
  
 
 OMPRØVE V 2009/10 
 
 

RETSHISTORIE 
 
Der ønskes en redegørelse for synet på dødsstraf i perioden ca. 1200 til ca. 1800. 
 
 
RETTEN I SAMFUNDET 
 
Gennem de senere år har spørgsmålet om flygtninges ophold i Danmark været et af de store 
debatemner i dagspressen. I den forbindelse skrev forfatter og mag.art. i slavisk filologi Toni 
Liversage debatindlægget “Civil ulydighed er en pligt” i Information den 29. september 2009. 
Nedennævnte uddrag er taget herfra. 
 
»Den civile ulydighed har været grundlaget for nogle af historiens vigtigste vendepunkter.  
Gandhi brugte den mod englænderne, Martin Luther King i kampen mod diskriminationen, og i 
dag anvendes den mod den danske flygtningepolitik. … 
 I 1983 blev jeg selv for første gang konfronteret med dette begreb … da jeg fik mulighed 
for at overvære en retssag i Minneapolis mod en stor gruppe aktivister, der havde blokeret for 
indgangen til en fabrik, der fremstillede dele til atomvåben. 
 Retssagen gjorde et stort indtryk på mig. I retssalen kunne man høre, hvordan den ene efter 
den anden af de anklagede forsvarede deres lovovertrædelse med argumentet om, at de var nødt 
til at følge deres samvittighed. De mente, at atomvåben udgjorde en skræmmende trussel mod 
menneskeheden. 
 Men samtidig med at jeg lyttede til dem, kunne jeg fornemme, at de trak på en lang histo-
risk tradition i USA i deres argumentation. … 
 [Hovedtanken bag] begrebet civil ulydighed … er, at respekten for retten står over respek-
ten for loven, når det drejer sig om grundlæggende værdier, og at man har både ret og pligt til at 
følge sin samvittighed og bryde uretfærdige love. … 
 Karakteristisk for denne aktionsform, hvor folk bevidst vælger at bryde loven og risikere 
fængsel, er, at det ikke drejer sig om snævre gruppeinteresserer, men derimod om nogle grund-
læggende værdier, som man anser for at være truede, og hvor man føler, at de mere traditionelle 
måder at påvirke beslutningstagerne på er blevet udtømte. … 
 … det [er] vigtigt at fremhæve, at civile ulydighedsaktioner altid er ikke-voldelige, og at 
man handler helt åbent. Det er således en aktionsform, som et mindretal tager i brug for på denne 
måde at forsøge at fortælle flertallet og magthaverne, at i denne sag er der nogle grundlæggende 
værdier, der står på spil. … 
 I Danmark har vi ikke nogen lang tradition for civil ulydighed som f.eks. i USA, og det 
skal vi ikke beklage. Civil ulydighed er ikke noget, man skal kaste sig ud i, fordi det forekommer 
spændende og dramatisk, men derimod noget folk griber til, når det forekommer dem uafvende-
ligt nødvendigt. 
 Men ellers må den danske tradition, når det drejer sig om at forsøge at ændre på forhold, 
man er utilfreds med, siges at være den seje, udramatiske og folkeoplysende. … 
 Det er nok ikke tilfældigt, at de forholdsvis få eksempler på civil ulydighed, vi har fra nye-
re tid, alle sammen har noget med flygtninge at gøre. …  
 Helt konkret tænker jeg på tre aktioner indenfor den seneste halve snes år [Herefter op-
remses sager om hjemsendelse af serbere til Østslavonien, om aktioner for lukning af Sandholm-
lejren samt om aktionen ved Brorson-kirken, hvor en gruppe udviste irakere med støtte fra dan-
skere opholdt sig for at undgå og for at demonstrere mod den fysiske flytning tilbage til Irak, 
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Red.].  
 [Dette fik nogle politikere til] at kæde civil ulydighed sammen med … vold og lovløshed. 
… hvad lovløsheden angår, så betyder dette, at man begår “et bevidst afgrænset lovbrud” som 
sagt ikke, at man generelt sætter spørgsmålstegn ved retsstaten og folkestyret som sådan. …« 
 
Der ønskes en kritisk analyse af Toni Liversages tekst med særlig fokus på 

a) begrebet civil ulydighed i samfundsfilosofisk og samfundshistorisk belysning 

b) sammenhængen mellem demokrati og civil ulydighed, herunder hvordan brugen af 
    civil ulydighed kan indskrænkes. 


