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Riassunto in italiano 

 

Testi costituzionali e il cittadino nella democrazia 

- un‟ analisi comparativa del testo costituzionale danese e italiano focalizzata su valori 

sociocultarali 

 

In questa tesì si presuppone la necessità che si verifichino determinate condizioni affinché il 

cittadino possa beneficiare della democrazia e parteciparvi. Lo sviluppo della personalità 

dell‟individuo, inteso come formazione ed educazione civico e sociale, è una di queste condizioni. 

La formazione è necessaria affinché il cittadino sia in grado di leggere la costituzione del proprio 

Paese, l‟educazione civica e sociale affinché comprenda le basi della società e ne siano parte attiva 

attraverso diverse collettività.  

 

Analizzo in primo luogo se le due costituzioni (danese e italiana) esprimono principi o circostanze 

riguardanti lo sviluppo della personalità del cittadino e, una volta dimostrato ciò, focalizzo 

l‟attenzione sul modo in cui lo fanno. In secondo luogo esamino la leggibilità dei testi costitutivi (le 

due costituzioni e il Trattato di Lisbona) e i fattori che la influenzano. L‟interesse principale, in 

questa fase, è il Trattato di Lisbona e le peculiarità che i trattati internazionali presentano dopo 

essere stati sottoposti a traduzione. La mia ipotesi è che questo processo abbia dato origine ad una 

standardizzazione.  

 

Prendo spunto dalla teoria delle lingue endocentriche ed exocentriche (Korzen & Lundquist, 2005) 

che contiene la distinzione tra tre livelli di analisi linguistica: 1) la microstruttura della lingua, cioè 

la struttura lessicale e morfologica, 2) la macrostruttura, cioè la struttura frasale e testuale, 3) il 

contesto, cioè la situazione comunicativa concreta e generale. Per ottenere un‟analisi 

interdisciplinare di una serie di valori socioculturali selezionati nella società danese e italiana, ho 

scelto di allargare il livello contestuale usando elementi provenienti da quattro discipline: la 

sociologia, l‟antropologia, il diritto comparativo e la sociologia del diritto. Su questa base esamino 

la costituzione danese e italiana e quanto sia possibile il rapporto dialettico fra testo e società. 

 

La teoria delle lingue endocentriche ed exocentriche definisce la lingua danese endocentrica e la 

lingua italiana exocentrica. La differenza tra le due è la concentrazione dell‟informazione; da un 
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lato le lingue endocentriche sono caratterizzate da verbi specifici e precisi ma sostantivi più 

sottospecificati, per le lingue exocentriche vale il contrario. Nella seconda analisi esamino la 

lunghezza media dei periodi attraverso il conteggio delle parole e sottolineo l‟importanza della 

lunghezza di queste per la leggibilità del testo. Analizzando i verbi finiti e infiniti, cioè gli infinitivi, 

i participi presenti e passati e in italiano anche i gerundi, eseguo il conteggio del numero di verbi. 

Un‟analisi delle forme del verbo dà la possibilità di valutare se la struttura frasale e testuale dei testi 

in danese e italiano rientra nella teoria delle lingue endocentriche ed exocentriche.  

 

L‟analisi evidenzia un‟ analogia tra i valori fondamentali dei due paesi. Entrambi si sono impegnati 

nel Patto delle Nazioni Unite, nonché nella Dichiarazione Mondiale e nella Convenzione Europea 

dei diritti dell‟uomo. La differenza consiste nel fatto che la costituzione italiana esplica chiaramente 

le sue intenzioni sia negli articoli che nei principi fondamentali, mentre la costituzione danese è 

meno strutturata e complessa ed esprime poco chiaramente le intenzioni riguardo le disposizioni. 

Inoltre si vede che la società danese dà molta importanza a leggi e prassi al contrario della società 

italiana, dove si vede una struttura fortemente gerarchica con la Costituzione al vertice.  

 

In corrispondenza della teoria delle lingue endocentriche ed exocentriche, l‟analisi verifica che i 

tratti stilistici caratteristici delle due lingue sono mantenuti. Come previsto vi è un numero inferiore 

di frasi a verbo infinito - frasi subordinate - nei testi danesi rispetto ai testi italiani. L‟aspetto 

interessante dell‟analisi è che altri fattori, come la lunghezza delle parole nei testi danesi, hanno 

innalzato la difficoltà di lettura. La traduzione dei trattati internazionali normalmente è effettuata 

con più rispetto del contenuto giuridico che della leggibilità: la versione danese e italiana del 

Trattato di Lisbona ha molti tratti linguistici comuni, il che indica una certa standardizzazione. 

 

Al cittadino viene offerta una parte dell‟educazione civica e sociale tramite la scuola dell‟obbligo, 

ma anche nei contesti lavorativi e nelle associazioni esiste la possibilità di svillupare la propria  

personalità. Formazione ed educazione civica e sociale danno al cittadino una maggiore percezione 

del mondo politico fornendogli i mezzi per l‟analisi di situazioni complesse; rilevante come la 

comprensione politica, a sua volta, sia in grado di influenzare la politica stessa. La mia conclusione 

è che la comprensione della legge nazionale da parte dei cittadini danesi e italiani (così come per 

ogni popolo), nonché una profonda percezione della stratificazione del mondo, siano figlie di una 

buona formazione culturale e di un‟adeguata educazione civica e sociale.
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1 Indledning 

Grundlove og forfatninger er vigtige tekster i det moderne samfund. Det er disse vi, som borgere, 

baserer alle vores rettigheder og pligter på. Den historiske tid, hvor den danske grundlov og senere 

den italienske forfatning blev til, spiller naturligvis en stor rolle både for teksternes udformning og 

de indeholdte værdier, da den er en væsentlig del af konteksten. I forbindelse med udformningen af 

Grundloven hentedes inspiration fra nabolandene, især Norge og Belgien. Den danske grundlov er 

skrevet i 1848, og den repræsenterer skellet mellem enevælde og demokrati. Den er skrevet i en 

tidsalder, hvor den demokratimodel, der blev indført, ikke svarede til den nuværende 

demokratimodel i Danmark
1
. På samme måde bliver sproget også brugt anderledes i dag. Det 

danske sprog har almindeligvis en flad syntaktisk struktur (se kap. 2.3.1), og jeg vil undersøge, om 

dette også er tilfældet i grundlovsteksten. Ved grundlovens vedtagelse gennemførte flertallet af 

befolkningen den lovpligtige skolegang på 7 år (UVM, 1998:21), men om de stemmeberettigede på 

over 30 år kunne læse, skrive og regne er mere tvivlsomt (se kap. 3.3.1). 

 

Den italienske forfatning trådte derimod i kraft i 1948, dvs. ca. 100 år senere. Det var en tid, hvor 

det var vigtigt at samle nationen efter en splittet tid med diktatur, krig og store forskelle mellem 

nord og syd. Derfor var det særligt vigtigt for netop denne forfatnings grundlovsgivende forsamling, 

at alle borgerne skulle kunne læse og forstå teksten. Samtidig var den udbredte analfabetisme – hele 

58,2 % af italienere over 14 år erklærede sig for analfabeter på dette tidspunkt (De Mauro, 2006:42) 

– også et problem, man måtte tage højde for. Det italienske sprog har normalt en udpræget 

hierarkisk struktur, men ønsket om et klart budskab kan måske have ført til en mere forenklet 

struktur. Dette vil jeg i denne afhandling undersøge nærmere og sammenligne med analyser af 

andre teksttyper. 

 

I dag er begge samfund endvidere påvirket af det overstatslige samarbejde i Den Europæiske Union 

(EU). Grundet både Danmarks og Italiens deltagelse i EU, er det ikke kun den nationale 

forfatningstekst, der har betydning for borgerens retsstilling og politiske indflydelse, men også 

internationale juridisk bindende aftaler. Derfor vil jeg også undersøge den nyeste samarbejdsaftale 

inden for EU, dvs. Lissabon-traktaten. Denne er efterfølgeren til Forfatningstraktaten, der blev 

afvist, men i EU arbejdede man videre med grundlaget bag, og Lissabon-traktaten er dermed den 

                                                
1 Her tænker jeg ikke på værdier, men på hvem og hvor mange, der havde mulighed for at stemme og dermed få 

indflydelse på samfundet. 
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traktat, der har flest karakteristika tilfælles med en forfatning (se kap. 1.3.1). Lissabon-traktaten er 

endnu ikke ratificeret i alle medlemslandene, og den irske befolkning har afvist den, så traktaten har 

en noget usikker fremtid (se kap. 1.3). Uanset dette, har traktaten konsekvenser for borgerne, og da 

EU med både Forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten har fremsat tekster af forfatningsmæssig 

karakter, er en analyse af teksternes læsbarhed og borgernes mulighed for at forstå dem forsat 

relevant.  

 

1.1 Problemformulering og hypoteser 

Forfatninger skaber et sæt af værdier, som har afgørende betydning for borgerne i det pågældende 

samfund. Visse betingelser skal dog være opfyldt for at borgeren kan få glæde af og deltage i 

demokratiet. Borgerens udvikling, forstået som uddannelse og dannelse, har indflydelse på 

vedkommendes mulighed for at deltage i demokratiet. Uddannelse er nødvendig for at borgeren kan 

læse og forstå sit lands forfatning og andre love og regler. Dannelse giver borgeren et bedre 

udgangspunkt for at deltage aktivt i det politiske liv, fordi dette fordrer at hun eller han har viden 

om samfundets opbygning og er socialt integreret i fællesskaber (se kap. 3.3.1). Formålet med 

denne afhandling er at afdække, om hhv. den danske og den italienske forfatningstekst indeholder 

formuleringer, der muliggør, at disse betingelser opfyldes, og problemformuleringen lyder:  

 

I afhandlingens første del undersøger jeg, om og i givet fald hvordan den danske grundlov og 

den italienske forfatning udtrykker principper og omstændigheder omhandlende borgerens 

udvikling i form af uddannelse og dannelse. Hvor det er relevant og muligt foretages en 

sammenligning af principper i forfatningerne og de faktiske forhold i de to samfund. I 

afhandlingens anden del undersøges læsbarheden af den danske grundlov, den italienske 

forfatning og Lissabon-traktaten, og de faktorer, der har betydning for en teksts 

sværhedsgrad analyseres. Jeg vurderer dernæst, om længden af borgernes uddannelse 

påvirker deres mulighed for at læse og forstå den øverste lov, der gælder for det pågældende 

samfund. I denne forbindelse vil der primært blive fokuseret på Lissabon-traktaten og de 

særlige karakteristika, der gør sig gældende i forbindelse med internationale traktater, og 

resultaterne af disse overvejelser vil blive sammenlignet med lignende undersøgelser af den 

danske grundlov og den italienske forfatning.  
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Jeg definerer og fremstiller dannelsesbegrebet som en værdi, der sammen med uddannelse giver 

borgere værktøjer til at begå sig som aktive samfundsborgere i demokratiet, og jeg forventer, at 

uddannelse og dannelse er elementer, der tillægges stor værdi i begge samfund. Det interessante er, 

om det fremgår af de to forfatninger. Endvidere er det min hypotese, at den italienske forfatning, 

idet den er væsentlig længere end den danske grundlov, har inkluderet og/eller ekspliciteret flere af 

tankerne bag bestemmelserne end den danske.  

 

Jeg forventer, at de italienske tekster inden for hver genre er relativt mere komplekse i deres 

struktur end de danske af samme genre, da italiensk er et exocentrisk sprog, der normalt er 

kendetegnet ved en hypotaktisk struktur, hvorimod dansk er et endocentrisk sprog og har, ceteris 

paribus, normalt en mere parataktisk og enklere struktur end i tilsvarende exocentriske tekster (se 

kap 2.3.1). Lissabon-traktaten skiller sig ud fra forfatningerne, ved at bestemmelserne er juridisk 

bindende for flere medlemslande, hvorfor det er vigtigt, at hver enkelt udgave er juridisk ækvivalent 

med udgaverne på de andre sprog. Eftersom traktatteksterne er oversat, forventer jeg 

tekststrukturelle påvirkninger fra den oprindelige udgave, og min hypotese er således, at der er en 

vis standardisering af tekstudgaverne. 

 
 

1.2 Disposition 

Afhandlingens første kapitel rummer udover indledningen, herunder problemformulering, hypoteser 

og disposition, også en præsentation af empirisk materiale og afgrænsning. Andet kapitel indeholder 

præsentation af teori og metode samt kildekritik. I kapitel 3 foretager jeg en indholdsmæssig 

analyse, hvor jeg vil sammenholde forfatningsteksternes formuleringer af mulighederne for 

borgerens aktive deltagelse i demokratiet med de faktiske forhold i de omgivende samfund. I 

afhandlingens fjerde kapitel, den sproglige analyse, analyseres den danske grundlov, den italienske 

forfatning og Lissabon-traktaten med henblik på teksternes læsbarhed og sværhedsgrad. Endvidere 

vil jeg undersøge, om teksterne er karakteristiske for deres sprog mht. de endocentriske og 

exocentriske træk, og om der er særlige grunde til den måde, teksterne er udformet på.  

 

1.3 Empirisk materiale 

Den danske grundlov og den italienske forfatning er som nævnt skrevet med ca. 100 års 

mellemrum. Den danske grundlov blev skrevet i 1848, den blev vedtaget af rigsforsamlingen den 
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26. maj 1849, og den blev underskrevet af kongen den 5. juni 1849, hvor den også trådte i kraft. 

Den italienske forfatning blev skrevet i 1946-1947, den blev vedtaget af den grundlovsgivende 

forsamling den 22. december 1947, og den blev underskrevet af den midlertidige statsleder og 

offentliggjort i Gazzetta Ufficiale den 27. december 1947. Forfatningen trådte i kraft den 1. januar 

1948. For at kunne sammenligne mine resultater med en lignende analyse foretaget af Iørn Korzen 

(Korzen, UDK) benytter jeg som ham den første udgave af italienske forfatning og den nyeste 

udgave af danske grundlov. Til analyse af de lokale administrationers betydning for den 

indholdsmæssige analyse, vil jeg inddrage ændringer fra den reviderede udgave af den italienske 

forfatning.  

 

Lissabon-traktaten har fået sit navn, fordi det var i Lissabon, at EU's stats- og regeringschefer nåede 

til enighed om den nye traktat den 18.-19. oktober 2007. Forinden kaldtes den reformtraktaten, fordi 

den var efterfølgeren til den afviste forfatningstraktat. Grundet de franske og hollandske 

befolkningers afvisning af forfatningstraktaten, havde de 27 medlemslande holdt to års tænkepause 

til debat om Europas fremtid fra juni 2005 - juni 2007. Det er medlemslandenes egne 

forfatningsmæssige bestemmelser, der afgør, hvordan EU-traktater, herunder Lissabon-traktaten, 

ratificeres i det enkelte land.  

 

1.3.1 De udvalgte dele af Lissabon-traktaten  

EU-Sekretariatet har udarbejdet en sammenskrevet udgave af det eksisterende traktatgrundlag og 

Lissabon-traktaten (Folketinget, 2008). Den er undertegnet af EU's stats- og regeringsledere den 13. 

december 2007. Denne udgave af Lissabon-traktaten indeholder Præambel, Traktat om Den 

Europæiske Union, Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt protokoller, 

erklæringer og bilag. Mine valg i forbindelse med udvælgelsen af tekststykker fra Lissabon-

traktaten bygger på Michael Herslunds teori om, at to vigtige karakteristika for forfatningstekster er, 

at de indeholder informationer om såvel borgerlige rettigheder som statens opbygning, dvs. statslige 

institutioner (Korzen, UDK). Jeg har derfor udvalgt passager fra Lissabon-traktaten, der 

repræsenterer disse områder. For så vidt angår de borgerlige rettigheder, har jeg valgt et udsnit af de 

almindelige bestemmelser, dvs. artikel 1-8 om de grundlæggende principper og rettigheder i Traktat 

om Den Europæiske Union (Folketinget, 2008:20-24). I Traktat om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde har jeg valgt artikel 1-17 om principperne om kompetenceområder, uddannelse og 

beskæftigelse, samt aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger (Folketinget, 2008:57-63). Med 
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hensyn til statens opbygning – i dette tilfælde det overstatslige samarbejdes institutioner – har jeg 

valgt artikel 223-250, der beskriver Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (Folketinget, 

2008:174-183). 

 

1.3.2 Afgrænsning 

Grundet rammerne for nærværende afhandling har jeg valgt at begrænse mig til at undersøge ét 

aspekt på samfundsmæssigt niveau og ét aspekt på sprogligt niveau. Udgangspunktet for den 

samfundsmæssige analyse er borgernes muligheder for at uddannes og dannes for bedre at kunne 

øve indflydelse på og deltage i demokratiet. Jeg vil primært se på dannelsesbegrebet både i og uden 

for skolerne. Jeg ønsker at sætte fokus på borgeren som centrum i demokratiet – uanset om det er 

lokalt, nationalt eller internationalt, jf. figur 2 (se kap. 2.2).  

 

Mit primære fokus i den sproglige analyse er verbalformers betydning for tekst- og 

sætningsstrukturen. Nominaliseringer behandles ikke (se kap. 2.4). Desuden undersøges 

orddannelse, dog udelukkende orddannelse på sekundært niveau, det primære niveau er fravalgt (se 

kap. 2.3.2). Gulpease er en metode til udregning af indekstal for teksters læsbarhed for læsere med 

tre forskellige uddannelsesniveauer. I forbindelse hermed analyseres både indekstal for 

læsbarheden, sætningslængde og ordenes længde. Derimod er analyse af ordforrådet ikke 

indbefattet i denne afhandling, selvom det ville have været naturligt, da det er tæt forbundet med 

læsbarheden, men dette er fravalgt pga. de pladsmæssige aspekter.  

 

2 Teori og metode  

Denne afhandlings analyse er først og fremmest komparativ. Hele vejen gennem afhandlingen 

sammenholdes karakteristika i de to samfund og i de to sprog. Det teoretiske udgangspunkt for 

afhandlingen er Kommunikationsmodellen fra bogen Sprogtypologi og oversættelse (Korzen & 

Lundquist, 2005). Fordelen ved Kommunikationsmodellen er, at den rummer både mikroniveau 

(leksikon og morfologi), makroniveau (sætnings- og tekststruktur) og kontekstniveau (konkret 

kommunikationssituation og general baggrund), der giver mig mulighed for at foretage både en 

sproglig og en indholdsmæssig analyse med samfundsmæssige aspekter under henvisning til den 

samme overordnede teori. Se figur 1 nedenfor. 
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(1) Kommunikationsmodellen (Korzen, 2005:12) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    I:  mikrostruktur 

   ord 

                

  

 II: II: makrostruktur 

                                                                                                                        tekst 

 

   

                                                                                                                     III: omgivelser 

   kontekst 

 

 

 

 

2.1 Teori til indholdsmæssig analyse 

Niveau III i modellen behandler konteksten i form af konkret kommunikationssituation (register, 

tiltaleform) og generel baggrund (sprogets historie). Da bogen behandler området kortfattet, har jeg 

valgt at udvide kontekstniveauet med supplerende teorier, der giver mulighed for at foretage en 

tværfaglig analyse af nogle udvalgte sociokulturelle værdier i de to lande (jf. kap.1.1). Da jeg ser 

mere på samfundets historie end sprogets og forsøger at tilføre den indholdsmæssige analyse 

samfundsmæssige aspekter, vil jeg derfor benytte teorielementer, der ligger indenfor de fire 

videnskabsområder: sociologi, antropologi, komparativ ret samt bindestregsvidenskaben 

retssociologi
2
. Kommunikationsmodellens kontekstniveau udbygges altså med analyse af værdier, 

kultur samt forholdet mellem retsreglerne og det samfund vi lever i. 

 

                                                
2 Retssociologien betragtes som en selvstændig videnskab, men er i definitionen en blanding af jura og sociologi, jf. 

(Dalberg-Larsen, 2005: 17).   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
III B: generel baggrund (historie, kultur, traditioner) 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

III A: konkret kommunikationssituation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II B: tekststruktur 

 

 leksikon 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

II A: syntaks 

 

 

 

      I B: morfologi 

I A: leksikon    
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2.1.1 Værdi- og kulturanalyse 

Jeg tager udgangspunkt i bøgerne Danskernes værdier fra hhv. 1992 og 2002 og definerer 

værdibegrebet ud fra tre kriterier, nemlig at værdier ikke er synlige, værdier kræver moralske 

overvejelser, og at værdier rummer noget ønskværdigt. I denne afhandling undersøges værdier 

vedrørende borgerens udvikling i form af uddannelse og dannelse, værdier man kunne forvente 

opbakning til i begge samfund. Disse værdier betragtes her som fundamentale eller universelle 

værdier. Det interessante er, hvordan de to samfund vedkender sig disse værdier, og om det fremgår 

af forfatningsteksterne. Gundelach skriver: ”Værdier kan altså påvirke samfundsudviklingen” 

(Gundelach; 2002:14). Dette perspektiv gør det særligt relevant at undersøge, hvilke værdier der 

kommer til udtryk gennem forfatningen, et af samfundets vigtigste dokumenter. 

 

Gundelach og Riis tager udgangspunkt i et konfliktteoretisk perspektiv, der ser på samfundets 

udvikling som en konsekvens af forskellige gruppers forskellige interesser. Den 

konsensusteoretiske sociologi anskuer i modsætning hertil samfundet som afhængigt af et sæt 

fundamentale værdier, der binder samfundet sammen. I denne afhandling vil jeg benytte et sådant 

konsensusteoretisk perspektiv, dvs. at de værdier jeg undersøger, betragtes som nødvendige for 

samfundet. Hvor det er relevant, vil jeg fremhæve problemstillinger, der kunne give anledning til 

konfliktteoretiske overvejelser, der har fokus på magtforhold og modsætninger mellem forskellige 

samfundsgruppers værdiopfattelse. 

 

Knudsen og Wilken skriver i bogen Kulturelle Verdener (Knudsen & Wilken, 1996), at der altid vil 

være en tendens til at skrive om stereotyper, fordi ”… det er nemmest at behandle forskelle mentalt, 

hvis man stiller dem op i modsætninger, kontraster” (Knudsen & Wilken, 1996:19-22). Da denne 

afhandling netop foretager en komparativ analyse og opstiller i kontraster, vil jeg fremhæve 

forskelle på fremstillingen af disse værdier i de to samfund. Variationer i opfattelsen eller vægtning 

af værdier kan være afgørende og det, der udgør kontrasterne i to forskellige kontekster.  

 

Funktionalistiske værdianalyser tager også udgangspunkt i teori om et sammenhængende 

værdisystem (Gundelach & Riis, 1992:2), og jeg vil derfor også inddrage et element af den 

funktionalistiske teori. Ud fra ”… en funktionalistisk betragtning ville hele Vesteuropa formentlig 

udgøre én kultur (…). De enkelte lande ville så udgøre lokale afdelinger af kulturen, hver med deres 

system af underordnede regler” (Knudsen & Wilken, 1996:24). Antropologien (kulturanalysen) 
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studerer samspillet mellem sociale forhold og kulturelle forestillinger i såvel et lokalt som et globalt 

perspektiv, (Lund, 1994:478), og den lægger meget vægt på den kontekst, emnet indgår i, ligesom 

kvalitative frem for kvantitative metoder og overvejelser foretrækkes. Kontekstniveauet fra 

Kommunikationsmodellen udbygges altså med analyse af værdier og kultur.  

 

2.1.2 Retssociologi og komparativ ret 

I bogen Komparativ ret (Lando, 2004) forklares sammenhængen mellem den komparative ret og 

retssociologien således: ”Retssociologien og retssammenligningen hænger nøje sammen. 

Retstilstanden i et land kan som regel kun forstås, hvis man kender de samfundsforhold, som har 

fremkaldt den. Det har betydning, når bestående retsforskelle skal beskrives (Lando, 2004:198)”.  

Endnu engang understreges kontekstens betydning, og jeg vil derfor udvide kontekstniveau fra 

Kommunikationsmodellens med overvejelser omkring samfundsforholdene. Jeg vil benytte ét 

teorielement fra hhv. retssociologien og retssammenligningen - også kaldet komparativ ret. 

 

Retssociologien beskæftiger sig med forholdet mellem retsreglerne og samfundet. Der skelnes 

mellem genetisk og operationel retssociologi (Dalberg-Larsen, 2005:42-45): 

 

1. Genetisk retssociologi behandler de faktorer i samfundet, der medfører opretholdelse af 

eksisterende retsregler eller vedtagelse af helt nye retsregler – dvs. samfundets påvirkning af 

retsreglerne 

2. Operationel retssociologi behandler de virkninger retsreglerne har på det omgivende 

samfund, og hvorfor de har denne virkning – dvs. retsreglernes påvirkning af samfundet 

 

Når man arbejder med komparativ ret, kan man vælge en dynamisk eller en statisk fremstilling. Den 

dynamiske fremstilling behandler rettens historiske udvikling, og den statiske fremstilling behandler 

retten på et bestemt tidspunkt. I nærværende afhandling, der betragter forfatningerne, dels i den tid 

de blev skrevet, og dels som de opfattes i dag, vil det være den dynamiske fremstilling, der vil blive 

benyttet.
 
(Lando, 2004:180-202). Kommunikationsmodellens kontekstniveau udbygges altså med 

analyse forholdet mellem retsreglerne og samfundet. 
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2.2 Metode for indholdsanalyse 

Forfatningsteksterne analyseres med henblik på at finde prioriteringer af borgernes mulighed for 

udvikling forstået som uddannelse og dannelse. Konteksten omfatter det samfund, en tekst eller en 

begivenhed er blevet til i, og denne kontekst analyseres i afhandlingen ud fra de ovenfornævnte 

teorier og teorielementer. Samfundsforholdene, fra den historiske tid forfatningerne blev skrevet, 

undersøges, dvs. hvordan så samfundet ud, og på hvilket grundlag blev forfatningen til. Dette er 

nødvendigt for bedre at forstå retstilstanden og beskrive bestående retsforskelle (jf. kap. 2.1.2) 

Betydningen for samfundet og borgeren i dag vurderes i forhold til opgavens fokus. I 

overensstemmelse med funktionalismen, der betragter de enkelte europæiske lande som lokale 

afdelinger af den fælles europæiske kultur (Knudsen & Wilken, 1996:24), vil konteksten i denne 

afhandling blive inddelt i tre niveauer: det internationale, det nationale og det lokale. De tre 

niveauer forstås som de fysiske opdelinger, der findes indenfor den fælles kultur; Europa, 

nationalstaterne og de lokale ender. Kulturen kan i mindre grad variere i forhold til de andre fysiske 

enheder.  

 

(2) Model for borgerens kontekst 

 

 

Helle Toubro Nielsen 

 

 

Danmark og Italiens demokratiopfattelser præsenteres kort i kapitel 3.1. Det er ikke en 

tilbundsgående analyse af alle demokratiopfattelser gennem tiderne. Det er en komparativ analyse 

af nogle af de vigtigste forskelle og ligheder mellem de to lande. I kapitel 3.2 introduceres 

grundlæggende rettigheder i og udenfor forfatningsteksterne. I kapitel 3.3 analyserer jeg en række 

paragraffer og artikler fra hhv. den danske grundlov og den italienske forfatning i relation til den 

enkelte borger og dennes udvikling i diverse fællesskaber. Denne del af analysen behandler således 

internationalt 

nationalt 

lokalt 
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borgerens muligheder for udvikling i en række forskellige sammenhænge, dvs. religiøs, 

arbejdsmæssig, uddannelsesmæssig, foreningsmæssig, forsamlingsmæssig og endelig i forbindelse 

med ytringsfriheden. Hvert emne kunne udgøre basen for en afhandling i sig selv, men i denne 

afhandling fokuseres udelukkende på at fortolke, hvordan disse værdier fremkommer i forbindelse 

med individets udvikling som aktiv deltager i den politiske proces, og om disse værdier 

fremkommer implicit eller eksplicit i de analyserede tekster. I kapitel 3.4 redegøres kort for, hvilken 

administration der har afgørende indflydelse på borgernes uddannelse og dannelse, dvs. hvilke 

kompetencer der hører under staten og de forskellige lokale myndigheder. Opbygningen i de to 

lande er ikke ens. Det skyldes bl.a. størrelsesforskellen på landene. Jeg vil kun behandle 

lokaladministrationen på de niveauer, som er fælles for de to lande, dvs. regionerne og 

kommunerne. Se figur 3 herunder. 

 

 

(3) Lokaladministrationen i Danmark og Italien   

 

Danmark   Italien 

 

Helle Toubro Nielsen 

 

 

Regioner 

Kommuner 

Regioni  

Città metropolitane 

Province 

Comuni 
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2.3 Teori til sproglig analyse 

Teorien om sprogtypologi i endocentriske og exocentriske sprog afdækker systematikken i de 

strukturelle forskelle mellem disse to sprogtyper ud fra en lingvistisk tilgang. Dansk er et 

endocentrisk sprog, og italiensk tilhører gruppen af exocentriske sprog jf. (Korzen, 2005:20).  

Forskellen på de to nævnte typer er det semantiske udtryk. De endocentriske sprog har 

informationsvægten i udsagnet i verbalformerne, mens de exocentriske sprog har substantiverne 

som det informationsbærende element, dvs. det stærkeste semantiske udtryk. Dette fremgår af de to 

nedenstående figurer 4A og 4B (Korzen, 2005:21-22). 

 

 

(4A) Endocentrisk  

 

 

Det karakteristiske ved de endocentriske sprog er, at verberne er præcise og konkrete, hvorimod 

substantiverne er mere vage og abstrakte, eksempelvis ”Medlemmerne sammentræder til møde. Det 

stærkeste semantiske udtryk er verbet sammentræder, som både udtrykker bevægelse, retning og 

måde. Det svarer til den store grå cirkel i figur 4A herover. Medlemmerne derimod kunne være fra 

mange forskellige grupper, og substantiverne har sjældent stor informationsvægt på disse sprog, jf. 

figur 4A‟s små hvide cirkler N.  For de exocentriske sprog derimod gælder det modsatte, dvs. 

verberne er vage og abstrakte, mens substantiverne er præcise og konkrete, fx ”Le nomine dei 

magistrati hanno luogo per concorso. Dette fremgår af figur 4B på næste side. 

 



  16  

 

(4B) Exocentrisk  

 

Teorien om endocentriens og exocentriens sprogtypologiske træk er en central teori i denne 

afhandling. Da jeg netop analyserer et sprog af hver type, vil jeg gennem hele den sproglige analyse 

henvise til denne teori for at kunne påpege forskelle sprogene samt Danmark og Italien imellem. 

 

2.3.1 Makrostruktur 

Niveau II i modellen behandler makrostrukturen, dvs. syntaks og tekststruktur. Det er svært at 

isolere sætningsstruktur fra tekststruktur og omvendt, hvorfor jeg i denne afhandling tager 

udgangspunkt i verbalformernes betydning for begge. Verbalformen har betydning for den enkelte 

proposition, ligesom det har betydning, om verbalformen er placeret i en hel- eller ledsætning. Da 

det exocentriske italienske sprog har tendens til at underordne verbalformerne, vil vi ofte se 

sætninger med kun et finit verbal som kerne i sætningen sammen med flere underordnede 

sætninger, hvori der indgår flere infinitte verbalformer. Dette kaldes hypotaktisk struktur.  

Heroverfor vil det endocentriske danske sprog have tendens til parataktisk struktur, dvs. primær 

brug af finitte verbalformer i en eller flere sidestillede sætninger. Disse typologiske forskelle har 

stor betydning for sætningsstrukturen på de to sprog, da informationsvægten placeres forskelligt i 

de enkelte sætninger (Korzen, 2005:61). Mulighederne for valg af verbalformer i henholdsvis 

helsætning og ledsætning fremgår af underordningsskemaet, jf. figur 5 (Korzen & Lundquist, 

2005:163) : 
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(5) Underordningsskema 

                 Form                                                  Indholdsmæssige træk 

 

  0. finit verbal i helsætning       0. prototypisk verbalfunktion 

 

  1. finit verbal i ledsætning           1. tab af selvstændig illokution, tempus, modus og 

aspektuel værdi 

 

  2. infinit verbalform 2. fuldstændigt tab af illokutionær, modal, temporal og 

aspektuel værdi + tab af subjektseksplicitering  

 

  3. nominalisering                           3. propositionen integreret som (oftest præsupponeret) re-

ferent i en anden proposition: Valensled reduceret til 

sekundære ledpladser eller udeladt. 

 (6) Morfologi 

                    

   MORFOLOGI 

 

 

 

 

        FLEKSION                                                ORDDANNELSE 

 

 

 

                                                    DERIVATION                KOMPOSITION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Mikrostruktur 

Niveau I i modellen behandler mikrostrukturen dvs. morfologi og leksikon, der er tæt forbundne. Et 

leksem er en enhed, et ord i en tekst, der dannes på en bestemt måde og som fremstår i en bestemt 

bøjning. Fra morfologien behandles teorielementerne orddannelse og fleksion, jf. figur 6 (Korzen, 

2005:45):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sproglige analyse i denne afhandling har primært fokus på de finitte og infinitte verbalformers 

frekvens og betydning for tekststrukturen, hvilket falder ind under fleksion. Verbalformerne, der 
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findes i de to sprog fremgår af nedenstående figur 7 (Korzen, 2005:60). Forskellen mellem de 

endocentriske germanske sprog, fx dansk, og de exocentriske romanske sprog, fx italiensk, er 

verbalformen gerundium, hvilket fremgår af figur 7e herunder.  

 

 

 

Desuden redegør jeg for orddannelsens betydning for sætnings- og tekststrukturen. Jeg er 

interesseret i ordenes længde, og vil derfor især være opmærksom på sammensatte ord, da disse ofte 

er de længste. Jeg undlader således at behandle orddannelse på primært niveau, dvs. dannelse af nye 

uafhængige ord, lån fra andre sprog og eksisterende ord, der skifter betydning, men behandler 

derimod orddannelse på sekundært niveau, hvor orddannelsen sker enten ved derivation eller 

komposition. Derivation er dannelse af et ord ved påføring af enten et præfiks eller et suffiks til et 

allerede bestående ord. Fx kunne roden vurdere påføres præfikset re-, der så danner det nye ord 

revurdere. Komposition derimod består af sammensætning af to ord, der er selvstændige ord, fx kan 

lovgivning påføres procedure, så der dannes et nyt ord ved komposition, nemlig 

lovgivningsprocedure.  

 

2.3.3 Juridiske oversættelser 

Jeg har suppleret de generelle oversættelsesstrategier fra teorien om sprogtypologiske forskelle 

mellem endocentriske og exocentriske sprog med Susan Šarĉevićs teori om oversættelse af 

(7) Verbalbøjningssystemet - syntetiske former  

 

  Dansk Romansk 

a.  Person/tal – 1., 2., 3. / singularis, pluralis   

b. Tempus og aspekt præsens, præteritum  præsens, perfektiv og imperfektiv fortid, 

    futurum, konditionalis (fransk, spansk) 

c.  Modus indikativ, imperativ  indikativ, imperativ, konjunktiv, kon- 

    ditionalis (italiensk) 

d.  Diatese aktiv, passiv  – 

e.  Infinitte former infinitiv, præs./ infinitiv, præs./perf. participium (spansk  

   perf. participium kun perf. partic.), gerundium  
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internationale juridiske tekster fra bogen New Approach to Legal Translation (Šarĉević, 1997). For 

at forstå baggrunden for Lissabon-traktatens udformning og læsbarhed, vil jeg undersøge de valg, 

som en oversætter af juridiske tekster står overfor, samt især konsekvenserne for tekstens 

udformning, da disse naturligvis har stor betydning for udformningen af det endelige dokument. 

 

2.3.4 Gulpease-metoden 

Til den sproglige analyse, vil jeg også benytte Gulpease, der er en metode til at vurdere en teksts 

læsbarhed og kompleksitet. Der udregnes et indekstal, der kan aflæses på en læsbarhedsskala (se 

nedenfor). Gulpease blev udarbejdet af gruppen GULP (Gruppo Universitario Linguistico 

Pedagogico) på Roms universitetet Sapienza i midten af 1980‟erne og offentliggjort i 1988 

(Piemontese, 2000). For at kunne udregne en teksts indekstal ud fra Gulpease-metoden, kræver det 

en optælling af antallet af sætninger, ord og bogstaver (se kap. 2.4.1), der så sættes ind i formlen 

nedenfor. Denne formel svarer til grundformlen L = x – y + z. I dette tilfælde er x-værdien 89. Y-

værdien svarer til LP/10, og LP opnås ved at antallet af bogstaver ganges med 100 og divideres med 

antallet af ord. Dette tal divideres med 10. Endelig svarer y-værdien til FR*3, og FR opnås ved at 

antallet af sætninger ganges med 100 og divideres med antallet af ord. Dette tal ganges med tre. Til 

slut trækker man y fra x og lægger z til.  Formlen ser således ud (Piemontese, 2000: 110):  

 

Formel til udregning af Gulpease-indeks 

 

Facilità di lettura = 89 – (LP/10) + (FR*3) 

LP=lettere*100/totale parole 

FR=frasi*100/totale parole 

 

Gulpease-metoden har den fordel, at dens resultater fortæller om sværhedsgraden af en tekst 

afhængigt af læserens skolegang. Da formlen er udarbejdet i Italien, er det den italienske inddeling 

af skolens niveauer, der danner basis for formlen. De tre niveauer, forskergruppen Gulpease 

inddeler i, er scuola elementare, dvs. 5 års skolegang, scuola media svarende til 8 års skolegang, og 

scuola superiore, der svarer til ca. 13 års skolegang, som man kan sammenligne med dansk 

studentereksamen. Figur 8 herunder viser, hvor tilgængelig en tekst er for hhv. en læser med 5, 8 

eller 13 års skolegang. Den første søjle illustrerer teksters sværhedsgrad for en læser med 5 års 

skolegang, fx er indeks 55-70 meget svært, og søjle 2 viser teksters sværhedsgrad for en læser med 
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8 års skolegang, fx er indeks 35-50 meget svært. Af søjlen længst til højre fremgår, hvor svær en 

tekst er for en person med en uddannelse svarende til 13 års skolegang, fx er indeks 10-30 meget 

svært.   

 

(8) Gulpease-skalaen 
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2.4 Metode for sproglig analyse 

Den sproglige analyse vil fokusere på læsbarheden og sværhedsgraden af den danske grundlov, den 

italienske forfatning samt Lissabon-traktaten. Da Lissabon-traktaten er væsentlig mere tekstrig end 

de andre to tekster, har jeg udvalgt en række artikler (se kap.1.3.1). Længden af disse artikler svarer 

til længden på den danske grundlov. Jeg anvender Gulpease-metoden (se kap. 2.3.4) til at udregne 

indekstal for læsbarheden, og resultaterne sammenlignes derefter med forskningsresultater inden for 

andre genrer, her andre juridiske tekster og hjemmesider.   

 

Jeg vil redegøre for den gennemsnitlige sætningslængde i teksten målt ved antallet af ord samt 

betydningen af ordenes længde og den forskellige leksikalisering på de to sprog, hvad angår 

substantiver. Det var min intention udelukkende at analysere verbalformernes betydning for 

tekstens udformning, men da det er karakteristisk for dansk med sammensatte substantiver, kan det 

få betydning for den danske teksts kompleksitet i forhold til den italienske, hvis der findes mange 

eksempler på sammensatte substantiver, da disse på italiensk vil svare til et substantivsyntagme 

bestående af flere ord. (Serianni, 1989: 28). 

 

Teksternes verbalformer optælles og analyseres. Jeg undersøger finitte og infinitte verbalformer, 

herunder infinitiv, præsens og perfektum participier og på italiensk også gerundium. Jeg vil ikke 

berøre nominaliseringer - ligeledes fravalgt af Korzen (Korzen, UDK). Nominaliseringer er 

vanskelige størrelser, fordi det kan være svært at afgøre, om de erstatter en verbalhandling eller en 

genstand (Cardinaletti, 1988). Når en proposition realiseres som en nominalisering, bliver den 

nemlig helt integreret i oversætningen og fungerer som et substantivisk led i denne oversætning. 

Den mister samtidig sin temporale og modale værdi, og den kan ikke udtrykke sit eget subjekt. En 

analyse af verbalformer i de udvalgte tekster åbner mulighed for at konstatere, om teksternes 

sætnings- og tekststruktur stemmer overens med teorien om de endo- og exocentriske sprog. 

Dermed kan jeg få svar på, om teksterne er karakteristiske for det sprog, de er forfattet på. 

 

For at internationale aftaler som fx Lissabon-traktaten kan blive godkendt som juridisk bindende på 

hvert deltagerlands sprog, må teksten oversættes til de pågældende sprog. I den forbindelse 

analyseres betydningen af, at den danske og den italienske udgave af Lissabon-traktaten er oversatte 

tekster i modsætning til de to forfatninger isoleret.  
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2.4.1 Metode til optælling af udvalgte artikler fra Lissabon-traktaten 

I optællingen inkluderes ikke kapitler, paragraffers overskrifter, nummereringer eller fodnoter. Der 

er to begrundelser. Overskrifter er ikke en del af selve traktatteksterne i EU, og desuden gør det 

mine resultater mere sammenlignelige med Iørn Korzens analyse af den danske grundlov og den 

italienske forfatning (Korzen, UDK).  

 

I tilfælde hvor ny linje påbegyndes uden punktum, har jeg valgt at tolke linjeskiftet som punktum. I 

artikel 4 og 6 (Folketinget, 2008:66-67) ses eksempler på to opremsninger, hvor hver enkelt del står 

på ny linje. Der er sat punktum efter hele opremsningen. Dette har jeg valgt at tolke som 

individuelle sætninger, da linjeskiftet giver en overskuelighed og læsbarhed på niveau med et 

punktum. Et andet eksempel på dette ses i art. 236 (Folketinget, 2008:200): 

 

”Det Europæiske Råd vedtager med kvalificeret flertal: 

 

a) en afgørelse, der fastlægger en liste over andre rådssammensætninger end 

sammensætningerne almindelige anliggender og udenrigsanliggender i overensstemmelse 

med artikel 16, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union 

 

b) en afgørelse om formandskabet for Rådet, undtagen i sammensætningen 

udenrigsanliggender, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 9, i traktaten om Den 

Europæiske Union”. 

 

Her har jeg valgt, at sætningen efterfulgt af kolon, der følges af to udsagn med ny linje mellem sig, 

udgør 3 sætninger. Samme metode ses hos Iørn Korzen (Korzen, UDK, note 13).  

 

Et karakteristikum ved de romanske sprog er den grammatiske elision, altså sammentrækning af to 

ord, hvor det første ord mister sin slutvokal, der erstattes med apostrof i det sammensatte ord, som 

fx. l’Unione. Jeg vil optælle disse elisioner som to ord.  

 

Tegn som [.] – [,] – [(] – [”] er ikke talt med. I tilfælde af, at man vælger at udregne tegnene 

elektronisk i word, bliver disse tegn talt med. Dette er fravalgt på baggrund af en prøveudregning 
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fra Èulogos
3
 (se bilag 1), da jeg herudfra kan konstatere, at deres program CENSOR, der udregner 

Gulpease-indeks for tekster, kun tæller bogstaver og ikke tegn. Jeg følger dermed den oprindelige 

udgivers intentioner.  

 

2.5 Kildekritik 

Af danske kilder har jeg primært benyttet teorien om sprogtypologi på endocentriske og 

exocentriske sprogs fra bogen Sprogtypologi og oversættelse (Korzen & Lundquist, 2005). Jeg 

vurderer jeg denne kilde fyldestgørende, dels fordi den er skrevet af en hel række forskere, dels 

fordi jeg har suppleret med bl.a. Iørn Korzens seneste artikel (Korzen, UDK), hvor han har arbejdet 

med mange af de samme tematikker inden for sproglig analyse af forfatningstekster. Man kunne 

måske indvende, at teoriens kontekstniveau ikke er tilstrækkeligt til at omfatte 

samfundsvidenskabelige aspekter, hvorfor jeg har valgt at inkludere teorielementer fra andre 

faggrene for at få et tværfagligt perspektiv på begrebet kontekst, der både omfatter en sproglig 

sammenhæng men også en historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Der er primært tale om 

bøger af danske forskere, der introducerer de forskellige videnskaber, hvorfra jeg har udvalgt 

teorielementer. Endvidere har de to forfatningsteksters kommenterede udgaver, Danmarks Riges 

Grundlov med kommentarer og La Costituzione Esplicata være nyttige som opslagsværker med 

kommentarer og juridiske perspektiver til de enkelte paragraffer og artikler.  

 

De italienske kilder er hovedsageligt skrevet af anerkendte lingvister. Der er tale om, at kilderne er 

både nye, og at de behandler sproglige aspekter af netop juridiske tekster og forfatningen. Generelt 

for de italienske kilder gælder, at de er skrevet i lidt tungere form, og at de er lidt vanskelige at 

bruge som til opslag. Vedrørende litteratur om juridiske tekster og deres oversættelse har jeg valgt 

ekspert i juridiske oversættelser, Susan Šarĉević. Hendes bog New Approach to Legal Translation 

er en grundbog indenfor området oversættelse af juridiske tekster. Endelig er Gulpease valgt frem 

for andre læsbarhedsindeks, da den ikke alene er en metode til udregning af en teksts læsbarhed, 

men den tager også højre for læserens uddannelsesniveau.  

 

Med hensyn til kildematerialet vedrørende borgernes uddannelsesmæssige baggrund er statistikken 

fra Undervisningsministeriet (UVM, 1998) ikke fyldestgørende, da man ikke har foretaget 

                                                
3 Jeg har fået lavet en prøveudregning via Èulogo SPA‟s program CENSOR. Tekststykket er et uddrag af den italienske 

udgave af Lissabon-traktaten på ca. 1000 ord. Udregningen foretages på baggrund af Gulpease. Prøven er vedlagt som 

bilag nr. 1. Det er ikke muligt at teste en dansk tekst i dette program, da testen inkluderer ordforråd. 
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tilbundsgående test, hvilket de også selv gør opmærksom på, men den kan give en god indikator. 

Generelt stammer de materialer, der er hentet fra internettet, primært fra ministerier, som jeg 

betragter som pålidelige kilder. Eneste undtagelse er det italienske firma Èulogos SPA. 

 

3 Analyse af indhold og samfund 
I denne afhandling analyseres den danske og den italienske forfatnings inkludering af borgeren i 

forhold til på den ene side uddannelse og dannelse, der sikrer udvikling af menneskets personlighed, 

hvilket har betydning for borgernes deltagelse i det politiske liv, og på den ene side tekstens 

læsbarhed, der giver borgerne mulighed for at læse og forstå sin retsstilling. Jeg vil i dette kapitel 

undersøge, hvordan disse områder er prioriteret i den danske grundlov og den italienske forfatning, 

og hvilken sammenhæng, der er mellem samfundet og indholdet i forfatningsteksterne. Jeg tager 

udgangspunkt i seks paragraffer fra den danske grundlov.  

 

I kommentaren til artikel 114 i den italienske forfatning: ”Promuovendo e tutelando le autonomie 

territoriali si offre all‟individuo un ulteriore ambito (quello locale) per sviluppare la propria 

personalità e partecipare alla vita politica e sociale del paese…” (Giudice, 2006: 266 – min 

kursiv). Denne kommentar henviser til, at Italien, efter forfatningsrevisionen, i dag tager 

udgangspunkt i den mindste enhed, kommunen, herefter provinser, metropolbyer og regioner og til 

sidst staten. Derfor må de fundamentale principper, der gælder for borgeren i staten også gælde for 

borgeren på lokalt plan, hvor der måske er bedre mulighed for at praktisere nogle af disse 

rettigheder. Den italienske forfatnings tolv indledende artikler indeholder otte fundamentale 

principper (se kap. 3.2.1). I citatet ovenfor er det artikel 2, der henvises til. Den lyder: ”La 

Repubblica si riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell‟uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l‟adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale.” (Giudice, 2006:14). Borgeren har altså mulighed for at 

nyde godt af sine rettigheder i flere sammenhænge. De to citater er også interessante 

indholdsmæssigt, fordi de understreger, at staten ikke kun ønsker, at borgerne skal deltage i politik, 

men også at borgeren skal udvikle sin personlighed for at blive en bedre samfundsborger og kunne 

indgå i sociale sammenhænge. Individet tilbydes ikke alene rettigheder og pligter, men også 

muligheder for personlig udvikling gennem uddannelse og dannelse. Jeg vil i min analyse i kapitel 

3.3 undersøge, hvor og hvordan dette kommer til udtryk.  
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Formuleringen un ulteriore er også interessant, og jeg tolker den som en indikator for, at der fortsat 

tages udgangspunkt i staten som den enhed, der tilbyder individet rettigheder. Selvom der med 

revisionen af den italienske forfatning (se kap. 3.4.2) tillægges de lokale enheder stor vigtighed, er 

staten forsat den enhed, der udarbejder politikområder, der gælder for hele nationen. Også i 

Danmark er det nationale niveau vigtigt, fordi ”Respekten for og beskyttelsen af det enkelte 

menneskes rettigheder og friheder har sit naturlige udgangspunkt i de enkelte staters egen nationale 

ret” (Zahle, 2006:11). I relation til grundlæggende rettigheder og generelle værdier er staten det 

naturlige omdrejningspunkt. Derfor analyseres i det følgende først den nationale 

demokratiopfattelse og herefter de paragraffer, artikler og principper, der kan relateres til borgerens 

udvikling. Afslutningsvis sættes borgerens udviklingsmuligheder ind i en lokal, national og 

international kontekst.  

 

 

3.1 Demokratiopfattelser 
Det parlamentariske demokrati vi kender i dag, kendetegnes af flere faktorer, hvoriblandt de 

vigtigste er magtdelingen og menneskerettighederne. Dertil kommer principperne om, at alle 

voksne har stemmeret, at alle har én stemme, og at det er frie og hemmelige valg, der resulterer i en 

repræsentativt valgt lovgivende forsamling (parlament), hvor beslutninger træffes ud fra 

flertalsprincippet. Ophavsmanden til magtens tredeling er Montesquieu. Han formulerede teorien 

om magtfordelingen allerede i 1748, og den blev inspirationskilde for diskussioner blandt lærde i 

mange nationer, og også for grundloven i Danmark samt forgængeren til den italienske forfatning, 

Lo Statuto Albertino
4
.  

 

Statsstyret i både Danmark og Italien er repræsentativt demokrati. Alligevel findes der forskellige 

demokratiopfattelser. I sit essay Demokrati og menneskerettigheder i det europæiske samarbejde 

(Wind, 2007) skelner Marlene Wind i mellem to typer (se opstilling herunder). Demokrati med 

konstitutionalisme svarer til Montesquieus klassiske magtadskillelse af flere magtcentre, dvs. den 

lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Denne form for demokrati er karakteristisk for 

de sydeuropæiske lande, samt lande hvis forfatninger er skrevet efter Anden Verdenskrig. De havde 

ikke længere tillid til det parlamentariske flertalsstyre alene. Heroverfor står den nordeuropæiske 

                                                
4 En anden interessant indfaldsvinkel til emnet kunne være forskellene på Lo Statuto Albertino og den italienske 

republiks forfatning – måske ligefrem med paralleller tilbage til Carta Magna. Dette ville dels være meget omfattende 

og kræve mange italienske materialer, der ikke findes i Danmark, dels ville det flytte fokus fra den komparative analyse 

af Danmark og Italien, der er afhandlingens primære ærinde.  
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demokratiopfattelse: ”Selvom vi i Danmark og Storbritannien måske ligefrem finder det 

udemokratisk, at domstole spiller en central rolle som overvåger af lovgivningsmagten, betragtes 

det i andre lande som hverken usædvanligt eller udemokratisk, at en domstol fortolker en 

forfatnings grundrettigheder med direkte konsekvenser for den lovgivende magt”(Wind, 2007: 80).  

 

Demokrati med konstitutionalisme Den nordeuropæiske model 

Klassisk tredeling af magten ”Blødere” adskillelse af magten 

 

Den italienske forfatning, der trådte i kraft i 1948, er skrevet efter Anden Verdenskrig og 100 år 

yngre end den danske grundlov. Her ser man den klassiske tredeling af magten. Der er klar tendens 

til, at domstolene prøver parlamentets loves grundlovsmæssighed – i modsætning til i Danmark. Det 

vil sige, at her ser vi et eksempel på magtens tredeling, hvor den dømmende magt gør sig gældende 

overfor den lovgivende magt. I Italien er prøvelsesretten en helt integreret del af styreformen, 

hvorfor den også forvaltes af sin egen institution, nemlig den italienske forfatningsdomstol, la Corte 

Costituzionale (Armani, 1988:105-106). Magtadskillelsen i den italienske forfatning er bestemt i tre 

artikler. Den lovgivende magt beskrives i artikel 70, den udøvende i artikel 95 og den dømmende i 

artikel 102. Italien er mere klassisk i sin adskillelse af magtcentrene. Efter Anden Verdenskrig 

sikrede de europæiske demokratier sig mod, at magten kunne falde i hænderne på én mand, hvilket 

den klassiske tredeling af magten er et eksempel på (Wind, 2007:81). 

 

I Danmark får vi med grundloven i 1849 et statsstyre, der er såkaldt ”indskrænket monarkisk” 

(Zahle, 2006:91). Dette er den formelle overgang fra enevælde til demokrati i Danmark, og dengang 

var grundlovens demokratiske elementer virkelig banebrydende, selvom det med vore dages øjne 

kun var en begyndelse til den demokratiopfattelse, vi kender i dag. Danmark er et såkaldt 

konstitutionelt monarki, dvs. at der er et demokratisk regeringssystem med en monark som 

statsoverhovedet. Det betyder imidlertid ikke, at vi falder ind under kategorien demokrati med 

konstitutionalisme i Winds terminologi. Det er karakteristisk for Danmark, at man kan tale om en 

todeling af magten i Danmark, fordi det sker, at den lovgivende og den udøvende magt falder i 

hænderne på de samme personer. Det ses, idet magtfordelingen i Danmark efter 1953-Grundlovens 

§ 3 ser således ud: Den udøvende magt er kongen, dvs. regeringen og ministerierne, den lovgivende 

magt er kongen og Rigsdagen, dvs. Folketinget og regeringen, og den dømmende magt er 

http://da.wikipedia.org/wiki/Demokrati
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domstolene. Regeringen er omfattet af både den udøvende og den lovgivende magt og varetager 

således to roller.  

 

Desuden findes der ikke en forfatningsdomstol i Danmark. Det er af afgørende betydning for det 

konstitutionelle demokrati, at domstolene tager stilling til lovenes grundlovsgyldighed. Dette har vi 

ikke tradition for i Danmark, men med Tvindloven, der blev vedtaget i 1999, ser vi dog et eksempel 

på, at danske domstole tager stilling til en lovs grundlovsmæssighed. Der gøres i samme forbindelse 

rede for juridiske overvejelser om domstolenes prøvelsesret i forhold til loves grundlovsmæssighed 

(Zahle, 2006:126-135). I Danmark har domstolene altid udvist forsigtighed med at prøve denne type 

søgsmål, da der ”kun” er tale om en retssædvane, og ikke en ret, man kan læse ud af grundloven. 

”Det er den almindelig opfattelse, at en sådan prøvelsesret ikke kan støttes udtrykkeligt af grl. § 3. 

Det ligger imidlertid i teori og praksis fast, at domstolene har en prøvelsesret” (Zahle, 2006:130).  

 

Det kan opfattes som et positiv, at loves grundlovsmæssighed bliver prøvet ved domstolene. Det er 

en måde, hvorpå domstolene kan vurdere, om love omgår grundlovens til tider brede formuleringer. 

I denne sammenhæng er det dog vigtigt også at holde sig for øje, at det er vurderinger på baggrund 

af en grundlov, der er skrevet på et bestemt historisk tidspunkt med henblik på at skulle gælde i 

mange år. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om ikke love, der har opbakning fra folkevalgte 

politikere, er mere i overensstemmelse med folkets ønsker end paragraffer i en forfatning skrevet i 

en anden tid. Hvad er vigtigst - de dødes eller de levendes demokrati? Da man i Danmark altid har 

været forsigtig med at prøve loves grundlovsmæssighed, antager jeg, at det forsat er tendensen i 

Danmark, at man, stillet over for dette spørgsmål, er tilbøjelig til at vælge det levende demokrati. I 

hvert fald fremgår det af ovenstående, at det danske samfund har mange af sine grundlæggende 

bestemmelser i den almindelige lovgivning uden for grundloven, hvorimod det italienske samfund 

lægger stor vægt på forfatningen.  
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3.2 Grundlæggende principper, værdier og rettigheder 
Menneskerettighedernes plads i juridisk bindende dokumenter som forfatninger begyndte med 

formuleringer af en række grundlæggende frihedsrettigheder, som borgerne tildeltes, og som staten 

skulle respektere
5
. Tiden omkring Anden Verdenskrig var en af de perioder, hvor der var stor fokus 

på menneskerettigheder (Zahle, 2006:11), hvilket bl.a. mundede ud i FN-pagten fra 1945 og 

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948. Erklæringen rummer både borgerlige og 

politiske rettigheder samt økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som alle borgere har. Den 

er dog ikke juridisk bindende, men den forpligter medlemslandene – og dermed Danmark og Italien 

– til at arbejde for disse principper
6
. I modsætning til den danske grundlov indeholder den italienske 

forfatning principper om menneskerettigheder (se kap. 3.2.1 og 3.2.2). Dette kan ses i lyset af, at 

denne forfatning blev skrevet samtidig med, at menneskerettighederne blev defineret i FN-regi. 

 

3.2.1 Italien  

I den italienske forfatning findes otte fundamentale principper, et værdisæt, der fremstilles i de tolv 

indledende artikler og danner basen for det demokratiske samfund. Til illustration foreslår jeg dette 

billede; den første del af forfatningen opfattes som et glas. Resten af forfatningen er vand. For at 

undgå at spilde vandet, er det nødvendigt at have glasset. Artiklerne i forfatningens første del 

introducerer de vigtigste principper, der gælder for det italienske samfund. Det er ikke en præambel, 

men en del af forfatningen, og disse principper kan ikke ændres med tiden eller på anden måde 

undergå revision. Det betyder, at de anses for eviggyldige og vigtigere end alle andre principper. 

Desuden kan bestemmelser i de andre artikler eller love afvises under henvisning til disse otte 

principper. I denne afhandling inddeles de i fire grupper:  

 

1) Il principio democratico og il principio autonomista 

Det demokratiske princip og selvstændighedsprincippet vedrører borgerens politiske deltagelse og 

behandles i nærværende kapitel.  

2) Il principio personalista og il principio di egualianza 

Disse to principper, princippet om menneskerettigheder og ligestillingsprincippet, kan begge 

relateres til menneskerettigheder generelt og behandles også i nærværende kapitel  

                                                
5
 Nogle internationale eksempler er Den Amerikanske Uafhængighedserklæring fra 1776 og Den Franske Erklæring om 

Menneske- og Borgerrettigheder 1789, og et af de tidligste eksempler er det italienske Magna Carta fra 1215. 
6 Danmark og Italien er udover påvirkningerne fra EU og FN naturligvis også – som de fleste andre vestlige lande – i 

stor udstrækning påvirket af amerikansk kultur, samt USA‟s rolle i forbindelse med Anden Verdenskrig. Dette falder 

dog uden for denne afhandlings fokus, hvorfor det ikke vil blive behandlet nærmere.  
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3) Il principio pluralista, il principio lavorista og il principio solidarista 

Det pluralistiske princip omhandler sociale relationers betydning for borgerens udvikling og 

behandles i kapitel 3.3.4. Det arbejdsrelaterede princip omhandler arbejdets betydning for 

samfundet og for borgeren. Det behandles i kapitel 3.3.5. Det solidariske princip berører økonomisk 

solidaritet, og behandles ligeledes i 3.3.5. 

4) Il principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica 

Princippet om statens udelelighed forbyder territorielle ændringer, og det beskyttes af borgerens 

pligt til at forsvare fædrelandet. Det anses ikke for afgørende i uddannelses- og 

dannelsesdiskussionen, og behandles derfor ikke i denne afhandling.  

 

Det demokratiske princip og selvstændighedsprincippet  

Om det demokratiske princip står der i kommentaren til forfatningen, at ”La Repubblica si basa sul 

consenso dei cittadini, esclusivi e legittimi titolari della sovranità, che essi esercitano partecipando 

attivamente alla vita politica nazionale” (Giudice, 2006:11 – min kursiv). Det kræver aktiv politisk 

deltagelse fra borgernes side at udøve denne suverænitetsmagt. Det kan måske virke som en 

selvfølge, men det er alligevel fremhævet eksplicit som et af de vigtigste principper i den italienske 

forfatning. I et repræsentativt demokrati vil det reelt sige, at magten overdrages til de folkevalgte 

repræsentanter. På nationalt plan har repræsentanterne politikken som deres primære erhverv, i 

modsætning til medborgere, der er aktive i politik, men også bibeholder deres arbejde. I det 

repræsentative demokrati kan borgeren også ‟bare‟ stemme og ellers være mindre aktiv i politik, 

men som det fremgår af ovenstående citat, er det ikke ønsket fra den italienske grundlovsgivende 

forsamling.  

 

Selvstændighedsprincippet ”...che assicura alle collettività territoriali (Comuni, Province, Città 

metropoletane, Regioni) una forte autonomia dallo Stato (con conseguente attribuzione di potere 

normativi e amministrativi propri), grazie alle quali i cittadini sono in grado di partecipare più da 

vicino e con maggiore incisività alla vita politica del Paese” (Giudice, 2006:12 – min kursiv). 

Den italienske stat lægger også vægt på den lokale dimension af demokratiet. Det er her, borgeren 

har mulighed for at deltage i politik i sit nærmiljø – og med størst intensitet. Det er nemmere for 

borgere, der ikke har politik som fuldtidsbeskæftigelse at engagere sig i deres nærmiljø, da man er 

tæt på både i fysisk og interessemæssig forstand. De beslutninger, der træffes vedrørende 

lokalområdet, påvirker kun borgerne i dette område, så de har naturligvis stor interesse her. De 
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lokale administrationers styrkelse ses altså som en bedre mulighed for borgeren for at engagere sig 

politisk.  

 

Princippet om menneskerettigheder og ligestillingsprincippet  

I bogen La Costituzione Esplicata står der om princippet om menneskerettigheder, at ”La 

Repubblica assicura il rispetto della persona umana, assistendo i diritti fondamentali dell‟uomo con 

ampie garanzie legali e giurisdizionali e sottraendo alla revisione costituzionale” (Giudice, 

2006:11). Det fremgår, at det italienske samfund ønskede at sikre respekten for det enkelte 

menneske og dettes rettigheder. Dette er formentlig sket med inspiration fra de internationale 

bestemmelser om menneskerettigheder, som også blev formuleret i årene efter Anden Verdenskrig 

(jf. kap. 3.2). Individets rettigheder skulle sikres på verdensplan, men primært af den enkelte stat. 

Menneskerettighederne blev skrevet direkte ind i deres forfatning, og på den måde blev de 

italienske borgere faktisk sikret bedre, da forfatningen er juridisk bindende i modsætning til 

Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Når det i ligestillingsprincippet erklæres, at alle er 

lige for loven og i samfundet, handler det ligeledes om, at den enkelte borger tildeles nogle 

rettigheder, og gribes der ind i individets frihed, har alle borgere mulighed for at søge retfærdighed 

gennem det juridiske system. Eksempelvis ønsker den italienske forfatning at sikre individets frihed 

til at udvikle sin personlighed: “...la Repubblica deve tendere nella sua azione di rimozione degli 

ostacoli che impediscono il libero sviluppo della personalità dell’individuo” (Giudice, 2006:12 – 

min kursiv). Borgerens mulighed for udvikling af sin personlighed sikres således direkte af den 

italienske forfatnings artikel 3. Det defineres dog ikke helt klart, hvad der skal fordrer denne 

udvikling. Derfor analyseres en række artikler og paragraffer fra de to forfatningstekster for at 

forsøge at give et svar på om og i givet fald hvilken dannelse, staten ønsker for sine borgere.   

 

3.2.2 Danmark 

De klassiske grundrettigheder for individet betegnes som de borgerlige og politiske rettigheder: 

”Blandt de borgerlige og politiske rettigheder er retten til liv, frihed og personlig sikkerhed, ret til 

en retfærdig rettergang, ytrings-, forenings og forsamlingsfrihed, respekt for privatlivet og 

familielivet” (UM, 2007). Samme sted definerer Udenrigsministeriet de økonomiske, sociale og 

kulturelle rettigheder som ”retten til arbejde og beskyttelse mod arbejdsløshed, til uddannelse og 

deltagelse i kulturlivet, til en levestandard, der sikrer enhver sundhed og velbefindende, mad, 

klæder, bolig og lægehjælp”.  
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De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har en lige så vigtig rolle som de borgerlige og 

politiske rettigheder. Der er dog en vis forskel i sigtet med de to kategorier af rettigheder. De 

borgerlige og politiske stiller fortrinsvis krav til statsmagten om at afstå fra at blande sig i den 

enkelte borgers rådighedssfære. De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fokuserer på krav 

til statsmagten om at træffe positive foranstaltninger til sikring af borgernes tryghed og trivsel, men 

de indgår ikke i den danske grundlov. Det skyldes nok primært den historiske kontekst. Set i et 

historisk perspektiv var det i midten af 1800-tallet, hvor grundloven blev skrevet, vigtigere at sikre 

borgeren et minimumseksistensgrundlag og rettigheder til at være et frit og selvstændigt menneske, 

end en egentlig ret til at udvikle sin personlighed og mulighed for aktivt at deltage i det politiske liv, 

som den italienske forfatning tilbyder. Udviklingen henover det følgende århundrede og de to 

Verdenskrige har medført at den italienske forfatnings formuleringer omkring demokratiet og 

menneske- og borgerrettigheder er mere præcise.   

 

 

3.3 Fundamentale værdier i forfatningstekster 

At foretage en komparativ analyse af den danske grundlov og den italienske forfatning med henblik 

på at finde formuleringer og hensigter i den danske grundlov, der svarer til de fundamentale 

principper i den italienske forfatning, virker ikke umiddelbart muligt. Den danske grundlov nævner 

ingen fundamentale principper eller retningslinjer. Den starter blot med en kort indledning, 

hvorefter den straks går over til at behandle nationens opbygning, kirken, borgernes rettigheder, 

særlig råd, samt revision og ikrafttræden (Korzen, 2008:7-9). Muligheder for at udvikle sig som 

menneske og udvikle sin personlighed nævnes ikke i den danske grundlov. Det er nødvendigt at 

søge udenfor Grundloven, hvis man ønsker et fuldstændigt billede. Jeg vil alligevel fremhæve og 

analysere seks paragraffer fra selve Grundloven, der kan relateres til emnet: 

 

1. Undervisningspligt 

2. Ytringsfrihed 

3. Foreningsfrihed  

4. Forsamlingsfrihed  

5. Retten til arbejde  

6. Religionsfrihed  
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3.3.1 Retten til undervisning eller undervisningspligt 

I publikationen Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år. Undervisningsministeriet 1848-1998 

(UVM, 1998) redegøres for den uddannelsesmæssige situation fra tiden omkring 1848 og til 1998. 

Allerede med skoleanordningen af 1814 blev der indført den 7-årige undervisningspligt i Danmark. 

Ordet undervisningspligt har en negativ klang, men er et positivt princip taget i betragtning, at nogle 

forældre i den historiske tid, hvor grundloven oprindeligt blev skrevet, ikke ville sende deres børn i 

skole, medmindre det var lovpligtigt. Denne pligt kan tolkes som lovgivers ønske om, at borgerne 

får et vist niveau af uddannelse og dannelse, hvilket også kan karakteriseres som en vis civil 

standard. I tiden omkring 1848 foregik meget undervisning i hjemmet og i privatskoler. Det er først 

i det 20. århundrede, at de kommunale skoler forestår størstedelen af den elementære undervisning. 

Alligevel skriver statistikeren A.F. Bergsøe allerede i 1848, at det var en undtagelse, at et barn 

manglede de påbudte kundskaber i læsning, skrivning og regning (UVM, 1998:21). Det 

konkluderes i jubilæumspublikationen, at ”… de sidste rester af analfabetisme forsvandt i det 

danske samfund i løbet af det 19. århundrede” (UVM, 1998:5).   

 

Som nævnt i indledningen (se kap. 1.0) erklærede hele 58,2 % af italienere over 14 år sig for 

analfabeter ved forfatningens ikrafttræden i 1948 (De Mauro, 2006:42). Med den nye forfatning 

pålægges forældrene ansvaret for børnenes uddannelse. Artikel 30 lyder: “È dovere e diritto dei 

genitori mantenere, istruire ed educare i figli” og fortsætter “anche se nato fuori il matrimonio” 

(Giudice, 2006:76). Tilføjelsen understreger, at man ikke længere ønskede et skel mellem børn født 

i eller uden for ægteskabet. Dette hænger igen sammen med forfatningens princip om ligestilling.  

 

Retten til uddannelse berøres i to artikler i den italienske forfatning. I artikel 34 står, at ”La scuola è 

aperta a tutti” og, at den obligatoriske undervisning, der varer 8 år, er gratis. Derudover kan de 

dygtige og heldige opnå yderligere uddannelse: ”I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere gradi più alti di studi” (Giudice, 2006:86). De, der har evnerne men 

ikke midlerne, kan søge studielegater. Her ser man tendensen til hierarki i det italienske samfund. 

Kun de dygtige og heldige hjælpes videre i systemet.  

 

3.3.1.1 Dannelse  

Uddannelse og dannelse er tæt forbundet, og en del af dannelsen foregår også i 

undervisningssammenhæng. Dannelse er et begreb, der omfatter mange aspekter. De to klassiske 
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opfattelser af dannelse er material- og formaldannelse (Muschinsky & Schnack, 2001). Kort fortalt 

lægger materialdannelsen vægt på viden – fx kendskab til kultur, litteraturhistorie og matematik. 

Formaldannelse lægger vægt de menneskelige evner, på den psykiske udvikling og på færdigheder 

og metoder, der kan brugs i mange sammenhænge – fx sociale. I 1959 fremførte Wolfgang Klafki 

sin blandingsvariant; den kategoriale dannelse (Muschinsky & Schnack, 2001). Den består i, at 

individet dannes ved at lære at se mønstre i omverdenen: reaktionsmønstre, måder at udtrykke sig 

på, måder at argumentere osv. Den kategoriale dannelse er at fortolke sig selv og sin omverden ud 

fra kategorier. Der kan ikke være tale om formaldannelse uden materialdannelse, da der skal være et 

”indhold”. 

 

Denne afhandling interesserer sig for borgerens udvikling og dannelse som basis for deltagelse i 

politik. Derfor er dannelse i form af almen, sproglig og litterær dannelse (også kaldet 

formaldannelse) interessant, men især i kombination med politisk dannelse. Mattias Andersson og 

Ove Korsgaard skriver i deres artikel Medborgerskab og kulturkonflikter (Andersson & Korsgaard, 

2006) om dannelse til demokratisk medborgerskab. De mener, at begrebet i den filosofiske litteratur 

er blevet brugt til at slå bro over på den ene side liberale demokratiteorier (vægt på privatlivets fred 

og markedets lyksaligheder) og på den anden side kommunitaristiske demokratiteorier (vægt på 

samfundets fælles værdier og individernes engagement i civilsamfundet, fx foreninger og 

lokalpolitik). Især sidstnævnte er interessant i denne sammenhæng, da en del af den aktive politiske 

indsats er social og kunne foregå i foreninger (se kap. 3.3.3). Ifølge Andersson & Korsgaard er 

politisk dannelse bundet tæt sammen med social dannelse (og kaldet formaldannelsen), da det er 

vigtigt at kunne begå sig i sociale sammenhænge. Desuden er det vigtigt at have viden om 

samfundets politiske opbygning (Andersson & Korsgaard, 2006). 

 

Disse færdigheder falder ind under gruppen af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, 

som staten skal stille til rådighed for borgerne. Det blev slået fast i kap. 3.2 at disse rettigheder ikke 

indgår i den danske grundlov. Den danske grundlov foreskriver kun, at alle børn i den 

undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Går man til gengæld uden for 

Grundloven og analyserer gældende lovgivning på området, finder man, at dannelsen er et vigtig og 

omdiskuteret begreb. I didaktiske diskussioner er almen dannelse og en bred kompetencetænkning 

ofte stillet overfor færdighedstænkning og testbare målsætninger (som er den politiske dagsorden). 

Et eksempel på dannelse i dag er læreplanen fra 2008 for faget dansk til studentereksamen. Her 



  34  

fremgår det, at der er lagt vægt på både formal- og materialdannelse samt almen dannelse (UVM, 

2008). Dette samfundsmæssige aspekt er vigtigt, da det fortæller noget om det reelle samfund
7
. I 

forfatningstekstuel sammenhæng nævner Grundloven kun undervisning, mens den italienske 

forfatning omfatter både undervisning, opdragelse (educare) og dannelse (sviluppo della propria 

personalità). Sammenholder man artikel 2 og 3 samt de fundamentale principper i den italienske 

forfatning fremgår det, at det er statens ønske, at borgeren uddannes og dannes politisk og som 

menneske for at blive klar til at deltage aktivt i demokratiet.  

 

3.3.2 Ytringsfrihed  

Der er en sammenhæng mellem de tre klassiske politiske frihedsrettigheder; ytringsfrihed, 

foreningsfrihed og forsamlingsfrihed, og Henning Koch beskriver det sådan: ”§79 er grundlovens 

regel om forsamlingsfrihed, der udgør en af de tre klassiske politiske frihedsrettigheder, som ikke 

alene tilgodeser individets interesser, men hvis udnyttelse er forudsætningen for den demokratiske 

retsstats legitimitet. De to andre frihedsrettigheder er ytringsfriheden (§77) og foreningsfriheden 

(§78), der begge må forstås i begrebsmæssig sammenhæng med forsamlingsfriheden” (Zahle, 2006: 

571 – min kursiv). Disse tre friheder giver borgeren mulighed for udveksling af meninger og viden 

om samfundet, der igen fordrer social og politisk dannelse. Det interessante i denne afhandling er, 

hvad landets forfatning har gjort for at inkludere borgerne. På den ene side kan borgerne tilbydes 

‟værktøjer‟ til at uddannes, dannes og udvikle sin personlighed, på den anden side kan de tilbydes 

sproglig tilgængelighed i et af samfundets vigtigste dokumenter. Sprogets tilgængelighed behandles 

nedenfor i kapitel 4.  

 

Det kan være svært at analysere Grundlovens § 77 pga. dens brug af ”brede” formuleringer: 

”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 

domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde på ny genindføres” 

(Zahle, 2006: 528). Når der står sine tanker, henvises der ikke kun til intellektuelle ytringer, men fx 

også fiktive meddelelser eller referater. Med formuleringen i skrift og tale antages det almindeligvis 

blandt jurister at også kunstværker og radio, tv samt nye medier er omfattet af paragraffen. Endelig 

                                                
7
 Retsreglernes sociale virkning er et af de centrale omdrejningspunkter i retssociologien, men det ville være for 

omfattende her at undersøge, om borgerne rent faktisk dannes efter den italienske forfatnings forskrifter – og i det 

danske tilfælde efter den almindelige lovgivnings forskrifter. Det er imidlertid både interessant og relevant i 

sammenhængen. 
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henviser betegnelsen enhver til både danske og udlændinge, der befinder sig i Danmark og dermed 

er under dansk jurisdiktion.  

 

I den italienske forfatning findes to artikler, der relaterer sig til ytringsfriheden, artikel 15 og 21. 

Artikel 15 i den italienske forfatning taler om friheden ”… di corrispondenza e di ogni altra forma 

di communicazione” (Giudice, 2006:46). Corrispondenza defineres som overførsel af tanker og 

personlige meninger, og der er tale om enhver form for overførsel, dvs. via tale, breve, telefon, 

telegrafi og også de nyere elektroniske kommunikationsmedier. Det uddybes yderligere i 

kommentaren til artikel 21, hvor det forklares, hvad der menes med, at ”Tutti hanno il diritto di 

manifestare liberamente il proprio pensiero con parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione” 

(Giudice, 2006:55). Ogni altro mezzo di diffusione henviser både til kommunikationsindustrien 

(mass media), pressen, tv, radio, biograf, lyd- og videobånd samt internettet. Det er fuldt ud 

sammenligneligt med, at der i kommentaren til § 77 står, at ”(…) § 77 ud fra en formålsfortolkning 

må omfatte alle meddelelsesformer, den ny teknologi i alle dens afskygninger” (Zahle, 2006:528). 

Et andet interessant aspekt er, at § 77 ifølge Peter Germer også indbefatter retten til at høre (Zahle, 

2006: 531), hvilket også fremgår af kommentaren til den italienske artikel 21. For at sikre den 

ideologiske pluralisme er borgerne frie til at udtrykke deres meninger og holdninger, men 

forfatningen foreskriver også friheden til at informere og retten til at drive nyhedsvirksomhed
8
. Den 

underlæggende bibetydning af dette udsagn er retten til at blive informeret, altså at høre andres 

meninger. (Giudice, 2006:55-59). Det er således muligt for borgeren i begge lande at udtrykke og 

høre – dvs. udveksle – meninger ikke kun i skrift og tale, men også via elektroniske kanaler. 

Meningsudveksling er af væsentlig betydning for borgerens dannelse. Det betyder at individet i 

enhver social sammenhæng har mulighed for at diskutere og blive klogere på sine synspunkter. 

 

3.3.2.1 Censur 

Den danske grundlov udtrykker meget klart en afstandtagen til den censur, der har præget det 

danske samfund frem til 1848. I den italienske forfatning står kun, at ”La stampa non può essere 

soggetta ad autorizzazioni o censure” (Giudice, 2006:55). Da Italien havde været underlagt diktatur 

                                                
8
  I denne forbindelse kunne det have været interessant at undersøge retten til at informere eller drive 

nyhedsvirksomhed. Den kunne i et konfliktteoretisk lys opfattes som magthavernes mulighed for at sætte dagsordenen. 

Hvem kan få licens til at lave tv? Hvilke emner er det rimeligt at informere om? Forskellige grupper i samfundet kan 

have forskellige holdninger til spørgsmål af denne art, og konfliktteoretikerne opfatter udfaldet af en sådan 

værdikonflikt som en del af samfundets udvikling. 
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i 20 år kunne man godt have forventet, at forfatningen ligesom Grundloven ville have taget mere 

afstand til censuren. Den danske grundlov, der markerer starten på enevældens afskaffelse, 

ekspliciterer værdien i en kraftig afstandtagen til censuren, hvilket tydeligvis har været meget 

vigtigt for den grundlovsgivende forsamling. Til gengæld betegner den italienske tekst 

ytringsfriheden som en hjørnesten i ethvert demokrati, og på den måde understreger den 

vigtigheden af denne frihed. 

 

3.3.3 Foreningsfrihed 

§ 78 i den danske grundlov og artikel 18 i den italienske forfatning giver begge borgerne ret til frit 

at danne foreninger uden at skulle bede om forudgående tilladelse. Foreninger skal naturligvis være 

af lovlig karakter. Den italienske artikel tager afstand fra hemmelige og militante foreninger, mens 

den danske paragraf påbyder en række regler i forbindelse med evt. opløsning af foreninger. 

Muligheden for at danne foreninger giver muligheden for at diskutere med ligesindede. Det kan 

opfattes som en mulighed for at udvikle sin personlighed, idet man også udøver sin ytringsfrihed. 

Deltagelse i politiske partier og foreninger er en direkte måde at deltage i det politiske liv, og 

foreningslivet er en vigtig del af lokaldemokratiet.  

 

Et eksempel på, at foreningslivet prioriteres højt i Danmark, ses i forbindelse med vedtagelse af 

seneste kommunalreform i Danmark (se kap. 3.4.2). Indenrigs- og Sundhedsministeren nedsatte i 

2005 Tænketanken om Nærdemokrati, som bestod af et udsnit af organisationer og foreninger 

(Sørensen, 2005). Tænketanken gav deres bud på, hvordan man bedst styrker nærdemokrati. Helt 

essentielt kom de frem til, at det ikke kun handler om inddragelse inden for lovens rammer, men 

også om engagement i alle afskygninger - også på uformelt plan. Tænketanken fremhævede to 

måder, hvorpå borgeren kan engagere sig: 1) borgeren som bruger af ydelser i brugerbestyrelser, 

brugerråd m.v., 2) borgeren som medborger, der engagere sig bredt og måske på sigt bliver 

helhedsengageret.  

 

Luciano Vandelli bog Il sistema delle autonomie locali taler om deltagelse ud fra en italiensk 

synsvinkel. Vandelli mener, at forholdet mellem borgerne og lokaladministrationen er baseret på 

værdier, der fx kan være demokratiske, solidariske eller beskyttende (Vandelli, 2004:155).  Han 

opdeler også deltagelse i to grupper (Vandelli, 2004:156): 
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1) administrativ deltagelse, dvs. beskyttelse af juridiske positioner, fx en husejer der er uenig i 

lokalplan, 2) institutionel deltagelse, hvor en borger alene eller i fællesskab med andre arbejder for, 

at bestemte administrative beslutninger bliver truffet til fordel for fællesskabet. Der er ikke fuld 

overensstemmelse mellem de danske og de italienske grupperinger, men det er muligt at se 

paralleller mellem Vandellis institutionelle deltagelse og Tænketankens bruger og medborger.  

 

Ligesom Tænketanken af Indenrigs- og Sundhedsministeriet er bedt om at komme med forslag til, 

hvordan man bedst styrker nærdemokrati, således forskriver italiensk lovgivning (Legge 7 agosto 

1990, n. 241) også, at de lokale enheder skal fremme indsatsen for forskning og eksperimentere 

med forskellige former for deltagelse (Vandelli, 2004:156-157). Da der naturligvis findes mange 

eksempler på partier, fagforeninger og foreninger i både Italien og Danmark i vore dage, er denne 

foreningsdannelse derfor et eksempel på retsreglernes sociale virkning (se kap. 2.1.2)
 9
. 

 

3.3.4 Forsamlingsfriheden  

Ordlyden i både den danske grundlovs § 79 og den italienske forfatnings artikel 17 er stort set 

identiske. Frihedsrettighederne stiller som nævnt krav til statsmagten om at afstå fra at blande sig i 

den enkelte borgers rådighedssfære, i modsætning til de økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder, der stiller krav til statsmagten om at sikre borgernes tryghed og trivsel, men det særlige 

ved denne frihedsrettighed i forhold til de andre er, at der er hjemmel i loven til, at politiet kan 

begrænse forsamlingsfriheden. I tilfældet med forsamlingsfriheden i § 79 skriver Henning Koch 

alligevel: ”Grundlovsparagraffen modsvares af bestemmelsen i den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, artikel 11, jf. lov nr. 285 af 29. april 1992, der synes at give 

borgerne en ringere beskyttelse i forhold til lovgivningsmæssige indgreb i forsamlingsfriheden 

(…)” (Henrik Zahle, 2006:571). Selvom selve den danske grundlovtekst ikke rummer alle de typer 

af rettigheder, som det danske samfund i dag tilbyder – bl.a. pga. internationale aftaler og 

forpligtelser – beskytter den danske grundlov alligevel i dette tilfælde borgeren bedre end de 

internationale aftaler. 

 

Forsamlingsfriheden kan sammen med de to andre frihedsrettigheder relateres til det pluralistiske 

princip i den italienske forfatning, der ”esalta le comunità intermedium (formazioni sociali) fra 

                                                
9 I forbindelse med foreningslivets opblomstring, er det tænkeligt, at foreningerne siden kan have påvirket retsreglerne. 

Dette kunne være interessant at undersøge, men det er ikke denne afhandlings fokus. Det ville kræve omfattende 

arbejde med både interviews af implicerede parter samt analyse af forslag samt endelig vedtagelse af love. 
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individuo e Stato (famiglia, partiti, sindacati, collettività locali) come strumento per un più 

compiuto sviluppo della personalità umana” (Giudice, 2006:11 - min kursiv). Lokale og sociale 

fællesskaber, hvor der er mulighed for at udtrykke og høre forskelligartede meninger, er således 

med til at give ideologisk pluralisme, hvilket ifølge forfatningen vil gavne det politiske miljø. De 

‟sociale grupper‟ består af både foreninger, forsamlinger og den private sfære, og de bidrager til 

borgerens udvikling. Det pluralistiske princip kan således tolkes som en opfordring til, at borgerne 

socialiserer sig i grupper. Staten ønsker, at forfatningsteksten skal have den virkning, at borgeren 

udvikler sin personlighed for bedre at kunne deltage aktivt i demokratiet som et ”helt” menneske. 

Her må understreges, at den italienske forfatning er en ideologisk forfatning (Korzen, UDK), da der 

er tale om nogle ønskede virkninger. Det pluralistiske princip er sammen med de andre otte 

principper (se kap 3.2.1) et eksempel på, at der er en klar struktur i den italienske forfatning, hvor 

begreberne er tydeliggjorte og forklarede lige fra starten, mens der i den danske grundlov er en 

lineær tilsyneladende tilfældig rækkefølge, hvor budskabet ikke bliver tolket for modtageren. 

Grundloven understreger ikke, hvilke værdier, der ligger til grund for bestemmelserne. Man kunne 

have valgt at eksplicitere de vigtige principper, som vi ser det i den italienske forfatning. Her skal 

man igen huske, at formålet med de to forfatninger var forskelligt. I den danske grundlov blev 

borgerne tildelt nogle rettigheder, men i den historiske tid var menneskerettigheder ikke på 

dagsordenen. Det var de derimod i høj grad, da den italienske forfatning blev skrevet (se kap. 3.2). 

 

3.3.5 Retten til arbejde 

Den italienske forfatnings artikel 1 lyder: ”L‟Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro. La sovranità appartine al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” 

(Giudice, 2006:13 - min kursiv). Staten er altså ligefrem baseret på arbejde. I den italienske 

forfatning er arbejdet prioriteret meget højt, og der tales om „det arbejdsrelaterede princip‟, som 

”colloca il lavoro e quanti lo esercitano al centro della vita politica, economica e sociale del paese 

offrendo tutte le garanzie possibili ai prestatori di lavoro…” (Giudice, 2006:11 - min kursiv). Her 

står altså både, at borgeren er beskyttet i forbindelse med sit arbejde, men også at den enkelte i kraft 

af sit arbejde har en central rolle i landets ”politiske, økonomiske og sociale” liv. Borgerne bidrager 

til dette liv ved at være aktive på arbejdsmarkedet. Det italienske samfund er ofte karakteriseret ved 

at være et resultat af modstridende gruppers kamp og dermed konfliktteoretiske problemstillinger, 

men her er der tale om et konsensusteoretisk synspunkt, da dette ikke kun er et spørgsmål om, at 

magthaverne sætter deres magt igennem, men også en beskyttelse af borgernes ret til arbejde, der 
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giver dem sikkerhed og økonomisk stabilitet. Det er en værdi både for politikere og borgere. Her ses 

igen et eksempel på den ideologiske italienske forfatning. Staten ønskes netop bundet sammen af et 

sæt fundamentale værdier, hvor individerne er selvstændige og forskellige, men alligevel afhængige 

af hinanden. 

 

I den danske grundlov er arbejdet ikke fremhævet på samme måde som i den italienske forfatning. 

Arbejdet nævnes i § 74, der er bevaret uændret fra den første grundlov fra 1848, hvor man ønskede 

at gøre op med et laug- og privilegiesystem. Denne paragraf skal tolkes i lyset af den historiske tid, 

den blev til i. Her er tale om næringsfrihed, dvs. retten til at drive selvstændigt erhverv. § 74 lægger 

op til mindst mulig regulering i de tilfælde, hvor det er nødvendigt med regulering af et hverv 

(Zahle, 2006:502). Dette resulterer i mindst mulig indflydelse til lovgivningsmagten og giver 

borgeren mulighed for selv at afgøre sin erhvervssituation, såfremt der leves op til gældende regler 

på området. På denne måde påvirker borgerne direkte samfundets indretning. Dette er en værdi i 

form af frihed til at afgøre sin arbejdssituation, som også kan være med til at udvikle den enkelte. 

Det er samtidig vigtigt, at borgeren deltager i samfundet ved at påtage sig et erhverv og ved at 

betale skat. Her kan drages en parallel til det solidariske princip i den italienske forfatning, der 

omhandler politisk, økonomisk og social solidaritet. Det solidariske princip ”giustifica il principio 

della progressività del sistema contributivo: più le persone fisiche sono ricche, maggiori aliquote 

fiscali devono versare allo Stato” (Giudice, 2006:11). I den danske grundlov er arbejdet ikke nævnt 

som central værdi i staten. Det betyder ikke, at arbejdet ikke er vigtigt. Når vi taler om arbejde og 

retten til arbejde, er der tale om en hel basal værdi, der er bred opbakning til i samfundet
10

. Der 

findes dog både fælles og forskellige værdier indenfor et samfund, men de fælles er de mest 

grundlæggende (Gundelach; 2002:13). Her ser vi et eksempel på en værdi, der kan betegnes som en 

universal værdi.  

 

3.3.6 Mulighed for at dyrke sin religion 

Friheden til at dyrke sin religion står i den danske grundlovs § 67, og den kan ses om en frihed til at 

være en del af et fællesskab. Dette korresponderer fint med kommentaren til paragraffen, der netop 

også ser en forbindelse mellem religions-, forenings- og forsamlingsfrihed. ”Kredsen af beskyttede 

svarer i det hele til den tilsvarende begrænsning i grl. §§ 77-79. Da religionsfriheden ikke blot 

                                                
10 Med det danske flexicurity system kan man hævde, at nogle medlemmer af samfundet lægger mere vægt på staten 

som forsørger end staten som den, der sikrer retten til arbejde, dvs. mere vægt på retten til overførselsindkomster end 

selve retten til arbejde. 
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knytter sig til foreningsfriheden (§ 78), men også til forsamlingsfriheden (§ 79), følger det heraf, at 

beskyttelsen ikke begrænses til medlemmer af et trossamfund, men også omfatter alle andre, der 

deltager i gudstjenester eller anden form for religiøs praksis” (Zahle, 2006:414). Her illustreres 

sammenhængen mellem tre af de seks paragraffer, der behandles i dette speciale. Individet har 

mulighed for at mødes med andre for at udveksle meninger (forsamlingsfrihed), ligesom hun eller 

han har mulighed for at melde sig ind i en forening, hvor en gruppe har en fælles holdning eller et 

fælles formål (foreningsfrihed). Begge dele kan omhandle religiøse meninger eller synspunkter 

(religionsfrihed). Disse tre paragraffer giver borgeren mulighed for at udvikle sig selv og sine 

holdning til livet og til samfundet, kort sagt mulighed for at dannes. Disse paragraffer kan dermed 

betragtes som en udmelding fra statens side om, at individet kan udvikle sig og dannes i foreninger 

og forsamlinger, også hvis de er af religiøs art. Artikel 19 i den italienske forfatning giver borgerne 

friheden til at dyrke deres religion, hvorimod den danske grundlovs § 67 giver borgerne frihed til at 

dyrke Gud. Det opfattes dog bredere: ”Grl. § 67 stadfæster religionsfrihedens princip, dvs. retten til 

frit at praktisere sin religion…” (Zahle, 2007: 414). § 67 foreskriver at religionsdyrkelse finder sted 

inden for sædelighedens grænser, mens artikel 19 fremhæver, at det skal være i overensstemmelse 

med ‟il buon costume‟ (Giudice, 2006: 52).  

 

Statskirke eller sekulær stat 

Med 1849-grundloven indførtes friheden til at dyrke sin religion, men § 4 foreskriver ”Den 

evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”. Begrebet 

folkekirke er ikke ækvivalent med statskirke, og den danske kirke er begge dele. Da vi gennem 

grundloven har en tilknytning til den evangelisk-lutherske kirke, har Danmark derfor formelt set en 

ikke-adskillelse af stat og kirke. Italien er derimod en sekulær stat, karakteriseret af adskillelse af 

stat og kirke, hvilket fremgår af artikel 7. I Italien er forholdet mellem staten og kirken reguleret 

ved særlige love: Patti Lateranensi (Giudice, 2006:26). Ændringer af disse love med konsensus fra 

begge parter medfører ikke ændring af forfatningen.  

 

Størstedelen af den italienske befolkning har valgt at være medlemmer af den katolske kirke, 

hvorimod vi i Danmark inden for de sidste 50 år har set en opdeling med Gud og religion på den 

ene side og spiritualitet på den anden side. Mange har meldt sig ud af Folkekirken, og de, der forsat 

er medlemmer, er ikke flittige kirkegængere, selvom kirken også kan betragtes som et sted, hvor 

man kan udvikle sig socialt. Denne mulighed for at udvikle sin personlighed har mange i Danmark 
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fravalgt. Kontrasten mellem de to lande består i på den ene side en kristen stat eller en sekulær stat 

med kristne værdier. Mange danskere ønsker en sekulær stat, hvor man frit vælger sin religion og 

sine eventuelle religiøse værdier. Der er således tale om en konfliktteoretisk problemstilling. I 

Italien er der stor konsensus om de kristne værdier, men der er formel adskillelse af stat og kirke. 

 

 

3.4 Samfundets politiske opbygning 

Som nævnt i kapitel 3.0 er staternes nationale retssystem det naturlige omdrejningspunkt i forhold 

til beskyttelse af menneskerettigheder Derfor startede den indholdsmæssige analyse med 

demokratiopfattelser på nationalt niveau. Imidlertid spiller både den lokale, den nationale og den 

internationale struktur ind på samfundets politiske opbygning og dermed borgerens mulighed for 

indflydelse, og til at illustrere forholdet har jeg lavet en figur 2 (se kap. 2.2).  

 

3.4.1 Lokale og overstatslige aspekters betydning for borgeren 

Jeg vil her vurdere betydningen af, hvilken administration der tager beslutningerne vedrørende 

borgeren. Både det lokale og det overstatslige niveau er afgørende for nationalstaten og dermed for 

borgerne. Det lokale niveau er især vigtigt for borgeren, fordi det netop er her, den tætteste kontakt 

med myndighederne finder sted. Det politiske engagement starter lokalt, da det er her man stemmer, 

og her man melder sig ind i foreninger og partier osv. Det overstatslige niveau er også vigtigt, fordi 

nationalstaterne indgår i et samarbejde med andre stater, hvor de politiske beslutninger kan få 

betydning for den politik, der føres på det nationale niveau.  

 

3.4.2 Historik og udvikling 

Her vil jeg kort fremstille forskelle på kommunernes styrelse og deres reformer i de to lande. Da det 

er den historiske udvikling, der er i fokus, er der tale om en dynamisk fremstilling, som det hedder i 

den komparative ret (se kap. 2.1.2). 

 

Den danske grundlov behandler ikke de lokale myndigheder, men henviser til almindelig 

lovgivning. Der skal gå nogle år inden en lov om kommunernes styrelse falder på plads: ”På 

kommunalområdet lykkedes det omsider i 1855 at lovgive om sogneforstanderskabers og amtsråds 

sammensætning og valg” (Heide-Jørgensen, 1998). Siden Danmarks første grundlov er der vedtaget 
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to kommunalreformer, en i 1970 og en i 2007. Seneste lov på området er Lov om kommunernes 

styrelse, som blev bekendtgjort i 2001 og trådte i kraft den 1. januar 2007 (ISM, 2006). 

 

Formålet med reformen fra 1970 var at sikre, at kommunerne havde en størrelse, der gjorde dem 

funktionsdygtige og i stand til at varetage de administrative opgaver, der lå inden for deres 

ansvarsområde. Derfor blev antallet af kommuner reduceret fra 1366 til 255. De nye, store 

kommuner kunne nu selvstændigt leve op til deres ansvar vedrørende opgaver som skoler og 

hospitaler. Fra da af blev opgaverne varetaget af kommunalbestyrelsens medlemmer, der er valgt 

direkte af borgerne, hvilket opfattes som en større beskyttelse af demokratiet (IM, 1998: kap. 2)   

 

Arbejdet med kommunalreformen fra 2007, begyndte i 2002, da Fogh-regeringen gav en såkaldt 

strukturkommission opgaven at undersøge alternativer til den offentlige sektors struktur og 

indretning. Kommissionen forslog en reform. Allerede i 2004 indgik regeringspartierne en aftale, 

dvs. at forslaget opnåede flertal i Folketinget, og er derfor efterfølgende betegnet som 

strukturaftalen. Året efter – i 2005 – blev en lovpakke på området vedtaget i Folketinget. 

”Lovpakke består af 50 love, som udmønter strukturaftalens indhold vedr. en ny inddeling og 

opgavefordeling” (ISM, 2005). I 2007 trådte reformen som nævnt i kraft.  

 

Når man ser på Italien i årerne efter Anden Verdenskrig, fremgår et billede af et meget splittet land, 

hvor forfatningen var et bidrag til samling af landet og befolkningen. En befolkning, der ved 

folkeafstemning lige havde vedtaget, at landet skulle være en republik. Årsagen til at de lokale 

myndigheders magt blev skrevet direkte ind i forfatningen, kunne tænkes at være, at det var en 

måde at give befolkningen en chance til at lære systemet at kende i deres eget miljø. I den italienske 

forfatning behandles de lokale enheder indgående; hvert af de fire niveauer udover staten (se kap. 

2.2) nævnes, defineres og tildeles en rolle i hierarkiet. Den eneste revision, den italienske forfatning 

er undergået på baggrund af en folkeafstemning, omhandler lokaladministrationen og trådte i kraft i 

2001. Forfatningen tager efter denne reform nu udgangspunkt i den mindste enhed, kommunen, i 

overensstemmelse med retningslinjerne indenfor EU. Før 2001 hed det, at ”La Repubblica si riparte 

in Regioni, Province e Comuni” (De Mauro, 2006:266). Efter forfatningsrevisionen lyder art. 114: 

”La Repubblica è costituita dai Comuni, delle Province, dalle Città metropolitane, delle Regioni e 

dallo Stato” (De Mauro, 2006:264). Det nævnes i kommentaren til artikel 114, at den nye 
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prioritering af den mindste enhed er inspireret af Maastricht-traktatens art. 5 (De Mauro, 2006:266), 

og således er i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet (se kap 3.4.3). 

 

3.4.3 Nærhedsprincippet 

Nærhedsprincippet går ud på, at politiske beslutninger altid skal træffes så tæt på borgeren som 

muligt, dvs. at det lokale niveau vægter tungere end det nationale eller det overstatslige, hvis det er 

oplagt, at beslutningen træffes her. Nærhedsprincippet er blevet et af de vigtigste principper i EU, 

og det er vigtigt at handle både på det laveste administrative og politiske niveau, for at 

beslutningerne netop træffes tæt på borgeren. Nærhedsprincippet kaldes også 

subsidiaritetsprincippet (EU-Oplysning, 2007), som er det ord, der også bruges på italiensk. 

 

Nærhedsprincippet blev introduceret i den europæiske lovgivning, da Maastricht-traktaten blev til 

den 7. februar 1992. I 1997 blev en protokol til Amsterdam-traktaten vedtaget, nemlig Protokol om 

anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Artikel 5 i Maastricht-traktaten er 

blevet ændret med Nice-traktaten den 1. februar 2003. Ændringen består i, at to krav skal 

imødekommes, for at EU har lov til at lovgive på områder, hvor Unionen og medlemsstaterne har 

fælles ret til at lovgive (EU-Oplysning, 2007). De to krav er: 

  

1) Formålet med et forslag må ikke i tilstrækkelig grad kunne opfyldes ved, at medlemslandene 

selv lovgiver.  

2) Formålet med et forslag skal bedre kunne opnås ved, at der bliver lovgivet på EU-plan frem 

for på nationalt plan. 

 

Her understreges det, at det er ønskeligt, at beslutninger vedrørende borgeren så vidt muligt træffes 

af den administration, der er tættest på borgeren. Hvad angår det lovgivningsmæssige aspekt, er det 

også at foretrække, at det foretages på nationalt plan frem for i EU-regi. 
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3.4.4 Administration 

I Danmark er de lokale enheders formål primært at varetage administrative funktioner. For 

kommunernes vedkommende er formålet dog også at danne rammen om det lokale demokrati. I den 

lokale sfære bliver prioritering foretaget ud fra lokale forudsætninger. Den lokale politik udformes 

af kommunalbestyrelsen, der også varetager lokale interesser. Kommunernes opgaver vedrører bl.a. 

jobcentrene, planlægning og vedligehold af vejnettet, sociale løsninger og borgerservicecentre. 

(KL&VM. 2008a). Den 24. juni 2005 vedtog Folketinget, at amtskommunerne, Hovedstadens 

Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab skulle nedlægges pr. 1. januar 2007, hvorefter 

landet så blev inddelt i fem regioner. Regionerne varetager bl.a. hospitaler, trafikselskaber og 

regionale udviklingsopgaver (Folketinget, 2005). Før da var Danmark inddelt i 13 amter og 3 

kommuner med amtsfunktion. På undervisningsområdet varetages beslutninger og lovgivning af 

staten. Staten har kompetence til fastsættelse af mål for folkeskolen, ungdomsuddannelserne, 

videre- voksen- og efteruddannelse, Universitetsuddannelser samt korte og mellemlange 

uddannelser. Hertil kommer beslutninger vedrørende forskning på undervisningsområdet. 

(KL&VM. 2008b). 

 

 

I Italien varetager kommunerne, som den enhed der er tættest på borgerne, de administrative 

funktioner, ”…salvo che, per assicurarne l‟esercizio unitario, siano conferite con a Province, Città 

metropoletane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza (Giudice, 2006:279). I Italien taler man ikke kun om fordeling af administrative 

opgaver. Den største af de lokale enheder, regionen, har faktisk også lovgivende magt på nogle 

områder. På andre områder er der fælles lovgivningsret mellem Staten og regionerne
11

. Dette 

behandles i forfatningens artikel 117. Denne tildeling bekræfter vigtigheden af regionerne. De er: 

”(…) non semplici enti di decentramento amministrativo, ma persone giuridiche pubbliche destinate 

ad arricchire lo stesso ordinamento giuridico” (Giudice, 2006:277). Jævnfør 

selvstændighedsprincippet (se kap. 3.2.1) tildeles de lokale enheder stor magt, der ses som en fordel 

for borgeren, der således nemmere kan få indflydelse på beslutninger, der vedrører vedkommendes 

hverdag. Statens og regionernes fælles ret til at lovgive vedrører bl.a. undervisning, regionernes 

internationale relationer og eksport/import, civil beskyttelse samt vejnettet, havne og lufthavne, 

                                                
11 Et spændende eksempel på overgangen mellem statslig magtfordeling og regionernes indflydelse, kommer til udtryk 

ved, at repræsentanter til det italienske Parlaments ene kammer, senatet, bliver valgt regionalt jf. artikel. 57. Det er ikke 

afhandlingens fokus, og nævnes derfor kun som inspiration til fremtidig forskning. 
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arbejdssikkerhed og beskyttelse samt kunst og kultur (Giudice, 2006:270-271). Staten har eneret til 

at lovgive bl.a. vedrørende udenrigspolitik, EU, asylpolitik og indvandring, republikkens forhold til 

kirken, administration af statens offentlige enheder, offentlig sikkerhed og orden, administration af 

domstolene, generelle retningslinjer for uddannelse, beskyttelse af de beskæftigede og deres familie, 

beskyttelse af miljøet og kulturinstitutterne (Giudice, 2006: 269-270). For så vidt angår de civile og 

sociale rettigheder, ses et eksempel på, at staten har det afgørende ord. Disse rettigheder er blandt 

de fundamentale principper i forfatningens indledning. I La Costituzione Esplicata er der tale om en 

mulig indskrænkning af regionernes ret til at lovgive, hvis det drejer sig om, at man finder det 

vigtigere, at der er ens retningslinjer for hele landet (De Mauro, 2006:272). Omvendt er dette også 

en beskyttelse af det italienske folk, som inden for det nationale territorium er sikret et minimum af 

civile og sociale rettigheder. På dette område har lovgivningsmagten vurderet, at en general sikring 

af menneskerettighederne er vigtigere end at tilgodese regionernes ret til differentieret lovgivning.  

 

Kontraster  

Denne fordeling af opgaver og kompetencer for de forskellige aktører understreger forskellen på de 

to lande. De administrative opgaver er fordelt på flere niveauer i Italien, hvilket giver mulighed for 

at samarbejde i fællesskaber, men ligesom i Danmark er det også i Italien den mindre enhed, der 

varetager de sociale opgaver, da man mener, at borgeren trives bedst med, at de tilrettelægges lokalt 

og ud fra de lokale betingelser. Der er et dialektisk forhold mellem samfundet og retsreglerne. 

Retsreglernes påvirkning af samfundet kaldes operationel retssociologi, og et eksempel er 

samarbejdet mellem forskellige lokale enheder for at sikre finansieringen af opgaverne. Samfundets 

påvirkning af retsreglerne kaldes genetisk retssociologi. Et eksempel på dette er den 

løsrivelsespolitik, det politiske parti Lega Nord står i spidsen med sine ønsker om mere 

selvstændighed til regionerne og løsrivelse af det rige Norditalien fra Syditalien 

 

 

 

3.5 Opsummering 

Grundet de to landes demokratiopfattelse vedrørende prøvelse af lovenes grundlovsmæssighed, kan 

jeg konstatere, at de vigtigste bestemmelser og principper findes forskellige steder i de to lande. I 

Danmark findes der ikke en forfatningsdomstol, hvorimod der i Italien lægges stor vægt på selve 

forfatningen, hvorfor alle vigtige principper og mange vigtige beslutninger er skrevet ind i 

forfatningen, og loves grundlovsmæssighed prøves ved forfatningsdomstolen. Det danske samfund 
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lægger både vægt på Grundloven, men også på love og praksis. Derfor findes vigtige bestemmelser 

og principper også - og i høj grad - udenfor grundloven.  

 

Der er mange fællestræk i de artikler og paragraffer, der omhandler de grundlæggende 

frihedsrettigheder som ytringsfrihed samt forenings- og forsamlingsfrihed. Fx muligheden for at 

danne foreninger kan opfattes som en mulighed for at udvikle sin personlighed, idet man også 

udøver sin ytringsfrihed. Når der er tale om politiske partier, er foreningslivet en direkte måde at 

deltage i det politiske liv, og foreningslivet er en vigtig del af lokaldemokratiet. Det kommer til 

udtryk i de fundamentale principper i den italienske forfatning, men ikke direkte i den danske 

grundlov. Også forsamlingsfriheden og retten til arbejde kan fortolkes som anledning til 

diskussioner og meningsudvekslinger, der kan styrke den enkeltes stillingtagen til og deltagelse i 

det politiske og det sociale liv. I begge lande har borgerne religionsfrihed. Kontrasten består i, at 

Italien er en sekulær stat baseret på kristne værdier, men den danske stat pga. sin tilknytning til den 

evangelisk-lutherske kirke ikke kan betegnes som sekulær. På et punkt skiller den danske grundlov 

sig ud ved meget tydeligt at eksplicitere sin afstandtagen til censur. Der er tale om et politisk signal, 

da årsagen til dette skyldes forfatningens politiske karakter, hvis mål var afskaffelse af enevælden. 

Afskaffelsen af censuren har stor betydning for demokratiet, der i dag er påvirket meget af 

medierne. 

 

Begge de to samfund har forpligtet sig til internationale aftaler om menneskerettigheder, men der er 

forskel på, hvilke rettigheder der faktisk fremgår af hhv. grundlov og forfatning. Den danske 

grundlov omfatter kun borgerlige og politiske rettigheder, mens den italienske forfatning også 

medtager de såkaldte sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder. Tillige ekspliciterer den 

italienske forfatning menneskets personlige udvikling. Denne udvikling består af uddannelse og 

dannelse, og sidstnævnte finder både sted i og uden for undervisningen. Dannelsen er også en vigtig 

sociokulturel værdi i Danmark, og den spiller en stor rolle for borgernes politiske deltagelse, da 

man som dannet menneske bedre kan begå sig i sociale sammenhænge, ligesom man bedre kan 

træffes sundfundsorienterede beslutninger. I Danmark, som i Italien, har man ret til at stemme, ytre 

sig, forsamles og forenes, men Grundloven inkluderer ikke direkte udvikling af individets 

personlighed. I dag lever vi i Danmark med de samme rettigheder som i Italien. Den italienske 

forfatning er dog mere direkte og eksplicit i forhold til de menneske- og borgerrettigheder, begge 

lande har forpligtet sig til i FN. En af de vigtigste årsager til Italiens inkludering af 
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menneskerettigheder i forfatningen er formentlig, at den blev formuleret samtidig med de 

internationale aftaler.    

 

Det faktum, at italienske regioner er på størrelse med hele Danmark, medfører visse forskelle som 

blandt andet kommer til udtryk ved, at disse store regioner er tildelt en delvis lovgivende magt, 

selvom staten på nogle punkter har det sidste ord. Det er fremgået af analysen, at de administrative 

opgaver således fordeles på flere niveauer i Italien, men ligesom i Danmark er det de lokale 

myndigheder, der er tættest på borgerne, nemlig kommunen, der varetager de sociale opgaver. 

Begge lande er påvirket af deres deltagelse i det overstatslige samarbejde EU, dvs. at vi ser en 

internationalisering, idet landene indfører de fælles principper EU-fællesskabet foreskriver, 

herunder nærhedsprincippet.  

 

4 Læsbarhed i forfatningstekster  
Jeg har med min analyse af de sociokulturelle værdier vist, hvordan borgernes uddannelse og 

dannelse har betydning for deres mulighed for at få indflydelse på det samfund, hun eller han lever 

i. Samfundet er konteksten omkring forfatningsteksterne, men i nærværende sproglige analyse vil 

jeg undersøge selve teksterne, dvs. den danske grundlov, den italienske forfatning samt Lissabon-

traktaten for at påvise læsbarheden og sværhedsgraden i teksterne, der igen har betydning for 

borgerens mulighed for at læse og forstå disse tekster. Følgende parametre tages i betragtning til 

vurdering af en teksts sværhedsgrad: 

 

1. Gulpease 

2. Sætningslængde 

3. Komposita 

4. Verbalformer 

5. Oversættelse 

 

 

Hver af disse parametre vil i det følgende blive behandlet i et underafsnit. 
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4.1 Gulpease-beregninger  

Analyse af den italienske forfatning og den danske grundlov er allerede foretaget (Korzen, 2008). 

Korzens analyse har ført til en opstilling af sproglige og indholdsmæssige strukturer, hvorudfra han 

har vurderet forskelle og ligheder på de to tekster og deres form og indhold. Særligt har han 

undersøgt om de lever op til de hhv. endo- og exocentriske karakteristika. Samme metode vil jeg 

benytte til at vurdere forskelle og ligheder på den danske og den italienske udgave af Lissabon-

traktaten. 

 

Jeg vil i denne analyse bygge videre på Korzens resultater vedrørende forfatningernes læsbarhed og 

sammenholde dem med mine resultater fra Lissabon-traktaten, og jeg har derfor benyttet de samme 

udgaver af teksterne som Korzen (se kap. 1.3). Resultaterne fra begge analyser kontrasteres med 

resultater fra analyse af andre typer af juridiske tekster (Cignetti, 2005) og (Piemontese, 2000) samt 

tekster fra en helt anden genre, nemlig internetkommunikation (Hansen & Kristiansen, 2007). 

Formålet er, at både generelle og konkrete forskelle inden for forskellige teksttyper og genrer kan 

træde frem. Resultaterne fremgår af figur 9 nedenfor, og de analyseres i kapitel 4.1.1 - 4.1.5. 

 

(9) Gulpease-resultater 

 

 

 

 

                                                
12 (Korzen, 2008) 
13 (Hansen og Kristiansen, 2007) 
14 (Cignetti, 2005) 

 Danske tekster Italienske tekster  

a. Forfatningstekster
12

 Grundloven 

    Den italienske forfatning 

              46,7           

         48,2 

b. Hjemmesider
13

  Toms / Sv. Michelsen                      

                             Ferrero / Perugina 

         58,3 / 55,3  

 

     

      46,5 / 44,3 

c. Codice civile, libro II Titolo I
14

             44 

d. Lissabon-traktaten 39,7           43,5 



  49  

4.1.1 Den danske grundlov 

Den danske grundlov er skrevet af Ditlev Gothard Monrad og redigeret af Orla Lehmann, inden den 

grundlovgivende forsamling på 152 mand vedtog den som grundlov. Ved grundlovens ikrafttræden 

i 1849 gennemførte flertallet af befolkningen den lovpligtige skolegang på 7 år. ”Selvom der var 

blevet indført almindelig skolegang i 1814, blev den 7-årige undervisningspligt dog først for alvor 

effektiv fra midten af det 19. århundrede” (UVM, 1998:5). Gulpease-skalaen (se kap. 2.3.4) 

angiver, at for en person med 8 års skolegang er Grundloven - med et indeks på 46,7 - en meget 

svær tekst, og har man kun 5 års skolegang, er den næsten uforståelig. Det betyder, at borgerne med 

7 års undervisning havde vanskeligt ved at forstå de nye grundlæggende regler i deres land, da 

grundloven trådte i kraft. I dag har borgerne nemmere ved at læse Grundloven. Dette skyldes ikke, 

at teksten er gjort mere moderne eller læservenlig, idet mere end to tredjedele er identiske eller så 

godt som identiske med den oprindelige udgave (Zahle, 2006:1). Det skyldes derimod, at borgerne 

generelt får en længere uddannelse. I dag får 81 % af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse 

(UVM, 2007: kap. 5.1) dvs. 13 års skolegang. Fire femtedele vil således godt kunne læse 

Grundloven, men for de, der kun har ca. 8 års skolegang, er den en meget svær tekst. Borgeren er 

fortsat meget afhængig af en god uddannelse for at forstå den øverste lov i sit land. 

 

Jeg kan ud fra ovenstående figur 9 konstatere, at den danske forfatningstekst er væsentligt 

vanskeligere end hjemmesiderne fra danske chokoladefabrikanter, hvilket indikerer, at Grundloven 

er skrevet i et mindre tilgængeligt sprog end andre tekster henvendt til borgerne i dag. For en person 

med 13-års skolegang er de danske hjemmesider lette tekster, hvorimod Grundloven ligger tæt på 

en svær tekst for samme person.  

 

Om de særlige karakteristika ved Grundloven skriver Henrik Zahle i Danmarks Riges Grundlov 

med kommentarer, at ”En grundlov er en rammelov med nogle generelle retningslinjer for 

statsstyrelsen indsat i en højtidelig form, hvad sprogdragt og praktisk udformning angår. Herved 

bliver loven løftet op til at være et næsten sakralt dokument. Grundloven er foruden en regelsamling 

også et nationalt symbol på linje med flaget og rigsvåbnet” (Zahle, 2006:1). Zahle bekræfter her, at 

det anses for et ideal at skrive i et smukt og højtideligt sprog, når man udfærdiger generelle 

retningslinjer for statsstyrelsen. Den danske grundlov er således bevidst skrevet i et kompliceret og 

højtideligt sprog, der var karakteristisk for dets samtid, og som formentlig har haft det formål at 
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indgyde mere respekt. Jeg konkluderer på denne baggrund, at man netop ikke har forsøgt at gøre 

teksten læservenlig for hele befolkningen.  

 

4.1.2 Juridiske tekster på dansk 

I Danmark er vi i vore dage vant til, at myndighederne kommunikerer ud fra principperne om 

klarhed, præcision og kortfattethed. Råd om at skrive enklere og klarere kan man få i en pjece som 

statens informationstjeneste udgav i 1981: - og uden omsvøb, tak (Jacobsen & Skyum-Nielsen, 

2000:125). Det er en selvfølge, at det også afhænger af teksttypen. Især sammenholdt med mere 

moderne juridiske tekster, hvor der siden 1960‟erne er foretaget vellykkede forsøg på at forenkle 

sprogbruget i love og domme og lignende tekster, kunne man måske forvente, at Grundloven er 

skrevet i et sværere tilgængeligt sprog for sin genre
15

. Niels Krogh-Hansen skriver om danske 

juridiske tekster, at de ”(…) i dag affattes i et sprog, der er betydelig enklere end det, vi ser i andre 

lande” (Krogh-Hansen & Pedersen, 1994:127). 

 

4.1.3 Den italienske forfatning 

Meuccio Ruini, der var formand for la Commissione dei 75, skrev første udkast til forfatningen. 

Herefter blev den rettet af Pietro Pancrazi, inden den endelige udgave blev udarbejdet af ” la 

Commisione dei 18”. Ruini selv skriver om forfatningen: ”Lo stile della Costituzione è cosa 

specialissima. Dovrebbe essere semplice, solenne, lapidario” (Cignetti, 2005:85). Her forklarer 

Ruini, at stilen i forfatningen er noget særligt. Den er simpel og let at læse, hvilke ikke svarer til den 

karakteristiske struktur på italiensk, der er hypotaktisk (se kap. 2.3.1). Indekstallet på 48,2 betyder, 

at har man 5 års skolegang hører teksten til i kategorien næsten uforståelig, men den er tæt på meget 

svær. Har man 8 års skolegang, er teksten i kategorien meget svær, men tæt på svær, og har man 13 

års skolegang er teksten nem.  

 

Tullio De Mauro skriver om forfatningsteksten fra la Commissione dei 75 i sammenhold med de to 

revideringer foretaget af hhv. Pietro Pancrazi og la Commissione dei 18, at ”(...) la scelta di fondo 

dei costituenti. Questa, come si è cercato di dimostrare, è riuscita a scrivere un testo caratterizzato 

dalla brevità e linearità del periodo e dalla maggior trasperenza lessicale possibile. Erano e restano 

                                                
15 Jeg har ikke belæg for at konkludere dette på baggrund af denne analyse. Det ville imidlertid være både relevant og 

berigende for denne afhandling at inkludere analyser af juridiske tekster på dansk, men det har været nødvendigt kun at 

foretage én analyse på hhv. sprogligt og indholdsmæssigt niveau for ikke at overskride rammerne for afhandlingen. 
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scelte inusuali nelle leggi, ma non comuni in genere nell‟intera produzione intellettuale italiana 

(...)” (De Mauro, 2006:28-29). Det exocentriske italienske udtrykker sig normalt i længere perioder 

med flere underordnede sætninger med infinitte verbalformer, og forfatningen er altså ikke et typisk 

eksempel herpå. Også Cignetti kommenterer den parataktiske struktur. ”In primo luogo, i periodi 

della Costituzione sono mediamente brevi, spesso monoproposizionali e, quando la frase è 

complessa, la relazione tra le proposizioni è tendenzialmente di tipo paratattico” (Cignetti, 2005). 

Usædvanligt for det exocentriske italienske sprog har den italienske forfatning altså tendens til en 

parataktisk og lineær struktur med få underordninger og infinitte verbalformer, som er 

karakteristika, der normalt kendetegner endocentriske sprog som dansk.  

 

Italien havde i en periode på 20 år fra 1925-45 fungeret som en diktaturstat og kom ud af Anden 

Verdenskrig som en splittet nation, der havde brug for en forfatning til at samle nationen om en 

række universale værdier. Desuden erklærede hele 58,2 % af den italienske befolkning sig for 

analfabeter i 1948 (De Mauro, 2006:42). Dette tal bekræfter, at færdigheder som læsning og 

skrivning ikke havde været prioriteret højt. De sociale tilstande af splittelse og udbredt 

analfabetisme er formentlig de primære årsager til, at den grundlovgivende forsamling bevidst 

kommunikerede i et lettilgængeligt sprog for at henvende sig til så bredt et udsnit af befolkningen 

som muligt. Stefano Rodotà skriver i indledningen til bogen Alle origini della Costituzione: ”Si può 

dire che la nuova Costituzione era vista non solo come la produzione d‟un documento giuridico, 

d‟un puro insieme di regole sia pure altissime, ma come un momento essenziale per costruire una 

identità” (Rodotà, 1998:10). Den italienske forfatning kan således betragtes som en ideologisk 

forfatning, der tilsigter at samle en splittet nation om en demokratisk styreform.  

 

Den italienske forfatning er i modsætning til den danske grundlov skrevet i et sprog, der er lettere 

end de italienske chokoladefabrikanters hjemmesider, jf. figur 9 (se kap. 4.1). Det virker 

umiddelbart overraskende, at to firmaer, der sælger chokolade, har valgt at benytte en sprogbrug, 

der er vanskeligere end forfatningen. Det er imidlertid forfatningen, der skiller sig ud ved at være 

lettere end andre tekster på italiensk blandt andet pga. ovenstående faktorer. Gulpease-tallene 

bekræfter også, at den italienske forfatning er skrevet i et sprog, der er mere læseligt end 

almindelige juridiske tekster.  
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4.1.4 Juridiske tekster på italiensk 

Juridiske tekster på italiensk er analyseret og sammenlignet med forfatningen af Luca Cignetti 

(Cignetti, 2005). Han har taget udgangspunkt i Codice civile, libro II, Titolo I. Som det fremgår af 

figur 9-c, er han nået frem til et indekstal på 44 for dette tekstuddrag. Dette tal understreger, at 

forfatningen med sit indekstal på 48,2 ikke er vanskelig i samme grad som denne tekst. Også Maria 

Emanuela Piemontese har analyseret juridiske tekster på italiensk, helt præcist 18 love, 7 regulativer 

og 4 cirkulærer
16

. Piemonteses konklusion er: ”Dal confronto dei valori della leggibilità dei tre tipi 

di testo oggetto principale della nostra analisi (leggi, regolamenti e circolari [italiani]) risulta 

evidente il bisogno di uno sforzo di maggiore chiarezza linguistica da parte dei legislatori e dei 

tecnici di legislazione” (Piemontese, 2000:116). Forskellige genrer indenfor juridiske tekster er 

normalt vanskelige tekster og kunne altså ifølge Piemontese trænge til sproglig revision. Til 

sammenligning fik Danmark en sådan sproglig revision i 1981 (jf. kap. 4.1.2). Om forholdet mellem 

forfatningen og andre juridiske tekster på italiensk skriver Tullio De Mauro: “Non occorre 

ulteriormente sottolineare l‟eccezionalità linguistica della Costituzione rispetto alla frustrante 

illeggibilità del corpus legislativo italiano” (De Mauro, 2006:25). Det er således tydeligt, at selv 

italienerne mener, at juridiske tekster på italiensk er vanskelige, hvis ikke ulæselige. Juridiske 

tekster på italiensk er primært læselige for fagfolk, hvorimod forfatningen er tilstræbt at være 

læselig for hele befolkningen. Det er der en stor signalværdi i. 

 

4.1.5 Lissabon-traktaten 

Beregningerne i figur 9 (se kap. 4.1) viser, at Lissabon-traktaten er den sværeste tekst på begge 

sprog. Indekstallet for Lissabon-traktatens danske udgave helt nede på 39,7, hvilket er meget lavt 

for en dansk tekst. Det betyder, at teksten er svær at læse selv for en person, der har læst i 13 år. Jeg 

vil komme nærmere ind på de særlige forhold, der gør sig gældende for Lissabon-traktaten i 

afsnittet om oversatte tekster (se kap. 4.5).   

 

                                                
16 Indekstallene fra hendes Gulpease-beregninger er fra 38,92 til 47,84 for lovene, fra 45,52 til 61,49 for regulativerne 

og fra 37,14 til 43,59 for cirkulærerne. 
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Del 

 

Ord Sætninger Ord/ 

sætning 

Indledning, kap. 1 63 7 9,0 

Kongen, Folketinget og domstolene, kap. 2-6 2796 167 16,7 

Kirken, rettigheder og valgret, kap. 7-9 883 47 18,8 

Ændringer og ikrafttræden, kap. 10-11 155 7 22,1 

Total 3897 228 17,0 

 

Del 

 

Ord Sætninger Ord/ 

sætning 

Generelle bestemmelser 1258 57 22,1 

Første del 1343 49 27,4 

Sjette del 2298 94 24,4 

Total 4899 200 24,5 

 

4.2 Sætningslængde  

Sætningslængden er en af de faktorer, der har betydning for en teksts læsbarhed. Er sætningerne 

meget lange, vanskeliggør det læsningen. Når jeg isoleret betragter de to danske tekster (se figur 10 

og 11 herunder) viser mit resultat, at forskellen mellem Grundlovens gennemsnitlige 

sætningslængde på 17,0 og Lissabon-tekstens 24,5 er på hele 7,5 ord, dvs. at sætningslængden i 

Lissabon-traktatens danske udgave er ca. 44 % længere end i den danske grundlov. Alene dette 

aspekt gør det klart, at Lissabon-traktaten er en meget svær tekst (se kap 4.5). 

 

 (10) Den danske grundlov    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)  Lissabontraktaten på dansk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den italienske forfatning har en gennemsnitlig sætningslængde på 19,3 hvorimod den italienske 

udgave af Lissabon-traktaten har 28 ord per sætning (se figur 12 og 13). Her fremgår det igen, at 

Lissabon-traktaten er den sværeste tekst. Helt præcist er der tale om en forøgelse på 45,1 %.  
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(12) Den italienske forfatning 

 

(13) Lissabon-traktaten på italiensk
17

 

 

Sammenholder jeg den gennemsnitlige sætningslængde af på den ene side Grundlovens 17,0 og den 

italienske forfatnings 19,3, og på den anden side Lissabon-traktatens danske udgaves 24,5 og den 

italienske udgaves 28,0, når jeg frem til det resultat, at de italienske tekster begge indeholder 

længere sætninger end de tilsvarende danske tekster. Dette er overraskende, når man tager i 

betragtning, at de danske tekster ifølge læsbarhedsindekset er sværere end de tilsvarende italienske 

tekster. Altså er sætningslængden ikke den eneste faktor, der har betydning for en teksts læsbarhed. 

Derfor vil jeg også se på ordenes længde og dannelse. 

 

4.3 Komposita 

To vigtige forskelle på de to udgaver af Lissabon-traktaten er antallet af ord og deres længde. 

Derfor vil jeg kort introducere orddannelse for at kunne gøre rede for tekstens særlige udformning, 

der blandt andet skyldes, at det er en oversat tekst, der ikke løsrives fra udgangsteksten, og derfor 

benyttes tilstræbte danske formuleringer. De følgende eksempler er taget fra Lissabon-traktatens 

                                                
17 (Rådet, 2008) 

Del 

 

Ord Sætninger Ord/ 

sætning 

Fundamentale principper, indledning 496 23 21,6 

Rettigheder, 1. del, kap. 1-4 2315 122 19,0 

Republikkens opbygning, 2. del, kap. 1-6 5028 278 18,1 

Afsluttende bestemmelser 1130 41 27,6 

Total 8971 427 19,3 

 

 

Del 

 

Ord Sætninger Ord/ 

sætning 

Generelle bestemmelser 1494 56 26,7 

Første del 1554 51 30,5 

Sjette del 2579 94 27,4 

Total 5627 201 28,0 
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sjette del (Folketinget, 2008:196-197): 

 

”Una procedura legislativa speciale” oversættes med ”en særlig lovgivningsprocedure”, ”Il Regime 

fiscale” er oversat med ”beskatningsordningen” og ”La commissione temporanea d‟inchiesta” står i 

den danske udgave som ”det midlertidige undersøgelsesudvalg”. Endelig ses, at ”L‟esercizio del 

diritto d‟inchiesta” er oversat med “undersøgelsesbeføjelsen”. Det sidste eksempel er det bedste; 

seks ord bliver til ét. Her kunne man måske have valgt at oversætte med "beføjelsen til at 

undersøge". Den italienske formulering er længere men nemmere at læse.  

 

Der er et særligt fænomen, der gør sig gældende, når forskellen i læsbarhed i de to udgaver af 

Lissabon-traktaten skal vurderes, nemlig det danske sprogs brug af sammensatte substantiver. Ofte 

specificerer det ene substantiv det andet, men hvilket forhold, der præcis er mellem de to størrelser, 

fremgår ikke nødvendigvis af sammensætningen. Det kan medføre mange, lange ord, der på 

italiensk ofte udtrykkes ved to substantiver med en præposition som bindeled. Derfor har den 

italienske tekst flere kortere ord end den danske. En af de vigtigste forklaringer på forskellen i 

teksternes læsbarhed er netop det høje antal af sammensatte ord på dansk. Gulpease-tal beregnes 

som sagt ud fra længden af sætninger og længden af ord. Resultaterne viser, at den italienske 

udgave har længere sætninger, så når den danske tekst alligevel er mindre tilgængelig og sværere at 

forstå for læseren, skyldes det altså længden af ordene. 

 

4.4 Verbalformer 

Mange sproglige elementer spiller ind, når man skal afgøre om en tekst er let eller svær. I dette 

kapitel vil jeg undersøge hvilke verbalformer, der er mest benyttede i Lissabon-traktaten. Hver 

verbalform vil få et underafsnit, og i hvert enkelt afsnit vil jeg give eksempler fra begge sprog på 

deres brug samt deres placering i led- eller hovedsætning. Jeg undersøger tekststrukturer i det 

udvalgte empiriske materiale for at kunne analysere om nogle af de karakteristika, der gælder for 

hhv. de endocentriske og exocentriske sprog, også kommer til udtryk her. I figur 14 på næste side 

ses resultaterne af min optælling af verbalformer i Lissabon-traktaten. 
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Antallet af propositioner i de udvalgte passager fra Lissabon-traktaten fremgår af figur 14. Der er en 

klar overvægt af finitte verbaler. Der er tale om 381 finitte verbaler på dansk, der til gengæld kun 

har 22 infinitte verbalformer, dvs. i alt 403 verbalformer. Den italienske tekst indeholder 314 finitte 

verbaler og 76 infinitte verbalformer, i alt 390 verbalformer. Disse tal sammenholdes med tallene 

fra de to forfatninger samt ikke-juridiske tekster, her chokoladefabrikanters hjemmesider for at se 

forskelle på flere teksttyper. Tallene er procentsatsen af finitte verbaler ud af alle propositioner 

teksterne. Er der tale om flere tekstdele eller tekster, benyttes gennemsnitsværdier af disse. 

 

(15) 

 DANSK ITALIESNK 

Lissabon-traktaten 94,5 % 80,5 % 

Grundlov/Forfatning
18

 86 % 78,1 % 

Hjemmesider
19

 84 % 53,5 % 

 

 

                                                
18 (Korzen, UDK) 
19 (Hansen og Kristiansen, 2007) 
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Det fremgår klart af disse tal, at der i danske tekster uafhængigt af teksttypen er tendens til en 

overvægt af finitte verbaler i forhold til de italienske tekster. Dette skyldes den karakteristiske 

parataktiske struktur. Også Korzen skriver om tekststruktur, at afhængigt af genre og teksttype er 

der tendens til, at de såkaldte nukleus/satellit-strukturer (dvs. helsætning og ledsætning) realiseres 

mere hierarkisk på italiensk end på dansk (Korzen & Lundquist, 2005:166). Det betyder, at de i 

forvejen indholdssvage exocentriske verber på italiensk hyppigt ses reduceret til infinitte 

verbalformer i satellitter. Af underordningsskemaet (se kap. 2.3.1) fremgår det, hvordan en 

verbalform kan ”degraderes”. Jo længere ned i skemaet den placeres, jo flere informationer må den 

undvære. Denne figur udtrykker, at jo større brug af grupperne 1, 2 og 3, jo mere hierarkisk vil 

teksten blive. Benytter tekstforfatteren udelukkende verbaler fra grupper 0, vil der være tale om en 

ren parataktisk struktur.  
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Figur 16 viser forholdet mellem de infinitte verbalformer, der optræder i Lissabon-traktaten. Ud fra 

tallene i både figur 14 og 16 fremgår det, at teksterne på de to sprog i et vist omfang har bevaret 

deres træk som hhv. endo- og exocentrisk. Det exocentriske italienske sprog har væsentligt flere 
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infinitte verbalformer, hvilket resulterer i en mere hypotaktisk struktur. Herunder gennemgås de 

infinitte verbalformer, og der eksemplificeres med konkrete tilfælde fra Lissabon-traktaten.  

 

4.4.1 Infinitte verbalformer 

For alle infinitte verbalformer i ledsætninger gælder, at de ikke har temporal, modal eller aspektuel 

værdi, og de kan ikke udtrykke deres eget subjekt (Korzen & Lundquist, 2005:161). Det betyder, at 

de alle er afhængige af det finitte verbal i propositionens kerne, dvs. nukleus, for at kunne udtrykke 

disse egenskaber. 

 

4.4.1.1 Infinitiv  

Infinitiven har både en ren verbal funktion, men den er også verbets substantiviske form. Den 

substantiverede infinitiv kan besidde samme ledpladser som et substantiv, fx subjekt, objekt, 

styrelse for præposition osv. (Bach & Jensen, 1990:557). Infinitiven kan udfylde ledpladser i 

sætningen som subjekt, objekt, subjektsprædikat og objektsprædikat (Jensen & Korzen, 1996:154). 

 

På dansk ses eksemplet fra artikel 3.2 i Lissabon-traktatens første del: ”Unionen har ligeledes 

enekompetence til at indgå internationale aftaler, når indgåelsen har hjemmel i en 

lovgivningsmæssig EU-retsakt, eller når den er nødvendig for at give Unionen mulighed for at 

udøve sin kompetence på internt plan (…)” (Folketinget, 2008:58). Det, at Unionen får en 

mulighed, medfører, at nogen har indgået en aftale, der giver Unionen denne mulighed. Altså 

erstatter infinitiven verbalhandlingen ”aftalen (eller reelt folkene bag) giver Unionen mulighed”.  

 

Et eksempel på italiensk er følgende artikel 7 i de fælles bestemmelser:  “Prima di procedere a tale 

constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle 

raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura” (Rådet, 2008: 24). Her ses et eksempel 

på en infinitiv som foranstillet satellit. På dette sted i teksten mangler der et komma inden 

hovedsætning med finit verbal samt subjektet til hele sætningens tre verbalformer: infinitiv, finit 

verbal og gerundium. 
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4.4.1.2 Præsens participium 

Participierne er verbets adjektiviske former. Præsens participium kan have funktion som adjektiv og 

verbum på samme tid. Denne verbalform kan også have ren adjektivisk funktion, hvor den taber 

verbets karakteristika og fungerer som adjektiv i sætningen (Bach & Jensen, 1990:620-621).  

 

“In virtù del principio di leale cooperazione, l‟Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono 

reciprocamente nell‟adempimento dei compiti derivanti dai trattati” (Rådet, 2008:22). I eksemplet 

fra artikel 4.3 i de fælles bestemmelser ses præsens participium på italiensk, hvor den infinitte 

verbalform efterfølges af da, som indikerer agens. Idet opgaverne kommer fra traktaten, kan man 

fastslå, at der er tale om en verbalhandling, nemlig at nogen har ”placeret” opgaverne i 

traktatteksten. 

 

4.4.1.3 Perfektum participium 

Participierne er som sagt verbets adjektiviske former. Perfektum participium kan have funktion som 

adjektiv og verbum på samme tid. Oftest indgår den i sammensatte tider og har ren verbal funktion, 

men den kan også have ren adjektivisk funktion. (Bach & Jensen, 1990:620-623). Perfektum 

participium kan udfylde ledpladser i sætningen som subjektsprædikat, objektsprædikat, frit prædikat 

og fri tilføjelse (Jensen & Korzen, 1996:158). 

 

Et eksempel fra den danske tekst er artikel 244: “I overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i 

traktaten om Den Europæiske Union vælges Kommissionens medlemmer på grundlag af en 

rotationsordning fastsat med enstemmighed af Det Europæiske Råd ud fra følgende principper: 

(…)” (Folketinget, 2008:181). Her fremgår det, at en ordning er fastsat af Rådet. Der har fundet en 

verbalhandling sted, og derfor erstatter det infinitte participium reelt et finit verbal. 

 

”Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui 

all‟articolo 39 del trattato sull‟Unione europea” (Rådet, 2008:71). Da der her i artikel 16 er tale om 

vedtagelse af retsregler, der overflødiggør regler fra en tidligere traktat, kan man fastslå, at 

verbalhandlingen ”nogen har vedtaget” har fundet sted, hvorfor det infinitte participium erstatter et 

finit verbal. 
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4.4.1.4 Gerundium 

Gerundium har oftest både verbal og adverbial funktion på samme tid, men den kan også have ren 

verbal funktion, dog sjældent ren adverbial funktion (Bach & Jensen, 1990:620-643). Gerundium 

kan være knyttet til verbalet i en verbaladverbiel funktion og er i så fald normalt efterstillet og 

udtrykker måde (Jensen & Korzen, 1996:162). 

 

”Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, stabilisce, previa consultazione della 

Commissione, lo statuto dei comitati previsti dai trattati” (Rådet, 2008:203). Her ser vi af artikel 

242, at helsætningen med finit verbal har to indskudte sætninger, hvoraf den ene ledsætning 

indeholder en gerundium. Ledsætningen er underordnet helsætningen, da subjektet til 

verbalhandlingen i gerundium er samme subjekt som til helsætningens finitte verbal, nemlig Il 

Consiglio. Jeg har valgt dette eksempel, fordi dette verbum gentages flest gange i form af 

gerundium. Tendensen i de udvalgte paragraffer er, at når der én gang er valgt en formulering, 

holdes fast ved den hele vejen i gennem, fx oversættes ”fastsætter” konsekvent med gerundium af 

deliberare. 

 

4.5 Oversatte tekster  

Susan Šarĉević præsenterer i sin bog A New Approach to Legal Translation en række af de valg og 

problemer en oversætter af juridiske tekster står overfor. Når der oversættes mellem to forskellige 

sprog, oversættes der også mellem to forskellige juridiske systemer (jf. kap 4.5.1). Jeg vil 

undersøge, hvilke valg en oversætter står overfor, når det gælder overstatlige traktater for på den 

måde at kunne vurdere, hvordan Lissabon-traktaten har fået sin sproglige form på de to sprog.  

 

4.5.1 Tilgang til juridiske tekster 

Oversættere, der arbejder med juridiske tekster, har tidligere været meget bundet af et princip om 

troskab mod teksten eller om akkuratesse, det såkaldte ”principle of fidelity” (Šarĉević, 1997:16), 

der krævede en ordret oversættelse, men i dag er eksempelvis FN‟s instruktioner til oversættelse 

mindre rigide. Der er nu plads til stilistiske overvejelser, selvom troskab mod udgangsteksten forsat 

er den vigtigste forudsætning. Her har vi noget af forklaringen på, hvorfor den danske udgave af 

Lissabon-traktaten er så stilistisk haltende i forhold til dansk sprog. Den er mere tro mod 

udgangsteksten og den juridiske korrekthed end mod grammatiske regler og stilistisk korrekthed på 

målsproget. Alle udgaverne er autentiske (se næste paragraf), og derfor kan man ikke risikere at 
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bevæge sig uden for det juridiske indhold på udgangssproget. Dette medfører også, at 

udgangssprogets stilistiske træk bibeholdes. Måske er teksten forståelig og brugbar for specialister 

som jurister og dommere, men den er ikke typisk for det danske sprog. 

 

Juridisk bindende dokumenter, inklusiv de, der er autoritative oversættelser, bliver kaldt autentiske. 

The International Law Commission foreslår brug af termen “tekst” om de udgaver på de sprog, der 

betragtes som autentiske af de konstituerende parter, og termen ”version” om udgaver på alle andre 

sprog. Šarĉević omtaler disse ”tekster” som parallelle tekster og definerer dem som: “equally 

authentic texts of the same instrument existing in two or more languages” (Šarĉević, 1997:21). Alle 

parallelle tekster har den samme funktion, men hver institution (fx The European Court of Justice) 

har deres egne retningslinjer for oversættere.  

 

Med udgangspunkt i Emmanuel Didiers værk fra 1990 udleder Šarĉević, at når juridiske specialister 

taler om oversættelse ”d‟un droit à l‟autre” (Šarĉević, 1997:13), så mener de fra et juridisk system 

til et andet.  I modsætning til eksakt videnskab består et juridisk system af: ”its own terminological 

apparatus and underlying conceptual structure, its own rules of classification, sources of law, 

methodological approaches, and socio-economic principles”
 
(Šarĉević, 1997:13). De juridiske 

systemers individuelle træk har medført, at nogle teoretikere favoriserer en mere pragmatisk 

oversættelse. Viggo H. Pedersen omtaler og citerer E. A. Nida for teorien om formel og dynamisk 

ækvivalens: ”Formal equivalence focuses on the message itself, in both form and content” (Krogh-

Hansen & Pedersen, 1994: 36-37). Šarĉević citerer også Nida: "In essence, formal correspondence 

is another expression for literal translation in which the translator reproduces the grammatical and 

stylistic patterns of the source language as closely as possible” (Šarĉević, 1997:17). Heroverfor 

findes den dynamiske ækvivalens, der fokuserer på, at ”the relationship between receptor and 

message should be substantially the same as that which existed between the original receptors and 

the message” (Krogh-Hansen & Pedersen, 1994:36-37). Fordelen ved den formelle ækvivalens er 

altså en oversættelse, der meget præcist gengiver udgangstekstens indhold og form. Den dynamiske 

ækvivalens er mere pragmatisk oversættelse, der har fokus på, at der skabes en tekst, der giver nye 

modtagere samme oplevelse som de oprindelige modtagere fik. Her tilpasses formen de nye 

modtagere, og indholdet er formidlet i forhold til det ”nye” juridiske system. 
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Niels Krogh-Hansen skriver om oversættelse til dansk af tekster vedrørende udenlandsk ret: 

”Kunsten i at oversætte til dansk ligger derfor i at forenkle uden at forsimple, herunder navnlig 

opløse lange perioder i kortere og bruge kendte danske ord for at gøre oversættelsen læservenlig og 

adækvat” (Krogh-Hansen & Pedersen, 1994:128). Her opstiller han altså en metode til oversættelse, 

som jeg vurderer kun er delvist benyttet i Lissabon-traktaten. Der er eksempler på atypiske 

sætningskonstruktioner på dansk, der dog formmæssigt er identisk med den italienske tekst. 

Traktaten er også uhomogen, fx hvad angår sætningslængde. Selvom den indeholder lange perioder, 

findes der også mange eksempler på korte perioder i den danske udgave. At den forsat er svær at 

læse, skyldes blandt andet ordenes længde og sværhedsgrad. Se eksempler på oversættelse kapitel 

4.5.3. 

 

Juliane House formulerede teorien om, at samme tekst kan oversættes forskelligt afhængig af 

modtagergruppen. Šarĉević skriver, at ”This idea liberated the translator, transforming him/her into 

a text producer whose task is to create a new text by selecting a translation strategy based on an 

analysis of the particular communication situation. Above all, the translator should take account of 

pragmatic considerations…” (Šarĉević, 1997:18). Disse pragmatiske overvejelser om, hvem 

modtageren er, og hvorfor tekstens skal oversættes, er vigtige. For hvem er egentlig modtageren af 

en forfatning eller en traktat? Er det borgeren, der kan læse om sine rettigheder og pligter? Eller er 

det juridiske specialister, der fortolker loven for andre eller fortolker og dømmer, der er 

målgruppen? Šarĉević mener, at den direkte målgruppe er dommere og andre juridiske eksperter, 

mens hun ville karakterisere borgerne som den indirekte målgruppe (Šarĉević, 1997:60). Jeg har i 

denne afhandling taget udgangspunkt i borgeren som målgruppe, da jeg mener, at borgerne uden 

forklaring bør kunne læse og forstå forfatningen. 

 

4.5.2 Den Europæiske Union  

I Kommissionen findes tre arbejdssprog; fransk, tysk og det mere dominerende engelsk. Det 

er således kun lovgivningsmæssige dokumenter, som skal offentliggøres, dvs. fra Kommissionen til 

andre EU-institutioner og EU's medlemslande, der oversættes til de officielle sprog. Ved 

EU's Domstol er arbejdssproget fransk, mens Rådet (Ministerrådet) benytter dokumenter på alle 

officielle sprog i deres drøftelser. I Europa-Parlamentet udgives alle dokumenter på alle 23 

officielle sprog. EU's institutioner har lov til selv at fastlægge hvilke arbejdssprog, de vil benytte. I 
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2006 oversatte EU's oversættelsestjeneste 1.541 mio. sider fra engelsk (72 %), fransk (14 %), tysk 

(3 %) eller et af de andre 20 fællesskabssprog (11 %) til de 23 officielle sprog (EU-Oplysning, 

2008).  

 

I henhold til den Europæiske Union skriver Šarĉević: ”In international law numerous legal 

instruments are drawn up and authenticated in more than one language, particularly treaties and 

conventions. In European law, the Treaties establishing the European Communities, the Single 

European Act, and the Maastricht Treaty are equally authentic in all languages of the Member 

States (including Irish)” (Šarĉević, 1997:20). Citatet er fra 1997, men gælder også for de 

efterfølgende traktater.  

 

Hvad angår Lissabon-traktaten, har Irland d. 14. juni 2008 sagt nej ved folkeafstemning, så det er 

interessant, hvad der nu vil ske.  I forbindelse med denne afhandling, og mit fokus på den enkelte 

borger som modtager, er det er interessant at overveje, om der er tale om elitens Europa eller hele 

befolkningens Europa. Af artiklen Nej, nej og atter nej fra avisen Information den 14. juni 2008 

fremgår det, at Hans-Åke Persson, professor og EU-ekspert fra Roskilde Universitetscenter mener, 

at de europæiske befolkninger stemmer nej til traktaterne, fordi ” traktaterne er meget tekniske og 

derfor alt for svære at sætte sig ind i” (Villesen, 2008). Artiklen fortsætter med udtalelser fra to 

andre eksperter.  

Marlene Wind, der er lektor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns 

Universitet, mener, at EU's generelle problem er, at traktaterne ikke appellerer til folket: "Traktater 

er ikke folkelige, det vil de aldrig blive, og det har de aldrig været. Det er svært at gøre dem 

interessante for befolkningen, for man skal jo også være saglig og tale om substans, og hvis teksten 

er svær at gå til, så vil det ofte være en tabersag," siger Marlene Wind. 

Og dette grundlæggende problem bliver meget svært at løse, mener Uffe Østergaard, der er 

professor ved International Center for Business and Politics på Handelshøjskolen i København: 

"Det er sådan set et uløseligt problem. Et samarbejde mellem nationalstater via regeringer, som 

samtidig skal være et folkeligt anliggende, som kommer tæt på borgernes hjerter, er umuligt. De 

ting, man snakker om i EU, ligger meget fjernt fra borgerne." 
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Disse tre citater fremhæver, at indholdet i de europæiske traktater er vanskeligt. Traktaterne er 

tekniske, svære at gå til og ligger meget fjernt fra borgerne. Det er nøjagtigt det resultat, der også 

fremgår af mine Gulpease-beregninger for Lissabon-traktaten. Det, der ikke bliver omtalt i artiklen, 

men som er af afgørende karakter her, er, at teksterne også er klædt i en helt særlig sprogdragt, der 

blandt andet skyldes troskab mod udgangsteksten, den formelle ækvivalens (se kap. 4.5.1).   

 

4.5.3 Eksempler på oversættelse 

Den hypotaktiske struktur, der er karakteristik for italiensk, har den danske tekst til dels overtaget i 

Lissabon-traktaten. I artikel 14 er der ikke eksempler på infinitte verbalformer, som ellers er meget 

typisk, men her er der lange sætningskonstruktioner og mange indskud:   

 

”Med forbehold af artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 93, 106 og 107 i 

nærværende traktat og i betragtning af den plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 

indtager i Unionens fælles værdinormer, og den rolle, som de spiller med henblik på at fremme 

social og territoriel samhørighed, sørger Unionen og medlemsstaterne inden for deres respektive 

kompetenceområde og inden for rammerne af traktaternes anvendelsesområde for, at sådanne 

tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, navnlig økonomiske og finansielle, der gør det 

muligt for dem at opfylde deres opgaver”(Folketinget, 2008:62). 

 

I artikel 228 ses et eksempel med en lang periode og tre korte. Det er meget typisk for Lissabon-

traktaten, at der er et skift fra meget svære konstruktioner til meget lette konstruktioner indenfor 

samme artikel. Strukturen og sætningslængden er bevaret i begge tekster: 

 

”Ombudsmanden skal i overensstemmelse med sit erhverv foretage de undersøgelser, som han 

finder berettigede, enten på eget initiativ eller på grundlag af de klager, der forelægges ham direkte 

eller gennem et medlem af Europa-Parlamentet, medmindre de påståede forhold er under eller har 

været under retslig behandling. Konstaterer ombudsmanden, at der foreligger fejl eller 

forsømmelser, forelægger han sagen for den pågældende institution eller det pågældende organ, 

kontor eller agentur, som har en frist på tre måneder til at meddele ham sin udtalelse. 

Ombudsmanden sender derpå en rapport til Europa-Parlamentet og til den pågældende institution 

eller det pågældende organ, kontor eller agentur. Den person, som klagen hidrører fra, underrettes 

om resultatet af disse undersøgelser” (Folketinget, 2008:176). 



  65  

 

“Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che 

gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle 

indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato 

oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva 

amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il 

suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, 

all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del 

risultato dell'indagine” (Rådet, 2008,197). 

 

Der er oversat meget konsekvent, med utrolig mange gentagne formuleringer.  Eksempelvis 

oversættes parlamentets medlemmer hver gang med i membri che lo compongono. Man kunne også 

have valgt at variere med i membri del Consiglio eller i suoi membri, men dette er helt fravalgt. 

 

4.6 Opsummering 

Grundloven lever op til nogle sproglige dyder om højtidelighed og skønhed, hvilket gør den mindre 

læservenlig end fx de danske hjemmesider. Desuden har jeg ikke fundet nogen indikationer af 

hensigter om at gøre teksten læservenlig for befolkningen. Den danske stat har opfordret til 

forenklinger vedrørende juridiske tekster, men Grundloven har stadig ikke undergået en sproglig 

revision. Grundloven er mindre læsbar end den italienske forfatning, der bevidst er gjort let 

tilgængelig for borgerne i solidaritetens og den nationale samlings navn. Den italienske forfatning 

er skrevet i en særlig stil for sit sprog og sin genre for at henvende sig til hele befolkningen, og den 

er lettere at læse end både andre juridiske tekster og hjemmesiderne på italiensk. Lissabon-traktaten 

skiller sig ud ved at være den sværeste tekst af alle de inddragede tekster fra figur 9 (se kap. 4.1). 

Den italienske forfatning er den letteste af teksterne, og alligevel er selv den kun letlæselig for 

borgere, der har modtaget 13 års undervisning.  

 

Sætningslængde, verbalformer og ordenes længde er vigtige faktorer, der har betydning for en 

teksts sværhedsgrad og dermed læsbarhed. Ved udelukkende at fokusere på sætningslængden er jeg 

kommet frem til det resultat, at Lissabon-traktaten på både dansk og italiensk er mere kompliceret at 

læse end de to forfatningstekster. Traktatteksten med de længste sætninger er den italienske udgave. 

Dette giver dog ikke hele svaret på, hvilken tekst der er den mest læservenlige, da også ordenes 
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længde har betydning for tekstens sværhedsgrad. På italiensk udtrykkes relationen mellem to 

substantiver ofte af en forbindende præposition, hvilket ikke udtrykkes tilsvarende på dansk. Mange 

substantiver i den danske udgave af Lissabon-traktaten er sammensatte ord, der giver teksten en 

større kompleksitet, end vi normalt ser på dansk. Standardiseringen af teksten på de forskellige 

sprog er årsag til disse afvigende sproglige karaktertræk i de enkelte udgaver. En tredje betydelig 

faktor til vurdering af teksters sværhedsgrad er brugen af verbalformer, hvilket har indflydelse på 

niveauet af underordnende sætningsled. En tekst med mange infinitte underordninger, som er 

almindeligt på exocentriske sprog, er sværere tilgængelig end en tekst med en flad struktur, hvilket 

er almindeligt på endocentriske sprog. Resultaterne fra analysen af Lissabon-traktaten viser, at den 

danske udgave indeholder væsentlig flere finitte verbaler, dvs. 381 ud af 403 i modsætning til den 

italienske udgave, der indeholder 314 finitte verbaler ud af 390 verbaler. Man kunne have forventet 

endnu færre infinitte former på dansk og væsentlig flere på italiensk, men trods den standardisering 

man må forvente af ”sproglige varianter” af den samme juridisk bindende tekst, så er tendensen, at 

sprogene bibeholder deres hhv. parataktiske og hypotaktiske strukturer. 

For internationale kontrakter gør en række særlige karakteristika sig gældende. En oversættelse, der 

også bliver juridisk bindende, skal leve op til mange krav. Det fremgår af resultaterne fra 

undersøgelsen, at Lissabon-traktatens forfattere – jurister og oversættere – har vægtet det juridiske 

indhold højere end den sproglige tilgængelighed. Den danske og den italienske udgave af Lissabon-

traktaten har en del fælles træk, og eftersom alle udgaverne bliver autentiske, er der ikke plads til at 

risikere at bevæge sig uden for det juridiske indhold på udgangssproget. Dette medfører dog også, 

at udgangssprogets stilistiske træk bibeholdes, og at en vis standardisering af teksterne har fundet 

sted. 
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5 Konklusion 
Der er en række mønstre, der går igen i resultaterne af både den sociokulturelle og den sproglige 

analyse, som denne afhandling er baseret på. De tre vigtigste opmærksomhedspunkter er 1) 

strukturen i sprog og kontekst, 2) den internationale påvirkning samt 3) uddannelsens og dannelsens 

betydning.   

 

Ifølge teorien om sprogtypologiske forskelle på endo- og exocentriske sprog, har endocentriske 

sprog tendens til en lineær struktur i deres tekster, mens exocentriske har tendens til en hierarkisk 

tekststruktur. Tilsvarende i konteksten kan man måske finde indikationer på en mere lineær 

organisationsform i Danmark, overfor en mere hierarkisk organisationsform i Italien. I 

tekstanalysen har det vist sig, at der er mange fællestræk i de grundlæggende værdier, der er 

karakteristiske for de to lande. Den store forskel består i, at den italienske forfatning udtrykker sine 

intentioner klart og tydeligt både i de enkelte artikler og i de fundamentale principper, der indleder 

forfatningen. Den danske grundlov har ikke samme logiske opbygning, men virker mindre 

struktureret og mere tilfældig. Desuden lægger det danske samfund også vægt på love og praksis, 

der ikke fremgår af Grundloven. I Italien ser man en klar struktur med forfatningen som det øverste 

niveau, som de andre niveauer, dvs. lovene, måles ud fra – hvilket igen kan anskues i relation til 

tendensen til hierarkiske organisationsformer i det italienske samfund. I Danmark ses tendensen til 

de lineære strukturer i det faktum, at det ikke kun er i Grundloven, man finder de vigtige 

bestemmelser for landets værdier. Overfor disse hierarkiske og lineære strukturer er der med EU‟s 

nærhedsprincip indført et slags omvendt hierarki, i henhold til hvilket beslutninger vedrørende 

borgerne bør træffes så tæt på borgeren så muligt, dvs. på et så ‟lavt‟ niveau så muligt.  

 

I den sproglige analyse ses den karakteristiske brug af flere infinitte verbalformer på italiensk, der 

medfører højere grad af underordninger og hierarkisk struktur, der netop er et karakteristikum ved 

exocentriske sprog som italiensk. I overensstemmelse med de sprogtypologiske karakteristika for 

endocentriske sprog som dansk ses af analysen, at der netop er færre infinitte verbalformer og 

underordninger. Både Grundloven og den danske udgave af Lissabon-traktaten indeholder færre 

infinitte verbalformer end de italienske tekster, hvilket er helt forventeligt. Det interessante er, at 

andre faktorer, herunder ordenes længde, har været afgørende for, at de danske tekster alligevel er 

sværere at læse ifølge Gulpease-skalaen.  
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Den internationale påvirkning, der fortsat har betydning for de to samfund, kommer primært fra FN 

og EU. Ifølge internationale aftaler som FN-pagten, Verdenserklæringen om menneskerettigheder 

og Europakonventionen skal Danmark og Italien ikke kun sikre politiske rettigheder for borgeren, 

men også sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder. Det lever begge landene op til, men det 

fremgår kun af forfatningen i Italien. Udviklingen på cirka 100 år – fra 1848 til 1948 – det 

fascistiske diktatur og de to verdenskrige har medført, at italienerne inkluderer flere formuleringer 

omkring demokratiet og menneske- og borgerrettigheder i deres forfatning.  

 

Også på det sproglige niveau har internationale aftaler spillet en vigtig rolle. Da EU-traktater, der er 

juridisk bindende på mere end 20 sprog, bliver oversat fra de ‟store‟ sprog i EU (primært fra 

engelsk og til dels fransk og tysk), er de oversættelsesstrategier, der oversættes ud fra, vigtige at 

kende. Oversættelsen foregår normalt sådan, at det juridiske indhold vægtes højere end den 

sproglige tilgængelighed. Den danske og den italienske udgave af Lissabon-traktaten har en del 

fælles sproglige træk, men det fremgår dog, at en del af udgangssprogets stilistiske træk bibeholdes, 

dvs. en vis standardisering har fundet sted. 

 

I denne afhandling er der fokuseret på uddannelse og dannelse som en afgørende faktor for 

borgerens udvikling, som igen har betydning for borgernes deltagelse i det politiske liv. I begge 

lande har borgerne ret til undervisning, men for at finde en definition på, hvilken uddannelse og 

dannelse der tilsigtes, skal man udenfor forfatningsteksterne. Dannelse kan være både af litterær og 

social karakter, og den politiske dannelse kræver begge dele. Det er vigtigt at kunne begå sig i 

sociale sammenhænge, men man skal også have viden om samfundet omkring én samt om 

samfundets opbygning for bedre at kunne deltage i politik. En del af denne dannelse tilbydes 

borgeren gennem skolegangen, men det er også i forbindelse med arbejde, foreningsliv og evt. 

udøvelse af religion at borgeren dannes. Her kan vedkommende benytte sin ytringsfrihed til i 

samvær med andre at udveksle meninger og på den måde videreudvikle sig og blive klogere på sine 

synspunkter. Disse muligheder ekspliciteres i begge forfatninger. Den italienske forfatning 

indeholder den sociokulturelle værdi, der består i, at borgerne er sikret mulighed for udvikling af 

deres personlighed.  

 

Resultaterne af Gulpease-målingerne understreger, at borgerne skal have gennemgået minimum otte 

års undervisning for at kunne læse forfatningerne samt de internationale traktater uden store 
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problemer, og selv da vil det være svært tilgængelige tekster. Først efter 13 års undervisning vil 

teksterne være læsbare og let tilgængelige for læseren. Der sker forsat stor udvikling på 

uddannelsesområdet, og informationer og bestemmelser om de seneste tiltag findes i love og ikke i 

forfatningstekster.  

 

Afrundende vil jeg konkludere, at borgerne i Danmark og Italien (som alle andre steder) er 

afhængige af en god uddannelse både for at forstå den øverste lov i deres land, men også for 

generelt at kunne forstå verden omkring sig. Uddannelse og dannelse medfører en større 

verdensforståelse, der gør det lettere for borgeren at tage stilling til komplekse politiske 

problemstillinger, hvilket igen har betydning for borgernes indflydelse på landets politiske situation.  
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7 Testresultat fra Eulogos 
 

 

From  Eulogos CENSOR <censor.server@eulogos.net>  

Sent  Tuesday, May 20, 2008 5:25 pm 

To  heni00ad@student.cbs.dk  

Cc    

Bcc    

Subject  Eulogos CENSOR: «Lissabon.txt» 

Attachments  Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML 13K 
 

-------------------------------------------------------------------- 

                           EULOGOS CENSOR 

           Controllo automatico di leggibilita' e lessico 

 

                    http://www.eulogos.it/CENSOR 
-------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il server CENSOR (SLI-S2) ha esaminato il file: 
    Lissabon.txt 

inviato da: 

    heni00ad@student.cbs.dk 

 
Abbonamento: UTENTE NON ABBONATO 

             ATTENZIONE: elaborazione dimostrativa gratuita 

                         limitata a una parte del testo. 

             Per abbonarsi: http://www.eulogos.it/Censor 
 

Il risultato dell'analisi si trova nel file allegato: 

      Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML 

 

Grazie per aver usato il servizio. 
 

-------------------------------------------------------------------- 

                         http://www.eulogos.it 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:parent.addSender(%22Eulogos%20CENSOR%20%3ccensor.server@eulogos.net%3e%22)
javascript:parent.addSender(%22heni00ad@student.cbs.dk%22)
http://webmail.student.cbs.dk/attach/Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML?sid=l5/FFZRhS8A&mbox=INBOX&uid=3633&number=2&filename=Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML
http://www.eulogos.it/CENSOR
http://www.eulogos.it/Censor
http://www.eulogos.it/
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Èulogos 

CENSOR 
Servizio automatico di controllo della leggibilità e del lessico 

 
Elaborazione del 20/05/2008 alle ore 17.25.24 

 

 
Esame del testo 

«Lissabon.txt» 

 
ATTENZIONE 

Elaborazione dimostrativa limitata ai primi 1000 caratteri. 
 

L'elaborazione completa senza limitazioni è riservata agli abbonati. 
Come abbonarsi 

Analisi per parola (VdB) e per frase (GULPEASE) | Liste delle parole non VdB | Risorse utili 

 
 

Dati di sintesi 

 

 Indice GULPEASE = 47 
Frasi: 6. Lunghezza media=25,67 parole.   Parole: 154. Lunghezza media=5,37 lettere. Rapporto parole/parole diverse=1,57 

 

Difficoltà rispetto al livello di scolarizzazione (vedi la scala) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 
 

 4 7 
 

Elem. Quasi incomprensibile Molto difficile Difficile Facile M f 
 

Media Quasi incomprensibile Molto difficile Difficile Facile Molto facile 
 

Sup. Quasi inc. Molto difficile Difficile Facile Molto facile 
 

 

 Vocabolario di base 

Livello del VdB Parole % parole 
% parole 

tra le parole VdB 

Fondamentale 126 81,82 86,29 

Alto uso 10 6,49 6,85 

Alta disponibilità 10 6,49 6,85 

  Totale parole VdB 146 94,81 100,00 

    

Non presente in VdB 8 5,19 --- 

http://www.eulogos.it/CENSOR
../../Lokale%20indstillinger/Temp/Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML#testo
../../Lokale%20indstillinger/Temp/Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML#liste
../../Lokale%20indstillinger/Temp/Lissabon.txt-EulogosCENSOR.HTML#risorse
http://www.eulogos.net/CensorScalaGULPEASE
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Confronto del testo con il VdB 
e indice GULPEASE delle frasi 

 
 
Legenda per le frasi 
nelle quali ogni parola è confrontata con il VdB 

 

  Grassetto: vocabolario fondamentale 

  Tondo: vocabolario di alto uso 

  Corsivo: vocabolario di alta disponibilità 

  Corpo e carattere diversi: non presente nel VdB 

Legenda per la difficoltà 
correlata al livello di scolarizzazione del lettore 

 

  ----   quasi incomprensibile 

  +---   molto difficile 

  ++--   difficile 

  +++-   facile 

  ++++   molto facile 
 

Frase G 

Difficoltà/livello 

scol. 

Elem. Media Sup. 

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro 

un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati 

membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.  

40 ---- +--- ++-- 

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione 

sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo 

più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.  

49 ---- +--- ++-- 

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore 

giuridico.  

47 ---- +--- ++-- 

L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea. 70 ++-- ++-- ++++ 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 

democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.  

44 ---- +--- ++-- 

Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal  59 +--- ++-- ++-- 

Elaborazione dimostrativa. 

Analisi limitata a 1000 caratteri 
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Elenco delle parole non VdB 

 
 

In ordine alfabetico In ordine di frequenza 

Frequenza Parola 

1 caratterizzata 

1 competenze 

1 contraenti 

1 denominata 

1 denominati 

1 europa 

1 giuridico 

1 uguaglianza 
 

Frequenza Parola 

1 caratterizzata 

1 competenze 

1 contraenti 

1 denominata 

1 denominati 

1 europa 

1 giuridico 

1 uguaglianza 
 

 
 

Risorse utili 

 
 

 Dal sito Èulogos SpA: 
o La pagina di CENSOR: GULPEASE, Vocabolario di Base e modalità di abbonamento 
o La Scala GULPEASE 
o Èulogos Imprimatur: controlla e migliora la qualità editoriale 

 Biblioteca Italiana IntraText: testi e raccolte come ipertesto lessicale (www.intratext.com/ITA/) 
 dueparole: mensile redatto utilizzando criteri di leggibilità e scrittura controllata (www.dueparole.it) 

 

 
CENSOR versione 3.1. Èulogos® SLI - Sistema Lessicale Integrato 
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