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ABSTRACT 

 

Christianity and the EU – an analysis of the political debate about the reference to 

Christianity in the EU Constitution 

 

The purpose of this thesis is to identify, analyze and discuss the arguments presented in the 

political debate about whether or not the EU Constitution should mention Christianity 

explicitly as a cultural heritage of Europe.  

The discussion about the European identity started long before the process of 

creating the EU Constitution. Politicians, governments, churches, and the media were 

questioning the values of the EU, and the debate culminated when the Constitution 

Committee was to pass the decision, if the preamble of the EU Constitution should include 

a reference to Christianity. 

 It is the analysis of the pro and contra arguments for this question that constitutes 

the main objective of the thesis. To identify the single arguments in the debate the author 

used the Toulmin Model of Argument that helps to identify and map all parts of the 

argument itself. 

 In the beginning of the research the author made the assumption that Human Rights 

are the one set of European values, all parties in the discussion agreed upon. Some argued 

that Christianity had played a major role in the creation of the Human Rights, and it was 

therefore necessary to identify the possible connection between the two. For this part of the 

analysis the author used a diachronic approach to the history of ideas research field.  

 Due to the complexity of the various perspectives in the debate, which the author 

recognized as being a result of the different group‟s own culture, history and identity, it is 

not possible to conclude whether the EU Constitution should or should not mention 

Christianity explicitly. However after the analysis, the author argues that there is indeed a 

strong link between the values of Christianity and those of Human Rights and European 

values in general. The author would therefore recommend the Constitution Committee to 

include a reference to Christianity. Such a reference would, in the author‟s opinion, reflect 

a strong European self understanding and thereby emphasize the principles behind the 

values promoted by the EU. 
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INDLEDNING 

Baggrund 

I de seneste år har der i de fleste europæiske lande været en stærk tendens til at diskutere 

de værdier, som vores samfund bygger på. En af de mest grundlæggende værdier, som vi i 

Europa samles om i dag, må siges at være menneskerettighederne, og diskussioner om 

disse har fundet og finder stadig sted på mange forskellige niveauer i Europa. Overordnet, 

våger jeg at påstå, er alle enige om, at menneskerettighederne er noget, som binder Europa 

sammen, og at det er det værdigrundlag, vi bør bygge videre på. Det, der i høj grad 

diskuteres, er hvor rettighederne kommer fra, og om det er vigtigt at tage hensyn til det. 

Et forum, hvor dette skabte stor uenighed, var debatten om præamblen til Traktaten 

om en forfatning for Europa. Da man i EU-traktaters præambler skal angive traktatens 

baggrund og formål og derudover anføre den hjemmel, som traktaten udstedes i henhold 

til
1
, var det af stor betydning, at man kunne blive enig om de(t) værdigrundlag, som et 

fælles Europa havde bygget på og fortsat skulle bygge på. Mens der var enighed om, at 

menneskerettighederne udgør det sæt værdier, man ønskede at fremme og bygge videre på 

i den europæiske kontekst, var man langtfra enige om baggrunden for tilblivelsen af disse. 

Nogle henviste til hellenismen, andre til oplysningstiden, mens andre igen pegede på 

kristendommens værdier som værende nødvendige for tanken bag menneskerettighederne. 

Det var især på baggrund af sidstnævnte argument, at den store debat opstod, fordi 

medlemslandenes repræsentanter og regeringschefer ikke kunne blive enige om, hvorvidt 

kristendommen skulle nævnes eksplicit eller ikke i præamblen. Det skulle dog også vise 

sig at være umuligt at komme frem til en konsensus om dette, hvorfor præamblen blev 

kortet ned, og man endte med et kompromis, som blot nævnte ”Europas kulturelle, 

religiøse og humanistiske arv” (se Bilag 1). 

Personligt mener jeg, at det er meget vigtigt at forstå, hvilke værdier der ligger til 

grund for tilblivelsen af menneskerettighederne, hvis disse udgør grundsøjlen for, hvilke 

værdier Europa skal bygge videre på. Vil man forstå, hvem man selv er, og vil man forstås 

af andre, er det nødvendigt at have en klar identitet. Dette gælder ikke mindst i politisk 

samarbejde, og derfor mener jeg, at denne diskussion er relevant og vigtig. For selvom det 

ved første øjekast måske er nemt at fastslå, at religion ikke bør nævnes i en politisk 

kontekst, er man nok nødt til at overveje den rolle, kristendommen har spillet og stadig 

spiller i Europa.  

                                                 
1
 ”I præamblen angives traktatens eller retsaktens baggrund og formål. I EU-retsakter anføres den hjemmel i 

Traktaten, som retsakten udstedes i henhold til” (DSDE: ‟præambel‟). 
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Hypotese og problemformulering 

Jeg vil i min opgave med udgangspunkt i debatten om præamblen til Forfatningstraktaten, 

hvis baggrund altså var uenighed om, hvorvidt kristendommen bør nævnes eksplicit eller 

ikke, undersøge teorien om, hvorvidt kristendommen har haft indflydelse på menneske-

rettighedernes tilblivelse. Uden at argumentere imod at hellenismens verdenssyn og 

oplysningstidens tanker ikke også har været med til at udforme de europæiske værdier, 

opstiller jeg følgende hypotese for min opgave:  

 

Kristendommen bør nævnes eksplicit som værdiskabende faktor for EU [påstand], da 

dennes værdier har været en af de vigtigste forudsætninger for tilblivelsen af menneske-

rettighederne, som vi kender dem i dag [belæg], og menneskerettighederne er noget, vi i 

Europa er enige om at bygge videre på [hjemmel].  

 

På baggrund af denne hypotese opstår afhandlingens hovedspørgsmål, som jeg har 

udformet i problemformuleringen: 

 

Hvordan har kristendommen bidraget til tilblivelsen af menneskerettighederne? 

 

For at besvare hovedspørgsmålet, ser jeg det nødvendigt at se nærmere på følgende 

punkter, som jeg har formuleret i underspørgsmålene: 

 

 Hvad var det i grunden, der blev diskuteret i debatten om præamblen? 

 Hvad er grunden til, at visse lande var så meget for en reference til kristendommen, 

mens andre var så meget imod den?  

 Hvilke værdier dækker menneskerettighederne over? 

 Hvad er kristendommens grundværdier? 

 Er der en sammenhæng mellem disse? 

 Ændrede kristendommen den europæiske tankegang? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, jeg i opgaven vha. argumentationsmodellen og den 

idéhistoriske fremgangsmåde (jf. Metodeafsnittet) vil forsøge at besvare. Jeg vil samtidig 

bestræbe mig på at tydeliggøre, at alle opgavens dele skal fungere som belæg og hjemler 

for selve påstanden, altså hypotesen. 
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Afgrænsning 

Opgavens interessefelt ligger inden for den euorpæiske kontekst, hvorfor jeg bevidst ikke 

vil komme ind på problemstillingen fra andre vinkler end netop den europæiske. På grund 

af afhandlingens omfang vil det heller ikke være muligt at gå i dybden med visse emner.  

Teoriafsnittet, som vil bestå af en gennemgang af naturretten og oplysningstiden, 

vil forklare tankestrømmene i hovedtræk og give læseren en idé om, hvad de dækker over. 

Hensigten er at bruge disse tanker som teori for den videre analyse, da de har spillet en 

meget vigtig rolle i den europæiske (idé)historie. 

Analysen vil behandle debatten om præamblen, menneskerettighedernes værdisæt 

og kristendommens grundværdier. Udarbejdelsen af EU-forfatningen krævede mange flere 

diskussioner end den behandlet i min opgave, men fordi jeg tager udgangspunkt i selve 

debatten om kristendommen, vil det kun være dette aspekt, jeg tager op. Ligeledes vil 

kristendommen analyseres ud fra tre grundprincipper, som blot vil blive gennemgået i store 

træk med enkelte dyk ned i detaljer. 

Afslutningsvis vil jeg nævne, at der i min opgave ikke eksisterer en klar 

afgrænsning af EU overfor Europa, hvorfor jeg ikke gør et forsøg på at skille begreberne 

ad men bruger dem nærmest synonymt. Jeg mener at kunne tillade mig dette, da EU som 

bekendt er skabt i Europa af europæere og derfor bygger direkte på europæiske værdisæt. 
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METODE 

Indledning  

Da min opgave ikke omhandler en problemstilling, man kan på-/afvise ved hjælp af 

empirisk data, vil det metodiske grundlag i analyserne være deduktivt. Jeg vil følge den 

retoriske argumentationslære enthymem og altså se på, hvordan man fra formodninger kan 

komme frem til sandsynlige konklusioner. Derudover vil min fremgangsmåde være 

idéhistorisk med et diakront perspektiv. Jeg vil med andre ord se på, hvordan idéerne og 

værdierne med tiden har udviklet og forandret sig, samt hvorfor. 

 I første del af analysen vil jeg analysere de enkelte argumenter for og imod en 

reference til kristendommen i Forfatningstraktatens præambel. Hertil vil jeg benytte mig af 

især EU-oplysningen samt nogle få sekundærkilder. Da jeg her skal analysere de enkelte 

argumenter, mener jeg, at det er nødvendigt med en analysemodel, der tager udgangspunkt 

i argumentationsdisciplinen, og jeg har derfor valgt at benytte Stephen Toulmins 

argumentationsmodel fra 1958, som anskueliggør og kortlægger argumentets forskellige 

dele.  

I anden del af analysen, som omhandler menneskerettighederne, vil jeg bruge FNs 

Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948, mens udgangspunktet for 

analysens tredje del, kristendommens grundværdier, vil ske ud fra bl.a. primærkilderne 

Bibelen, den katolske kirkes katekismus og Luthers skrifter samt en del sekundærkilder. 

Toulmins argumentationsmodel 

Om modellen 

Stephen Toulmins argumentationsmodel er egentligt en forening og videreudvikling af de 

to deduktive slutninger – den logiske syllogisme og det retoriske enthymem (Jørgensen & 

Onsberg 1987: 11). Ifølge begge slutninger består et argument af en konklusion og to 

præmisser, hvor præmis forstås som en forudsætning, der ligger til grund for noget andet. 

Mens syllogismen er logisk og skildrer, hvordan man fra faktiske kendsgerninger når til 

sande konklusioner (SEP ‟Medieval Theories of the Syllogism‟), er enthymemet som 

nævnt retorisk og skildrer, hvordan man fra meninger og formodninger kommer frem til 

sandsynlige konklusioner (SEP ‟The Brevity of the Enthymeme‟). 

 Toulmins model kan deles op i to – en grundmodel og en udvidet model. I sin 

model bygger Toulmin videre på syllogismen og enthymemet ved at differentiere 

præmisserne og konklusionen ud i hhv. en påstand, et belæg for denne påstand og en 

hjemmel, og derudover tilføjer han nye aspekter til. Sidstnævnte ses tydeligt i den 
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udvidede model, som jeg vil gennemgå senere. Først skal vi se på den grundlæggende 

model. 

Grundmodel 

Som nævnt opererer Toulmin med begreberne ‟påstand‟, ‟belæg‟ og ‟hjemmel‟. Disse er de 

vigtigste dele af argumentationen og skal altid være til stede i et argument, skjult eller 

synligt, eller sagt på en anden måde – de kan være udtrykt eller underforståede. 

‟Påstanden‟ er essensen i argumentet. Det er det budskab eller den konklusion, 

afsender vil have modtagers tilslutning til. Tit er ‟påstanden‟ det, der er det mest tydelige i 

en diskussion (Jørgensen & Onsberg 1987: 13-14). 

‟Belægget‟ er den information, afsenderen bygger ‟påstanden‟ på, altså den direkte 

begrundelse for ‟påstanden‟. ‟Belægget‟ skal derfor være mere acceptabelt end selve 

‟påstanden‟ (Jørgensen & Onsberg 1987: 14). 

‟Hjemlen‟, derimod, er et generelt accepteret synspunkt eller en mening, der deles 

af modtager og afsender. Det kan være en analogi, en regel eller en teori. ‟Hjemlen‟ gør, at 

modtageren kan acceptere ‟belægget‟ og derved ‟påstanden‟. Man kan også sige, at 

‟hjemlen‟ danner vejen for, at man som modtager kan acceptere ‟påstanden‟ på baggrund 

af ‟belægget‟ (Jørgensen & Onsberg 1987: 14). 

                

Model 1: Grundmodel (egen udgave) 

 

Det kan være svært at se forskel på ‟belæg‟ og ‟hjemmel‟, men generelt skal ‟hjemlen‟ 

være mere almengyldigt acceptabel end ‟belægget‟, som ofte er mere specifikt. Derudover 

er det vigtigt at påpege, at ‟hjemlen‟ ofte er implicit i selve argumentet (Jørgensen & 

Onsberg 1987: 15-18). 

Man skal være opmærksom på, at dét, der f.eks. er ‟hjemmel‟ i et udsagn kan være 

‟belæg‟ i et andet og omvendt. ‟Belægget‟ i et argument kan også blive en ‟påstand‟ i et 

nyt argument. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet ”Argumentrækker og             

-hierarkier”.  
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Udvidet model 

Som beskrevet ovenfor er ‟påstand‟, ‟belæg‟ og ‟hjemmel‟ ifølge Toulmin de 3 

obligatoriske elementer i enhver argumentation. Ofte bruges dog også andre, fakultative 

elementer til at forstærke de obligatoriske. Disse valgfrie argumentelementer kommer til 

udtryk i Toulmins udvidede argumentationsmodel og kaldes hhv. ‟styrkemarkør‟, 

‟gendrivelse‟ og ‟rygdækning‟. 

 

           

 Model 2: Udvidet model (egen udgave) 

 

‟Styrkemarkøren‟ knytter sig til ‟påstanden‟ og siger noget om, hvor sikker afsender er på 

denne. Sikkerheden afhænger af ‟hjemlen‟, så alt afhængigt af, hvilken slags ‟hjemlen‟, der 

henvises til, er brugen af ‟styrkemarkører‟ ligeledes forskellig. Rent sprogligt bruger man 

som ‟styrkemarkører‟ ofte adverbialer. Hvis ‟hjemmelen‟ er en lov, der bekræfter 

‟påstanden‟, kan ‟styrkemarkøren‟ være et adverbium, som f.eks. ‟helt sikkert‟. Hvis 

‟hjemlen‟ derimod er svagere – f.eks. en teori – kunne ‟styrkemarkøren‟ være ‟muligvis‟ 

(Jørgensen & Onsberg 1987: 25-26). 

‟Gendrivelsen‟, der især kendes fra retorikkens verden, dækker over de betingelser 

og usikkerheder, der kan sætte ‟hjemlens‟ autoritet ud af kraft, altså et forbehold fra 

afsenderens side, som viser, hvor sikker vejen mellem ‟påstanden‟ og ‟hjemlen‟ er. Den 

kommer oftest til udryk vha. konjunktioner som f.eks. ‟med mindre at‟ (Jørgensen & 

Onsberg 1987: 26). Afsenderen kan også bruge ‟gendrivelsen‟ til at imødegå et 

modargument, som modtageren har. Hvis man som afsender allerede i sin egen 

argumentation tager højde for modpartens argument(er), er man som regel bedre stillet i 

forsøget på at overbevise modtageren om sin ‟påstand‟.  

‟Rygdækningen‟ knytter sig også til ‟hjemlen‟ og bruges, hvis der opstår tvivl om, 

hvorvidt ‟hjemlen‟ kan accepteres som generelt princip. ‟Rygdækningen‟ er en 

konkretisering af det generelle i ‟hjemlen‟ og altså en yderligere dokumentation for denne 

(Jørgensen & Onsberg 1987: 26). 



 EWA ANGELA KLOS                                                                  KRISTENDOMMEN OG EU 2010 

 

Side 10 af 60 

 

Argumentrækker og -hierarkier 

I en diskussion vil argumenterne sjældent være få og afgrænsede til bestemte emner men 

snarere være mange og viklet ind i hinanden. De kan ifølge Toulmin kombineres på to 

forskellige måder, hvorfor argumentationsmodellen opererer i såkaldte argumentrækker og 

argumenthierarkier.  

 

       

Model 3: Argumentrække (egen udgave) 

 

En argumentrække består af sideordnede argumenter. De kan have samme udsagn som 

‟påstand‟ eller være forskellige i alle elementerne fra argumentationsmodellen. Overordnet 

gælder det blot, at de er ligestillede i forhold til hinanden (Jørgensen & Onsberg 1987: 28-

30).  

 

            

Model 4: Argumenthieraki (egen udgave) 

 

Et argumenthierarki består derimod af et overordnet argument samt et eller flere 

underordnede argumenter. Her vil ‟belægget‟ i det overordnede argument oftest optræde 

som ‟påstanden‟ i de underordnede (Jørgensen & Onsberg 1987: 30-31).  

Modelvurdering 

Argumentationsmodellen bygger som beskrevet på argumenters og argumenthandlingens 

struktur og kan ifølge Toulmin bruges som universel analysemodel (Jørgensen & Onsberg 

1987: 11). Da den derudover er blevet til fra de to deduktive slutninger egner den sig efter 

min mening meget til analyser som min.  

Som alle andre modeller skal Toulmins argumentationsmodel ses som et arbejds-

redskab, og den skal derfor bruges ud fra den hensigt, man måtte have med sin analyse. Jeg 
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mener, at modellen er velegnet til at belyse de forskellige parters holdninger til 

spørgsmålet om en reference til kristendommen i Forfatningstraktaten, fordi man netop ved 

at bruge den kan gøre rede for de enkelte påstande og belæg og dermed de præmisser 

(hjemler), der ligger bag de enkelte landes holdninger. Selvom det ville være muligt at 

gennemanalysere hvert enkelt argument vha. modellen, ville det negligere min hensigt med 

analysen. Jeg vil derfor ikke analysere alle teksterne trin for trin til deres fulde, men 

snarere bruge modellen til at tydeliggøre og vurdere de enkeltargumenter, som jeg finder 

mest betydningsfulde for analysen. 
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TEORI 

Indledning 

Jeg vil starte mit teoriafsnit med et spørgsmål, som den nuværende Pave Benedikt XVI 

(mens han endnu var kardinal Josef Ratzinger) i en diskussion om fornuft og religion 

stillede den kendte filosof Jürgen Habermas:  

 

”Findes der en ret, som overskrider alle retssystemer, som binder mennesker sammen som 

mennesker?” (Ratzinger & Habermas 2006: 54) 

 

Pave Benedikt mener selv, at ”(…) der [må] være en ret, som følger af menneskets natur, 

af den menneskelige væren selv” (Ratzinger & Habermas 2006: 53). Dette synspunkt 

understøttes af mange filosofier, som vi skal se det om lidt i gennemgangen af naturretten.  

En gennemgang af naturretten i mit teoriafsnit er vigtig, fordi naturretten hævder, at 

alle mennesker er ligeværdige netop på baggrund af at være mennesker. Denne tanke er 

blevet analyseret og videreudviklet i århundrede og spillede en væsentlig rolle under 

oplysningstiden, som igen har haft meget stor betydning for udformningen af nutidens 

europæiske menneskesyn. Derfor vil jeg efter naturretten se på oplysingens tanker. Jeg vil, 

frem for en kronologisk historisk gennemgang af det 17.-18. århundrede, lægge vægt på 

selve de idéer, der manifesterede sig hos datidens store filosofer.  

Mange tror, at oplysningstiden var fransk og manifesterede sig med den franske 

revolution, men i realiteten gennemgik flere europæiske lande i det 18. århundrede en 

oplysningstid. Derfor vil jeg ud over den franske også skitsere den britiske og preussiske 

oplysningsperiode, da disse udspillede sig noget anderledes end i Frankrig men stadig var 

med til at præge eftertiden enormt. 

Til sidst vil jeg forklare forskellen på oplysningen i de tre lande samt komme med 

et bud på, hvorfor det blev den franske forståelse, der i dag oftest associeres med selve 

oplysningstiden.  

Naturretten 

Naturretten er en ret, som er uafhængigt af tid og sted. Ifølge naturretten eksisterer der en 

almengyldig retsorden eller retstilstand, der er baseret på et urokkeligt faktum, som ikke er 

menneskeskabt, og som intet menneske kan gøre noget ved. Denne ret findes i ethvert 

menneske og kunne derfor aldrig først være opfundet. Det er ”en fornuftsret, der hinsides 

trosgrænser sætter fornuften i værk som den fælles retsdannelsens organ”, som Benedikt 
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XVI forklarer (Ratzinger & Habermas 2006: 54).  

Tankegangen om en naturens ret kan føres tilbage til græsk filosofi – til den 

såkaldte klassiske naturret. Allerede i det 4. århundrede f.Kr. skelnede filosoffer som 

Aristoteles, Platon og Cicero mellem den specielle lov, som gjaldt for det enkelte samfund, 

og den universelle lov, som de forstod som naturens lov, som bandt alle mennesker 

sammen (Schanz 2006: 131). Antikkens filosoffer troede på, at mennesket og naturen har 

samme struktur, og at mennesket såvel som naturen som helhed stræber efter harmoni 

(DSDE 14,64). Denne harmoni skulle i et samfund komme til udtryk i en moralsk rigtigt 

livsførelse, hvorfor dyderne spillede en central rolle. De var ikke blot en egenskab, man 

som menneske skulle tilegne sig – det var samtidigt et mål, den enkelte skulle forsøge at nå 

(Schanz 2006: 132). 

Denne tankegang gav grobund for senere filosofier, bl.a. er Thomas Aquinas‟ 

natturretsfilosofi fra 14. århundrede e.Kr. stærkt præget af denne. Aquinas udtrykte sin 

forståelse af at være menneske som det samme som at være i overensstemmelse med den 

natur, der er givet til mennesket af Gud, og beskrev loven som værende en fornuftsordning, 

der har det fælles gode som mål (DSDE 14,64).  

Efter Aquinas‟ natursyn fulgte i det 17. århundrede den moderne naturret, som tog 

afstand fra den klassiske på mange punkter. Thomas Hobbes beskrev naturen som værende 

uden for mennesket erkendelse, hvorfor mennesket aldrig ville kunne leve i 

overensstemmelse med den (Schanz 2006: 135), og mens Hugo Grotius stadig så en lighed 

mellem naturretten og mennesket, var det ikke Gud, som var ophav til denne ret, men 

fornuften. Han forstod naturen som materie frem for en harmoni, mennesket tog del i, og 

han byggede sin retstænkning på fornuftsprincipper. Også Samuel Pufendorf, påvirket af 

Descartes' matematiske beskrivelse af den fysiske verden, så naturen som et fysisk hele, 

der kunne beskrives vha. den deduktive metode, som han lånte fra matematikken. 

Pufendorf mente dog, at ”mennesket er (...) ude af stand til at eksistere uden andres 

medvirken til det fælles bedste. Det er derfor nødvendigt, at ethvert menneske forholder sig 

til andre, således at ingen har grund til at ønske at skade det” (DSDE 14,64). Vi ser, at der 

hos Pufendorf eksisterer et nødvendigt fællesskab, hvor ethvert menneske altid skal opføre 

sig fredeligt og venligt overfor andre, for at alle kan have det godt. Dette minder om 

tankegangen om det fælles gode, som vi så hos Aquinas. 

Grundforståelsen af naturretten bygger på det faktum, at alle mennesker er født som 

mennesker. Selvom dette umiddelbart lyder banalt, er det meget sigende. Som Ratzinger 

forklarer, må ”menneskets væren i sig selv bære værdier og normer, der nok skal findes, 

men ikke først opfindes” (2006: 56). Alle mennesker har altså det tilfælles, at de er 
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mennesker. Dette kan ingen benægte. Derfor er alle rationelt set ligeværdige. I forlængelse 

af dette, må det siges at være naturligt, at der vil være visse regler eller love, som er givet 

på forhånd, netop – eller måske blot – i kræft af, at vi alle er mennesker (Brague 2006: 11). 

Brague forklarer, at denne givne lov, ikke har sit ophav i naturen generelt, mens snarere i 

selve den menneskelige natur, fordi mennesket i modsætning til dyr er et fornuftsvæsen. 

Derfor er det ikke den biologiske side, der gør mennesket til et specielt væsen, men netop 

den rationelle (Brague 2006: 4). Forestillingen om, at retten er noget givet, knyttes altså til 

den faktor, at alle mennesker er mennesker. Dette kan som nævnt, ikke benægtes, men 

idéen om, hvor den givne ret stammer fra, kan knytte sig til forskellige filosofier, som vi så 

det ovenfor: 

 Naturretten, som det ses hos antikkens filosoffer, er et naturfænomen ligesom solen 

eller regnen. Ligesom vi ikke kan benægte, at solen står op hver morgen og går ned 

hver aften, kan vi heller ikke stoppe denne proces. 

 Naturretten, som Aquinas forstår den, er givet til mennesket af Gud, da det er Gud, 

som har skabt verdenen. Forskellige religioner vil forklare dette på forskellige 

måder, men fælles for dem vil være, at naturretten ofte vil forstås som værende 

givet af Gud. 

 Naturretten kan også forstås som værende opstået af fornuften. Man kan sige, at det 

her er den rene rationalisme, der danner baggrund for forståelse af retten. Dette ser 

vi bl.a. i den moderne naturretsforståelse. 

 Endelig kan naturretten, set med humanismens øjne, stamme fra en indre retsfølelse 

eller en fornemmelse for retfærdighed, som alle mennesker har inde i sig. Denne 

forklaring bruges ofte i dag. 

 

Disse måder at anskue eller forklare naturretten på udelukker efter min mening ikke 

hinanden men er snarere med til at give et helhedsindtryk af, hvad naturretten dækker over. 

De forskellige anskuelser er op gennem tiden i forskellig grad blevet viderefortolket, som 

vi skal se i det følgende. 

Oplysningstankerne 

Europa i det 17. århundrede 

Europa var i slutningen af det 17. århundrede præget af store samfundsmæssige 

forandringer. Borgerskabets størrelse og magt voksede stadigt (Møller 1996: 13), hvilket 

lagde et naturligt pres på enevældet. Samtidigt afmystificerede de videnskabelige 

fremskridt verdenen ved hjælp af fysiske forklaringer, hvilket betød, at kristendommens 
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troværdighed mindskedes, hvilket igen førte til en større kritik af kirken og dens magt. De 

overordnede tendenser var altså kritik af de vedtagne magtindehavere og en stadig større 

videnskabelig forståelse (Gay 1995: 130). 

Sekulariseringen, som i flere dele af Europa var kommet til udtryk i bl.a. 

reformationen, åbnede op for en anden måde at anskue tro og religion på. I det 17. 

århundrede opstod i England deismen med Edward Herbert i spidsen efterfulgt af andre 

engelske filosoffer og bl.a. den franske Rousseau. Man talte om dyd og fromhed som en 

del af gudsdyrkelsen og fornuft som grundlag for menneskets væren. Senere hævdedes det, 

at religiøs tolerance var en nødvendig for politisk stabilitet. Mange af datidens filosoffer 

lod sig inspirere af antikkens tanker, hvor man ofte havde set videnskabeligt frem for 

religiøst på naturen (DSDE ‟deisme‟).  

Der lå altså mange forskellige omstændigheder, vilkår og tanker bag det, vi i dag 

kalder oplysningstiden, og ligesom selve ordet ‟oplysning‟ dækker over en række 

tankestrømme, ligeledes udspillede selve oplysningstiden sig forskelligt i de forskellige 

europæiske lande. Som tidligere nævnt, tror mange, at oplysningstiden var fransk og 

udspillede sig i den franske revolution, hvilket efter min mening ikke er korrekt, men det er 

definitivt et godt sted at starte, hvis man ønsker at forstå, hvad oplysningstankerne dækker 

over. 

Oplysning i Frankrig 

I årtierne op til den franske revolution, havde en række franske forfattere og 

videnskabsmænd publiceret mange skrifter, som kritiserede kongemagten og kirken. 

Kritikken kom fra mange sider med filosoffer som bl.a. Montesquieu, Voltaire og 

Rousseau i spidsen, og med tiden blev der skabt et litterært opgør, som var langt mere 

fjendtligt overfor kongen og kirken, end man så det andre steder i Europa. En af grundene 

til dette var, at Frankrig op til revolutionen aldrig havde oplevet en reformation af hverken 

kirke, som f.eks. i Preussen, eller stat (Himmelfarb 2004: 150). Modsætningsvis havde 

man f.eks. i England under Henrik VIII taget afstand fra den katolske kirke da man efter 

den Gloriøse revolution fik erstattet den katolske monark med Vilhelm af Oranjen (DSDE 

7, 470). 

Kritikkerne kom med forskellige bud på, hvordan samfundets skulle indrettes for at 

blive retfærdigt, f.eks. ville Montesquieu have magten tildelt borgerskabet og skrev om at 

adskille den lovgivende, udøvende og dømmende magt til tre forskellige instanser, Voltaire 

og andre ønskede at forblive under en oplyst monark men helt skille sig af med kirken og 

religion i det hele taget, mens Rousseaus vision var et samfund, hvor alle borgere kunne 
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have politisk indflydelse. Det, der dog var tydeligt i Frankrig fra både intelligentsiaens, 

borgerskabets og filosoffernes side var, at langt størstedelen nærede stor foragt for den 

katolske kirke, og i visse perioder endog en endnu større for den repressive franske stat 

(Himmelfarb 2004: 162).  

Det var selvfølgelig ikke kun kritikken af konge og kirke, som satte oplysnings-

tankerne i Frankrig i gang. Den franske grundpille for hele oplysningstiden var 

rationalismen. Mange af de franske filosoffer tog ikke blot udgangspunkt i fornuften, når 

de beskrev det gode – den blev brugt som et mantra for, hvordan samfundet skulle 

opbygges og styres (Himmelfarb 2004: 151), og fornuften fik sit modbillede i religionens 

konfession. ”Reason is to the philosopher, what grace is to the Christian”, som Diderot 

forklarede i sin Encyklopædi (citeret i Himmelfarb 2004: 152). Ved at tillægge fornuften 

samme absolutte status som kristendommens dogmer, blev den ikke blot gjort til 

modstykke for religionen – den uretfærdiggjorde per definition kirken og al institutionel 

religion og dermed kirkens reelle magt, fordi disse gik imod det fornuftige. Baron 

d‟Holback mente, at religion var blevet opfundet for at holde masserne nede, og Diderot 

bakkede ham op ved at skrive, at fornuften er den eneste sande retfærdighed, for 

mennesket havde jo været menneske, før det blev kristent (Himmelfarb 2004: 153).  

Diderots opfattelse af mennesket kan spores tilbage til Grotius‟ naturret. Han 

beskriver en fornuftsret, der binder mennesker sammen i kraft af at være fornuftsvæsener, 

men det er antagelsen om fornuften, der har forrang for antagelsen om, at alle mennesker 

er mennesker og dermed ligeværdige. Hos de store franske oplysningsfilosoffer var det da 

heller ikke alle mennesker i samfundsmæssig forstand, som man interesserede sig for. I 

modsætningen til oplysningsperioden i England blev ‟oplysningen af samfundet‟ i Frankrig 

varetaget af to konkrete enheder, hvoraf den ene ”shaped the course of public affairs, the 

other that of the public opinion” (Himmelfarb 2004: 149). Det var altså borgerskabet og 

intelligentsiaen, som disse tanker blev delt med, mens det almene folk (bønderne) ikke 

havde del i denne filosofiske fejring af fornuften. Man mente, at masserne fortsat skulle 

forblive under kirkens kontrol, for, som Voltaire skrev i et brev til Diderot, religion burde 

tilintetgøres for borgerskabet men forblive for masserne, fordi det dermed ville betyde 

mindre snyd og tyveri (Himmelfarb 1004: 155). Man var altså interesseret i at få oplyst 

borgerskabet og statsmagten samt fratage kirken magen over borgerskabet men bibeholde 

den for masserne.  

Alt imens disse filosofiske tankestrømme stadigt lagde større pres på kongen og 

kirken, tilspidsede landets økonomiske tilstand situationen i landet. Frankrig stod i stor 

gæld og var truet af statsbankerot, og selvom reformvenlige ministre under Ludvig XVI 
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prøvede at afhjælpe denne finanskrise, lykkedes det ikke. Samtidigt blev de franske bønder 

udnyttet groft af godsejerne, hvilket medvirkede til, at landebefolkningen i stadig større 

antal flyttede ind til byerne, hvilket igen skabte endnu mere fattigdom. Revolutionen var 

uundgåelig, da Ludvig XVI i 1789 indkaldte til stænderforsamling. Tredjestanden 

proklamerede sig som Nationalforsamling og krævede, at Frankrig fik en forfatning. Efter 

nogle dage gave Ludvig XVI op og beordrede resten af stænderne at slutte sig til 

Nationalforsamlingen (DSDE 7,56). 

Oplysning i Storbritannien 

I England var det især empirismen, som bidrog til oplysningstidens tanker. De engelske 

empirister hævdede i modsætning til de franske rationalister, som udelukkende 

fremhævede fornuften, at det var sanserne i samarbejde med fornuften, der skabte 

virkeligheden for mennesket. Empirismens fremkomst i England hang blandt andet 

sammen med udviklingen af den videnskabelige metode, startet af Francis Bacon og senere 

efterfulgt af Robert Boyle og Isaac Newton (Schanz 2006: 128).  

Allerede i midten af det 17. århundrede udvikledes i England tankegangen om 

radikal politik (Jalving 1999), højst sandsynligt påvirket af det radikale religionssyn, skabt 

af den ‟religiøse reformation‟ under Henrik VIII. Efter den Gloriøse Revolution eksisterede 

der i det 18. århundrede i Storbritannien en borgerlig frihed, som man på daværende 

tidspunkt ikke kendte til i andre dele af Europa. Der var i modsætning til situationen i 

Frankrig åben debat om politiske og samfundsmæssige problemstillinger, hvilke 

intelligentsiaen deltog aktivt i. Omkring århundredeskiftet ytrede John Locke sin støtte til 

den nye statsordning med udvidet magt til parlamentet og baserede sin hyldest på idéen om 

den sociale kontrakt mellem magthaverne og folket. Locke fremhævede empirismens idé 

om menneskets sind som værende tabula rasa
2
 og det nødvendige samspil mellem sanser, 

fornuft og religion (DSDE 12, 244). 

Også i Skotland så man en ganske stor åbenhed over for tidens tanker. Her var det 

især på universiteterne i Edinburgh og Glasgow, at man tillod de studerende at fordybe sig 

i David Humes og Adam Smiths værker. Hume var empirist og skulle senere vise sig at 

blive forfatter til hovedværket for denne tankegang, mens Smith var liberalismens fader. 

Begge ytrede de også stærke meninger om moral, fornuft og religion. Hume, Hutcheson og 

Shaftesbury skrev om en universel moralfølelse, som lå i alle mennesker (Himmelfarb 

2004: 31-34). Denne kunne udvikles med tiden eller være indfødt, men den skulle formes 

af de såkaldte sociale dyder. De sociale dyder spillede i Storbritannien den væsentligste 

                                                 
2
 Sjælen opfattes som en ubeskrevet tavle, som erfaringer efterhånden hæfter sig på (DSDE 18,516). 
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rolle under oplysningen (Himmelfarb 2004: 5-6), og det var disse dyder, der i bl.a. Smitchs 

øjne bandt mennesker sammen. Og mens roden til dyderne – eller til den fælles 

moralfølelse, samfundet skulle stræbe efter at opnå – var sanserne, spillede også religion 

en rolle (Himmelfarb 2004: 38). ”Reason and religion [have] equal but seperate functions, 

reason provinding the general rules of rigth and wrong, and religion reinforcing those rules 

by the commands and laws of the deity”, som Smith udtrykte det (citeret i Himmelfarb 

2004: 42). Man så altså ikke et modsætningsforhold mellem fornuft og religion på samme 

måde som i Frankrig men mente, at mens sanserne og fornuften gav mennesket et indblik i 

virkeligheden, sådan gav religionen mennesket en forståelse, en moral, de kunne handle 

efter (Himmelfarb 2004: 31-34). Hume og Edvard Burke advarede endda mod kun at stole 

på fornuften alene, da denne aldrig i sig selv og uden sanserne og moralen ville kunne gøre 

menneskets handlinger gode (Himmelfarb 2004: 32). Burke ikke blot kritiserede den 

franske ophøjelse af fornuften – han var decideret ”hostile to the anti-Christian 

Enlightenment of Voltaire”, som Himmelfarb (2004: 72) udtrykker det. For Burke var tro 

og trosfrihed nøglen til al slags frihed, hvorfor han var stærk forkæmper for såvel religiøs 

tolerance som for religiøs institution (Himmelfarb 2004: 82-83). 

Storbritanniens oplysning fødtes altså ikke på baggrund af et oprør mod kirken, for 

”there were no oppressive church (...) to rebel against” (Himmelfarb 2004: 51). 

Oplysningstiden var snarere en videreudvikling af de ændringer, der allerede havde fundet 

sted i samfundet. Samtidigt var nogle af de store videnskabsmænd, f.esk. Newton, troende 

kristne (Snobelen 1999: 418), som ikke så sine videnskabelige opdagelser som tegn på 

Guds ikke-eksistens. 

Storbritannien var heller ikke på samme måde som Frankrig delt op i to lejre, den 

ene værende filosofferne og den anden magthaverne, men var med en reformeret kirke og 

monark kommet et skridt videre, allerede inden den egentlige oplysningstid fandt sted. 

Modsat situationen i Frankrig var det i Storbritannien én og samme gruppe, som sørgede 

for at oplyse og klargøre samfundet til de nye tider, hvorfor den praktiske og teoretiske del 

af ‟oplysningen af samfundet‟ var meget tæt forbundne (Himmelfarb 2004: 149). 

Oplysning i Preussen  

Tankstrømmen under oplysningstiden i Preussen udviklede sig helt anderledes end i 

Storbritannien og især Frankrig. De preussiske filosoffer forstod ikke oplysningen som et 

modstykke til religionen eller ”et kulturelt reformprogram, hvor det drejer sig om at oplyse 

folket” (Schanz 2006: 143). Man anså snarere de filosofiske oplysningstanker som en 

‟åndsretning‟. Som tidligere nævnt, havde Preussen tohundrede år i forvejen oplevet en 
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reformation af kirkemagten, så der var ikke som i Frankrig ‟behov‟ for et oprør mod denne. 

Samtidig var der heller ikke stor utilfredshed med kongen. Den enevældige Frederik den 

Store af Preussen fulgte sin faders „kameralvidenskab‟ og arbejdede ihærdigt på at øge 

velstanden i landet – han gennemførte mindre landboreformer, uddannede en embedsklasse 

og åbnede op for frihed til at vælge trosretning (DSDE 15,446). Det preussiske borgerskab 

havde derfor på lignende måde som i Storbritannien (og helt modsat Frankrig) gode 

muligheder for at præge samfundets udvikling, og man så i Preussen derfor heller ikke de 

samme oprørstendenser som hos det franske borgerskab. Det var snarere en udvikling i den 

menneskelige selvopfattelse frem for samfundsopfattelse. 

I starten af det 18. århundrede udviklede Christian Wolff ud fra Gottfried 

Leibniz‟ principper
3
 wolffianismen (også kaldet den lebniz-wolffiske filosofi), som var et 

slags kompromis mellem videnskab og teologi (DSDE 20,377). Mens de fleste franske 

oplysningsfilosoffer anså dette som umuligt og direkte imod oplysningen i sig selv, mente 

Wolff i endnu højere grad end de britiske empirister, at der eksisterede en naturlig 

sammenhæng mellem disse. Man kan sige, at wolffianismen anså videnskaben som 

menneskets forsøg på at forstå verdenen, fordi dens fantastiske indretning oversteg 

menneskets fornuft. 

Wolffianismen blev i midten af det 18. århundrede af Johann Spalding 

videreudviklet til den rationalistiske teologi, neologien, som vandt stor popularitet hos 

mange præster og teologer. Neologien trådte væk fra det overtroiske og mirakuløse ved 

kristendommen, afmytologiserede den og lød fornuften blive tilbage, som det værktøj, 

mennesket skulle bruge for at erkende og fordybe sin tro (DSDE 14,102). Måske påvirket 

af denne opstillede Emmanuel Kant i anden halvdel af århundredet sit erkendelses-

teoretiske system, som tog udgangspunkt i menneskets fornuft og frie vilje. Kant modsagde 

dog de franske oplysningsfilosoffer og mente ikke, at mennesket er i stand til at erkende 

hverken virkelighed eller ‟godhed‟ på baggrund af fornuften alene. Han så samtidigt kritisk 

på den engelske empirisme og argumenterede for, at menneskets evne til at lære af 

erfaring forudsætter en medfødt evne. For Kant var der tale om en specifik menneskelig 

evne til at forstå virkeligheden og til at interagere med denne ud fra sin egen forstand – og 

det var denne indfødte forstand, der spillede den vigtigste rolle i Kants forståelse af 

mennesket (Schanz 2006: 143-145). Så selvom fornuften altså spillede en væsentlig rolle i 

den preussiske opfattelse af oplysningen, fik den dog aldrig samme kerneværdi, som den 

gjorde i Frankrig.  

                                                 
3
 Den tilstrækkelige grunds princip og modsigelsesprincippet. 
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Forskellen på oplysningstankerne i Frankrig, Storbritannien og Preussen 

Når man vil sammenligne oplysningstiden i de tre lande, er det selvindlysende, at det 

langtfra var oplysningsfilosoffernes forskelligartede syn på fornuft og religion, der alene 

gjorde hele forskellen i forløbet og udviklingen. Den politiske situation med en enevældig 

konge i Frankrig modsat en parlamentarisk monark i Storbritannien og en reformvenlig 

konge i Preussen, den økonomiske krise i Frankrig modsat velstand i Preussen, et 

undertrykt fransk borgerskab modsat den britiske intelligentsias mulighed for at engagere 

sig i den politiske debat samt den magtstærke katolske kirke i Frankrig modsat den radikale 

kirke i Storbritannien og den reformerede i Preussen udgjorde sammen med uensartede 

historiske hændelser og sociale vilkår de betingelser, der fik oplysningstiden i Frankrig, 

Storbritannien og  Preussen til at forløbe forskelligt. 

Da det, som tidligere nævnt, ved denne teorigennemgang ikke er min mening at 

klarlægge den historiske side af oplysningen men belyse de væsentlige tankeforskelle, der 

blev udviklet i denne oplysningens periode, vil jeg give mig selv lov til at lægge vægt på 

netop de forskellige filosofiske argumenter, man ophøjede under betegnelsen ‟oplysning‟, 

når jeg sammenligner disse ‟tre oplysninger‟.  

Som tidligere nævnt var den franske grundidé i oplysningstiden, at mennesket alene 

ved at bruge sin fornuft kunne erkende det gode og dermed lære at handle rigtigt. Ifølge det 

franske verdslighedsprincip skulle religionen helt adskilles fra moralen, og religion blev 

anset som værende direkte modsætning til ikke blot fornuft, men også fremskridt, 

videnskab og tolerance. En naturlig følge heraf var, at kirken ikke skulle have nogen form 

for plads i det offentlige rum, da religion kun skulle være en privat sag. Oplysning i den 

franske kontekst betød, at mennesket ved at bruge sin fornuft og på baggrund af de 

videnskabelige fremskridt skulle fralægge sig kristendommens overtroiske skyklapper og 

indse virkeligheden, som den var – mennesket skulle blive oplyst i modsætning til at leve i 

en løgn. 

Omvendt mente man i Storbritannien, at det var sanserne sammen med fornuften og 

religionen, der dannede grundlag for den universelle moral og de sociale dyder, der var 

nødvendige for at samfundet kunne fungere bedst muligt. Fornuft i sig selv kunne ikke få 

mennesket til at indse, hvad der er godt og ondt – mennesket havde brug for en 

‟forstærkende effekt‟ for at lære at handle rigtigt, og man mente, at netop kristendommen 

kunne fungere som hjælpende instans til at udvikle dyderne og danne denne universelle 

moral i samfundet. Oplysning i den britiske kontekst betød, at mennesket ved hjælp af sine 

sanser skulle forstå verdenen og tilegne sig de sociale dyder, som skulle formes af fornuft 

og religion tilsammen og i moralens ånd interagere med hinanden til fællesskabets bedste.  
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I Preussen tog man en helt tredje retning, hvad angår oplysningens forståelse. Her 

anså man oplysningstiden som en ‟personlig udvikling‟. Mennesket skulle ved hjælp af 

videnskaben forsøge at forstå verdenen og bruge sin indfødte evne til at organisere indtryk. 

Man talte om en proces, under hvilken mennesket skulle udvikle sin forståelse af sig selv 

og verdenen, og man så fornuften som et nødvendigt redskab for netop denne udvikling.  

Og mens der overhovedet ikke blev taget afstand til religion som sådan, skete der til 

gengæld ved hjælp fornuftsbegrebet en afmystificering af kristendommen. Oplysning i den 

preussiske forstand opfattedes som frihed – frihed til at udvikle sig selv og samfundet. 

Derfor sejrede ’den franske oplysning’ 

De fleste vil, når de hører ordet ‟oplysning‟, associere det med Frankrig – og dette er heller 

ikke tilfældigt. Mange historiske faktorer taler for, at den franske forståelse af ‟oplysning‟ 

fik mest anerkendelse i Europa.  

Starter vi med at se litterært på sagen, dukker ordet ‟oplysningstid‟ op i fransk 

allerede i 1733. I Preussen bruges det første gang i 1784, mens det i Storbritannien først ses 

på skrift i 1837 (Himmelfarb 2004: 11). Ordet oplysning blev selvfølgelig brugt tidligere i 

alle tre lande, men set med en lingvists øjne, hvor det er sproget, der skaber virkeligheden, 

kan dette være et argument for, at Frankrig var det første land til at træde ind i selve 

oplysningstiden. Og selvom der både i Storbritannien og Preussen eksisterede en vis form 

for ‟oplysning af samfundet‟, blev det siècle des lumières
4
, der i Europa rent sprogligt 

verificerede eksistensen af denne nye tid. 

En anden vigtigt og meget gyldig grundt til, at oplysningstiden ofte bliver anset for 

at være af fransk oprindelse, er det faktum, at det franske sprog i det 17. århundrede 

fungerede som lingua franca i Europa. Ikke blot fransk som sprog men i høj grad de 

franske forfattere blev studeret af alle kongehuse samt adels- og litterærkredse rundt 

omkring i Europa. Rent ‟logistisk‟, fristes man til at sige, havde de franske oplysnings-

tanker derfor en fordel, når det gjaldt udbredelse. En fordel, som de franske oplysnings-

filosoffer sørgede for at benytte sig af.  

Vi ser også en specifik holdning, en selvforståelse hos de franske filosoffer, som 

ikke var at finde i Storbritannien eller Preussen. De franske filosofer så sig som en 

organiseret gruppe. De var bevidste om, at de med deres meninger og teorier ville kunne 

ændre samfundets opbygning ikke kun for sig selv og Frankrig men for dele eller enddog 

hele verdenen. Et eksempel på dette var bl.a. Diderot‟s store Encyklopædi med 

forfatterskabet ”Une Société de Gens de Lettres”, hvor man eksplicit kaldte sig et samfund 

                                                 
4
 Fransk: Oplysningstid. 
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af lærde. Men også selve omfangen af encyklopædien sagde noget om franskmænds syn på 

sig selv – encyklopædien bestod af 35 bind i modsætning til de 2- og 3-binds 

encyklopædier, der eksisterede i Storbritannien på den tid (Himmelfarb 2004: 8-9).  

Derudover kan man sige, at når man taler om oplysningstiden og henviser til 

perioden i historisk tidsforstand, var det netop i Frankrig, at der opstod mest ‟ballade‟ på 

den politiske scene. Som beskrevet var det i Frankrig, at borgerskabet og filosofferne var 

utilfredse med både konge og kirke, det var her, de mest fjendtlige skrifter mod de 

undertrykkende magter opstod, og det var selvsagt i Frankrig, at den blodige begivenhed, 

den franske revolution, fandt sted. Så man politisk på Europa i oplysningstidens periode, 

var det afgjort i Frankrig, det meste skete. 

Afslutning  

Som nævnt har det ikke været min mening at behandle oplysningstiden som en historisk 

gennemgang. Min hensigt med at skitsere disse tanker var derimod at vise de forskelle, der 

ligger i ordet ‟oplysning‟ og i perioden ‟oplysningstiden‟ samt derudover at gøre 

opmærksom på, at den franske forståelse af oplysning ikke var den eneste og derfor 

langtfra er den mest rigtige. 
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ANALYSE 

Debatten om referencen til kristendommen  

Indledning 

Kristendommen, dens værdier og følger bliver, som jeg allerede har nævnt, diskuteret på 

mange niveauer i dagens Europa. Et sted, hvor det var meget tydeligt, at vi som europæere 

stillede spørgsmålstegn ved kristendommens rolle i vores europæiske identitet, var 

debatten om, hvorvidt kristendommen skulle skrives ind som fælles europæisk kulturarv i 

EU-forfatningen. Diskussionerne var heftige og foregik ikke kun på regeringsniveau, men 

spredte sig til alle lag i befolkningen og ud til alle kanter af Europa. 

Men hvad var det i grunden folk, og ikke mindst politikerne, var så uenige om? Det 

er det, jeg vil forsøge at belyse i denne analyse, fordi jeg mener, at netop denne debat giver 

et godt billede af de argumenter, der bliver brugt for og imod kristendommen som værende 

en vigtigt kilde til vores europæiske værdier, herunder menneskerettighederne. 

Baggrund for forfatningen 

Idéen med en EU-forfatning opstod i takt med ønsket om at forenkle beslutningsprocessen 

for EU-landende ved udvidelsen i 2004. Samtidig mente man, at Øst-udvidelsen ville 

‟samle‟ hele Europa, som derfor ville være klar til en fælles forfatning. Dette ville gøre 

Unionen stærkere indadtil og udadtil. Set fra en kulturel vinkel, ønskede man på samme tid 

at styrke den europæiske integration. Man havde på dette tidspunkt indset, hvor 

problematisk det var at skabe en fælles europæisk identitet, og man frygtede, at et ‟åndeligt 

vakuum‟ ville opstå i det nye (samlede) Europa. EU satte derfor i 2004 – samme år, som 

den store Øst-udvidelse fandt sted – ekstra kræfter ind i projektet ”A Soul for Europe”, der 

allerede 10 år forinden var blevet søsat af Delors, og som skulle hjælpe den kulturelle 

integration på vej. Både kulturinstitutioner, forskere og kirker blev inviteret til at deltage 

og tage initiativ. Man gav altså bl.a. de kristne kirker muligheden for at præge EU‟s 

udvikling, politik, og ikke mindst de værdier, Europa skulle bygge videre på. Selvom 

projektet ikke direkte blev sat i forbindelse med forfatningsudkastet, giver det et godt 

billede af, at man fra EU‟s side ønskede at styrke den europæiske identitet. Måske også 

derfor ønskede man at nedskrive de europæiske grundværdier i selve forfatningen. Dette 

skulle dog vise sig at føre til en ophedet debat på mange niveauer i Europa, som selv i dag, 

længe efter at problemet med præamblen er forbi, stadigt udspiller sig. Det er den 

diskussion, jeg vil analysere for at forstå pro- og kontra-argumenterne for referencen til 

kristendommen i præamblen til Forfatningstraktaten. For overskuelighedens skyld, har jeg 
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behandlet for- og imod-siden i et afsnit for sig for derefter at opsummere og konkludere i et 

sidste afsnit. 

Selvom de fleste EU-lande ikke indtog et officielt standpunkt i forhold til 

diskussionen, og selvom det var forskellige konventionsrepræsentanter frem for lande-

repræsentanter, der udgjorde diskussionsgruppen for forfatningstraktaten, mener jeg stadig, 

at det er muligt at dele de argumenterende op per land. Selvfølgeligt var der enkelt-

personer, der med sine meninger modsagde sine landsmænd, men overordnet kan man 

sige, at de enkelte EU-lande enten var for, at der skulle være en reference til 

kristendommen i forfatningstraktaten, eller også var de imod det. Det er efter min mening 

her heller ikke så vigtigt, hvem, der argumenterer, men snarere hvordan der argumenteres. 

Argumenterne i debatten 

Argumenter imod kristendommens benævnelse i forfatningstraktaten 

Argumenterne imod en reference til kristendommen i forfatningstraktaten kom især fra 

repræsentanter fra Frankrig, Belgien, Storbritannien, Danmark og Sverige. Den største 

modstand af referencen kom fra franske repræsentanter. Blandt andre mente Delors og 

formanden for Konventet, d'Estaing, at EU skulle bygge på de republikanske værdier, 

demokrati og menneskerettigheder, og kilden til disse kunne findes i oplysningstidens 

principper. Man ønskede at se samme slags ‟politiske kontrakt‟ mellem den enkelte borger 

og EU, som man ser det i Frankrig mellem borgeren og staten, og denne kontrakt har intet 

at gøre med religion, lød det (Holm 2006: 6). Den franske præsiden Chirac udtalte desuden 

på et visit i Spanien, at ”France is a lay state and as such she does not have a habit of 

calling for insertions of a religious nature into constitutional texts” (citeret i Frydrych 

2003). Samtidigt mente f.eks. Abitol, at det var vigtigere at tænke på EU‟s fremtid frem for 

fortid, og at kristendommen i øvrigt havde foråsaget mere skade end gavn i den europæiske 

kontekst (EU-opl. 2003: 24. konv.) Andre franskmænd ønskede en klar adskillelse af kirke 

og stat i EU og blev støttet op omkring dette af belgiske Di Rupo, mens Duff fra 

Storbritannien påpegede, at ”Gud ikke skulle gøres ansvarlig for Unionens liberale 

markedsøkonomi” (EU-opl. 2003: 16. konv.). 

Andre argumenter, som blev fremført af kontra-siden var, at det ville være ulogisk 

at nævne religion i et politisk samarbejde mellem sekulære stater, f.eks. mente belgiske 

Van Lancker og franske Duhamel, at det ville være modsigende for unionens egne værdier 

om religionsfrihed at fremhæve én religion frem for andre (EU-opl. 2003: 24. konv.). Dette 

blev de støttet op omkring af bl.a. svenske Hjelm-Wallén (EU-opl. 2003: 16. konv.), og 

Danske Christophersen begrundede under en konventshøring et nej til referencen således: 
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”I en europæisk sammenhæng tror jeg nok, at de fleste af os ikke synes, at det burde være 

et emne, som man nævnte, bl.a. fordi forholdet mellem stat og kirke eller mellem staten og 

de religiøse samfund er meget forskelligt i de forskellige medlemslande” (EU-opl. 2003: 

konventshøring). Andre igen mente blot, at en reference til kristendommen i 

forfatningstraktaten var overflødig, da ingen religion kan tage patent på barmhjertighed og 

anstændig opførsel. 

Der var også repræsentanter, som frygtede, at EU med en reference til 

kristendommen i forfatningstraktaten ville fremstå som en ‟kristen klub‟. Dette ville kunne 

bruges af politikere som et værn mod optagelse af ikke-kristne lande, f.eks. Tyrkiet. 

Danske Dybkjær bekræftede, at spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i EU ikke skulle have 

noget at gøre med landets religiøse overbevisning, og Larsen-Jensen gjorde opmærksom 

på, at adskillige ‟typisk europæiske‟ lande, bl.a. Albanien og Bosnien-Herzegovina, i givet 

fald ville blive udelukket fra EU (EU-opl. 2002: konventshøring).  

Nej-siden argumenterede altså forskelligt for diverse synspunkter, men alle enige 

om selve svaret: Kristendommen skulle ikke nævnes forfatningstraktaten. Fordi der var så 

mange argumenter, som ofte var viklet ind i hinanden, har jeg for overskuelighedens skyld 

listet dem her analyseret ud fra til argumentationsmodellen for at vise, hvad de enkelte 

argumenter dækker over: 

 nreference til kristendommen i forfatningstraktaten er forkert (påstand), da kilden 

til de europæiske værdier, som er demokrati og menneskerettigheder (hjemmel) 

ikke findes i kristendom (gendrivelse) men i oplysningstankerne (belæg) – det var 

med den franske revolution at menneskerettighederne begyndte at udvikles 

(rygdækning). 

 En eference til kristendommen i forfatningstraktaten er ulogisk (påstand), da det 

ikke er rationelt at have en religion med (belæg), og rationalitet og religion er 

modsætninger (hjemmel) – det er kun muligt at bygge EU på fornuft (rygdækning). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er modsigende (påstand), da 

EU er en sekulær institution (belæg), hvilket medfører, at det er forkert at begrunde 

politik med religion (hjemmel), fordi det vil påtvinge koncepter og på den måde gå 

imod EU‟s eget princip om religionsfrihed og -lighed (rygdækning). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er ekskluderende (påstand), 

da dette ville betyde, at lande som ikke er kristne ikke ville kunne optages i unionen 

(belæg) – dette ville kunne udnyttes som et værn mod disse landes optagelse i EU 

(hjemmel), og EU er jo ikke en ‟kristen klub‟ (rygdækning). 
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 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er ekskluderende (påstand), 

da langt fra alle EU‟s borgere er kristne (belæg) – der er mange europæiske borgere 

med en anden religion samt ateister (styrkemarkør), og i EU skal der være plads til 

alle (hjemmel). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er overflødig (påstand), da 

ingen religion kan tage patent på menneskekærlighed, barmhjertighed og anstændig 

opførsel (belæg), som er de værdier vi gerne vil bygge EU på (hjemmel). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er ikke-sekulær (påstand), da 

dette ville være ensbetydende med at blande politik og religion samme i EU 

(belæg), og disse bør ikke blandes sammen i en sekulær organisation (hjemmel) – 

EU er og skal fortsætte med at være sekulær (rygdækning).  

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er problematisk og bør 

undgås (påstand), fordi forholdet mellem staten og de religiøse samfund er meget 

forskelligt i de forskellige EU-lande (belæg), og man skal undgå at nævne ting, som 

ikke dækker alle forhold (hjemmel). 

Argumenter for kristendommens benævnelse i forfatningstraktaten 

På samme måde som ved kontra-argumenterne, kan der ikke opstilles en officiel liste af 

EU-lande som var for referencen til kristendommen, men overordnet kan man samle ja-

sidens argumenter som værende fra landene Polen, Irland, Tyskland og Italien samt de 

kirkelige organisationer Vatikanet, COMECE og KEK. 

Polen var fra starten af en af de stærkeste fortaler for referencen til kristendommen, 

og polske Wittbrodt kritiserede udkastet til præamblen uden denne henvisning (EU-opl. 

2003: 24. konv.). Den daværende præsident Kwasniewski, havde sammen med kardinal 

Glemp allerede i begyndelsen af 2002 udsendt en erklæring om, at Polen via sine 

konventionsrepræsentanter ville bestræbe sig på at få indskrevet en reference til 

kristendommen i forfatningstraktaten. Man havde samtidigt foreslået at bruge den polske 

grundlov som model for, hvordan dette kunne gøres og fik opbakning af dette fra 

sydafrikanske Weiler. Også nogle af de tyske repræsentanter støttede sådan et forslag 

(Byrnes & Katzenstein 2006: 139). 

Polen havde haft den katolske kirkes opbakning om indtrædelse i EU flere år i 

forvejen. I en tale i Polens parlaments underhus Sejm i 1999, sagde pave Johannes Paul II, 

at Polens optagelse i EU fra begyndelsen af havde haft Vatikanets støtte. 3 år senere, sagde 

han: ”Jeg håber, at Polen, som har hørt til Europa i århundreder, vil finde sin plads i Den 

Europæiske Unions strukturer” (citeret i Nyeng 2002: 9). Den stærke opbakning af Polen i 
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EU fortsatte i spørgsmålet om referencen til kristendommen i forfatningstraktaten. Den 

katolske kirke, som mente, at de europæiske værdier kan føres direkte tilbage til 

kristendommen, udgjorde den største opbakning til en reference til kristendommen. 

Johannes Paul II argumenterede, at den kristne civilisation ikke blot har bidraget til 

udviklingen af demokratiet, men at den også har spillet en væsentlig rolle i kampen om 

frihed i Europa. Samtidigt mente pave Johannes Paul II, at kristendommen har været med 

til at styrke den typisk europæiske humanisme, og derfor kunne den ikke undlades i 

forfatningstraktaten (Holm 2004: 7). Bl.a. italienske Basile støttede op om dette argument. 

Derudover mente den katolske kirke, at kristendommens forståelse af mennesket som 

enestående væsen var en nødvendig forudsætning for menneskerettighedernes opståen og 

blev bakket op i dette af bl.a. estiske Kelam (EU-opl. 2003: 19. konv.). Derudover nævntes 

fortidens rædsler med totalitærregimer, som havde forkastet Gud og ophøjet egne 

ideologier, og som havde kostet så mange mennesker livet. Kirken udtrykte direkte, at 

udeblivelsen af referencen til kristendommen ville være en fornærmelse af rationalitet og 

sund fornuft, for ikke at nævne en stor del af europæiske borgere (Byrnes & Katzenstein 

2006: 141). 

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) argumenterede også for at nævne 

kristendommen i forfatningstraktaten. Den russiske metropolit Kiril påpegede i 2002, at de 

europæiske værdier, bl.a. menneskets værdighed, frihed og tolerance, ikke er fremmede for 

kristendommens moral, og hvis man ikke refererede til kristendommen i den europæiske 

forfatningstraktat, kunne disse værdier blive udnyttet til gennem manipulation at skabe 

tyranni, som det også tidligere havde været sagen i Europas historie (Byrnes & Katzenstein 

2006: 164). Dette argument blev støttet af italienske Tajani, som mente, at det var vigtigt at 

vise, at man havde lært af sin blodige fortid med de totalitære regimer, der havde forkastet 

metafysikken (Olsen 2004: 85). I forlængelse af dette blev også EU‟s grundlæggere nævnt 

som værende troende kristne, og som havde set den europæiske integration som et projekt i 

lyset af kristen civilisation (Weigel 2005: 70). 

Andre landerepræsentanter udtrykte også sin velvilje over at få indskrevet 

kristendommen eksplicit i forfatningstraktaten. Italienske Borghezio kritiserede en EU-

forfatning, som ikke udtrykte sine historiske rødder, mens Szájer fra Ungarn begrundede 

referencen med, at kristendommen havde spillet en afgørende rolle i at holde Europa 

samlet under den kolde krig (EU-opl. 2003: 16. konv.) Tyske Wuermeloing påpegede 

desuden, at da kristendommens tro er en realitet for så mange europæiske borgere, måtte 

det være muligt at nævne den i traktaten (EU-opl. 2003: 19. konv.). 
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Som det også var tilfældet på kontra-siden, ser vi en bred vifte af argumenter for en 

reference til kristendommen, som tager udgangspunkt i forskellige bevæggrunde. Jeg vil 

derfor igen for overskuelighedens skyld liste dem analyseret ud fra argumentations-

modellen for at vise, hvad de enkelte argumenter dækker over: 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er historisk korrekt (påstand), 

da EU er grundlagt af kristendemokrater (hjemmel) – det har aldrig været meningen 

at bygge Europa som værende religions- og kulturrelativistisk (belæg), selvom det i 

dag er blevet sådan i lyset af den politiske korrekthed (gendrivelse). 

 Udeblivelsen af en reference til kristendommen i forfatningstraktaten er 

idéhistorisk ukorrekt (påstand), da kilden og byggestene til den europæiske kultur 

findes i kristendommen (belæg), fordi kristendommens værdier har påvirket 

filosofien op gennem tiden (hjemmel) – næstekærlighed, omsorg for de svage, 

lighed, frihed og demokrati er faktisk særligt kristne tankestrømme (gendrivelse). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er en historisk nødvendighed 

(påstand), for når andre historiske hændelser nævnes i forfatningen (gendrivelse), 

vil det være historieforfalskning ikke at nævne kristendommen som ligeværdig 

historisk faktor for tilblivelsen og sammenholdet af Europa, bl.a. under den kolde 

krig (styrkemarkør), som det er i dag (belæg). Hjemlen er underforstået: 

historieforfalskning er forkert.  

 Det er farligt ikke at have en reference til kristendommen i forfatningstraktaten 

(påstand) – det er den eneste måde man kan forhindre historien, altså fortidens 

rædsler som de totalitærregimer, som kostede så mange mennesker livet 

(styrkemarkør), i at gentage sig (belæg) – ved at give plads til både en verdslig og 

åndelig magt er der mulighed for gensidig kritik af magthaverne (hjemmel). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er nødvendig for fremtiden 

(påstand), da dette vil sikre, at fremtidige ansøgerlande virkeligt forstår de 

Europæiske værdier (hjemmel) – dette vil sikre, at landene virkeligt efterlever 

kravene til optagelse i EU (belæg), da man kun ved at kende baggrunden kan få en 

forståelse af værdierne (rygdækning).  

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten etisk nødvendig (påstand), da 

EU‟s værdier, bl.a. menneskerettighederne og demokrati (styrkemarkør), skal 

forstås i en kristen kontekst (belæg), da det er kristendommens tankegang, der har 

udviklet disse værdier (hjemmel) – uden den kristne indgangsvinkel til de 

europæiske værdier bliver etiske spørgsmål til firkantede spørgsmål om jura, eller 
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sagt på en anden måde – den almindelig moral bliver erstattet af lov (rygdækning). 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er oplysende (påstand), da 

kristendommen har støttet den humanistiske bølge (belæg), som er særligt 

kendetegnende for Europa (styrkemarkør). Hjemlen er usagt: alle Europas særlige 

kendetegn bør nedskrives som værdier i forfatningstraktaten. 

 En reference til kristendommen i forfatningstraktaten er imødekommende for 

europæiske borgere (påstand), da de fleste europæere anser sig selv som værende 

kristne (belæg) – det er vigtigt at de europæiske folkeslag kan identificere sig med 

forfatningen (hjemmel), ellers vil de ikke stemme for den (rygdækning). 

Opsummering og konklusion 

Ud fra argumenterne for og imod en reference til kristendommen i forfatningstraktaten er 

det tydeligt at se, at der faktisk blev diskuteret flere ting på én gang. De diskuterende parter 

havde forskellige opfattelser af, hvad der var rigtigt og relevant at have med i EU-

forfatningens præambel, ligesom man havde forskellige tilgange til selve kristendommen. 

Mens imod-siden i fransk laïcité-ånd lagde mest vægt på, at Europa er et politisk, 

sekulært samarbejde, hvor en irrationalitet som religion ikke hører hjemme, argumenterede 

ja-siden mere idéhistorisk for, at man ikke kan forstå europæiske værdier uden at se tilbage 

på, hvordan værdierne er opstået. Man så det som en nødvendighed at have kristendommen 

med både for at imødese den store kristne majoritet i Europa og for at fremme forståelsen 

af EU‟s værdier hos de fremtidige ansøgerlande, mens man på nej-siden svarede, at dette 

ville skabe en modsat effekt ved at skabe en ekskluderende ‟kristen klub‟. 

En anden vinkel, præsenteret af nej-siden, var at det var vigtigere at se på Europas 

fremtid end fortid, hvorimod man afslog dette på pro-siden med argumentet om den 

blodige fortid, man i Europa havde oplevet netop pga. afvisningen af religionen. Ved at 

erkende kristendommen kunne man ikke blot sikre, at historien ikke ville gentage sig men 

også, at den europæiske moral ikke blev erstattet af lov. Til dette svarede kontra-siden, at 

ingen religion kunne tage patent på humanisme og etik.  

Vi ser en opdeling i argumenter for og imod referencen til kristendommen som hhv. 

kildehenvisning og historisk faktor, hvor især synet på kristendommen som kilde til 

europæiske værdier splitter de to fløje. De forskellige tilgange til problemstillingen bunder 

i de diskuterende parters forskellige historie, tradition og identitet. Tydelige modsætninger 

ses i Frankrig og Polen: Mens franske repræsentanter udgør de stærkeste modstandere af 

referencen til kristendommen, var Polen den stærkeste fortaler. I næste afsnit skal vi derfor 

se på de to landes grundlove. 
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Frankrigs samt Polens grundlov 

Baggrund for valg 

Grunden til, at jeg har valgt at se på netop de to forfatninger, er fordi de to lande som 

nævnt oven for udgør de yderfløjene i diskussionen. Jeg mener, at der er en hel klar 

kulturhistorisk begrundelse for dette, hvilket jeg håber at belyse ved denne del af analysen. 

Den polske forfatning 

Den polske grundlov (se Bilag 2) udtrykker eksplicit troen på Gud, hvorfra sandhed, 

retfærdighed, godhed og skønhed stammer (præambel). Samtidig inkluderes de borgere, 

som eventuelt ikke finder kilden til disse i Gud: ”(…) As well as those not sharing such 

faith but respecting those universal values as arising from other sources (…)”. Man gør det 

altså klart, at nationen er enig om disse universelle værdier, selvom man måske ikke er 

enig om kilden til disse værdier. Det, at Gud indskrives eksplicit har dog stor betydning, 

fordi man slår fast, at man vedkender sig denne Gud. Man kunne jo have undladt at nævne 

Gud fra start for blot at skrive, at man er enig om værdierne men ikke kilden til disse. Jeg 

mener, at grundlaget for eksplicit at nævne Gud i grundlovens præambel udtrykker ønsket 

om at reflektere statsborgernes tro og selvforståelse: Langt størstedelen (91,4 %) af Polens 

befolkning anser sig selv som værende kristne (CIA: The World Factbook 2002). Men når 

det samtidigt nævnes, at nogle borgere finder kilden til nationens værdier i noget andet end 

Gud, viser det åbenhed og accept af borgere, som ikke deler denne tro. Det viser, at staten 

er klar til at acceptere alle borgere, så længe de til gengæld kan acceptere og leve efter den 

polske stats værdier.  

 Præamblen stedfæster endvidere, at den polske kultur har rødder i kristendommen 

og i ”(...) universal human values (...)”, og at det polske folk erkender sit ansvar over for 

Gud eller egen samvittighed. Netop fordi der nævnes ”(...) or our own consciences (...)” 

inkluderes de mennesker, som ikke tror på den kristne Gud men stadig tror på og støtter de 

fælles værdier. Her ser vi altså igen åbenheden for andre end flertallet, mens dennes tro 

altså stadig stedfæstes, bl.a. når man henviser til Polens eksistens: ”(...) our over one 

thousand years' heritage (...)”. Da Polens eksistens som stat ofte regnes fra kristningen af 

den polske konge Mieszko I i 966 (DSDE 13,252), kan dette ses som et tegn på, hvor 

betydningsfuld kristendommen har været i Polens historie.  

 Præamblen henviser derudover til tiderne i den polske historie, hvor de 

fundamentale friheder og menneskerettigheder blev overtrådt og udtrykker nødvendig-

heden for samarbejde mellem alle lande for at forhindre sådanne tilstande i fremtiden. 

Derefter benævnes de fundamentale friheder og menneskerettighederne samt respekt for 
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ethverts menneskes værdighed og solidaritet som de grundværdier, Polen skal bygges på. 

Vi ser her et eksplicit udtryk for den polske stats opbakning til menneskerettighederne som 

værende et værdigrundlag, landet skal bygges på. 

I selve grundlovens paragrafer gives der udtryk for et religiøst tilhørsforhold. 

Selvom vi i artikel 25 stk. 1 læser, at alle kirker og trossamfund har lige rettigheder, gøres 

det klart, at den katolske kirke har særstatus i landet: ”The relations between the Republic 

of Poland and the Roman Catholic Church shall be determined by international treaty 

concluded with the Holy See, and by statute” (art.25 stk.4). Denne særstatus indebærer dog 

ikke en statslig indblanding, for i artikel 53 stk. 1 forsikres borgernes religionsfrihed: 

”Freedom of conscience and religion shall be ensured to everyone.” Man formår altså at 

forblive neutral rent statsligt samtidigt med, at folkets (eller i hvert fald flertallets) 

trosretning tydeliggøres.  

Den franske forfatning 

Den franske grundlov (se Bilag 3) benævner modsat den polske hverken kristendommen 

eller Gud. Den slår derimod fast, at det franske folk højtideligt proklamerer ”their 

attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by 

the Declaration of 1789” (præambel). Det gøres klart, at de værdier, man bygger på i 

Frankrig er menneskerettighederne, og jeg vil mene, at man henviser til oplysningstiden 

ved at nævne deklarationen i 1789. Præamblen fortsætter med, at den franske republik 

tilbyder demokratisk udvikling til de franske territorier, som ønsker at tilslutte sig de nye 

institutioner, som bygger på et fælles ideal om frihed, lighed og broderskab. Vi ser igen en 

direkte kobling til og gentagelse af oplysningstidens idealer (jf. Teoriafsnit). 

Den første paragraf af selve grundloven beskriver eksplicit Frankrig som værende 

en sekulær stat: ”France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic”. 

Forfatningens artikel 1 fortsætter: “It shall ensure the equality of all citizens before the law, 

without distinction of origin, race or religion”. Sidste del af paragraffen understreger, at 

lighedsprincippet er gældende for alle. Dette er dog samtidigt det eneste sted, man i den 

Franske forfatning nævner religion, og det gøres det klart, at den franske stat er religiøst 

neutral. Ingen religion har i landet særstatus, og man har ingen ‟særaftale‟ med en bestem 

trosretning, som vi ser det i den polske grundlov (jf. art.25 stk.4). Samtidigt er det også 

vigtigt at bemærke, at man i den franske forfatning, som det ses f.eks. i samme paragraf, 

bruger ordene ‟origin‟ og ‟race‟ til at beskrive eventuelle minoriteter, mens ordet ‟nation‟ 

kun bruges enkelte gange i forfatningen og udelukkende til at beskrive samlingen af alle 

franske borgere, f.eks. i artikel 16. Dette giver efter min mening et klart billede af den 
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franske forståelse af, hvordan tilhørsforholdet mellem borger og stat bør være: Nationalitet 

har intet at gøre med kultur, religion eller historiske rødder men er snarere betegnelsen for 

den ‟kontrakt‟, som borgeren har indgået med staten og omvendt, og som kommer retsligt 

til udtryk i statsborgerskabet. 

Den franske forfatning indeholder i modsætning til den polske et helt kapitel, som 

omhandler Frankrigs forhold til europæiske lande og den Europæiske Union (art.88 stk.1-

7). At dette findes i landets forfatning viser tydeligt, at man i Frankrig anser samarbejdet 

med EU som et først og fremmest politisk anliggende. 

Opsummering og konklusion 

Det er tydeligt at se kohærensen mellem den franske forfatning og værdierne fra 

oplysningstiden i landet. Treklangen af værdierne frihed, lighed og broderskab genlyder 

bekendt og stedfæster Frankrig som værende en sekulær stat, som ikke ønsker nogen form 

for religiøs henvisning på hverken sin egen eller en europæisk liste over værdier. 

Benævnelsen af oplysningstidens værdier gør det samtidigt klart, at ingen religion kan eller 

bør tilskrives det universelle gode, nemlig menneskerettighederne. Frankrigs historie med 

en undertrykkende, magtmisbrugende kirke (jf. Teoriafsnittet) har sandsynligvis ført til en 

opfattelse af religion som værende ekskluderende og irrationel, hvilket afspejles i den 

franske forfatning, og hvilket også gøres klart i Frankrigs stærke ‟nej‟ til referencen til 

kristendommen i den europæiske forfatningstraktat. Man anser traktaten og det europæiske 

samarbejde generelt for et politisk anliggende, hvor religion, som bør holdes helt privat, 

ikke har nogen plads. 

Den polske grundlovs derimod nævner både Gud og kristendommen. Selvom man 

eksplicit accepterer, at ikke alle tror på denne kristne Gud, gøres det klart, at nationen som 

helhed (eller i hvert fald størstedelen af denne) gør, og at man forstår kristendommen som 

værende kilde til både de nationale værdier, den polske kultur og det fælles ansvar, man 

som nation føler. Vi finder altså en sammenhæng mellem kristendommens værdier og 

menneskerettighederne samt de andre europæiske værdier. Samtidigt har polakkerne i sin 

egen historie oplevet, hvordan antireligiøs totalitarisme har ført til krænkelse af disse 

værdier, og dette forklarer nok Polens stærke protest mod en udgave af forfatningstraktaten 

uden en reference til kristendommen.  

Menneskerettighedernes værdisæt 

Indledning 

Som nævnt i indledningen til denne opgave, våger jeg at påstå, at de fleste europæere i dag 

er enige om, at menneskerettighederne er (d)et sæt værdier, som binder Europa sammen. 
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Det er samtidigt det værdigrundlag, vi fortsæt skal bygge Europa på. Dette er samtidig 

hjemlen for opgavens hypotese om, at kristendommen bør nævnes i den europæiske 

forfatningstraktat. Men for at jeg kan komme fra hjemlen til påstanden, ser jeg det 

nødvendigt at legitimere belægget. Det er her, analysen af menneskerettighedernes 

kommer ind. 

Menneskerettighederne har været undervejs længe, præcis hvor længe kan 

diskuteres. Nogle vil påstå, at de første tanker om en eksistens af sådanne universelle 

rettigheder stammer tilbage fra den klassiske naturret, andre peger på oplysningstidens 

ideologier mens andre igen ser kristendommens menneskesyn som værende den vigtigste 

forudsætning for menneskerettighedernes tilblivelse. Meningerne er mange, og debatten, 

som vi så det i foregående afsnit, var heftig. Dog er det ikke min hensigt at afdække 

menneskerettighedernes tilblivelse eller skitsere det historiske forløb, de har udviklet sig 

under. Jeg vil heller ikke vurdere dem i forhold til, om de er universelle, eller om deres 

eksistens i det hele taget er berettiget. Som nævnt antager jeg, at vi i Europa er enige om 

både deres eksistensberettigelse og værdisæt, og grunden til, at jeg vil se nærmere på 

menneskerettighederne, er for at forstå, hvilke tanker og værdier der ligger bag. 

Jeg har valgt at se på FN‟s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, vedtaget 

og offentliggjort d. 10. december 1948 (se Bilag 4). Dette dokument har den største 

udbredelse i verden, forstået på den måde, at netop denne erklæring gennem årene er blevet 

brugt som en moralsk rettesnor og politisk handlingsplan for udvikling af menneske-

rettighederne både i FN og i regionale organisationer, bl.a. Europarådet. 

Oversigt 

FN‟s Verdenserklæring om Menneskerettighederne består af en indledning og 30 artikler. 

Indledningen fungerer som introduktion for erklæringen og har på samme måde som en 

præambel i en traktat til hensigt at stedfæste hjemlen for det, der beskrives i selve 

erklæringen. (Læser vi erklæringen på engelsk, kaldes indledningen faktisk ‟preamble‟ i 

teksten.) Alle de underskrivende parter giver ved deres samtykke af erklæring derfor 

samtidigt udtryk for, at de går ind for og støtter de principper, erklæringen udstedes i 

henhold til. På samme måde fungerer de sidste to artikler i erklæringen som en slags 

afslutning, i hvilken der tages eventuelle forbehold. 

De 30 artikler kan deles op i forskellige rettigheder og friheder. De mest klassiske 

måder at anskue dem på er enten ved opdeling i de såkaldte negative og positive 

rettigheder, som vi ser det hos Isaiah Berlin, eller ved at følge Karel Vasaks 

‟generationstankegang‟. 
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Opdelingen af menneskerettigheder ved hjælp af generationsprincippet er logisk i 

historisk forstand. Man deler rettighederne op i grupper ud fra, hvornår de i mere eller 

mindre formuleret forstand opstod. Denne metode vil introducere 3 generationer af 

menneskerettigheder: De civile og politiske rettigheder, samlet under det franske Liberté, 

de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samlet under Égalité og de solidariske 

rettigheder under overskriften Fraternité. 1. generation af rettighederne beskrives i 

artiklerne 2-21 og siges at have deres udspring i 17.-18. århundredes oplysnings- og 

reformationstanker. 2. generation dækkes af artiklerne 22-27 og siges at have udspring i 

det 19. århundredes socialistiske tankestrømme, mens 3. generation af rettighederne, som 

beskrives i artikel 28 med henvisning til andre artikler (bl.a. art.22), siges at have sit 

udspring i det 20. århundredes nationalstatstanker (Vasak 1977: 32). 

Kategoriseringen i negative og positive rettigheder deler derimod i højere grad 

menneskerettighedernes artikler op i forhold til, hvorvidt der er tale om ‟frihed fra‟ eller 

‟ret til‟. Berlin ser altså både i sproglig og praktisk forstand på, om rettighederne beskytter 

mennesket fra omverdenen – mennesket er her passivt, eller om menneskets gives 

muligheder for udfoldelse i omverdenen – mennesket er her aktivt (2005: 180). Overordnet 

kan man sige, at det især er de civile og politiske rettigheder (1. generation), der beskrives 

som negative rettigheder, mens 2. og 3. generation af rettighederne, altså de økonomiske, 

sociale, kulturelle og solidariske rettigheder, beskrives som positive. 

I min analyse af grundværdierne bag menneskerettighederne, har jeg dog valgt ikke 

at bruge hverken den ene eller den anden kategorisering, da det for det første som nævnt 

ikke er min hensigt at give en historisk oversigt over rettighederne, og for det andet mener 

jeg ikke, at opdelingen i ‟frihed fra‟ eller ‟ret til‟ er nødvendig eller relevant for 

værdianalysen. Jeg vil derfor se på FN‟s Verdenserklæring om Menneskerettighederne ud 

fra indholdet af artiklerne. Jeg bibeholder de tre overskrifter Lighed, Frihed og Broderskab 

fra Vasaks opdeling, men ser dem som temaer på tværs af menneskerettighedernes artikler 

frem for overskriften på de tre generationer af rettigheder. Jeg behandler derudover 

artiklerne 1 og 2 samt 29 og 30 i afsnit for sig, da disse artikler efter min mening falder 

udenfor de tre emner og har til formål dels at introducere og dels at afrunde de resterende. 

Erklæringens indhold 

Indledningen 

Som nævnt starter FN‟s Verdenserklæring om Menneskerettighederne med en indledning, 

der fungerer som introduktion for og stedfæstelse af det, der beskrives i selve artiklerne. 

Ud fra indledningen kan man slutte, at FN‟s medlemmer mener: 
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 at alle menneskers højeste mål er at skabe en verden uden frygt og nød med tale- og 

trosfrihed, 

 at grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden findes i erkendelsen af 

ethvert menneskets værdighed og de dertilhørende rettigheder,  

 at tilsidesættelse af disse rettigheder fører til ondskab, 

 at menneskerettighederne bør beskyttes ved lov, så mennesker ikke tvinges ud i at 

gøre oprør mod undertrykkelse, 

 og at det er vigtigt at udvikle venskabelige relationer på tværs af nationer. 

 

Disse udsagn fungerer som hjemler for erklæringen. Man antager, at alle mennesker er 

enige i disse, hvilket gør erklæringen universel og dens grundlag nærmest udiskuterbar. 

Der påpeges derefter, at FN på ny bekræfter troen på de fundamentale 

menneskerettigheder og derfor har besluttet at fremme sociale fremskridt og forbedre 

levestandarden for alle mennesker. Fordi FN mener, at en fælles forståelse af disse 

rettigheder er nødvendig for virkeliggørelsen af dem, forpligter FN sig til at arbejde for at 

fremme respekt for og overholdelse af menneskerettighederne. Man gør altså klart, hvilke 

værdier, man går ud fra, og hvad man med erklæringen forpligter sig til. 

Artiklerne 1 og 2 

I artikel 1 anvendes samme vending som i den franske grundlov om, at ”alle mennesker er 

født frie og lige i værdigheder og rettigheder” (jf. Bilag 3). I én sætning udtrykker man 

altså, at alle mennesker er frie og lige meget værd i forhold til hinanden, og at alle har de 

samme rettigheder. Samtidigt bliver det enkelte menneskes værdighed slået fast, og man 

argumenterer for rettighederne netop på baggrund af denne værdighed. Bekræftelsen af 

værdighed ”som menneskeretlig grundværdi skaber en ny, retspositivistisk fundering af 

begrebet. Den abstrakte retsfilosofi er blevet transformeret til positiv ret”, som Henrik 

Zahle (2005: 273) forklarer. Mennesket kan altså på baggrund af netop sin værdighed 

kræve rettighederne.  

Artiklen forsætter med, at alle mennesker har en fornuft og en samvittighed, og at 

de bør behandle hinanden ”i en broderskabets ånd”. Hvor første del af artiklen og dens 

betydning er klar og tydelig, kan der sættes spørgsmålstegn ved anden del, for hvad er 

meningen med at nævne fornuften og samvittigheden her? Og hvad betyder at handle ”i en 

broderskabets ånd”? Personligt mener jeg, at førstnævnte skal ses som en videre 

begrundelse for menneskets værdighed. Fornuft og samvittighed, som tilsammen kan siges 

at udgøre bevidsthed, er netop egenskaben, som ifølge erklæringen adskiller mennesket fra 
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andre levende væsener. Sidstnævnte skal, igen efter min mening, forstås som, at alle 

mennesker bør behandle hinanden med respekt og forståelse. Jeg kan forestille mig, at man 

i oplysningstidens ånd ønskede at bruge netop ordet ‟broderskab‟, da dette skabte den 

treklang, vi alle kender fra den tid. Samtidig forsøger man nok at understrege fornuften og 

moralen (her udtrykt som samvittigheden) som værende nødvendige for at handle i denne 

”broderskabets ånd”. Sagt på en anden måde: Man fastslår, at mennesker skal bruge deres 

fornuft og dømmekræft af, hvad der er godt og ondt, for at kunne fungere sammen i et 

sundt samfund. 

Artikel 2 af erklæringen genlyder faktisk blot artikel 1, blot er den uddybende og 

går i detaljer omkring lighedsprincippet. Efter bekræftelsen af, at ”enhver har krav på alle 

de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af 

nogen art”, består resten af artiklen af udtrykte eksempler på forskelsbehandling. Først 

herefter læser vi, hvad det egentligt er for nogle rettigheder, vi som mennesker er 

ligeberettiget til.  

Artiklerne 3-28 

MMiinn  ooppddeelliinngg  

Som nævnt ovenfor, har jeg kategoriseret artiklerne ud fra Vasaks tre overskrifter baseret 

på indholdet af artiklerne. Jeg har valgt at dele frihedsartiklerne op i to, da der i 

erklæringen tales om to typer friheder – den ydre, altså fysiske frihed samt den indre, altså 

psykologiske og/eller åndelige frihed. Således har jeg delt erklæringens artikler op som vist 

i følgende tabel: 

 

Tema Artikel 

LIGHED 6, 7, 8, 10, 11, 15, 23.2 

YDRE FRIHED 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 23.1+3+4, 24. 

INDRE FRIHED 18, 19, 20, 21, 26, 27. 

BRODERSKAB 5, 14, 22, 25, 28. 

 

Tabel 1: Menneskerettighedserklæringens artikler delt op efter tema (egen opdeling) 

 

Baggrunden for denne opdeling er som nævnt indholdet af artiklerne frem for 

udformningen af disse. Jeg har set på, hvilken del af det menneskelige liv, artiklerne 

henviser til og altså fundet frem til 4 forskellige temagrupper, som dog stadig kan 

kategoriseres ud fra de tre overskrifter lighed, frihed og broderskab. 
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FFrriihheedd  

Langt størstedelen af erklæringens artikler omhandler den menneskelige frihed. Artiklerne 

3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 23.1+3+4 og 24 dækker den ydre (fysiske) frihed, mens artiklerne 

18, 19, 20, 21, 26 og 27 beskriver den indre (psykologiske og åndelige) frihed. 

Starter vi med at se på den ydre frihed, kan vi i artikel 3 læse, at ”enhver har ret til 

liv, frihed og personlig sikkerhed”, mens artikel 4 påpeger, at ”ingen må holdes i slaveri 

eller trældom”. Disse artikler må siges virkelig at slå det mest basale i forståelsen af frihed 

fast.  

Erklæringen forsætter lidt mere detaljeret med, at ”ingen må underkastes vilkårlig 

anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning” (art.9), at ”ingen må være genstand for 

vilkårlig indblanding i private forhold” (art.12), og at ”enhver har ret til at bevæge sig frit” 

(art.13). Disse artikler, omend mere specifikke end artiklerne 3 og 4, er stadig meget 

overordnede men beskriver, hvad der forstås ved frihed i samfundsmæssig forstand. Disse 

rettigheder beskytter menneskets frihed fra statens eller andre organisationers indblanding i 

det enkelte menneskes liv.  

De sidste fire artikler, som jeg har samlet under den ydre frihed, er de mest 

specifikke og fastslår, at alle mennesker har ret til at gifte sig og stifte familie (art.16),  ret 

til fast ejendom (art.17), ret til at arbejde og til at få løn for dette og til at indtræde i 

fagforeninger (art.23 stk.1, stk.3, skt. 4) samt ret til ferie fra sit arbejde (art.24). Vi ser en 

endnu større sammenhæng mellem menneskets frihed og dets liv i samfundet, og der 

lægges nu vægt på, hvad mennesket skal kunne forvente fra statens side i forhold til sin 

ydre frihed. De tre sidste artikler beskriver altså en frihed, som mennesket kan kræve, og 

som staten har ansvar for bliver overholdt. 

I artiklerne om den indre frihed, ser vi også en opdeling i de rettigheder, hvor staten 

skal beskytte den enkeltes interesser og de rettigheder, staten skal sørge for. De første tre 

artikler i min opdeling knytter sig til retten til at have sin egen mening og tro samt til at 

ytre disse og føre dem ud i livet. Således læser vi, at ”enhver har ret til tanke-, 

samvittigheds- og religionsfrihed” (art.18) og til menings- og ytringsfrihed (art.19). 

Derudover har ethvert menneske ret til ”at give udtryk for sin religion eller tro gennem 

undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter” (art.18) samt 

”under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger” (art.20). Mennesket har altså 

ikke blot ret til at have og danne sine egne meninger – retten tilskriver samtidigt, at man 

kan være fælles om dem og ‟dyrke‟ disse meninger i fællesskab med andre.  

Erklæringen forsætter med de mere detaljerede rettigheder: ”Enhver har ret til at 

deltage i sit lands styre” (art.21), ”enhver har ret til undervisning” (art.26) og ”enhver har 
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ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort 

i videnskabens fremskridt og dens goder” (art.27), som samtidigt er de rettigheder, staten 

har ansvar for bliver overholdt.  

LLiigghheedd  

Den næstestørste gruppe af artikler i FN‟s Verdenserklæring om Menneskerettighederne 

omhandler lighed mellem mennesker og beskrives i artiklerne 6, 7, 8, 10, 11, 15 og 23.2. I 

de første artikler lægges der vægt på, at alle mennesker er lige over for loven: ”Ethvert 

menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt” (art.6), ”til lovens 

beskyttelse” (art.7) og ”til en fyldestgørende oprejsning ved nationale domstole” (art.8) 

samt ”krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en ved uafhængig og upartisk 

domstol” (art.10). Her påpeges det, at ethvert menneske som retssubjekt har lige 

muligheder for beskyttelse af loven, og at denne beskyttelse virker overalt i verdenen. Vi 

ser altså et dobbelt lighedsbegreb, som dækker både alle mennesker og alle fysiske steder. 

Artiklerne 11 og 15 er lidt mere specifikke og udtrykker fortsat alle menneskers 

lighed over for loven, men vi ser samtidig en beskyttelse af den enkelte. I artikel 11 læser 

vi, at alle mennesker ses som værende uskyldige indtil det modsatte er bevist, hvilket jeg 

ser som en beskyttelse af mennesket under loven men også fra denne. På samme måde ser 

jeg artikel 15, der bekræfter enhvers ret til at have en nationalitet som værende en 

lovmæssig beskyttelse. I mine øjne er der nemlig ikke tale om vigtigheden af at tilhøre en 

nation men snarere vigtigheden af at have statsborgerlige rettigheder.  

Den sidste artikel i gruppen Lighed– eller rettere sagt stk. 2 i artikel 23 – taler om 

ret til lige løn for lige arbejde, hvilket ligesom vi så i artikel 2 er en udspecificering af 

lighedsbegrebet i et konkret eksempel. Vi ser her en eksplicit benævnelse af ligestillingen. 

Denne ret hører til dem, for hvilke staten eller en instans men ikke mennesket selv har 

ansvar, hvilket i øvrigt er gældende for alle artiklerne samlet i gruppen lighed. 

BBrrooddeerrsskkaabb  

Den sidste gruppe af artikler har jeg som beskrevet samlet under overskriften Broderskab. 

Kun fem artikler, nemlig 5, 14, 22, 25 og 28, hører til denne gruppe, og både overskriften i 

sig selv og artiklernes indhold er mindre specifikke, end hvad vi så i de to foregående 

grupperinger af artikler. 

Artiklerne 5, 14 og 25 er mest specifikke og udtrykker, hvad der efter min mening 

er humanistisk tankegang. Vi læser, at ”ingen må underkastes tortur eller grusom, 

umenneskelig eller vanærende behandling eller straf” (art.5), at ”enhver har ret til i andre 

lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse” (art.14), og at alle har krav på en 
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levestandard med alle nødvendigheder (art.25). Artikel 5 udrykker derudover, at ”mødre og 

børn har krav på særlig omsorg og hjælp” (art.25 stk.2). Der henvises i disse artikler til den 

menneskelige værdighed og understreges, at alle skal behandle hinanden derefter – altså ”i 

en broderskabets ånd”, for igen at citere første artikel. I menneskets værdighed ses altså 

samtidig den menneskelige skrøbelighed, som FN mener også bør beskyttes, og det 

overordnede ansvar herfor hviler på staten 

Artiklerne 22 og 28 er meget generelle, og det er svært at sige, hvor ansvaret for 

realiseringen af indholdet ligger. Således læser vi, at enhver har ret til ”social tryghed og 

har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (...) gennemføres ved 

nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde” (art.22), og at ”enhver har krav på 

en social og international orden” (art.28). Det er svært at definere, hvad ‟social tryghed‟ og 

‟social og international orden‟ dækker over, men igen synes jeg, at dette kan føres tilbage 

til det rent menneskelige – ethvert menneske skal have det godt i samfundet, og for at dette 

kan opnås, skal alle behandle alle andre godt. Denne regel gælder de enkelte mennesker 

imellem men også de menneskeskabte institutioners forhold til den enkelte. 

Artiklerne 29 og 30 

Som nævnt virker de sidste to artikler i erklæringen som afrundende og afsluttende for hele 

erklæringen. Vi læser, at ”enhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør 

personlighedens frie og fulde udvikling” (art.29 stk.1), og at ”enhver kun [er] underkastet 

de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse 

af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de 

retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et 

demokratisk samfund” (art.29 stk.2). Det er første gang i hele erklæringen, at vi støder på 

ordet ‟pligt‟. Man mener altså for det første, at mennesket kun kan nå sin fulde og frie 

udvikling ved at have disse pligter, samt at de begrænsninger, samfundet sætter, og som 

bl.a. udtrykkes i den enkeltes pligter, er til for, at det skal være muligt for alle at nå denne 

personlige frie udvikling.  

Punkt 3 i artikel 29 og artikel 30 fungerer derimod som en sikkerhedsforanstaltning 

eller gendrivelse, hvis man skal bruge det retoriske udtryk. Det nævnes, at 

menneskerettighederne på ingen måde må ”udøves i strid med De forenede Nationers 

formål og principper” (art.29 stk.3), og at intet i dem ”må fortolkes som givende nogen 

stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller 

foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder 

og friheder” (art.30). Min forståelse af disse punkter er, at man er nødt til at have en 
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rygdækning for de eventuelle misforståelse, der kan dannes ud fra en misfortolkning af 

erklæringens indhold. Det er derfor nødvendigt at nævne, at der eksisterer en slags 

‟sandhed‟, hvad angår fortolkningen, og denne sandhed ligger hos FN. Man påberåber sig 

hermed samtidig muligheden for at tage stilling til specifikke sager om eventuelt 

overtrædelse af erklæringen på enkeltsags niveau.  

Opsummering og konklusion 

Som vi ser i analysen, er det i erklæringen værdierne lighed og frihed, der bliver lagt vægt 

på. Rettighederne hørende under broderskabsprincippet er defineret mere vagt og synes at 

have til formål ar ‟lime‟ rettighederne sammen og give dem en menneskelig kontekst. 

Lighedsprincippet bliver forklaret i konkrete benævnelser som f.eks. køn, race og 

religion, og man gør opmærksom på, at der på ingen måde – hverken ved hjælp af fysiske 

eller psykologiske forhold – kan gøres forskel på mennesker. Det er ganske enkelt umuligt 

for et menneske at være mere værd end et hvilket som helst andet. Derudover bliver det 

slået fast, at alle mennesker står lige over for loven, som på den ene side skal beskytte den 

enkelte og på den anden fungere som et instrument til overholdelse af lov og orden, altså 

samfundets almene vel. Vi er altså en beskyttelse af både det enkelte individ samt 

grupperinger af mennesker.  

Artiklerne, som beskriver frihedsrettighederne, dækker over to forskellige begreber 

– den ydre og indre frihed, som ethvert menneske har krav på og ret til. Hvor den ydre 

frihed dækker de fysiske vilkår, under hvilke et menneske har ret til at leve og samtidigt de 

fysiske situationer, som mennesket skal beskyttes fra, retter artiklerne om den indre frihed 

sig mod menneskets psykologiske og åndelige behov, som staten har ansvar for bliver 

imødekommet. For begge gælder det, at mennesket skal kunne udfolde sig frit og fuldt ud 

kun begrænset af det andet menneskets udfoldelse. 

Broderskabsbegrebet er egentligt ikke defineret i sig selv men kommer til udtryk i 

de forskellige artikler som en slags harmoni både mellem det enkelte menneske og alle 

andre samt mellem de(t) enkelte menneske(r) og de organisatoriske enheder, der eksisterer 

i samfundet på national og international plan. Begrebet bliver nævnt første gang i artikel 1 

og skinner igennem hele erklæringen som et slags grundlag for, hvordan mennesket – det 

enkelte samt i organiseret forstand – skal drage nytte af menneskerettighederne.  

Kort sagt kan man altså sige, at de værdibegreber, der ligger i menneske-

rettighederne er lighed (udtrykt i menneskers ligeværdighed) og frihed (forstået i både 

fysisk, psykologisk og åndelig forstand) bundet sammen af broderskab (sandsynligvis det 

vi i dag ofte kalder medmenneskelighed eller næstekærlighed). 
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Kristendommens grundværdier 

Indledning 

Efter at have set på menneskerettighederne og identificeret de grundværdier, der ligger 

bag, vil jeg i denne del af analysen nu se på kristendommens værdibegreber for at 

undersøge, om der er en sammenhæng mellem de to.  

I analysen af debatten om referencen til kristendommen mente ja-siden, at 

værdierne lighed og frihed er langt ældre end oplysningstiden, hvorfor jeg vil se på, hvad 

kristendommen siger om disse. Derefter vil jeg belyse næstekærlighedsbegrebet, som af 

mange jo siges at være en særligt kristen værdi. 

Som påpeget i afgrænsningen vil ingen af tre emner på nogen måde være 

udtømmende, hverken i den brede filosofiske eller mere snævre religiøse forstand. Det, jeg 

vil forsøge at komme frem til, er et overordnet billede af, hvordan de værdier, vi i dag tager 

for givet, op igennem europæisk (idé)historie er blevet til dels skabt og i hvert fald påvirket 

af kristendommen. Det er derfor på ingen måde min hensigt at skildre kristendommen som 

religion, trosretning eller filosofi i sin helhed men blot at se på grundprincipperne i 

kristendommen, især det kristne menneskesyn.  

Som nævnt i metodeafsnittet, vil jeg som hovedkilder for denne analyse bruge 

Bibelen, den katolske kirkes katekismus samt skrifter af Luther, da disse udgør vigtige 

kilder i kristendommen lære. 

Lighed 

Indledning 

Når man i dag tænker på menneskelig lighed, kan man associere til forskellige ligheds-

principper, f.eks. ligestilling mellem mænd og kvinder. Men lighed mellem mennesker er 

som vi så i analysen af menneskerettighederne mere end lighed mellem kønnene. Man kan 

nævne lighed over for loven, lige rettigheder for social hjælp og lige muligheder for 

skolegang. Disse ligheder forekommer os i dag naturlige og vil af mange tilskrives netop 

menneskerettighederne. Dette er naturligt, for som vi netop så det i foregående analyse, 

udgør lighedsprincippet en fundamental faktor for, hvordan vi i Europa forstår mennesket 

– et syn vi efterhånden har taget til os som en selvfølge. Som tidligere nævnt, mener jeg 

dog, at det er vigtigt at se tilbage og forså, hvorfra vi har fået denne opfattelse og hvorfor.  

Jeg vil starte med at forklare, hvordan kristendommen opfatter mennesket og dets 

værdighed og sætte dette i perspektiv til, hvordan mennesker stilles i forhold til hinanden. 

Derefter vil jeg se på, hvordan den kristne opfattelse af ligestilling samt af fysisk arbejde 

har ført til forståelsen af, at alle mennesker er lige meget værd. 
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Den menneskelige værdighed 

Når man taler om kristendommens menneskesyn, vil man ofte vælge at starte med 

Skabelsesberetningen, som slår fast, at mennesket er skabt i Guds billede. Selvom de 

færreste kristne i dag tager Skabelsesberetningen bogstaveligt, hersker der ingen tvivl om, 

at forståelsen af menneskets værdighed starter netop her. I Genesis læser vi, at ”Gud skabte 

mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han 

dem" (1 Mos. 1,26-27). ”Mennesket har en særstilling i skaberværket: det er ‟skabt i Guds 

billede‟” kan vi læse i den katolske kirkes katekismus (1997: 120). Mennesket, i form af 

mand og kvinde, er altså skabt i og til lighed med Gud, sin skaber.  

 Det kristne menneskesyn forklarer mennesket som en enhed bestående af krop, sjæl 

og ånd. Ånden er menneskets bevidsthed, altså dets fornuft, vilje, følelser og moralske 

karakter (KML 133-134). ”Gud har skabt mennesket som et fornuftsvæsen” (KKK 1730), 

og det er især denne del af menneskets bevidsthed, der skiller mennesket fra dyrene. 

Kristendommen fastholder derfor, at mennesket ikke kun er et tilfældigt produkt af 

udviklingen men derimod er til, fordi Gud selv har ønsket det. Mennesket er altså mere end 

blot natur, ”ikke bare noget men nogen” (KKK 356).  

 I pave Johannes Paul II‟s encyklika ”Menneskets forløser” læser vi, at 

kristendommens lære om menneskets værdighed først bliver rigtigt forståeligt ved 

forløsningens mysterium. Kernen i kristendommen er, at Jesus Kristus, Gud i menneske-

skikkelse, kom ned på jorden, ofrede sig for menneskeheden og frelste den (Johannes Paul 

II 1980: 21). På baggrund af dette tror kristne på, at mennesket havde så stor betydning for 

Gud, at Gud valgte at frelse
5
 hvert enkelt menneske gennem sin søn Jesus Kristus. Ved 

selv at blive menneske forenede Gud sig med ethvert menneske på jorden og gjorde alle til 

sine ‟adopterede‟ sønner og døtre (www.katolsk.dk/2282). Dette kan vi også læse i det Nye 

Testamente (Johs. Ev. 1,12 & Efeserbrev 5, 1). Fordi Gud påtog sig den menneskelige 

natur fuldt ud, blev den menneskelige natur omvendt også ophøjet til den højeste 

værdighed (KKK 460). 

Kristendommen understreger altså, at alle mennesker er lige overfor Gud. I det 

Gamle Testamente lægges vægt på, at Gud skabte mennesket i sit billede, mens det i det i 

det Nye Testamente understreges, at Gud gennem sin søn forenede sig med hvert 

menneske og dermed ophøjede den menneskelige værdighed til det højeste. 

Personalisme  

Personalisme er en filosofisk strømning, som går i dybden med den menneskelige 

                                                 
5
 Frelse i den kristne betydning forstås som udfrielse fra synden og dens følger (KML 60). 
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værdighed. Ud fra personalismen betragter man personen som en ubegrænset realitet og 

fremhæver menneskets moralske væsen (SEP ‟Personalism‟). Der fokuseres på menneskets 

ontologiske natur, hvis belæg i særdeleshed kommer fra naturretten, som Aquinas 

fremlagde den (jf. Teoriafsnittet). Filosofien lægger derudover vægt på tilhørsforholdet til 

de grupper, som ethvert menneske er en del af, og som ses som kilden til den personlige 

udvikling. Forholdet mellem individ og samfund er ifølge personalismen organisk. Det 

enkelte individ kan ikke forstås isoleret fra andre mennesker, men på den anden side er 

også den sociale helhed afhængigt af hver enkelt person (Kristendemokraterne 2008). Kort 

sagt, kan man sige, at personalismen postulerer følgende tre hovedprincipper:  

 Kun mennesket som person i den ontologiske betydning er til 

 Kun personen har betydning i samfundsmæssig kontekst 

 Kun mennesket har en fri vilje  

(SEP ‟Personalism‟) 

 

Den værdighed, som kommer til udtryk her, er en indvendig, medfødt og naturlig del af 

mennesket. Den er uafhængig af den samfundsmæssige og historie kontekst, fordi hverken 

samfundet eller historien tilskriver mennesket dets værdighed. Alle mennesker er altså 

ligeværdige uanset køn, alder, race, religion og materielle eller fysiske muligheder. 

Personalismen blev ‟inkorporeret‟ i kristendommen af især pave Pius XII og 

Johannes Paul II. Kristendommen forkynder, at mennesket er blevet ønsket af Gud, og 

”fordi mennesket er skabt i Guds billede, har det den værdighed at være Person” (KKK 

357). Mennesket ses som værende mere end blot et eksemplar af menneskeracen. Det er 

ikke bare et biologisk individ eller et produkt af samfundet, men en bevidst person.  

Samtidigt bliver forholdet til medmennesket en afgørende faktor for forståelsen af 

mennesket som person. Med Guds menneskeinkarnation opstår en samhørighed i form af 

kirken, som forener alle mennesker på jorden. Tror man på Jesus Kristus, indlemmes man i 

kirken, som er et fællesskab for de kristne, som netop i dette fælles rum skal udvikle sig 

som mennesker (KKK 752, 787). 

Ligestilling 

Ud over værdigheden af det enkelte menneske, kan vi i det Nye Testamente også læse om 

en slags udligning af nationaliteter og køn: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller 

græker, (...) på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus” (Gal. 3, 28), som 

apostlen Paulus skriver. Denne ligestilling – på den ene side af kønnene og den anden side 

af folkeslag – ser vi flere steder i det i det Nye Testamente. Starter vi med at se på 
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ligestillingen blandt de forskellige folkeslag, var det på daværende tidspunkt en særlig 

‟kristen‟
6
 tanke, at Guds frelse kunne være for alle og ikke kun for Israels folk. Dette 

kommer f.eks. til udtryk ved, at Jesus, under stærk kritik af jøderne, spiser hos en ikke-

jøde, Zakæus (Luk. 19, 1-10). Jesus svar på jøderne kritik er dog enkelt: ”I dag er der 

kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn.” Et andet eksempel på Jesu 

forkyndelse af Guds frelse til ikke-jøder ser vi Johannesevangeliet (4, 7-42), hvor Jesus 

omvender mange samaritanere gennem en samaritansk kvinde. Denne lignelse kan også 

belyse indstillingen til kvinder, da omvendingen sker netop gennem en kvinde. Og selve 

frelsen starter jo men en kvinde, Jomfru Maria, som gav sit ‟ja‟ til Gud for derefter at 

bringe frelseren til verden (Luk. 1, 28-38). 

Også hos den katolske kirke hører vi om en klar indstilling til ligestilling mellem 

kønnene. Det forklares, at: ”Mand og kvinde er skabt (…) i fuld lighed som menneskelige 

personer” (KKK 369). Dette uddybes af pave Johannes Paul II, som i sin encyklika 

”Kvindens værdighed og kald” lægger en særlig vægt på kvinders rolle i verden og 

samtidigt understreger den mandlige og kvindelige værdighed og lighed i forhold til 

hinanden. Ved at henvise til Skabelsesberetningen udtrykker Johannes Paul II klart: ”både 

mand og kvinde er i samme grad mennesker, begge er skabt i Guds billede” (Johannes Paul 

1989: 12). Dette, fortsætter Johannes Paul II, er det uforanderlige grundlag for al kristen 

antropologi. 

Man kan sige, at kristendommen udtrykker en positiv holdning til ligestilling blandt 

køn og nationer, hvilket igen understreger den menneskelige ligeværdighed. 

Kristendommens syn på fysisk arbejde 

I modsætning til antikkens etik, anså kristendommen ikke det fysiske arbejde for at være 

umoralsk eller vanærende for det enkelte menneske (Gress 2007: 85). Omvendt vurderede 

kristendommen det fysiske arbejde som moralsk rigtigt. Som apostlen Paulus skriver: 

”Den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden” (2 Thes. 3,10-11). Det forstås altså 

som en naturlig ting, at mennesket kan og bør arbejde. Pave Leo XIII påpeger i sin 

encyklika ”De nye omstændigheder” (populært kaldt ”Arbejderspørgsmålet”), at selv 

Jesus, Guds egen søn, ikke stod tilbage for at arbejde fysisk (1891: art.23). Samtidigt 

henvises der flere steder i bibelen til Jesu tømrerarbejde (f.eks. Mark. 6,3). Man kan altså 

slutte, at hvis Gud selv, i Jesu skikkelse, ikke finder det nedværdigende at arbejde, da kan 

intet menneske synes det. 

                                                 
6
 Jeg skriver ‟kristen‟ i gåseøjne, fordi kristendommen på Jesus tid selvfølgeligt ikke eksisterede som religion 

eller begreb. Det, der er vigtigt i denne sammenhæng er blot, at Jesus her med sin handling satte et eksempel 

på, at alle kan have del i Guds frelse. 
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Pave Johannes Paul II fortsætter denne tankegang og påpeger i sin encyklika 

”Menneskets arbejde”, at det netop er arbejdet, der adskiller mennesker fra de øvrige 

væsener på jorden (1982: 5). Ved skabelsen af mennesket gjorde Gud det til herre over 

jorden: ”Derpå tog Gud HERREN Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte 

den” 1 Mos. 2,15). At herske på jorden kræver sit arbejde, og det har fra Guds side været 

meningen, at mennesket skulle det (Johannes Paul II 1982: 13). Den katolske kirkes 

katekismus forklarer endvidere, at arbejdet på ingen måde er en straf men et samarbejde 

mellem mennesket og Gud om at gøre skaberværket fuldkomment (KKK 378). 

Nogle af urkirkens præster påstod endog, at fysisk arbejde er sundt for sjælen, da 

man vil have mindre tendens til dovenskab og tomme tanker, når man arbejder. Denne 

tankegang ses f.eks. hos munken Benedikt af Nursia, som i slutningen af det 5. århundrede 

e.Kr. grundlagde munkebevægelsen Benedikterordenen (KML 25). Ud over at bede og 

meditere arbejde munkene i disse klostre med landbrug. Det fysiske arbejde ansås som 

værende en nødvendig men også værdigfuld del af livet (Gress 2007: 89). Det skal 

selvfølgelig påpeges, at langt fra alle anså arbejdet som hovedopgaven i forhold til deres 

tro. Men det, at kristendommen tilskriver det fysiske arbejde en ny status i forhold til 

antikkens syn, virker meget sandsynligt. 

Som Johannes Paul II forklarer, anser man det altså for Guds vilje, at mennesket 

indretter sig så hensigtsmæssigt som muligt ved at gøre nytte af naturen, sin fornuft og sin 

kreativitet. Gennem sit arbejde er mennesket en aktiv del af Skaberværket (Johannes Paul 

II 1982: 54). Man kan sige, at mennesket bliver Guds medarbejder på jorden, fordi Gud 

netop har givet mennesket til opgave at forvalte jorden (jf. 1 Mos. 2,15), også derfor anses 

arbejdet for at være en nødvendig og naturlig del af livet. Denne idé, at det er sundt at 

arbejde men derimod usundt at være arbejdsløs, er ikke særlig fjern for os i dagens Europa. 

Vores forståelse af arbejdet og dets plads i livet lader til at være inspireret af den kristne 

opfattelse. 

Jeg har valgt at have dette med i kapitlet om kristendommens indflydelse på lighed, 

fordi – som David Gress (2007: 87) påpeger – idet kristendommen udpeger arbejdet i sig 

selv til at være noget godt, ophøjer den også den enkelte arbejder, altså det enkelte 

menneske. Derfor anses den rige mand, som lever af sin formue uden at være nødsaget til 

at arbejde, ikke længere (jeg skriver ikke længere, fordi det netop var sådan, oldtiden så 

det) som værende et mere rigtigt menneske, end manden, der er nødt til at slide og slæbe 

for at overleve. Fordi frelsen i kristendommen er for alle, er alle ligeværdige over for Gud. 
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Frihed 

Indledning 

I analysen af menneskerettighedernes grundlæggende værdier, så vi, at frihedsbegrebet 

spiller en afgørende rolle for, hvad der anses som ethvert menneskes ret. Hvordan ser 

kristendommen på menneskets frihed? Møder vi i kristendommen tanker om både den ydre 

og indre frihed, som vi jo ser i menneskerettighederne? Og har kristendommen været med 

til at forme disse frihedsbegreber? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil tage op i dette 

afsnit. Jeg mener, det er nødvendigt at forstå, hvordan frihedsbegrebet gennem tiden har 

udformet sig, for kun med denne forståelse i baghovedet kan vi forstå, hvordan tanker om 

menneskerettighederne er opstået. Jeg vil derfor starte med at skildre den ydre frihed, som 

vi især hører om i det Gamle Testamente. Jeg vil derefter gå til det Nye Testamente og 

sammenligne de to frihedsbegreber men også sammenholde disse med de frihedstanker, 

man allerede før Jesu tid havde gjort sig.  

Den ydre frihed  

I det antikke Grækenland, bl.a. hos Homer og Herodot, forstod man frihed som værende 

frihed fra fremmedherredømme. Andre talte om at være fri modsat at være slave (Gress 

2005: 109). På samme måde støder vi på denne ydre form for frihed i Det Gamle 

Testamente. Læser vi i 2. Mosebog (Eksodus), hvor Moses samler det jødiske folk og 

befrier dem fra slavelivet i Egypten, er der tale om frihed i samme forstand. Denne 

frihedsforståelse ville nok ikke have overrasket de græske filosoffer, fordi de socialt set så 

på friheden med samme overbevisning som jøderne (Gress 2005: 105). Da Moses udråbte 

frihed for sit folk, handlede det ikke kun om frihed fra slaveriet men også om muligheden 

for at tage jord i besiddelse, dyrke det og på den måde blive uafhængig. Jord blev forstået 

som værende den vigtigste kilde til materielt liv – både i Israel, Grækenland og Rom 

(Gress 2005: 105), og havde man mulighed for at administrere over det materielle liv, var 

man fri fra fremmedherredømme. 

Den i det Gamle Testamente beskrevne frihed kan på samme tid virke fjern og nær 

for os europæere i det 21. århundrede. Det fjerne i Moses‟ frihedserklæring kan være, at vi 

i dag ikke kan forstå slaveri – for os er det en selvfølge, at alle mennesker bør være frie, og 

at slaveri er forbudt ved lov. Det nære i den af Moses udråbte frihed er dog netop 

frihedsforståelsens gyldighed i dag. Den kan iagttages i vores lovgivning og kan, med 

menneskerettighedernes sprog, kaldes den politiske frihed – altså den ydre, fysiske frihed, 

ethvert mennesket har krav på. Det vi i dag genkender som den politiske frihed, er altså 

ikke, som man måske kunne tro, opstået med det moderne demokrati, men er en tanke, som 
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er langt ældre, og som også via kristendommen er blevet formet op gennem tiden. 

Den indre frihed 

Frihedsbegrebet har været et stort interessefelt for alle de store af antikkens filosoffer. Som 

nævnt var det den ydre frihed, de fleste koncentrerede sig om. Der var dog også dem, der 

fordybede sig i tanker om den indre frihed, især stoikerne. Stoikernes livssyn satte 

mennesket i centrum – en tankegang, som var radikal på dette tidspunkt i historien (Gress 

2005: 92). Ifølge stoikernes opfattelse, er alle mennesker unikke og ingen er fejlfri. De 

konkluderede derfor, at intet menneske kunne være mere frit end et andet, men at det kun 

er tilfældigheden, som kan gøres ansvarlig for, om et menneske er slave eller en fri mand. 

Stoikerne troede på, at en slave faktisk kunne være mere fri end sin herre, da friheden for 

dem var noget, mennesket gennem visdom og dyd tilegner sig (Gress 2005: 95). Og da 

visdom og dyd – modsat social rang eller økonomiske midler – er noget, som er 

tilgængeligt for alle, er det muligt for ethvert menneske at gøre sig frit. Men ikke kun 

stoikerne tog frihedstanken op til overvejelse på denne måde. Ligeledes gjorde 

kristendommen det, sandsynligvis påvirket mere eller mindre af stoicismen.  

Den kristne indre frihed er en gave fra Gud. Denne tanke går imod stoicismens, 

som jo forstod den indre frihed som noget, der kunne tilkæmpes af den enkelte. I den 

katolske kirkes katekismus kan vi læse, at ”mennesket er fornuftigt og ligner derved Gud; 

det er skabt som frit i sit valg og herre over sig selv” (KKK 1730). Gud, som har skabt 

mennesket, har altså skænket det gaven at være fri. Den katolske kirkes katekismus 

forklarer endvidere, at ”friheden er den i forstanden og viljen rodfæstede magt til at handle 

eller ikke (…). I kraft af den frie vilje disponerer enhver over sig selv” (art.1731).  

Den kristne frihed 

Den indre frihed i kristendommen forstås samtidigt som friheden fra synd, som mennesket 

har modtaget gennem Jesu frelse. Luther forklarer, at en kristen på samme tid er ”(…) en 

fri herre over alle ting og ikke underordnet nogen” og ”(…) en tjenende træl i alle ting og 

underordnet enhver” (1981: 69). Han henviser til bl.a. Paulus‟ 1. Korintherbrev og 

forklarer, at man for at forstå modsætningen om friheden og tjenesten, er nødt til at huske, 

at den kristne har to naturer, en åndelig og en legemlig. Gennem Jesus Kristi frelse bliver 

den åndelige del fornyet, og mennesket får en ny indre frihed, mens mennesket i kropslig 

forstand forbliver det gamle menneske (Luther 1981: 69), hvortil den ydre frihed bindes. 

Man kan derfor sige, at er de to frihedsbegreber i mennesket er afhængige af hinanden, for 

den åndelige frihed trives og fuldkommengøres ikke, hvis ikke mennesket samtidigt er frit i 

den materielle forstand (Luther 1981: 70), mens den ydre frihed er ikke meget værd, hvis 
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ikke menneskets sjæl også er fri. (Sidstnævnte tankegang genkender vi især fra vor tids 

forståelse af frihed.) 

Vi ser altså, at kristendommen rummer begge frihedsforståelser, modsat antikkens 

filosoffer, som talte enten om den indre eller om den ydre frihed.  Der har uden tvivl været 

en påvirkning af kristendommens syn på frihedsbegrebet udefra, men meget tyder på, at 

det er i kristendommen, at begge frihedsbegreber smelter sammen. Men hvorfor er det så 

vigtigt at understrege, at kristendommen rummer denne forståelse for frihed? Det er det, 

fordi netop denne frihedsforståelse, efter min mening, udgør grundlaget for vores forståelse 

af frihed i dag. Det lader til, at det er den kristne frihed, som vi i dag kalder intet andet end 

frihed, og som er en af grundpillerne for de værdier, vi vælger at samles om i Europa. 

Næstekærlighed 

Indledning 

De fleste mennesker i Europa vil sandsynligvis, når de hører ordet ‟næstekærlighed‟, 

associere det med kristendommen. Det er der heller ikke noget at sige til, da 

næstekærligheden både af kristne, mennesker tilhørende en anden tro og ikke-troende 

anses som værende en af kerneværdierne i kristendommen. Men hvad indebærer 

næstekærlighed? Hvem er egentligt denne ‟næste‟? Og hvordan har dette begreb forgrenet 

sig i og påvirket vores europæiske identitet? Det er de spørgsmål, jeg vil tage op i denne 

del af analysen af kristendommens grundværdier.  

Det dobbelte kærlighedsbud 

”Den nye lov kaldes kærlighedens lov” læser vi i den katolske kirkes katekismus 

(art.1972). Det forklares, at næstekærligheden starter med Jesu forklaring af, at det 

vigtigste bud er det dobbelte kærlighedsbud: ”Han [Jesus] sagde til ham: ‟Du skal elske 

Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind‟. Det er det største 

og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ‟Du skal elske din næste som 

dig selv.‟ På de to bud hviler hele loven og profeterne” (Matt. 22,36-40). Mennesket skal 

altså elske Gud af alle kræfter men samtidig elske sin næste, og sidstnævnte er ligeså 

vigtigt som førstnævnte. Dette understreges af sætningen ”Men der er et andet, som står 

lige med det”. Hvad Jesus her udtrykker, er i og for sig ikke nyt. Allerede i det Gamle 

Testamente hører vi nemlig, at mennesket skal leve i fred med sin næste: ”Du må ikke 

hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv” 

(3 Mos. 19, 18). Men hvori ligger så det særligt kristne ved det dobbelte kærlighedsbud?  

 Det nye i Jesu formulering om det dobbelte kærlighedsbud er ophøjelsen af 

kærligheden over lovene. Hvor det tidligere var essentielt, at et menneske for at gøre sig 
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fortjent til Guds nåde og frelse, nøje skulle overholde loven, må mennesket nu selv regne 

ud, hvordan det skal opføre sig over for andre mennesker. Der gives ikke som i det Gamle 

Testamente en præcis vejledning for, hvordan mennesket skal opføre sig i alle mulige 

situationer gemmen livet. Jesus forklarer i sin Bjergprædiken (Mat. 5-7), at Gud lægger 

vægt på de forhold, eller følelser, gerningerne bliver ført ud under. ”At handle godt er ikke 

godt nok, hvis man handler ud fra andre motiver end kærlighed til næsten. Mens 

overholdelse af loven netop er det, Gud kræver i den jødiske tradition, er det ifølge Jesus 

ikke nok til at sikre frelsen. Kærligheden til Gud og kærligheden til næsten er nu det 

afgørende”, som Hanne Kjærgaard (2010) udtrykker det. 

Fordi Gud ved at sende sin søn Jesus har vist mennesket sin kærlighed, skal 

mennesket omvendt også udvise kærlighed over for næsten. Fordi den kristne bliver elsket 

af Gud, må han/hun også selv elske – både Gud og næsten (KLM 1988: 119). Dette 

afhængighedsforhold forstås dog lidt forskelligt inden for de kristne samfund. Ifølge 

Luthers lære kan mennesket på ingen måde leve op til det dobbelte kærlighedsbud. 

Ydermere fastslår den lutherske lære, at mennesket slet ikke aktivt kan gøre sig fortjent til 

Guds frelse (Nørhøj 2010). Den kristne får altså ikke selv noget ud af sine gerninger og 

kan derfor rette dem helt og fuldt mod næsten og tjene denne i kærlighedens ånd. Når 

mennesket derfor efterlever det dobbelte kærlighedsbud, bliver det gjort i taknemmelighed 

mod Gud og af ren kærlighed til næsten, og på den måde bliver overholdelsen af det 

dobbelte kærlighedsbud hos Luther en fuldt ud ikke-egoistisk handling fra den kristnes side 

(Kjærgaard 2010). 

I den katolske kirkes lære forholder det sig lidt anderledes. Her ses overholdelsen af 

det dobbelt kærlighedsbud mere som en ‟win-win‟-situation. Ligesom den lutherske lære 

fastslår den katolske, at mennesket er syndigt, men i modsætning til protestantismen, har 

mennesket ifølge den katolske forståelse mulighed for at slippe af med sin syndighed og 

blive frelst. Dette skal ske ved kirkens hjælp, da mennesket gennem de hellige 

sakramenter
7
 modtager Guds nåde. Med nådens hjælp kan mennesket så arbejde på at 

udføre gode gerninger, altså opfylde næstekærlighedsbuddet. ”Hvordan buddet skal 

opfyldes giver kirken helt konkrete anvisninger på. Mennesket får altså nåden fra Gud i 

kirken, men skal samtidig ‟elske næsten‟ for at gøre sig fortjent til Guds kærlighed. Her er 

tale om en form for gerningsretfærdighed, hvor mennesket gennem næstekærlige 

handlinger kan øge sine frelsesmuligheder”, som Kjærgaard (2010) forklarer. 

Fælles står dog den kristne tanke om, at kærligheden er det vigtigste og først 

                                                 
7
 Nådemiddel eller hellig handling, som er indstiftet af Jesus Kristus til menneskets  retfærdiggørelse 

(www.katolsk.dk/fileadmin/user_upload/mini_lex/index.html ‟sakramente‟) 
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derefter kommer loven, for hvis alle behandler hinanden, som de selv ønsker at blive 

behandlet, da vil loven næsten være overflødig. 

Næsten 

Selvom ”næstekærlighedsbuddet ikke er opfundet af de kristne,” som dr. theol. Martin 

Schwarz Lausten understreger (i Skov 2006), er der ved kristendommen til gengæld sket en 

forståelsesudvikling af dette kærlighedsbud. For det første er kærligheden, som vi så det 

ovenfor, blevet gjort til det vigtigste og sat over loven. Derudover er der sket en 

holdningsændring med hensyn til, hvem ‟næsten‟ er. 

Som nævnt møder vi ‟næsten‟ allerede i de ældste love i Det Gamle Testamente. Vi 

læser i 3. Mosebog: ”Du må ikke hævne dig eller gemme på vrede mod dit folks børn, du 

skal elske din næste som dig selv” (3 Mos. 19,17-18). Ud fra denne lovsætning kan man 

forstå ‟næsten‟ som mennesker fra ens familie, ens venner og det folk, man lever sammen 

med. Men næsten kan også være en fremmed: ”Når en fremmed bor som gæst i jeres land, 

må I ikke udnytte ham. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af 

landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Ægypten” (3 

Mos. 19,33-34). Denne forståelse af ‟næsten‟ er meget bredere, idet den indlemmer alle, 

der måtte være gæst i huset eller i landet. Alligevel er det i selve forståelsen af, hvem 

‟næsten‟ er, at vi finder det særligt kristne i det dobbelte kærlighedsbud. Jesus udvider 

nemlig næstebegrebet – bl.a. i lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Luk. 10, 25-37) 

– så det kommer til at gælde alle mennesker. Dette bekræftes, når han påpeger: ”Elsk jeres 

fjender og bed for dem, som forfølger jer” (Mat. 5, 44). Mennesket skal altså ikke blot 

elske sine nærmeste eller andre mennesker i nød eller sine gæster – mennesket skal elske 

alle andre mennesker, selv dem, der ikke behandler det (mennesket) godt. 

Den katolske sociallære 

Mens det kan diskuteres, hvorvidt det dobbelte kærlighedsbud egentligt stammer fra det 

Gamle eller Nye Testamente, hersker der ingen tvivl om, at kristendommen har taget det til 

sig som værende et af de, hvis ikke det vigtigste element i sin lære. Som vi kan læse på den 

katolske domkirkes danske hjemmeside ”har [kirken] altid opfattet det som en helt central 

opgave at være rammen for socialt arbejde, sygepleje, besøgstjeneste, nødhjælp, 

undervisning og anden bistand” (http://sanktansgar.dk/index.php?id=120).  

 Inden for den katolske kirke udvikledes det, der i dag kaldes den katolske 

sociallære, ”forstået som det højeste kirkelige læreembedes holdning til den samfunds-

mæssige udvikling” (Nørgaard-Højen 2009). Den katolske sociallære i officiel, trykt 

forstand opstod med den allerede nævnte rundskrivelse ”De nye omstændigheder”, som 

http://sanktansgar.dk/index.php?id=120
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pave Leo XII udsendte i 1891. Anledningen til sådan en skrivelse fra pavens side var de 

dårlige vilkår, som industrialiseringen havde medført for især arbejderklassen i Europa. 

Paven fastslog, at mennesket i sig selv er svagt og har brug for at slutte sig sammen med 

sine medmennesker, og derfor har ethvert menneske naturlig ret til at slutte sig sammen 

med andre i foreninger og samfund (Leo XII 1891: art.50). Siden Leo XIII har de næste 

paver givet deres syn på essentielle sociale problemer til kende i sådanne rundskrivelser, 

hvorved kirken hele tiden har udbygget og uddybet sin sociallære. I dag omfatter 

sociallæren mange områder, bl.a. kirkens holdning til familie- og arbejdsforhold, 

erhvervsliv, det politiske liv, det internationale samfund, herunder problemer i den 3. 

verden, krig og fred samt bioetik og miljøspørgsmål. Den katolske kirke opfatter 

sociallæren som en integreret del af den kristne forkyndelse, som ikke kun fungerer som en 

officiel indstilling til diverse problemer over for samfundet – det er samtidig en rettesnor 

for de troende til, hvordan de kan føre kærlighedsbuddet ud i livet 

(www.sanktansgar.dk/index.php?id=120). De reformerte kirker spiller på samme måde en 

vigtig rolle i samfundet, når det gælder socialpolitiske spørgsmål, men den katolske 

sociallære fremstår ofte mere tydelige i kraft af den katolske kirkes globale organisation. 

Opsummering og konklusion 

Det er tydeligt at se, at de tre analyserede elementer af kristendommen, lighed, frihed og 

næstekærlighed, spiller en essentiel rolle ikke bare i kristendommens historie men også i 

dens værdigrundlag. Det kan selvfølgeligt ikke påvises, at lighed og frihed stammer fra 

kristendommen, hvilket heller ikke på noget tidspunkt har været formålet med min analyse. 

Disse begreber er blevet diskuteret og deres betydning forandret gennem flere tusinder år. 

Det væsentlige er, at meget tyder på, at der gennem kristendommen er sket en 

forståelsesændring af disse begreber – en ændring, som både idéhistorisk og historisk har 

været med til at påvirke de europæiske filosoffiske strømninger, som igen, bl.a. gennem 

oplysningstiden, har været med til at skabe det værdigrundlag, vi i dag samles om i Europa. 

Og det er denne sammenhæng, jeg ønskede at belyse i min analyse af de to begreber i et 

kristent perspektiv. 

Den sidste, uden tvivl meget kristne værdi, næstekærligheden, er den, som binder 

de to første sammen. Næstekærligheden giver den kristne forståelse af lighed og frihed en 

dybere mening, for uden medmennesket kunne lighed og frihed jo ikke forstås. Omvendt 

kan man sige, at det netop er i det menneskelige samspil, at lighed og frihed defineres. 
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DISKUSSION 

Opsummering 

Som nævnt i opgavens indledning er min påstand, at præamblen til EU‟s forfatningstraktat 

bør indeholde en reference til kristendommen. Belægget for denne påstand er, at 

kristendommen har spillet en væsentlig rolle i udformningen af de europæiske værdier, 

herunder menneskerettighederne. Min antagelse, og hypotesens hjemmel, er at menneske-

rettighederne er det, vi har valgt at bygge EU på, og derfor så jeg det nødvendigt at 

analysere menneskerettighedernes og kristendommens kerneværdier i håb om at finde en 

sammenhæng mellem disse. For at kunne be- eller afkræfte hypotesen så jeg det samtidigt 

nødvendigt at forstå, hvad der i realiteten blev diskuteret i debatten om præamblen, og 

hvorfor de forskellige parter var så uenige men hinanden. 

Opsummeringsvist kan jeg fastslå, at det gennem analysen af debatten blev klart, at 

der blev diskuteret flere ting på én gang. Mens nogle lagde vægt på den historiske og 

idéhistoriske rolle, kristendommen havde spillet i Europa, påpegede andre, at EU er et 

politisk projekt, hvis samarbejde bør håndteres sekulært. Med hver sin historie, kultur og 

identitetsforståelse havde debattens deltagere meget forskellige indgangsvinkler til 

problemstillingen. Dette blev yderligere påvist i analysen af hhv. Polens samt Frankrigs 

forfatning. 

I analysen af menneskerettighederne tydeliggjordes værdibegreberne lighed, frihed 

og broderskab – e treklang, vi genkender fra oplysningstiden i Frankrig. Som det ses i 

analysen af debatten om referencen til kristendommen, mente nogle, at disse begreber 

stammer netop fra oplysningstiden, mens andre argumenterede imod dette og pegede på 

kristendommens som værende forløberen til oplysningstidens tanker.  

I analysen af kristendommens kerneværdier påviste jeg en sandsynlig sammenhæng 

mellem disse værdier og dem, vi så FN‟s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Det 

blev forklaret, hvordan kristendommen med rimelighed kan siges at have været med til at 

ændre fridheds- og lighedsbegrebet til det, vi i dag forstår ved de to værdier. Derudover så 

vi i det særligt kristne begreb næstekærligheden, at denne i det kristne verdenssyn udgør 

bindeleddet mellem den menneskelige frihed og lighed, på sammen måde som 

broderskabsbegrebet gør det mellem disse begreber i menneskerettighedserklæringen. 

Diskussion af pro- og kontra-argumenterne 

Mens det flere gange er blevet påpeget at og forklaret hvorfor, problemet med en reference 

til kristendommen i den europæiske forfatningstraktat blev anskuet forskelligt, vil jeg nu 
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forsøge at diskutere nogle af de argumenter, som blev brugt i debatten.  

Tager vi udgangspunkt i debattens største modsætninger, Polen og Frankrig, ser vi 

en forskel i selve forståelsen af kristendommen. I den franske kontekst er kristendommen 

lig med den kirkelige institution, som associeres til den undertrykkende magt, man gjorde 

op med under oplysningstiden. Det var bl.a. kampen om friheden fra denne magt, som var 

med til at udløse selve den franske revolution. Frankrig tager afstand fra al konstitutionel 

religion men ophøjer i stedet staten som det, der binder nationen og den franske kultur 

sammen. Dette kan vi læse i grundloven, og det ses også tydeligt i det franske ‟nej‟ i 

diskussionen. Man kan slutte, at man fra Frankrigs side ønsker et EU, som skal opbygges 

på samme måde som den franske stat.  

I Polen forstår man kristendommen som værende en integreret del af kulturen. Vi 

ser i den polske grundlov, at landets eksistens bliver defineret ud fra dåben af den første 

konge, og der henvises til den kristne arv i Polens historie, i hvilken kristendommen 

spillede en stor rolle i nationens overlevelse under de flere hundrede år, Polen ikke fandtes 

på verdenskortet. Samtidigt har Polens nyere historie med bl.a. sovjetisk kommunistisk 

styre skabt en frygt for ‟ateistisk anti-religiøsitet‟, som kan udnyttes af totalitærregimer til 

at undertrykke nationens kultur, selvforståelse og frihed. 

 Når Polen og Frankrig havde meget stærke argumenter hhv. for og imod 

kristendommens indskrivning i forfatningstraktaten, skete det bl.a. på baggrund i disse 

opfattelser af kristendommen. Personligt mener jeg her, at den konstitutionelle forståelse er 

en smule malplaceret i diskussionen, fordi der mig bekendt på intet tidspunkt i debatten var 

tale om at nævne hverken nogle af de kristne kirker, eller nogen form for kirkelige 

institutioner. Man diskuterede snarere, om man kunne nævne kristendommen som 

værdifaktor for europæisk kultur. Og som vi så det i analysen af kristendommens 

kerneværdier, er der god grund til at tro, at der gennem kristendommen skete en påvirkning 

af den europæiske kultur. 

Et andet stærkt og tilbagevendende modargument for referencen til kristendommen, 

som vi så under forskellige udtryk, var rationalitet. Det hævdedes, at det ikke ville være 

logisk og derfor heller ikke sekulært at nævne religion i en politisk sammenhæng. Denne 

del af diskussionen havde ofte en mere filosofisk vinkel, fordi fortalerne for referencen 

påstod, at netop sekularismen opstod med kristendommen selv, mens tilhængere af den 

‟franske‟ rationalitetsforståelse mente, at fornuft og religion er modsætninger. Selvom 

diskussionen i sig selv er spændende, vil jeg våge at påstå, at den var en anelse irrelevant i 

debatten. I mine øjne var der aldrig tale om at nævne kristendommen som ”Europas 

religion” men blot anerkende den værdiskabende påvirkning, som denne gennem de sidste 



 EWA ANGELA KLOS                                                                  KRISTENDOMMEN OG EU 2010 

 

Side 54 af 60 

 

2000 år har haft i dannelsen af vores europæiske verdenssyn og de værdier, der heraf 

følger. Jeg mener derfor, at det godt kunne lade sig gøre at nævne kristendommen og 

samtidigt forblive rationel. 

En videreudvikling af netop disse argumenter blev taget op mere konkret i pro-

sidens argument om, at kristendommen har været en forløber for menneskerettighederne. 

Kontra-siden modargumenterede dette med, at menneskerettighederne opstod som direkte 

følge af den franske revolution og oplysning. Her er jeg ikke enig med hverken den ene 

eller anden påstand. Jeg mener ikke, man kan argumentere for, at kristendommen har haft 

en direkte skabende effekt i menneskerettighedernes tilblivelse, især fordi bl.a. den 

katolske kirke i 1800-tallet var alt andet end positivt indstillet til den frihed, man dengang 

ønskede i Europa. Der er meget, der taler for, at det netop var pga. dominansen af 

kristendommen, som den kom til udtryk i den kirkelige institution, at man uden for kirken 

indså nødvendigheden af sådanne rettigheder. Til gengæld mener jeg heller ikke, at man 

kan påvise, at menneskerettighederne udspringer direkte fra den franske revolution eller 

oplysningstiden generelt. Man må ikke glemme at stille spørgsmålstegn ved, hvorfra selve 

idéerne, som opstod i oplysningstiden, kom fra. Som Weigel påpeger, skyldte 

oplysningstidens fornuftstankegang mere til Aquinas end til Voltaire (2005: 103), i og med 

at spørgsmålet om, hvad fornuft egentligt er, som blev taget op i oplysningstiden, allerede 

blev taget op flere hundrede år forinden – i et samfund, som utvivlsomt var mest præget af 

det kristne menneske- og verdenssyn. Mens jeg derfor ikke afviser, at oplysningstidens 

tankestrømme, herunder fornuftsbegrebet, samt de politiske omvæltninger, de udløste, 

havde en direkte påvirkning i tilblivelsen af menneskerettighederne, mener jeg dog, at 

kristendommens rolle i selve oplysningen heller ikke kan benægtes.  

Endnu et andet modargument mod referencen til kristendommen var, at den blot er 

én ud af mange religioner, som i dag dyrkes i Europa, på samme niveau som f.eks. islam. 

Man så altså ingen grund til at nævne denne ene religion frem for andre, især fordi dette vil 

kunne forstås som intolerance over for ikke-kristne. Denne anskuelse er dog efter min 

mening ikke helt korrekt. Mens islam som religion er relativt ny i Europa, er kristen-

dommen blevet praktiseret i over 2000 år. Den har – på både godt og ondt – været en stor 

magtfaktor, som på den ene side har været årsag til adskillige krige og på den anden side 

ført hospitalsvæsen og uddannelsesinstitutioner med sig. For mig er det næsten indlysende, 

at disse, og især sidstnævnte, har været med til ikke blot at påvirke men faktisk udforme 

f.eks. demokratiet – en af de europæiske værdier, som vi er så stolte af i dag. Weigel 

påpeger, at demokratiet fødtes ud af intet andet end selve kristendommen ved valget af 

ledere i de benediktinske ordener, håndteringen af sognoptegnelser, universiteternes 
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oprettelse og styring o. lign. (2005: 105-107). Mens jeg er enig i, at det ville kunne ses som 

en ekskluderende faktor at nævne, at Europa er kristen (og jeg er enig i, at dette heller ikke 

havde været passende i en politisk kontekst), kunne en henvisning til kristendommen 

fungere som historisk forklarende faktor for europæiske værdier.  
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KONKLUSION 

 

Som beskrevet i afhandlingens indledning så jeg det nødvendigt at besvare 

hovedspørgsmålet om, hvordan kristendommen har bidraget til tilblivelsen af menneske-

rettighederne for at kunne be- eller afkræfte hypotesens påstand om, hvorvidt 

kristendommen bør nævnes eksplicit i forfatningstraktaten. Ved at analysere selve debatten 

om referencen til kristendommen samt kerneværdierne i menneskerettighederne og 

kristendommen, mener jeg at have kommet frem til følgende delkonklusioner: 

 I debatten om referencen til kristendommen blev der diskuteret flere ting på én 

gang, fordi de diskuterende pga. deres egen kultur, historie og identitet havde 

forskellige opfattelser af problemstillingen og selve kristendommen.  

 Analysen af FN‟s Verdenserklæring af Menneskerettigheder identificerede værdi-

begreberne lighed og frihed som værende de rettigheder, alle mennesker bør have, 

samt broderskabsbegrebet, som især fungerer som bindeled mellem det enkelte 

menneskes rettigheder og omverdenen. 

 I analysen er kristendommens grundværdier så vi, hvordan ligheds- og 

frihedsbegreberne blev taget op og videreudviklet af kristendommen, samtidigt 

med, at næstekærligheden spiller en afgørende rolle for kristendommens 

menneskesyn.  

 Det kunne ikke bevises, at kristendommen har været en direkte forløber for 

menneskerettighederne, men vi så en tydelig kohærens mellem menneskesynet 

beskrevet i menneskerettighedserklæringen og den præsenteret i kristendommen. 

 

Selvom ovenstående delkonklusioner ikke kan siges at have bekræftet hypotesens belæg til 

fulde, er der meget der taler for, at kristendommen har været med til at ændre vores 

tankegang, bl.a. forståelsen af begreberne frihed og lighed. Uden denne forståelses-

forandring kunne netop disse begreber ikke have været taget op, som de gjorde under 

oplysningstiden. Havde oplysningstiden forløbet anderledes, var menneskerettighederne 

måske slet ikke blevet til. Derudover lader det kristne næstekærlighedsbegreb til at være 

forløberen for det, der under oplysningstiden kaldtes broderskab og det, vi i Europa i dag 

forstår som almen omsorg for vores medmennesker. Meget tyder altså på, at det kristne 

menneske- og verdenssyn op gennem europæisk historie har præget ikke bare den 

kulturelle udvikling men også de politiske strømninger.  
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Jeg mener derfor at have påvist en klar sammenhæng mellem de kristne værdier, og 

de værdier, vi i EU ønsker at bygge på, ikke mindst dem udtrykt i menneskerettighederne. 

Det, at kristendommen har spillet en stor rolle i den europæiske identitet, argumenterer 

efter min mening stærkt for en eksplicit reference til kristendommen i forfatningstraktaten. 

Jeg mener på ingen måde, at kristendommen bør nævnes som religion eller institution. Jeg 

ser kristendommens plads i præamblen som værende blot en reference. En reference, som 

anerkender det værdiskabende i det kristne tankesæt for den europæiske kontinuitet, og 

som giver de værdier, vil samles om i dag, en dybereliggende begrundelse for. For som 

Habermas påpeger, er det vigtigt at inkorporere kilden til værdierne, da det er ud fra denne, 

at den reelle forståelse for værdierne kommer (Habermas & Ratzinger 2006: 38). En sådan 

reference ville derfor efter min overbevisning afspejle Europas selvforståelse og dermed 

stedfæste de principper, der udgør EU‟s værdigrundlag. 
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