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INGEN METOD ÄR ALLTID BRA. 
 
Civil olydnad är fel men kan bli rätt. 
Mål och metod måste hänga samman. 
Civil olydnad mot abort i USA. En redogörelse och reflektion. 
 
 
Civil olydnad 
 
Civil olydnad är en offentlig handling av olydnad mot en lag, order, 

bestämmelse eller liknande som görs utan våld för att påverka samhället. 
Civil olydnad är ofta befogat och många tillämpar det inom kampen mot 
miljöförstöring, mot krigsförberedelser eller liknande. Tusentals människor 
på olika håll i världen använder sig av denna kampform i olika varitanter. 
De flesta andvänder kampformen utan att använda begreppet men befinner 
sig ändå inom motståndstraditionen. Idag har civil olydnad även som 
begrepp etablerats i Sverige. 

 
Men denna handlingsform medför även problem. Metoden i sig är inte 

god eller rätt.  Alla de hängivna personer som kämpar för att sprida denna 
metod bör vara medvetna om problemen som oundvikligen uppkommer.  

 
I USA har civil olydnad en längre tradition. Genom de svartas 

medborgarrättskamp fördes metoden in i det nordamerikanska samhället 
och togs senare upp starkt i kampen mot Vietnamkriget. Idag är 
kampformen spridd till olika konfliktområden. Exempelvis kan man nämna 
att facistiska skinheads använder civil olydnad mot miljöförstörande 
företag i USA. Dessutom är de organiserade i självständiga grupper och de 
röstar inte utan försöker komma överens, d v s på ett liknande sätt som 
inom ickevåldsrörelsen. 

 
Dessa skinheads visar oss hur en grupp med grundläggande våldsamma 

målsättningar ändå genom civil olydnad kan kämpa för vissa målsättningar 
som är de samma som de som alternativrörelsen kämpar för. Kan man 
stödja sådan civil olydnad utan reservationer? 

 
Operation Rescue - ett exempel 
 
En kontroversiell rörelse som växt sig stark i USA är antiabortrörelsen 

som förutom många traditionella arbetsmetoder också i stor utsträckning 
använder sig av civil olydnad i kampen mot abort. En av de starka 
grupperna heter Operation Rescue (OR). De följer Guds önskan att lägga 
sina kroppar ivägen för att förhindra kvinnor att "mörda" sina foster vid 



dessa "döds kliniker". De ser räddandet av foster som Guds verk och en 
välkommen prövning av anden.  

 
Kathy Dobie, en journalist1, deltog i en tids möten och aktioner 

tillsammans med Operation Rescue . Hon berättade att de religiösa 
förmötena användes till att elda upp stämningen före aktionerna (vilket vara 
samma metod som meborgarrättsrörelsen använde). En del menade att 
förkämparna för fri abort var betalda eller ledes av djävulen. De genomför 
även egna begravningar för foster med kista och cermoni.  De har som 
målsättning att förmå högsta domstolen att förbjuda aborter. 

 
Före aktionen blev de instruerade att inte tala med varandra,  massmedia, 

de abortsökande kvinnorna eller med motdemonstranterna; det skulle 
enbart "sidewwalk counselers" kunna göra. De skulle lyda order från 
demonstrationsvakterna som bar svarta armband. De skulle sitta och sjunga 
och be och bara resa sig eller hålla varandra i armarna om de fick besked 
om att göra det. Sedan höll de övningar i hur man gör sig tung och svår att 
bära bort för polisen. 

 
 
Civil olydnad mot civil olydnad 
 
Antiabortrörelsens aktioner har blivit så starka att motdemonstrationerna 

från den rörelse som är för fri abort ibland är lika stora. Kathy Dobie 
berättar hur det vid den aktionen hon deltog i blev 350 arresterade och det 
fanns 200 motdemonstranter som sjöng och ropade slagord mot Operation 
Rescue. För varje abortsökande kvinna som inte vågade eller kunde komma 
in i abortkliniken utropade gruppen i glädje; "Ännu ett barns liv har 
räddats!".  Plakatbilder av döda blodiga foster  trycks upp i ansiktet på de 
kvinnor som trots allt försöker ta sig in med hjälp av polis eller personal. 
Motdemonstranterna har med sig blå-vita skynken för att dölja bilderna av 
fostren medan de försöker ställa sig mellan OR-aktivistera och de 
abortsökande och bilda skyddsmur. Några kvinnor bryter samman, gråter 
och springer därifrån. Varje gång en OR-aktivist grips och förs bort jublar 
motdemonstranterna och sjöng "Read them their rights and take them 
away!". Under aktionen varvar antiabortaktivisterna sina kristna sånger 
med nationalsången. 

 
Vid en annan aktion då 745 OR-aktivister arresterades och 500 

motdemonstranter mötte dem vid abortkliniken berättade Kathy Dobie att 
OR-aktivisterna gjorde motstånd och höll sig samman med armkrok. När 
polisen började dra aktivisterna i håret jublade motdemonstranterna och 
fortsatte att egga polisen hela tiden. Polisen tryckte med fingrarna på 
känsliga punkter på kroppen så aktivisterna tvingades släppa taget om 
varandra och några släpades i öronen bort av poliser. 

 
                                           
1Voice April 11, 1989. 



När aktivisterna släpas bort säger en att det gör inget att alla aktivister 
arresteras för "Jesus behöver martyrer". Dessa människor vinner när de 
förlorar säger Kathy Dobie i sin avslutning. 

 
Operation Rescue valde ut ett fokus 19912. Under en månads tid gjordes 

mängder av aktioner i staden Wichita (Kans.) så att över 2000 personer 
arresterades och abortklinikerna var blockerade under långa tider. 
Motaktionerna utvecklades då där "clinic supporters" i ringar hållande 
armkrok förde abortsökande kvinnor in till klinikerna. 

 
 
Parallellt våldsamt motstånd 
 
Mellan 1977 och 1987 har 607 abortkliniker haft besök av demonstranter. 

208 mottog bombhot och 32 bombades medan 38 utsattes för mordbrand. 
På 2 abortkliniker har gisslan tagits och under 90-talet har även 
sjukvårdspersonal mördats. Det är oklart vilken koppling det finns mellan 
OR och detta våldsamma motstånd mot abort. 

 
Åsa Junkes, en fredsaktivist från Mjölby som läst en del om ämnet 

berättar i ett brev till redaktionen att aktivister för fri abort tågade in under 
en gudstjänst3 och ropade; "Mördare!" åt prästen John Cardinal O´Conner 
eftersom han är uttalat mot homosexualitet, aborter och mot att använda 
kondomer för att förhindra AIDS och han har varit med om att blockera 
ingångar till abortkliniker. De störde även nattvarden och slängde en oblat 
på golvet. Andra demonstranter delade ut kondomer och broschyrer om 
säker sex. Åsa tycker att det är ett praktexempel på hur en civil 
olydnadsaktion inte skall gå till. 

 
 
Aktivism och metod-dogmatism 
 
Antiabortkampen har inte tagit sådana former i Sverige eller vår närhet 

men kan komma att göra det.  Abort är inget som är enkelt att kategoriskt 
säga ja eller nej till. Abort är kontroversiellt och svårt och behöver 
diskuteras. Där tycker jag att man kan se något positivt med den 
ickevåldsliga delen av antiabortrörelsen som ju i varje fall ser till att 
abortfrågan måste diskuteras ordentligt. 

 
Men det avgörande för min civil olydnads diskussion är inte själva 

abortfrågan. Denna rörelse tjänar bara som ett exempel. Rörelser som 
tillämpar civil olydnad för mål som inte främjar demokrati, mänskliga 
rättigheter, fred e t c kan tänkas utvecklas i takt med att civil olydnad 
etableras och samhällskonflikter ökar. Denna typ av motstånd tillhör också 
traditionen av civil olydnad, vare sig vi vill det eller inte. Därför är 
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avgörande frågor väckta;  Hur skall vi se på det problem som uppstår? Vad 
kan vi och vad bör vi göra för motaktioner? 

 
När vi använder civil olydnad som en "god" metod i sig och lösgör den 

från diskussioner om politik, etik och målsättning för metoden, då blir vi 
blinda för detta problem och är inte heller förberedda för att det troligen 
kommer att uppstå.  

 
Det finns de som inom ickevåldsrörelsen hävdar att civil olydnad i sig kan 

vara bra eller gott. Det leder till att de hävdar att man bör tillåta en allmän 
samvetsfrihet och att alla handlingar som är ett lagbrott och görs utan våld 
måste respekteras. Denna syn kan man kalla superliberal aktivism eller 
metod-dogmatism. Aktivismen ser "aktioner" och "aktivitet" som något bra 
i sig och metod-dogmatism hävdar en metods ofelbarhet och absoluthet. 
Det resonemanget leder till ett absurdum som blir uppenbart då man ser 
starka rörelser tillämpa civil olydnad för att förtrycka andra människor. 

 
Tanums LS, Lokala sammanslutning, av den anarkistiskt influerade 

fackförening SAC, Sveriges Arbetars Centralorganisation, hävdar att deras 
medlemmar har en orubblig och individuell rätt till "samvetsvägran" inom 
sina arbeten. De menar att det är arbetaren som kan och skall avgöra när det 
är rätt att vägra och skall då ha rätt att vägra, d v s arbetsstrejka. Detta gör 
det alltså möjligt för människor att t ex i sin tjänst som socialarbetare vägra 
betala ut socialbidrag till invandrare och samtidigt få betalt ur strejkkassan 
vid behov. Detta agerande skall sedan alltså försvaras av fackföreningen i 
förhandlingar fastän fackföreningen kanske aldrig har gett sitt 
godkännande! 

 
 
Civil olydnad är fel men kan bli rätt 
 
Jag ser det som att den civila olydnadens "godhet" kommer ur att den är 

sämre lämpad än mycket annat för att förtrycka andra. Civil olydnad 
innebär att man offentligt bryter de bestämmelser man anser är felaktiga av 
ngång anledning men inte använder våld.  

 
För att civil olydnad skall vara effektivt måste man få ett stark och brett 

stöd från samhällets befolkning och många måste vara beredda att göra 
aktioner. Den grupp eller rörelse som inte får stöd förblir liten och isolerad. 
Fängelsestraff och rättegångar väcker inte upp några protesvågor, 
sympatiyttringar, stödageranden och inte heller kommer då speciellt många 
fler till nya aktioner. De enskilda aktioner som gruppen/rörelsen trots allt 
klarar av att genomföra kan vara en samhällig belastning men kommer då 
inte att påverka samhällets politik. Den fråga som inte erhåller stöd har inte 
heller en demokratisk förankring. Därmed finns ett avgörande demokratiskt 
element inbyggt i metoden.  

 



Man kan se varje aktion som en uppmaning till människor att diskutera 
sakfrågan, visa sin inställning och att försöka förmå många att stödja 
aktionens målsättning och dess deltagare. Därmed är aktionernas målgrupp 
i första hand allmänheten och inte makthavarna.  

 
Den superliberala metod-dogmatismen kan man se som motsatsen till den 

dominerande uppfattningen bland maktens företrädare, att lagbrott alltid 
skulle vara felaktiga oavsett hur de görs och i vilket sammanhang. 

 
Ett mer nyanserat synsätt skulle kunna vara att behandla civil olydnad 

som något som är fel men som senare kan visa sig vara rätt beroende på den 
demokratiska processen. Då menar jag inte att en civil olydnadsaktion 
skulle vara fel bara för att vårt nuvarande demokratiska system, 
parlamentarismen, skulle säga så. Men tills att vi nått ett djupare och 
bredare demokratiskt fattat beslut, involverande alla berörda parter, kan vi 
bara hävda att den civil olydnads aktion vi gjort skulle kunna vara rätt. Men 
den dagen denna civil olydnads aktion legitimeras av ett kvalitativt mer 
demokratiskt beslut så upphör samtidigt handlingen att vara ”olaglig” och 
därmed per definition att vara civil olydnad. 

 
Alltså civil olydnad är alltid fel men möjligt rätt i ett senare skede. Den 

dagen det är rätt upphör det att vara civil olydnad. 
 
Om vi vill förändra vårt samhälle måste vi våga göra det felaktiga för att 

få rätt. 
 
 
Motverka missbruket 
 
Däremot finns ingen garanati att metoden i en enskilda aktioner eller 

under tidsperioder inte används odemokratiskt. Speciellt i lokala frågor där 
en minoritet kan ha starkt inflytande. Sedan kvarstår naturligtvis att det som 
människor för tillfället stöder inte behöver vara det riktiga. Mänskliga 
rättigheter och demokrati kan vara i konflikt så länge demokratin inte är 
fullständig, det vill säga att ett konsensus  (enighet) råder. 

 
Det är viktigt att vi alltid när vi sprider kunskapen om civil olydnad gör 

det med en diskussion om framförallt etik och målsättning för kampen. Vi 
måste lyfta fram riskerna för missbruk av metoderna. Vi måste diskutera 
skillnaderna i olika sammanhang. En skillnad kan vara den  av att tillämpa 
civil olydnads metoderna som ett tvångsmedel mot en fysiskt underlägsen 
part eller som ett dialogmedel med en fysiskt överlägsen 
motpart/makthavare för att mobilisera motstånd mot denne makthavares 
maktbas.  

 
Våra motaktioner måste även de präglas av vår ickevåldskultur, det vill 

säga de måste präglas av respekt för andra människor, vara fria från hot om 



våld, utvecklas tillsammans med konstruktiva lösningar och innehålla ett 
ständigt försök att samtala. Det är ohållbart att inom en ickevåldskultur 
göra motaktioner där polisens övergrepp uppmuntras.  

 
När vi lär oss att se nyanserat på civil olydnad och dessutom förbereder 

oss för motaktioner mot missbruk, då kan vi kanske utveckla en 
ickevåldskultur som motverkar den superliberala aktivismen och metod-
dogmatismen; och därmed även motverka missbruket av en i stort bra 
motståndsmetod. 

 
 
 
stellan vinthagen. 


