter;(1)
1987. Forsvarsministeren
85",hvor
i oktober1986 av "Forsvarsstudien
Offentliggjørelsen
FredrikBull-Hansenkrevdesterkerekonsentrasjon
forsvarssjef
for at bådeSør-og Nord-Norgeskulle
av forsvårsressursene
foredragi Oslo
kunneforsvaressamtidig;(2) Forsvarssjefens
Militære SamfundL desembersammeår; og (3) Forsvarssjefensuttalelserom økonomipå et årsmøtei et av befalsforbundog Befalsene. Holstsutspill førte til en livlig pressedebatt,
grunnlegav
Det er i egenskapav ytringsfrihetenskarakter
forbundettok til ordemot Holst etterat han offentligbenyttet
at denbørværenedfelti et
gendemenneskeog borgerrettighet
militæreledelse.I pressen
uttrykk om Forsvarets
nedsettende
landsskrevneforfatning. Ytringsfrihetener først og fremstble detvist til atHolstselvi et foredragI 7. augusthaddeoppfor- detviktigstevemborgerne,dvs.
ved sidenav rettssikkerheten
dret den militæreledelsetil å deltai offentlig debatt. Den 9.
side.8 Mer
fra myndighetenes
du ogjeg, harmot maktovergrep
- medhjemmeli
januarklagetAftenposten
til Kongeni statsråd
spesifikt- ut i fra densituasjonsområdeti 1814- var detmakthaddeavslåttå
forsvarsministeren
over
at
bffentlighetsloven
fikk
landet
at
påliggendemeden bestemmelse
somkunnesikre
om
mellomhamog forsvarssjefen
gi innsyni enkorrespondanse
ikke gjennomsyretav servilitetog feigetuavhengigembetsverk,
innsyn
om
anke
militær
ytringsfrihet.
Aftenpostens
for
grensene
en
embetsgi
landet
såfordelenemedå
het. Eidsvollsmennene
61. 7. f.b*ut avslåttav Regjeringen,som begrunnetavslaget
tilbøyelighestandsomrakryggetkunnemotståkongemaktens
til Offentlighetslounntaksbestemmelse
meden skjønnsmessig
Stortingets
ter til å tilø segbeføyelsersom kunneundergtave
I l. februaruttalteHolstog Bullven. I en fellespresseuttalelse
autonomiog Grunnlovensukrenkelighet.Det blir likevel for
"giensnevertå tolke $ 100 utelukkendesom et tids- og situasjons- Hansenat dehaddesnakketsammen,og funnetfremtil en
betingettiltak. Et viktig hensynved å vemeom embetsverkets sidig forståelse". Sakenble imidlertid tatt opp i Stortingets
bedt
og forsvarssjefble
ogbådeforsvarsminister
forsvarskomit6,
integritet,var - og er - samfunnetsbehovfor et faglig korrektiv
om åklargløresinesyn. Den I .juni 1987ble"Munnkurvstriden"
utøvelseavdensfunksjoner.Derformåtteytringstil statsmaktens
debatterti Stortinget,hvor flere talereytret sterkkritikk av forskulle kunne fremføresine
frihetensikresslik at statsansatte
svarsministeren.Fra borgerlighold ble det fremholdtat man
meningerutenfrykt for jobbenesine. I såmåteer ytringfriheten
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iberøreri densammenheng
selvekjemeni det sommå ansees
for å værepolitiskebeslutninger.
De formellemilitærfagligeråd
i denneforbindelse
gisav forsvarssjefen
til Regjeringen,
og bygger på militærfagligewrderingerknyttettil slike forhold som
våre Styrkerstilgjengelighetog egnethet,mandatetshensiktsmessighet,
risiko,Kommandoforhold,
denoperaoperasjonenes
vi deltari etc.EnhveroIfiser
2001,da førstestats- tive uwiklingeni de operasjoner
En analogsak utspiltesegsenhøstes
kanogsåuttalesegom rentfaktiske,fagmilitæreforholdi kraft
advokatLasseQvigstadskreven artikkelmedenkelteforsiktig
av sin tilling eller kompetanseder dette naturlig kommer
på amerikanske
myndigheters
håndtering
kritiskesynspunkter
inn underhansellerhennestjenestestilling.Eksemplerpå slike
I 1.september
sammeåLr
i kjølvannetavterroraksjonene
- avvisse
på
militærfagligespørsmålkan væreulike militærekapasiteters
Førstestatsadvokaten
tjenestegjorde
rettssikkerhetsspørsmål.
egnetheti forhold til ulike oppdragog operasjoner,
militærdettetidspunktetmidlertidig somspesialutsending
fi ustisråd)ved
generelt,hvilke kapasitemaktensmuligheterog begrensninger
i Washington.Artikkeleninneholdt(skulle
Norgesambassade
ter og hvilkenkompetanse
Forsvaretinneharpå ulike områder
det senerevise seg)intet somkunnefremstillessom bruddpå
skrevnerettsregler-detværesegLov om forsvarshemmeligheter, mv. Militært personellkan imidlertid ikke gå ut i medienei
tjenesteligsammenheng
mednormativestandpunkter
om hvilke
ellerBeskyttelsesinstruksen,
ei hellernoen
Sikkerhetsinstruksen
operasjoner
Norgebør eller ikke bør eltai. Dettevil i enhver
somstodi åpenbarmotstridtil hvamanmedet noe
synspunkter
situasjonværevurderingersomdet er opp til politiskemyndigullentuttrykkgjernebenevnersom"offisiell norskpolitikk". En
heterå foreta. Dennebegrensningen
har selvsagtingentingå
fra en personi en slik stillingble likevelanslik meningsytring
gjøremedoffrserersadgangtil å deltai samfunnsdebatten
med
settsomsåpasslite ønskeligat Qvigstadble nektetå offentligpolitiskestandpunkter,
hverkengenerelteller i forsvars-og sikgiøreden. Velå merkes,ålengedetvarte,for artikkelenbletrykt
kerhetspolitiske
sammenhenger.
Imidlertid må det da skilles
somkronikkiAftenpostenallerede2.januar2002- umiddelbart
mellomhva manuttalersegom i uniformog i kraft av sin stiletterat forfatterenhaddefratrådtstillingeni Washingtonog vendt
medet politisk engaling, og hva mansier somprivatpersoner
hjemtil sitt embetesomførstestatsadvokat.
sjement.Forsvarets
å presisere
dettefor alt milisjeferpålegges
tærtpersonell'n.
myndigheters
sidekunnedet fremføres
Fra de overordnede
godegrunnerfor i angjeldende
sakå settemunnkurvpåenskriveEn sterktekst- meden detaljeringsgrad
sornkansynesomgladembetsmann.
Detble daogsågjort. De konkreteargumenvendtproporsjonal
ommanskulleønskeå
medpresisjonsnivået,
ter skalikke drøftesnænnereher. Pådetprinsipielleplaninneforlystesegmeden smulepolemikk. Men detteer ikke en sak
bar sakenimidlertidat våremyndigheternok en gangvalgteå
somer egnettil å fremkallelystighet.Med sitt nye direktivhar
stadfesteHolst-doktrinenom at visseuskrevneregler- denne
generalDiesen- medvår reviderteGrunnlovi hånd- stadfestet
gangomtalt som "Iojalitetsprinsippet " og " innordningskravet"
Holst-doktrinen
i skjerpetog tilnærmetkodifisertform.
bestemmelser
nårdetgielder
- harforrangfremforde lovfestede
grensene
for hva somkanytresoffentlig.I I
MeddennyeGrunnlovspa.ragrafen
harvi fortsatt-medvisse
modifikasjoner
- ytringsfriheti Norge. Vi serimidlertidkontuDet er dennedoktrinensom nå er nedfelti selveGrunnloreneav en utviklinghvor'nintegritet"blir erstattetav "lojalitet"
generalSverre
forsvarssjef,
ven. Derforstårogsåvårnåværende
som det styrendeprinsipp. I så måteer dettekontureneav et
Diesen,petrygg grunni forhold til Grunnloven,når han i sin
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Noter
1 Refreng fra sangen "Fett på knokane", radiohit av popgruppen " Vestlandsfanden"mai 1982.
2 EuroparådetsKonvensjon om beskyttelseav menneskerettighetene og de grunnleeeende friheter, inngått i Roma 4. november 1950, artikkel 10. For en nænnerepresentasjonav forfatterens bruk av ytringsfrihetsbegrepet vises til Odd Gunnar
Skagestad,avhandlingenØkonomi og politikk i Syd-Afrika. En
studieav sentralefrihetsdimensjoner
i lys av økonomiskog politisk ulikebehandling, rapport til UiO april 1974, ny utg. NordiskaAfrikainstitutet, Uppsala, januar2004, spesielts.12-13 samt
kapitlet "Ytringsfrihet og trykkefrihet; samt adgangtil kunstnerisk utfoldelse",s.67-72.
3 Aftenposten(del 1) 29. juli 2005, førstesideoppslaget
"Ja
til mindre ytringsfrihet" og artikkelen "Vil begrenseytringsfriheten",s.4-5.
4 Se f.eks. Odd Gunnar Skagestad,Norge på terskelen,
DirekteForlaget,Oslo 2000, s.94-95.
5 Nettutgavehttp://odin.dep.no/jd/norsk/dok/andre_doi</nou/
0 I 2005-020029/hov002-bu.htm1
.
6 Nettutgavehttp ://odin.dep.nodd/norsk/dok/regpubl/stmeld/
0 I 2001-0400I 9/hov00I -bu.html .
7 F.eks.ShabanaRehman,"Fear ofthe big black ass* ytringsfrihet", artikkel i Morgenbladet9.-15. september2005, s.21.
8 Jfr. Odd Gunnar Skagestad,"Rettssikkerhetensgrenser",
kronikk i FarmannNewsletter,Uke24,17.juni 2005,nettutgave
http://wwwfarmann.nol arkivI 2005/06/farmannkronikke.html .
9 Jfr. teologiprofessorBernt T. Oftestadsillustrerende drøftelse i kronikken "Den katolske kirke og Hitler",
Aftenposten6. september2005.
l0 Hendelsesforløpgjengitt etter Aftenpostensoppslagsbok
HVEM HVA HVOR 1988,Schibstedsforlag, Oslo 1987,s.73.
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11Aftenposten2. januar2002,førstesideoppslaget
"Qvigstad
kneblet av UD" og artikkelen "UD stoppet kritisk Qvigstad".
12 SverreDiesen,"Hva må gjøresi Forsvaret?",artikkel (kronikk) i Aftenposten 2. april2005.
13 Odd Gunnar Skagestad,"Forsvaret: En ny kost - og en
ny giv?", artikkel i Pro Patria / Vårt Vem,mai 2005, s.64-65.
14 "Diesens visjoner", lederartikkel i Aftenposten 2. april
2005.
l5 Geir Anda, "Offiserers uttalelser til mediene", artikkel i
Aftenposten14. oktober2005.
l 6 "Oppsiktsvekkendeintoleranse",lederartikkeli Aftenposten 31. iuli 2005.
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