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1. Vedlagt finner du Grunnlovens § 100 og Straffelovens § 135a. Den ene sikrer ytringsfrihet, den andre 

forbyr diskriminerende ytringer. Videre finner du art. 10 og art 14 fra Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen, som regulerer de samme spørsmål.  

Diskuter med utgangspunkt i disse bestemmelser forholdet mellom ytringsfrihet og rasistiske ytringer, 

herunder hvordan man i norsk rettspraksis har balansert disse interessene. 

2. Diskuter forholdet mellom informasjonsfrihet (rett til å skaffe seg informasjon) og demokrati 

3. Følgende er hentet fra et oppslag i Aftenposten i 2003:  

 

”- Moldespilleren Arild Stavrum kan bli bøtelagt etter dommerkritikk. Han 

mener fotballen i Norge mangler ytringsfrihet i forhold til resten av samfunnet.”  

Stavrum fnyser av Norges Fotballforbunds trussel om bot og karantene etter at 

han kritiserte norske dommere under et intervju på TV 2. På "Fotballextra" 

søndag kom han med uttalelser om at dommerne har æren for fire-fem av 

Rosenborgs 11 strake seriemesterskap. Det kan nå få konsekvenser for Stavrum, 

skriver Adresseavisen.  

- Jeg synes dette er helt sykt. Vi kan kritisere politikere, kongehus og biskop, men 

ikke norske fotballdommere i et land som Norge, sier en oppgitt Stavrum til 

Aftenposten.  

Han mener norske toppdommere bør kunne debatteres uten at Norges 

Fotballforbund (NFF) skal gå inn å straffe spillere og trenere som deltar i 

debatten i etterkant.  

- Forbundet opptrer rett og slett barnslig. Selvfølgelig må de kunne gi bøter, men 

det må være av sportslige grunner, sier Stavrum.  

- NFF er lei av usaklig kritikk av toppdommerne gjennom mediene. Stavrum er 

bare ett av flere eksempler som forbundet nå vurderer å gå videre med, skriver 

Adresseavisen.” 

Med dette som utgangspunkt, diskuter hvorvidt og eventuelt i hvilken grad organisasjoner som 

idrettsorganisasjonene, bedrifter og universitetene skal kunne innføre egne regler som begrenser 

medlemmers, ansatte eller studenters ytringsfrihet om forhold innenfor organisasjonen og håndheve dette 

gjennom f.eks. karantenebestemmelser, oppsigelser eller på andre måter. 

 

Grunnloven 

§ 100. Ytringsfrihed bør finde Sted. Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller 

andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre 

det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og 

Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.  Frimodige Ytringer om 

Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig 

definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod 

Ytringsfrihedens Begrundelser.  



 

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er 

nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei 

sættes i Værk uden i Anstalter. Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge 

Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret 

ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. Det paaligger Statens Myndigheder at 

lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.  

 

Straffeloven 

§ 135a. Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse, herunder 

ved bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, 

forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av 

deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike 

krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering. 

På samme måte straffes den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i 

første ledd.  

 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 

Art 10. Ytringsfrihet  

 

1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og 

meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. 

Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller 

kinoforetak.  

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, 

vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et 

demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige 

trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne 

andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å 

bevare domstolenes autoritet og upartiskhet. 

Art 14. Forbud mot diskriminering  

       Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten 

diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, 

nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.  

 

 


