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För vanliga medborgare utan juridiska kunskaper är debatten om EU och vår 
grundlag sannolikt svårbegriplig. Därmed inte sagt att ämnet saknar intresse. 
Snarare tvärtom. Flertalet har en bestämd uppfattning om såväl medborgarnas fri- 
och rättigheter som deras skyldigheter, även om de inte förmår klä sin uppfattning i 
en juridisk språkdräkt.    
   
Demokratin har havererat    
Om riksdagen genom medveten desinformation undanhåller medborgarna att dessa 
fundamentala rättigheter har satts ur spel är nog alla ense om att demokratin har 
havererat. Dessvärre är det vad som inträffat i Sverige på högsta politiska nivå - 
alltså riksdagen.    
Riksdagen kontra lagrådet    
   
Vad gäller riksdagens desinformation kan den illustreras med nedanstående 
utdrag:dels ur    
Riksdagens hemsida som påstår att grundlagens ursprungliga innebörd fortfarande 
gäller :    
   
”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll 
och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna 
fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.” dels ur 
Lagrådets yttrande 2005-06-28 som visar varför grundlagens nuvarande innebörd i 
stället är följande:”Den (bestämmelsen RF 10kap 5par, min anm.) innebär således i 
praktiken att grundlagen kan ändras genom ett enda beslut och detta utan att 
ändringen kommer till uttryck i själva grundlagstexten.”    
Nytt rättsläge förtigs av riksdagen    
   
Vår främsta juridiska expertis, Lagrådet , har således med sin tolkning visat att den 
version riksdagen förmedlar till medborgarna är direkt osann. Riksdagen har 
nämligen lagstiftat så, att det inte längre krävs två (2) beslut med val emellan för att 
ändra grundlag , utan det räcker med ett (1) enda. Inget val krävs längre. Detta 
berövande av medborgarnas tidigare grundlagsenliga inflytande på grundlagen 
förtiger således riksdagen.    
   
Genom att endast upplysa medborgarna om den förra tolkningen gör riksdagen sig 
medvetet skyldig till en synnerligen allvarlig kränkning av medborgarnas rätt till, inte 
endast uttömmande, utan också sanningsenlig information från sina folkvalda.    
Ansvaret vilar tungt på Talmannen    
Allvarlig därför att dessa helt avgörande förändringar inte ens antyds för svenska 
folket av riksdagen. Medborgarna ges därmed en vilseledande bild av rättsläget.    
   
Ett institutionellt kaos i riksdag och regering har lett till detta rättshaveri, sannolikt i 
syfte att mörklägga rättsskandalen. Åtminstone till efter höstens val.    
   
Till den verksamheten, bidrar synbarligen vårt lands högsta lagstiftande församling – 
riksdagen. Med förödande konsekvenser för våra politikers trovärdighet. Ansvaret 



vilar tungt på Talmannen, att efter det inträffade försöka återupprätta riksdagens 
anseende bland allmänheten.    
-Björn von der Esch   
 
 
 
 
 


