
  
 

RETSHISTORIE / RETTEN I SAMFUNDET omprøve V2012/13 
 

RETSHISTORIE 
 
Der ønskes en beskrivelse og analyse af proportionalitetsprincippet i retshistorisk belysning. 

 
 

 
RETTEN I SAMFUNDET 

Fra tid til anden diskuteres det blandt medier, politikere og kommunikationseksperter, om internettet 
er en gevinst eller en fare for demokratiet: På den ene side er internettet et godt medie i forhold til at 
kunne formidle og inddrage borgere i store såvel som små problemstillinger og beslutninger, men på 
den anden side er der risiko for, at de let tilgængelige oplysninger, som internettet også stiller til 
rådighed, kan have politisk slagside eller fremtræde som mere rigtige eller objektive, end de måske 
er. Sidstnævnte udgør selv sagt en betydelig risiko for demokratiet, hvis man forudsætter, at dette 
kun fungerer på baggrund af gennemskuelig information. 

En af de hjemmesider, som i det forgangne år blev inddraget i en diskussion om lødighed, var 
www.leksikon.org, der indeholder værket ”Leksikon for det 21. århundrede”. Udgiverne af værket 
præsenterer selv værket med bl.a. følgende indledning: ”Det er altid sejrherrerne, der skriver histori-
en. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag. … Nu gør vi en undtagelse! 
Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har 
arbejdet på siden 1998. … Leksikonet er ikke neutralt, for neutraliteten findes ikke. I stedet søger 
det at komme med forskellige bud og fortolkninger på de begreber, der behandles. Læseren får ikke 
præsenteret én forklaring, men flere. I den forstand er det udogmatisk, og deraf leksikonets motto: 
Tvivl på alt.” 

Følgende uddrag, der ikke blev inddraget i den omtalte lødighedsdiskussion, er taget fra opslaget 
”Demokrati”, forfattet af Rune Slagstad: 

”Demokrati er udtryk for en revolutionær målsætning om et samfund frit for privilegier af enhver 
slags, uden menneskets herredømme over mennesket og med lige ret og mulighed for enhver til at 
udfolde sine evner. Det demokratiske samfund anerkender ingen andre politiske spilleregler, end 
dem som er fastlagt gennem fri og utvungen diskussion mellem samfundsborgere. Den demokrati-
ske idé bygger på menneskets grundlæggende interesse i deltagelse og selvstyre med henblik på 
kontrol over egne arbejds- og livsbetingelser. Som politisk styreform har det borgerlige samfund 
udviklet det parlamentariske demokrati – indirekte demokrati. En anden – om end ikke konkurreren-
de – styreform, rådsdemokratiet – direkte demokrati – er særlig knyttet til den socialistiske tradition. 
…  

Det borgerligt-liberale eller »vestlige« demokrati har udviklet sig som et repræsentativt demokrati. 
Så sent som i slutningen af 1700-tallet blev tanken om et »repræsentativt demokrati« anset for en 
selvmodsigelse. Jean-Jacques Rousseau (1712-78) hævdede f.eks., at et folk som lod sig repræsente-
re, var et ufrit folk. Folkeviljen kunne kun udtrykkes gennem det direkte demokrati. Indenfor 
»vestlig« tankegang er »demokrati« og »repræsentation« derimod i dag blevet identiske begreber.  

Udviklingen af det repræsentative demokrati … kan skitseres i fem faser:  

1. En tidlig, før-revolutionær fase med store lokale variationer i stemmeretspraksis men med  
  stemmeretten knyttet til medlemskab af en anerkendt stand – adel, præsteskab e.l.  
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2. Stigende standardisering af stemmeretten i kølvandet på den nordamerikanske revolution i 1776 
  og den franske revolution i 1789; større grad af lighed mellem dem der havde stemmeret, men  
  med ejendom og indtægt som betingelse.  

3. Massemobiliseringens fase med omfattende udvidelse af stemmeretten, men fortsat således at  
  én person gennem forskellige ordninger kan have flere stemmer.  

4. Almen stemmeret for mænd, med eliminering af de formelle og sociale betingelser for stemme -
  ret.  

5. Fortsat demokratisering, med stemmeret for kvinder, sænkning af valgretsalderen m.v.  

 

… parlamentarisk-demokratiske principper [såsom én person – én stemme, frie og hemmelige valg 
uden statslige indgreb, en repræsentativt valgt lovgivende forsamling, beslutninger efter flertalsprin-
cippet] udgør det ene grundlæggende element i det borgerligt-liberale demokrati. Dertil kommer den 
liberale retsstats principper: Magtfordelingen mellem lovgivende, udøvende og dømmende organer, 
domstolenes uafhængighed, et sæt af grundlæggende menneskerettigheder – ytrings-, forsamlings-, 
organisations- og trykkefrihed. Alt sammen nedfældet i konstitutionen (grundloven). 

Det liberale demokrati er frembragt af det kapitalistiske samfund, og borgerlig økonomi og politik 
har det samme grundlag i forestillingen om frihed og lighed: Markedets frie spil og den frie politiske 
meningsudveksling, virksomhedernes økonomiske konkurrence og partiernes kappestrid ved val-
gene, aktieselskabernes generalforsamlinger og de repræsentative forsamlinger, det frie erhvervs-
valg og den frie stemmeret.  

Imidlertid påviste Marx, at den liberale kapitalistiske forestilling om frihed og lighed er ideologisk: 
Inden for et kapitalistisk produktionssystem er de ejendomsløse ufrie, fordi de må sælge deres 
arbejdskraft til kapitalejerne. Den markedsregulerede lighed skjuler den økonomiske ulighed, som 
består gennem udbytningen af arbejdskraften. Når ufriheden må fremstilles som frihed og uligheden 
som lighed, hænger det sammen med det historisk set helt revolutionerende princip, som det borger-
lige samfund indstifter: Kun de interesser som er universelle, dvs. gælder for alle, anses for gyldige 
og retmæssige. Intet privilegium kan længere begrundes som »naturligt« eller »givet af guderne«; 
først i det borgerlige samfund gælder mennesket som menneske, »fordi det er menneske. Ikke fordi 
det er jøde, katolik, protestant, tysker, italiener osv.« (Hegel). Men i et kapitalistisk samfund, som 
giver de ejendomsbesiddende klasser magt over den ejendomsløse klasse, vil denne universelle 
frihed og lighed kun være formel og ikke reel. Sådan vil det være så længe friheden har ufriheden 
og ligheden uligheden som deres forudsætning. På samme måde indførte det borgerlige samfund 
princippet om universalitet, som peger ud over kapitalismen mod et samfund uden klasser.” 

 

Der ønskes en kritisk analyse af det nævnte tekstuddrag med særlig fokus på  

a) den samfundsfilosofiske og samfundshistoriske baggrund for demokratiets indførelse 
b) befolkningens mulighed for at påvirke retten i forhold til forskellige demokratiopfattelser.  

 
 


