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Såvida det inte är ett stort
problem med människor som
åker runt i sina båtar med
över 0,21 promille i blodet
och orsakar stora skador och
dödsfall har man skapat en
lag som inte sätter allmänhe-
tens intressen i första rum-
met.

ATT KÖRA ONYKTER och ut-
sätta andra för fara är sedan
lång tid tillbaka förbjudet.
Att polisen inte lyckas för-
hindra denna brottslighet
beror på bristande resurser
och inget annat. 

Polisens resurser kommer
naturligtvis att bli ännu lägre
när det nu skapats ytterligare
något tusental brottslingar –

tusentals ‘nya’ brottslingar
som inte utgjort någon fara
för andra. Det är inte värdigt
i en rättsstat.

Att använda tvingande
lagstiftning som inskränker
alla människors frihet för att
‘signalera’ något till ett fåtal
som utgör ett problem är
något man bör göra synner-
ligen restriktivt. Särskilt ef-
tersom det ofta visar sig att
dem man vill komma åt med
lagstiftningen ofta struntar
högaktningsfullt i ‘signaler-
na’ då de ju redan nu bryter
mot lagen trots hotet om
fängelsestraff.

Personligen vet jag ingen
båtägare som inte flera gång-
er varje sommar åker ut med

sin båt, grillar, delar på en
flaska vin till lunch och åker
hem efter en heldag i skär-
gården, utan att ha investerat
i en särskild ‘grillbåt’, som inte
går fortare än 15 knop. God
mat och vin tillsammans med
den man delar sitt liv med
eller i goda vänners sällskap
på en skärgårdsö är för mig
frihet och livskvalitet i sin 
renaste form. 

RIKSDAGSMÄNNEN får tycka
att jag är en moraliskt för-
tappad individ som inte fri-
villigt vill avstå från denna
guldkant i tillvaron och som
inte med ett leende förkastar
frihet och glädje i livet och
gör den olaglig för att oneli-

nern ‘alkohol och sjön hör
inte ihop’ ligger bra i munnen.

INNAN DENNA lag kom till
så borde det ha bevisats att
det föreligger ett stort pro-
blem med folk som åker runt
med kanske 0,21 promille i
kroppen och av denna an-
ledning utsätter andra män-
niskor för livsfara. Det kan
man inte då den eventuella
fara som föreligger vid denna
alkoholnivå är försumbar jäm-
fört med andra faror. Sedan
står det var och en fritt att
tycka att gott sjömanskap
endast kan utövas av absolu-
tister.

Lagstiftning mot allt som
är olämpligt, irriterande eller

på annat sätt icke önskvärt
må vara frestande – men det
är en väg som förr eller senare
riskerar att gå för långt och
ta ansvaret från var och en av
oss. 

SAMHÄLLET SKA satsa på att
hindra folk från att utsätta
andra för fara – inte ställa
hela skärgårdsbefolkningar
inför valet att mot sin vilja
hålla sig på land, bli nykterister
eller bli brottslingar. 

Polisen skall skydda, hjälpa
och ställa tillrätta – inte detalj-
styra vårt privatliv. 

Avslutningsvis undrar jag
om det verkligen stämmer med
grundlagen att Kustbevak-
ningen fått befogenhet att

agera polis – och vad arbetade
de med innan den nya lagen
gav dem utökade befogenheter?

Lagen måste göras om
utifrån kunskap, förnuft och
tolerans

BJÖRN MOLIN BÅTÄGARE I
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Kraftfull lösning på ett problem som inte finns
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