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Blir norske barn tryggere av at deres rettigheter grunnlovfestes?

Alarm: Neste uke blir det foreslått å endre den norske grunn-loven.
Nei, ingen grunn til alarm. Det meste blir som før. 

Det var daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland som i 2009
tok initiativet til å revidere Grunnloven foran jubileet i 2014. Et utvalg
ledet av presidentkollega Inge Lønning ble satt ned. Til uka
presenterer de sine anbefalinger. 

Arkaisk. En ting er allerede klarlagt: Grunnloven skal fortsatt skrives
etter rettskrivingen av 1814, det vil si på gammeldags dansk. Dette
arkaiske språket skaper inntrykk av noe uforanderlig. Men faktum er at
bare en tredjedel av paragrafene står uendret. 

Likevel er ikke Grunnloven oppdatert. «Kongen vælger selv et Raad af
stemmeberettigede norske Borgere. Kongen fordeler Forretningerne
iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt
eragter», står det for eksempel. Men siden 1884 er det Stortinget som
har bestemt hvem som skal danne regjering, og statsministeren hvem
som skal sitte i den. 

Politiske partier står det bare om i forbindelse med fordeling av
stortingsmandater etter et valg. Men det er ikke meningen å skrive
parlamentarismen inn i Grunnloven denne gangen. 

Menneskerettighetene. Grunnlovsfedrene hadde den franske
menneskerettighetserklæringen fra 1789 som sin rettesnor. Viktigst var
selve folkesuvereniteten, altså at kongen får makten fra folket, ikke fra
Gud. Også flere menneskerettigheter ble skrevet inn, for eksempel
ytringsfrihet og forbud mot tortur. 

Mye er skjedd med menneskerettighetene siden den gang. Ikke minst
har Norge tiltrådt en rekke avtaler, med FNs
menneskerettighetskonvensjon fra 1948 som den viktigste. Grunnloven
fikk for noen år siden en paragraf som forankrer statens forpliktelse på
menneskerettighetene generelt: «Det paaligger Statens Myndigheder
at respektere og sikre Menneskerettighederne.» 

Mandatet Lønning-utvalget fikk fra Stortinget var nettopp å ajourføre
Grunnloven når det gjelder menneskerettighetene. Det kommer trolig
til å bli foreslått en rekke nye paragrafer om slikt som barns rettigheter,
om vern mot diskriminering, privatlivets fred, demonstrasjonfrihet og
retten til å danne politiske partier. 

Ingenting av dette innebærer noe nytt. Det eneste nye blir at det også
står i Grunnloven, ikke bare i andre lover eller i traktater Norge har
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undertegnet. 

Nasjonal kontroll. Det er mulig en slik spesifisering i Grunnloven kan gi
oss større nasjonal kontroll over praktiseringen av
menneskerettighetene. Tolkningen av disse rettighetene utøves av
internasjonale organer som Menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg. De utvider stadig forståelsen gjennom sine avgjørelser, og
dermed er noe av praktiseringen av vår lovgivning i realiteten kommet
ut av norske myndigheters hender. 

Det er uklart hvordan dette vil endres av at menneskerettighetene står i
Grunnloven. Fortsatt vil vi jo være forpliktet på traktater og
internasjonale organer. 

Vil norske barn bli tatt mer hensyn til dersom det står i Grunnloven? Vil
det bli vanskeligere med inngrep i privatlivets fred av at det står i
Grunnloven? Miljøet har allerede fått sitt grunnlovsvern, uten at det har
betydd så mye. 

Tilfredse. å hva skal vi med en grunnlov? En viktig hensikt med
Grunnloven er at det ikke skal være for lett for tilfeldige politiske flertall
og stemningsvinder å forandre samfunnets grunnleggende spilleregler.
Utøya-gjerningsmannen er for eksempel vernet av
grunnlovsparagrafen om at ingen lover kan gis til-bakevirkende kraft. 

Men i 2012 - helt uavhengig av revisjonsprosessen - skal vi endre
samfunnets grunnleggende verdi-formulering i Grunnlovens paragraf
2. Og Inge Lønning er en av dem som står bak forslaget om å endre
reglene for folkeavstemming ved suverenitetsavståelse. 

Begge deler betyr mer enn revisjonsforslagene fra Lønnings utvalg.
Når det er så lite debatt om Grunnloven er det kanskje fordi vi
grunnleggende sett er tilfredse? 

Erling Rimehaug 

samfunnsredaktør 

erling.rimehaug@vl.no 

Grunnloven
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 - Inge Lønning leder utvalget som skal revidere Grunnloven før
jubileet i 2014 Foto: Knut Falch/Scanpix
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