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Résumé 

Frontières culturelles au sein de l’Union Européenne  

Un regard sur la coïncidence entre la culture et la politique. 
 

L’objectif de mon mémoire est de définir l’existence des frontières culturelles au sein de 

l’Union Européenne et d’aborder une discussion concernant la relation 

d’interdépendance entre culture et politique.   

 

L’Union Européenne fût établie pour maintenir la paix après la Seconde Guerre 

Mondiale. Pourtant, avec des élargissements continus le débat de l’intégration 

européenne a évolué d’une question de paix au départ vers un débat économique pour 

aujourd’hui traiter de culture et de politique. Cela implique que la distance entre les 

citoyens et l’Union s’est accrue et aujourd’hui on parle d’un déficit démocratique. Pour 

combler ce déficit l’Union a besoin de créer une identité commune; une cohésion entre 

les peuples afin de faciliter leur identification avec l’intégration européenne et ainsi 

réduire le fossé qui sépare l’Union Européenne de ses citoyens. Le seul problème est 

que, même au sein de l’Union, personne n’est d’accord sur le contenu d’une telle identité. 

 

Cette même identité a ainsi été évoquée lors de nombreux débats portant sur les valeurs 

fondamentales de sa nature. Des sujets tels que la Constitution Européenne et la Turquie 

sont souvent évoqués en parlant de l’identité européenne puisque non seulement ces 

deux sujets sont interdépendants mais ils aident également  à définir cette même 

identité. La Constitution est remise en cause au regard de sa référence au christianisme 

comme fondement de valeurs. La Turquie, en tant que  pays majoritairement musulman, 

représente l’autre contre qui l’Union se réfléchit pour définir l’identité.  

Dans le premier cas l’aboutissement du débat montre qu’on minimise l’importance du 

christianisme dans le fondement des valeurs car finalement on a décidé de ne pas faire 

référence au christianisme. Pourtant on l’accentue dans le deuxième cas pour excluire la 

Turquie ce que paraît un peu contradictoire. Je me base donc sur ces deux cas pour 

essayer de démontrer l’existence des frontières culturelles en Europe.  

 

En réalisant une analyse des commentaires et arguments exprimés par des 

représentants de la Convention européenne et des hommes politiques des différents 
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pays membres dans ces deux débats je suis arrivée à une conclusion qui affirme 

l’existence des frontières culturelles. En élaborant l’analyse j’accentue surtout deux 

opinions qui nous indiquent comment on aperçoit la nature de l’identité européenne. La 

première voit l’Union comme un projet politique dans lequel il n’y a aucun rôle pour la 

religion tant que la deuxième pense que la culture, et alors la religion, est le fondement 

pour une identité. La culture et la politique paraissent ainsi deux concepts 

diamétralement opposés mais je soutiens qu’ils sont interdépendants. 

 

Pour démontrer cette interdépendance j’entame une analyse comparative de la 

Déclaration des Droits de l’Homme d’ONU et la Déclaration des Droits de l’Homme dans 

l’Islam d’OIC. Ces deux déclarations ont été signées par la Turquie et leur contenu nous 

indique l’existence d’une coïncidence entre la religion et la politique ce que m’emmène à 

conclure que la religion, et alors la culture, a de l’influence sur les valeurs conçues 

comme entièrement politiques.    
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Introduktion 

Indledning 

Tidligere var EU-integration et forholdsvis let definerbart emne, der til at starte 

med drejede sig om at skabe fred for så at blive økonomisk og efterfølgende 

politisk. EU er i dag væsenligt større end i begyndelsen, og inden for de seneste år 

har integrationsspørgsmålet udviklet sig i takt med, at antallet af medlemslande 

er steget. Som konsekvens af udvidelserne er afstanden mellem borgerne og EU 

blevet større, og man taler i dag om, at EU lider af et demokratisk underskud - 

også kaldet legitimitetsproblemet. Hermed forstået at de politiske handlinger 

mangler legitimitet, da borgerne ikke direkte støtter op om dem, og der derfor er 

tale om et demokratisk underskud. For at komme dette underskud til livs, er der 

bred enighed om behovet for at skabe en fælles identitet. Et tilhørsforhold og en 

sammenhængskraft, der kan få borgerne til at identificere sig med EU og derved 

øge deres deltagelse i integrationsprocessen. Som Holsen (1998:24) 

understreger, er identitens rolle vigtig for demokrati, da den udgør legitimitetens 

fundament. Selv EU-Kommissionen konstaterede identitetens vigtighed i en 

rapport i 1984: ”European unification will only be achieved if Europeans want it. 

Europeans will only want it if there is such a thing as European identity” 

(Ibid.:33). Integrationen har dette til trods fundet sted uden en europæisk 

identitet, hvilket forklarer eksistensen af det demokratiske underskud.  

Den fælles identitet har vakt debat, og det der diskuteres, er de værdier, hvorpå 

identiteten skal bygges. Forfatningstraktaten med diskussionen om 

kristendommens plads samt optagelse af Tyrkiet er to emner, der dukker op, når 

man taler om den fælles identitet, da de - udover at være forbundet med 

hinanden - er med til at definere identiteten på hver sin måde. 

Forfatningstraktaten fordi værdierne skulle bruges til at fremme EU’s politiske 

legitimitet og Tyrkiet fordi det stiller spørgsmål til EU’s grænser. 

I forbindelse med Forfatningstraktaten gik diskussion på, hvorvidt man skulle 

indskrive Europas kristne arv og Gud som værende en del af unionens værdier og 

hermed en grundlæggende del af identiteten. Diskussion foregik særligt i Det  
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Europæiske Konvent1, der havde til opgave at udarbejde Forfatningen og gik 

mellem to fløje; ja-siden over for nej-siden. For begge sider var der adskillige 

grunde til, at man mente som man gjorde, og diskussionen havde sine rødder i de 

forskellige medlemslandes opfattelse af, hvad der var vigtigt og relevant. Jeg 

vælger i mit speciale at kigge på to overordnede argumenter, da de siger en del 

om, hvordan man mener EU-integrationen skal være. Det første er dem, der 

mener, at EU er et sekulært politisk projekt, hvor religion ingen rolle spiller. 

Denne politisk orienterede fløj var repræsenteret af bl.a. Danmark, 

Storbritannien og særligt Frankrig, der med sin sekulære tradition, så sig selv 

som en rollemodel. Den anden fløj mener, at en del af sammenhængskraften er 

kulturen, hvorfor kristendommen bestemt bør have sin plads, da den er en del af 

hele kulturen og altså Unionens værdigrundlag. Her var bl.a. Tyskland, Italien og 

Polen fortalere.  

Diskussionen endte med, at referencer til kristendommen blev udeladt, og i 

stedet valgte man at skrive, at Unionen ”har ladet sig inspirere af Europas 

kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de 

universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige 

rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten”. Efterfølgende blev 

Forfatningstraktaten nedstemt i Frankrig og Holland, hvorefter EU gik i 

tænkeboks. Et par år efter kom Lissabontraktaten2, hvor man valgte at 

opretholde ovenstående formulering. 

Resultatet faldt altså til dels ud for den politiske fløj. Når jeg siger til dels, er det 

fordi, de også måtte bøje sig, da udfaldet ikke blev en ”religionsfri” præambel, 

men én uden benævnelse af kristendommen. Man nævner den religiøse arv, der 

lader det være op til den enkelte at beslutte, hvilke trosretninger, der hører 

indunder. Bekræfter det EU som værende et rent politisk projekt, at 

kristendommen ikke fik sin plads? Eller indikerer hele debatten, at der er mere i 

denne sag end et ords plads i et forfatningsudkast? Hermed forstået at debatten 

                                                 
1 Konventets opgave var at undersøge, hvordan EU’s rammer og strukturer kunne tilpasses den generelle 
internationale udvikling, EU-borgernes behov og EU’s egen udvikling i forhold til udvidelse af EU. 
Konventet udarbejdede udkastet til den endelige forfatning. Konventet bestod af politikere udpeget af 
regeringer og parlamenter i EU-landene og kandidatlandene samt EU’s institutioner. 

2 Den forfatningsmæssige karakter blev hermed udeladt, ligesom henvisninger til flag, EU-symboler, mønt 
og motto. 
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måske fortæller os, at mange mener, at EU også er et kulturelt projekt, der ikke 

alene kan baseres på demokrati og rettigheder. Det spændende i denne debat er 

diskussionen om værdier, og hvilken plads de bør have i EU’s integration. Med 

værdier er det i denne kontekst religionen jeg henviser til. Sagt med Ulla Holms 

ord (2004:2), var det altså en debat, der havde til formål at finde frem til, om det 

er religion, der definerer folk som europæere, eller om det er de politiske værdier 

som demokrati, pluralisme og menneskerettigheder. Hovedspørgsmålet bag hele 

denne diskussion er, hvorvidt EU er en politisk eller kulturel enhed, og om det 

overhovedet er to størrelser, der kan adskilles? Det er vigtigt at definere, hvilken 

enhed EU er, for er EU en kulturel enhed, vil det have indflydelse på adskillige 

områder, bl.a. på  hvordan man mener, at EU bør håndtere sine fremtidige 

udvidelser, hvilket fører mig videre til Tyrkiet.   

Mit valg er faldet på netop Tyrkiet, da det er det eneste land, der på sin – lange – 

vej mod optagelse, har vakt en så omfattende debat om EU’s værdier og identitet. 

Spørgsmålet er, om denne debat skyldes manglende opfyldelse af 

Københavnskriterierne eller de kulturelle forskelle, der er forbundet med 

sammenstødet af to forskellige trosretninger? Ydermere opstår der også et 

spørgsmål om, hvorvidt Københavnskriterierne kun er politiske eller også 

kulturelle. 

Umiddelbart er udgangspunktet for at blive optaget i EU, at ”enhver europæisk 

stat, som respekterer værdierne i artikel 2 og forpligter sig til at fremme dem, 

kan ansøge om at blive medlem af Unionen” ifølge artikel 49 i Lissabontraktaten. 

De værdier, der helt konkret omtales i artikel 2, er ”respekt for den menneskelige 

værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 

menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører 

mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget 

af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og 

ligestilling mellem mænd og kvinder”. Herudover skal ansøgerlandet opfylde en 

række grundlæggende kriterier, før de reelle forhandlinger kan begynde. 

Overordnet drejer det sig om politiske og økonomiske kriterier, der går under 

navnet Københavnskriterierne og indeholder tre betingelser. Den første 

betingelse er politisk og kræver stabile institutioner, der sikrer demokratiet, 

retsstaten, menneskerettighederne samt respekt for og beskyttelse af mindretal. 
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Den anden er økonomisk og fastslår, at ansøgerlandet skal have en fungerende 

markedsøkonomi samt kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne 

inden for EU. Den tredje og sidste betingelse er overtagelse af hele EU’s samlede 

regelsæt – l’acquis communautaire.  

Hvordan kan det være, at netop kultur er blevet et slags omdrejningspunkt for 

debatten om optagelse af Tyrkiet, når der i Københavnskriterierne og værdierne 

intet nævnes om kulturelle krav for at kvalificere sig til kandidatland? Skyldes 

det, at kulturen måske alligevel spiller en rolle i det, der betegnes som værende 

rent politiske krav og værdier?  

 

Problemformulering 

Hvad siger debatten om optagelse af Tyrkiet og om kristendommens plads i 

Forfatningstraktaten os om EU’s kulturelle grænser? 

o Hvorfor har Tyrkiet været så længe om at blive medlem af EU, hvis der 

ikke eksisterer kulturelle grænser, når det kommer til udvidelse?  

o Hvorfor så megen debat om kristendommens plads når den alligevel lader 

til at have indflydelse på Tyrkiets optagelse? 

o Hvordan afgøre om EU er en politisk eller en kulturel enhed? Kan de to 

koncepter overhovedet adskilles? 

 

 Teori 

Jeg vil benytte to forskellige teoretiske tilgange. Begge omhandler EU’s identitet 

og dennes indflydelse på det demokratiske underskud. Dog er de uenige om, hvad 

identiteten skal baseres på. Den ene mener, at identiteten bør bygges 

udelukkende på et politisk fundament, mens den anden mener, at fundamentet 

også skal være kulturelt, da kultur er en del af politik. Der er tale om, hvorvidt EU 

skal være en rettighedsbaseret post-national union eller et værdibaseret 

fællesskab (Sjursen 2006).  

Den politiske tilgang til identiteten mener (her figurerer alt fra post-national 

teori over konstruktivister til post-modernister), at borgerne skal knytte sig til 

den politiske orden samt forfatningens og retsstatens principper. Der er tale om 

en  statsborgernation fremfor en nation, da nationen ikke længere er noget 
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særligt. Man skal i stedet tage udgangspunkt i universelle og abstrakte værdier 

som demokrati og menneskerettigheder (Støvring 2006). Rettighederne og 

værdierne er altså den lim, der holder sammen på det hele, og forfatningen er 

redskabet til at opbygge nationen. Her vil jeg tage udgangspunkt i Jürgen 

Habermas, der med sin forfatningspatriotisme mener, at sammenhængskraften 

skabes via et politisk fællesskab, der består af rettigheder, demokrati, borgerskab 

og en fælles forfatning. Han er af den overbevisning, at en EU-forfatning med 

dertilførende borgerskab vil skabe en fælles identitet uden behov for en 

forudeksisterende fælles kultur – eller religion. Han er altså fortaler for, at et 

multikulturelt EU ikke er nogen hindring for identiteten eller den videre 

integration. 

Habermas stilles over for den kulturelle tilgang (etnisk- og kulturorienterede 

studier), der mener, at universelle værdier ikke er nok til for at skabe en fælles 

identitet. Kulturen - med udgangspunkt i sprog, skikke og historie - udgør 

sammenhængskraften og holder sammen på det hele, og skal derfor eksistere før 

man gennemfører en forfatning, da det demokratiske underskud ellers kun vil 

forøges. Derudover mener de ikke, at demokrati kan adskilles fra kultur, da 

kulturen – og religion – har indflydelse på demokratiet. Her vil jeg som 

udgangspunkt bruge Dieter Grimm, Cris Shore og Thomas Pedersen, der alle tre 

falder inden for disse rammer. Thomas Pedersen vil jeg særligt bruge i 

diskussionen om, hvorvidt den ene teori udelukker den anden. Med dette skal 

forstås, at der eksisterer et sammenfald mellem kultur og politik. Et sammenfald 

der er særlig interessant, når det kommer til Habermas’ teori om en akulturel 

identitet bygget op omkring politiske værdier.  

Valget er faldet på disse to teoretiske tilgange, da de afspejler de to overordnede 

holdninger, der går igen i begge mine cases.  

 

Metode 

Spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterer kulturelle grænser, når det kommer til 

udvidelse, har længe interesseret mig, da det er et emne, man tilsyneladende ikke 

kan blive enig om, hverken internt i EU eller blandt alle de, der studerer 

fænomenet EU. Derfor var det nærliggende, at dette spørgsmål skulle indgå i mit 

speciale. Den gængse uenighed om kulturens indflydelse betyder, at udfaldet vil 
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blive en subjektiv vurdering baseret på de eksempler jeg gennemgår i specialet. 

Når man spørger om EU har kulturelle grænser, er det påfaldende først at kigge 

på identiteten, da det er den, der siger noget om de grænser EU har. Er 

identiteten økonomisk burde der ikke være kulturelle grænser, men er den 

derimod værdibaseret, så er det meget muligt, at der vil være kulturelle grænser. 

Så når det kommer til at skulle påvise eksistensen af kulturelle grænser for 

udvidelse, er det altså nødvendigt først at bestemme, hvilken enhed EU er. Da der 

på papiret (Københavnskriterierne) er grænser for optagelse angående politiske 

og økonomiske faktorer, udelader jeg overordnet disse i min analyse, og 

beskræftiger mig alene med de kulturelle grænser. Dog vil jeg alligevel beskæftige 

mig med det politiske i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt kultur og 

politik kan adskilles. 

For at definere hvilken enhed EU er, tager jeg med ovennævnte teori i baghovedet 

udgangspunkt i to af EU-debattens meget omdiskuterede emner: optagelse af 

Tyrkiet og kristendommens plads i Forfatningstraktaten. Disse emner vil være 

min empiri og skal hjælpe med at danne et billede af EU. Valget er faldet på disse 

emner, da de begge siger en del om EU’s identitet. Det ene handler om indre 

sammenhørighed og det andet om demarkation i forhold til ”en anden”. To 

faktorer der er med til at skabe identitet (Pedersen 2006). Samtidig er de tæt 

forbundet med hinanden, for er kristendom en sammenhørighedsfaktor, vil EU 

automatisk adskille sig fra Tyrkiet, der er muslimsk. Da det ikke altid er let at 

vide, om politikerne siger, hvad de mener, eller om der er en skjult agenda 

(Sjursen 2007:10), har jeg valgt indeværende to cases, da de fint modspiller 

hinanden, og kommentarerne i de to tilfælde hverken er vedholdende eller 

overenstemmende. Med modspil skal forstås, at man i den ene situation forsøger 

at udelukke kristendommen som en værdi, mens man i den anden har en tendens 

til netop at fremhæve kristendommen som en værdi. Nogle vil mene, at man 

ønskede at nævne kristendommen i Forfatningstraktaten med henblik på at 

ekskludere Tyrkiet fra optagelse. Derudover har jeg valgt Forfatningstraktaten, 

da den i sig selv kan siges at være et forsøg fra EU’s side på at danne en 

sammenhørighedsfølelse ud fra Habermas’ teori, hvilket gør diskussionen om 

kristendom endnu mere interessant, da det ikke var hvad Habermas havde i 

tankerne. 
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Fremgangsmåden med min empiri vil overordnet være med udgangspunkt i 

landenes kommentarer i begge situationer. Dog er der ofte divergerende 

meninger inden for landegrænserne, hvorfor det i mange tilfælde er argumenter, 

der stammer fra enkeltpersoner eller partier. Argumenterne har jeg fundet i 

diverse avisartikler samt i Det Europæiske Konvents officielle dokumenter og på 

EU-oplysningens hjemmeside. Med disse to cases håber jeg, at komme nærmere 

en afklaring af EU og af hvorvidt der eksisterer kulturelle grænser eller ej.  

Til at begynde med vil jeg præsentere og diskutere de forskellige teoretiske 

tilgange, som jeg præsenterer under henholdsvis EU som en rettighedsbaseret 

post-national union og som et værdibaseret fællesskab. Efterfølgende diskuterer 

jeg teorierne for herefter at afprøve dem på mine to cases for at se, om de har 

hold i virkeligheden. 

Med Forfatningstraktaten og den dertilhørende debat vil jeg belyse diskussion 

om, hvorvidt EU er et rent politisk projekt eller om kulturen også har sin plads. 

Når jeg bruger forfatningstrakten til dette, er det fordi, den affødte debat drejede 

sig om EU’s fælles værdigrundlag, og om hvorvidt kristendommen var en del af 

dette. For at afprøve om udfaldet er reelt og om argumenterne er holdbare, er 

Tyrkiet den anden del af min empiri, og skal som nævnt være modspil til den 

første del. Derudover er Tyrkiet interessant, da det ofte er et land, man bruger, til 

at definere EU ud fra, hvilket altså betyder, at Tyrkiet ses som en modsætning til 

EU, hvilket jeg mener bunder i de religiøse forskelle og dermed kulturelle 

forskelle. I begge cases kigger jeg på argumenter og kommentarer både for og 

imod. Under Tyrkiet kommer jeg også ind på opfattelsen af demokratiske værdier 

og religionens indflydelse herpå. For at gøre dette bedst muligt, sammenligner jeg 

disse værdier med udgangspunkt i FN’s Universelle Menneskerettighederklæring 

og Kairo-Erklæringen om Menneskerettigheder i Islam, da Tyrkiet har 

underskrevet begge til trods for to vidt forskellige opfattelser af menneskerettig-

heder. I begge cases vil jeg først præsentere argumenterne for efterfølgende at 

diskutere dem, inden jeg for overskuelighedens skyld opsummerer med en 

delkonklusion. Som afslutning vil jeg sammendrage og konkludere, hvad jeg er 

kommet frem til. 
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Begrebsafklaring 

Igennem hele specialet er der visse begreber, som jeg benytter mig meget af, 

hvorfor en afklaring af dem er på sin plads. Det er begreber, der tolkes forskelligt 

alt efter den videnskabelige diskurs, hvorfor det er svært, at finde en endegyldig 

definition. Definitionerne er et sammensurium og betegner min måde at fortolke 

begreberne på. 

Identitet 

Her vælger jeg til dels Thomas Pedersens version og konkluderer, at identitet 

handler om at høre til og om at skille sig ud alt imens man kan definere sig selv 

stillet over for en anden – afgrænsning. Vigtigt i specialets sammenhæng er det at 

høre til, da det netop er tilhørsforholdet, der er drivkraften bag yderligere 

integration. Men også afgrænsningen er vigtig i denne sammenhæng, da det står i 

forbindelse til ønsket om benævnelse af kristendom og til udvidelse og altså 

Tyrkiets plads i identiteten. 

Kultur 

Kultur er for mig at se et begreb, der har indflydelse på identiteten. Ved at 

tilslutte sig en specifik kultur kan man ud fra denne definere sin identitet. Det er 

et system af adskillige faktorer, der udgør nogle af hverdagen pejlepunkter. 

Herunder hører sprogbrug, traditioner, religion, historie, skikke og vaner. 

Vigtigheden af disse faktorer svinger alt efter, hvem der definerer begrebet, men 

for mig at se, er de gensidige og komplementerer hinanden i den rodekasse, der 

udgør kulturen. I specialets sammenhæng er særligt sprogbrug og religion 

interessante, da det er to faktorer, der modarbejder identitetsdannelsen i EU. 

 

Teori 

En rettighedsbaseret post-national union 
 

Den rettighedsbaserede post-nationale union vil, som navnet antyder, være en 

union, hvor identiteten baseres på demokratiske rettigheder som demokrati og 

menneskerettigheder. Her bryder man med den gængse opfattelse af identitet 

forankret i kultur, og fællesskabet vil i stedet opstå ud fra en politisk 

tilhørsfølelse, hvorfor der her er tale om en politisk identitet. I en 
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rettighedsbaseret union er der ingen kulturelle grænser for optagelse, så længe 

ansøgerlandet er demokratisk og respekterer de demokratiske værdier. Inden for 

denne opfattelse, er det særligt tyske Jürgen Habermas, der gør sig hørt. Han er 

fortaler for, at EU bør baseres på en politisk identitet og ikke en kulturel, da man 

ellers vil have svært ved et blive forenet i mangfoldighed, som EU’s motto lyder. 

Den politiske identitet går hånd i hånd med Habermas’ forfatningspatriotisme. 

Begge begreber vil jeg kigge nærmere på i nedenstående afsnit. 

 

Forfatningspatriotisme 

Forfatningspatriotisme handler om en føderal europæisk stat med en overstatslig 

identitet, der ikke er baseret på følelsesmæssigt tilhørsforhold til kultur eller 

territorium, men til civilsamfundets rettigheder og værdier (Shore 2004). En 

slags Europas Forende Stater, hvor identiteten kommer fra borgerne, der aktivt 

udøver deres civile ret, som medlemmer af af politisk fællesskab (Habermas 

1992:3). Skabelsen af en fælles identitet sker på baggrund af en politisk kultur, 

der er koblet fra de nationale kulturer og i stedet stammer fra en fælles 

forfatning. Det, der skal forstås ved forfatningspatriotismen, er en patriotisme 

bygget op omkring politiske spilleregler, der er indskrevet i en forfatning. 

Det er Jürgen Habermas, der står bag forfatningspatriotismen, hvor 

nationalstatens rolle ikke længere er vigtig, og man i stedet bør fokusere på 

rettigheder og demokrati. Hvis den demokratiske proces i en borgernation skal 

garantere social integration i et multikulturelt samfund som EU, er det en 

forudsætning, at identiteten har sine rødder i noget andet end kultur. For 

Habermas kan europæisk identitet derfor ikke betyde andet end at være forenet i 

mangfoldighed.  

 

Jürgen Habermas 

Habermas er af den overbevisning, at en forfatning er løsningen på EU’s 

demokratiske underskud, da en forfatning i følge ham vil medføre, at borgerne 

identificerer sig med det europæiske projekt på et politisk niveau, og at en fælles 

identitet vil opstå, da der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en. Identiteten 

vil have sine rødder i et politisk fællesskab, defineret af demokratiske værdier og 
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menneskerettigheder, der er stadfæstet i forfatningen.  Dette demokratiske 

borgerskab vil etablere en abstrakt retsbaseret solidaritet blandt EU-borgerne.  

Ifølge Habermas er der visse forudsætninger, som skal være til stede, for at en 

identitet kan opstå; et europæisk borgerskabsbaseret civilsamfund, en europæisk 

offentlig sfære samt en fælles politisk kultur, der kan deles af alle EU-borgere 

(Habermas 1995, 2001 og 2009). Særlig vigtig er den offentlige sfære, da 

demokratisk legitimering kræver gensidig kontakt mellem borgere og 

administration. Habermas erkender, at der på nuværende tidspunkt ikke 

eksisterer rigtige europæiske medier, hvorfor et skridt i den rigtige retning ville 

være, at de nationale medier dækker relevante problemstillinger fra de andre 

medlemslande, da al offentlig national debat således ville omhandle de samme 

emner. Dette burde ydermere fjerne forhindringerne for en union med 27 sprog. 

Habermas taler også om, at de eventuelle problemer EU som multisproglig union 

måtte have, burde kunne overvindes ved at indføre engelsk som fællessprog 

(Habermas 1997:263). Den offentlige sfære skal være indkapslet i en fælles 

politisk kultur, der kan deles af alle borgerne. Den politiske kultur er, som nævnt 

ovenfor, fællesnævner for forfatningspatriotismen (Habermas 1992:7), der 

respekterer de forskellige livsstile, som lever side om side i et multikulturelt 

samfund. Den fælles politiske kultur tillader, at folk fra forskellige kulturer kan 

mødes, uden at give afkald på deres nationale kulturer og tilhørsforhold. 

Det er for Habermas vigtigt, at der opstår en regional EU-identitet, da der med 

globaliseringen sker en slags ”afnationalisering”, der kan have negative 

konsekvenser for velfærdsstaten. Ved at skabe en europæisk identitet samt 

solidaritet, vil man kunne overføre velfærdsmodellen til EU-niveau og derved 

sikre dens ellers usikre fremtid (Habermas 1997, 2001, 2007 ). Adskillige af EU’s 

problemer vil forblive uløste, hvis man ikke opnår et politisk handledygtigt og 

demokratisk konstitueret Europa. Lissabontraktaten er ikke løsning, da den kun 

ændrer lidt ved EU’s struktur, men stadig lader befolkningerne tilbage, hvad 

angår deres manglende demokratiske deltagelse. Ydermere bekræfter den EU 

som værende et elitært projekt, der ligger fjernt fra borgerne, da beslutningerne 

træffes i Bruxelles bag lukkede døre. Den kommer ikke med en løsning på det 

demokratiske underskud eller det ubesvarede spørgsmål om EU’s finalitet 

(Habermas 2009:78-79). EU har udover det demokratiske underskud også andre 
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fejl og mangler, som man kan rette op på, ved at få en forfatning. EU skal tale med 

én stemme, hvilket gøres via en fælles udenrigspolitik. Det er vigtigt at stå 

sammen også med henblik på problemet med underminering af de sociale 

levevilkår. Tilspidsningen af den kulturelle pluralisme skal der også findes en 

løsning på. I en forfatningsbaseret stat skal subkulturerne løsne grebet om deres 

medlemmer, så de kan anerkende hinanden som borgere i et civilsamfund og 

hermed som medlemmer i det samme politiske fællesskab. I rollen som 

demokratiske borgere giver de sig selv de love, der gør dem i stand til -  som 

private borgere – at bevare deres identitet i en kontekst af deres egen kultur og 

verdenssyn (Habermas 2009:68). Man skal respektere sine medborgere med 

baggrund i fremmede kulturer og religionsfællesskaber og samtidig drage dem 

med ind i den statsborgerlige solidaritet. Habermas udtrykker det således: 

En fælleseuropæisk identitet vil desto hurtigere kunne udvikle sig, jo mere 

de tætte væv i de enkelte nationale kulturer åbner for inddragelse af 

borgere af anden etnisk og religiøs herkomst. Integration er ikke en 

ensrettet gade; den fungerer kun, hvis det lykkes at sætte de stærke 

nationale kulturer i svingning, således at disse såvel indadtil som udadtil 

bliver mere porøse, modtagelige og indfølende. Ingen integration er mulig 

uden udvidelse af ens egen horisont. (Habermas 2007). 

 

Et værdibaseret fællesskab 
 

I det værdibaserede fællesskab vil kulturen altid spille en rolle i dannelsen af en 

fælles identitet. Det er ikke geografien, der sætter grænser for udvidelse, men de 

såkaldte europæiske værdier, der er forbundet med kultur og historie. Den i 

kulturen forankrede fælles identitet er i denne model grundlaget for yderligere 

integration. Der er mange teoretikere, der mener, at kulturen er en forudsætning 

for dannelsen af en fælles identitet. I følgende afsnit vil jeg kigge nærmere på 

Dieter Grimm, Thomas Pedersen og Cris Shore, der alle tre er fortalere for, at 

yderligere integration er betinget af en vis kulturel sammenhængskraft. Dog har 

de hver især deres egen opfattelse. Dieter Grimm er den diametrale modsætning 

til Habermas særligt i diskussionen om en forfatning som løsning på 

legitimitetsproblemet. Thomas Pedersen går ind i hele værdidiskussionen om 
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adskillelse af kultur og politik, hvor Cris Shore har en mere håndgribelig tilgang 

med analyse af EU’s kulturelle tiltag og effekten heraf. 

 

Dieter Grimm 

Ifølge Dieter Grimm vil en forfatning gennem den retslige effekt være med til at 

øge den sociale integration og skabe konsensus omkring visse aspekter samt løse 

visse problemer. Forfatningen kan forbinde folk af forskellig overbevisning og 

hjælpe til at konflikter løses på fredelig manér (Grimm 1995: 245). Men den vil 

ikke være i stand til at skabe en fælles identitet uden en på forhånd eksisterende 

fællesskabsfølelse. Uden en fællesskabsfølelse vil en forfatning blot forværre det 

demokratiske underskud, da den vil skabe falsk legitimitet. 

Forskellen på EU’s traktater og en forfatning er, at der i traktaterne refereres til 

medlemslandene, hvor det i en forfatning er borgerne. Dette betyder, at den 

offentlige europæiske magt kommer fra landene og ikke borgerne. Traktaterne 

mangler altså, at man refererer til dem, der er underkastet lovliggørelsen af 

reglerne (Ibid.:249). Derudover har Grimm svært ved at se bort fra det faktum, at 

forfatninger historisk set er forbundet med stater, og selvom EU består af stater, 

er den ikke en stat i sig selv (Ibid.:245-246). En forfatning, der medfører de 

manglende elementer til traktaterne, burde udligne det demokratiske underskud, 

men forfatningen vil ikke fungere uden en på forhånd eksisterende 

fællesskabsfølelse, der er forankret i kultur. 

En offentlig kommunikationssfære er en forudsætning for at skabe en fælles 

identitet, men den har ifølge Grimm ringe udsigter. Yderligere national dækning 

af EU-emner vil ikke fremme dannelsen af en kommunikationssfære, da de blot 

vil indgå i nationale perspektiver og kommunikationsvaner. For Grimm er 

løsningen eksistensen af europæiske aviser, ugeblade samt radio- og tv-

programmer, der efterspørges på et europæisk marked. Dette forudsætter igen et 

fælles sprog, eller at alle forstår alle sprog. Ifølge Grimm er det netop sprog, som 

er den største hindring for en europæisering af en politisk struktur. 

Sprogfaktoren er ifølge ham stærkt undervurderet i hele debatten om europæisk 

demokrati. Han mener, at konsekvensen er, at der ikke i den nære fremtid vil 

opstå hverken en europæisk offentlighed eller diskurs, men at den offentlige 

diskurs netop vil være fastlåst af nationale grænser og sprog (Ibid.:253-254).  



Pernille Skov Jensen                                                                    Kulturelle grænser i EU 2011 
 

 
17 

Grimm understreger, at eksistensen af en fællesskabsfølelse, en fælles identitet, 

er vigtig, hvis man skal afgøre konflikter og tvister uden vold, samt acceptere 

flertalsafstemninger og udvise solidaritet. Identiteten behøver ikke være af etnisk 

oprindelse men kan komme andetsteds fra. Han foreslår, at den kan opstå i 

samfundet, der ønsker at konstituere sig selv som en politisk enhed (Ibid.: 254). 

Det der forhindrer demokratiet, er ikke manglen på sammenhæng blandt EU-

borgerne som et folk, men i stedet deres svagt udviklede fælles identitet samt den 

mere eller mindre manglende kapacitet til transnational diskurs (Ibid.:255). 

Hermed siger Grimm, at det demokratiske underskud er strukturbestemt, hvorfor 

det ikke kan udlignes ved institutionelle reformer.   

Grimm mener, at så længe der ikke eksisterer en fælles identitet, bør EU forblive 

et overstatsligt arrangement, og man skal ikke forsøge at kopiere de 

nationalstatslige strukturer. Han nævner dog, at yderligere integration er 

nødvendig, da mange af de politiske problemer ikke længere kan løses på 

nationalt niveau (Ibid.:255), men en forfatning vil ikke udligne det demokratiske 

underskud, da forfatninger hører til stater og det er EU ikke (Ibid.:257).  

 

Thomas Pedersen 

Ifølge Thomas Pedersen skyldes det demokratiske underskud et kulturelt 

problem, hvorfor EU bør genoverveje sin udvidelsespolitik og nå til enighed om, 

hvor grænserne går (Pedersen 2006, s. 143). Herudover mangler EU en fælles 

politisk kultur samt et fælles sprog (Pedersen 2006:121). Integrisme er 

Pedersens bidrag til identitetsdebatten. Han ser EU som et integrist fællesskab, 

hvor identiteten skabes bottom-up baseret på et ønske om at forsvare den 

individualistiske tradition. Det er ikke etnisk eller religiøst baseret, men 

sandsynligvis pluralistisk med hvad han kalder relaterede grupperinger af 

livsprojekter, der konkurrerer om overlegenhed (Ibid.:110). Med integrisme skal 

forstås, at ”political man” er både rationel og ikke-rationel, og derfor i stand til at 

handle rationelt selvom motiveringen ofte er ikke-rationel. Han mener, at når alt 

kommer til alt, er det menneskets beslutninger og valg, der udgør og former 

samfundet. Mennesket (man) opfattes som et kulturelt væsen med visse 

medfødte ikke-rationelle behov. 
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Thomas Pedersen argumenterer derfor for, at kultur ikke kan tages ud af politik, 

da kulturen altid vil have indflydelse på de politiske beslutninger. I hans optik er 

kultur et individuelt valg. Han mener, at kultur er forbundet med demokrati 

(Pedersen 2008:15), for når borgerne vælger politikere, vælger de deres egen 

politiske identitet og til en vis grad også kulturelle (Ibid.:53). Kultur, politik og 

identitet interagerer således på kompleks maner.    

Et stærkt kulturelt fællesskab er ikke nødvendigvis en forudsætning for en 

velfungerende EU, men en vis fællesskabsfølelse skal eksistere (Ibid.:135). Dog 

nævner han den fælles identitet som en forudsætning for solidaritet. En 

solidaritet der er vigtig, for uden den er der adskillige af EU’s tiltag, som bliver 

urealistiske. Når det kommer til dannelsen af den europæiske identitet, mener 

han ikke, at det er de samme faktorer, der spiller ind, som når der er tale om 

national identitet, for ved en europæisk identitet er der tale om en sameksistens 

med de allerede eksisterende nationale identiteter. Derudover tilføjer han, at det 

også afhænger af, hvad EU stræber efter (Ibid.:105). Generelt er rettigheder 

vigtige, da de kan tilføjes de allerede eksisterende nationale rettigheder. Dog har 

rettigheder ingen følelsesmæssig effekt, der kan skabe større tilknytning. En 

anden vigtig faktor er ekstern afgrænsning eller demarkation, særligt i kulturel 

forstand. Symboler spiller en meget lille rolle i opbygningen af en regional 

identitet, eftersom regioner har mange forskellige sprog og derfor knytter 

forskellig betydning til symboler, da sprog ifølge ham er forbundet med symboler 

(Ibid.:106). En fælles historie er heller ikke en hovedkilde til opbygning af en 

fælles identitet. For ham er den største forskel mellem regional og national 

identitetsopbygning præstation. Globaliseringen hæmmer nationerne, men ved at 

gå sammen som i EU kan de frigøre sig og præstere mere. I denne sammnhæng 

nævner Pedersen, at støtten hovedsageligt vil være nytteorienteret og dermed 

svinge alt efter unionens præstation og levering af resultater (Ibid.:107). Generelt 

begrænser Europas størrelse og mangfoldighed muligheden for at udgøre et 

kulturelt fællesskab. Hvad angår identitet i EU-sammenhæng, betegner han det 

som en tilhørsfølelse og en unikhedsfølelse samt afgrænsning fra den omgivende 

verden.  
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Pedersen opstiller et skema over fire transnationale identitetsmodeller3;  

1) Civilisationsidentiteten, hvor ekstern afgrænsning og kultur er hovedkilder, 

kontrasterer en given kulturel enhed med andre kulturelle enheder. Det er en 

aktiv identitet, der forsøger at udbrede kulturelle normer og standarder på 

halvreligiøs maner (Ibid.:113). Den vil ofte være kombineret med restriktive 

immigrationsregler samt lægge vægt på ydre trusler i den politiske retorik. En 

anden karakteristik er kulturel forening og politisk uenighed, hvilket Pedersen 

mener giver EU gode vilkår for at tilhøre denne identitet, da en kulturhistorisk 

enhed kan påvises (2008:112). 2) Værdiidentiteten opstår gennem ydre  

afgrænsning og politiske ideer og er, trods sammenligning med andres værdier, 

mere rationel end den foregående. Her lægger man vægt på politisk identitet, 

hvorfor indgåelse af kompromiser bliver lettere og uden sammenstød med 

udenforstående. Denne identitet forudsætter en høj grad af individualisering og 

er forbundet med modernisering og globalisering. Den kan være både 

statsdreven (top-down) såvel som samfundsdreven (bottom-up).  

3) Den kulturelle identitet udvikles hovedsageligt gennem intern identificering via 

f.eks. kulturel arv, fælles historie eller et sæt skikke. I denne sammenhæng 

beskrives kultur som samfundets levevis. Den kan ligesom værdiidentiteten opstå 

både top-down, hvor udfaldet er en kulturstat, der lægger vægt særligt på 

symboler, eller bottom-up, hvor det generelt er intellektuelle, medierne og 

folkelige bevægelser, der står bag.  4) Den sidste model er forfatningsidentiteten, 

der lægger vægt intern identificering med fokus på rettigheder og 

institutioner(Ibid.:112-114). Forfatningsidentiteten er forbundet med tildeling af 

borgerskab og støtten op omkring en række institutioner. Her er det ofte 

fagmænd i form af retslige og forfatningseksperter, der står bag udviklingen.  

Dog er det svært at mobilisere borgerne ud fra denne forfatningsmæssige 

identitet. Ulempen er, at der forudsættes indgående kendskab og tiltro til de 

andre lande, hvorfor denne tilgang bør bakkes op af andre identitetstiltag 

(Ibid.:256).  

 

                                                 
3
 Se bilag  
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Cris Shore 

For Cris Shore udgør kultur legitimitetsgrundlaget i stort set alle demokratiske 

systemer, hvorfor EU’s demokratiske underskud er symptomatisk med et dybere 

kulturelt underskud. Underskuddet afspejles i den ikke-eksisterende europæiske 

offentlighed (Shore 2000:3), og det er generelt et manglende europæisk folk, der 

er hovedårsagen (Ibid.:19). For at komme underskuddet til livs er der behov for 

et fælles sprog, kulturel homogenitet og fælles medier (Shore 1996 og 2000:64). 

En fælles kultur kan nemlig være samlingspunkt for folkene (Shore 2000:18), 

men den eksisterer ikke. Han tilføjer, at kulturel legitimitet er en langvarig proces 

med henvisning til, at på nationalt niveau har det taget flere århundreder 

(Ibid.64). Shore konstaterer, at bevidsthed om identiteten opstår gennem kultur 

og kommunikation, hvorfor det er to vigtige områder for EU (Ibid.:36).   

Borgerne i EU skal kunne identificere sig politisk med EU, men med en 

manglende fælles identitet og politisk kultur er det en svær opgave. At EU er 

indbegrebet af sproglig diversitet er for Shore en vigtig faktor i dette dilemma, da 

sprog, sammen med historie og tilhørsfølelse, er vigtige elementer i opbyggelsen 

af en identitet og i den viderere integration. Derfor er det for ham vigtigt, at man 

overvinder diversiteten (Ibid.:35). Også symbolerne er vigtige, da de er med til at 

mobilisere følelser og meninger samt til at danne og forme identitet samtidig 

med, at de afspejler og aktivt udgør den politiske virkelighed (Ibid.:89). Dog kan 

identitet ikke alene bygge på symboler men behøver også en forudgående politisk 

legitimitet (Ibid.:226).   

I Shores perspektiv er EU’s kulturpolitik et forsøg på at politisere kulturen for 

således at komme underskuddet til livs (Ibid.:125). Via gennemgåelse af EU’s 

kulturpolitik nævner han tre politiske konsekvenser med indflydelse på 

identitetsdannelsen. Den første er, at EU’s konkrete tiltag er for elitære, 

bureaukratiske og top-down orienterede. Den anden er, at når Europa ser sig selv 

som en civilisation, der adskiller sig via religion, videnskab og indoeuropæisk 

sprog, opstår der ofte kulturracisme, da denne identitet som sådan er tørlagt for 

ikke-europæisk indflydelse. Ved forsøg på at stille identiteten over for rivaler, så 

er konsekvensen, at man øger fremmedhad og derved gør racisme mere 

acceptabelt.  Sidste konsekvens er i forlængelse af ovennævnte, da EU’s 

identitetsdiskurs medfører udelukkelse af ”den anden”. Shores synspunkt er, at 
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EU’s identitet har en tendens til kun at give mening, når den sættes i kontrast til 

ikke-europæiske ”andre” (Ibid.:62-63). 

For Shore er de ansatte i Kommissionen eliten, og han dedikerer derfor halvdelen 

af sin bog til at analysere den interne kulturpolitik. Han konkluderer, at de 

interne administrationsproblemer er symptomatiske med EU’s generelle 

integrationsproblemer (Ibid.:215). Hermed forstået de kulturelle forskelligheder 

og disses indflydelse på begrebsopfattelsen af bl.a. korruption og nepotisme. Han 

nævner, at EU har interne problemer med at forene de forskellige kulturers 

indflydelse på forretningsgangen. Ifølge Shore er det en fejl at tro, at en 

europæisk identitet kan skabes med udgangspunkt i de ”europæiske 

kerneværdier”4, som mange andre forfattere henviser til, da disse værdier er 

yderst elitære. Derudover kan EU heller ikke benytte sig af den gængse nationale 

tilgang til identitetsdannelse, da de kulturelementer (sprog, historie, religion, 

myter, tradition, etc.) hvorpå national identitet bygger, er selvsamme faktorer, 

der på nuværende tidspunkt deler europæerne. Dette dilemma mener Shore, at 

EU har forsøgt at komme udenom med mottoet ”forenet i mangfoldighed”, som 

omdrejningspunkt for en europæisk kultur - dog uden den store succes 

(Ibid.224).  

 

Teoretisk diskussion 
 

Som vi kan se ud fra ovenstående præsentation af teorier, er det to forskellige 

koncepter af EU, vi er stillet overfor. Kan den videre integration baseres på en 

rent politisk identitet, eller vil der også være behov for en kulturel tilhørsfølelse? 

Og kan man overhovedet fjerne den kulturelle dimension fra det politiske 

borgerskab? Ifølge Michael Böss kan man ikke stille det kulturelle fællesskab over 

for det politiske, da det politiske fællesskab ikke vil eksistere, hvis der ikke findes 

en grad af fælles kulturel identitet. Netop ved kulturel mangfoldighed 

aktualiseres behovet for en fælles kultur, da social integration kræver en grad af 

fælles referencerammer, forestillinger og værdier (Böss 2008). Andre mener 

ligefrem, at det drejer sig om uvidenhed eller ønsketænkning, at se bort fra de 
                                                 
4
 Den græsk-romerske tradition, jødisk og kristen etik, renæssancens individualisme og humanisme, 

oplysningstidens videnskab og rationalisme, borgerrettigheder, demokrati m.m. 
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kulturelle betingelser for sammenhængskraft (Støvring 2007), da det er den 

fælles kultur der gør, at folk er fortrolige med hinanden, og dermed skaber 

gensidighed og solidaritet. Eksisterer en fælles kultur ikke, vil det altså være 

svært at skabe samarbejde og gensidighed. Hvis EU-borgerne skal forenes i 

mangfoldighed, som mottoet siger, skal man derfor finde en fælles kultur, hvorom 

borgerne kan samles. Habermas’ synspunkt om, at dette samlingspunkt kan 

udgøres af universelle rettigheder, virker lidt utopisk, når det stilles over for 

Thomas Pedersen, der hele vejen igennem sin bog nævner, at kultur ikke kan 

adskilles fra politik, da der er mange kulturelle faktorer, som er med til at forme 

politik og demokrati (Pedersen 2008). Særlig vigtig er religion, der har udviklet 

forskellige opfattelser af demokrati og menneskerettigheder. Habermas er derfor 

med udgangspunkt i denne problemstilling lidt for optimistisk angående en fælles 

politisk kultur, da han helt ser bort fra aspektet om forskellige værdi-og 

begrebsopfattelser. Netop værdi- og begrebsopfattelserne er hvad Shore, ud fra 

analysen af Kommissionen, præsenterer som værende et af problemerne i 

integrationsprocessen. Som Pedersen konstaterer, er religion en vigtig faktor, der 

farver folks opfattelse af disse demokratiske værdier. Hvis alle skal respektere 

forfatningen og ud fra denne danne en fælles identitet, er det derfor vigtigt, at 

man er enig om forståelsen af indholdet og de forskellige begreber. Når 

Habermas er fortaler for de rent rationelle handlinger samt den rationelle 

kommunikation, står han også her i klar modsætning til Thomas Pedersen, der 

mener, at fornuften til en vis grad baserer sig på følelser og altså religiøs 

overbevisning. Habermas påstår, at religion er forbundet med individets 

tilhørsforhold og identitet, og ikke med den videnskabelige sandhed eller de 

kollektive moralske politiske beslutningsprocesser (Albinus 2006). Jeg vil give 

ham ret i spørgsmålet om videnskab, men angående politik må jeg tage parti med 

Pedersen, der påpeger, at det enkelte individ, og bl.a. dets religiøse overbevisning, 

vil farve politik, da det i sidste ende er demokrati, hvor hver mand har sin 

stemme. Dette betyder, at kulturen og hermed religionen vil have indflydelse på 

opfattelsen af demokrati, menneskerettigheder, frihed, m.m., hvilket jeg særligt 

vil komme nærmere ind på i sammenligningen af FN’s Universelle Menneskeret-

tighedserklæring og OIC’s Kairo-Erklæring om Menneskerettigheder i Islam.  
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Et andet interessant synspunkt i identitetsdebatten samt spørgsmålet om 

adskillelse af kultur og politik er, at værdier og rettigheder ikke kan adskilles, da 

de er overlappende. ”Rettigheder afspejler værdier, men værdier har ikke 

nødvendigvis rettighedernes status”(Pedersen 2008:237). Som Pedersen ser det, 

er værdier et bredt koncept, der bl.a. er forbundet med religion. Værdier ændres 

over tid og har indflydelse på politik. De kan have en smule indflydelse på 

regional identitet, men det er ikke et fundament, hvorpå man kan skabe enhed 

(Ibid.:239). Hermed siger Pedersen altså, at EU’s identitet ikke kan bygges på 

værdier. Han mener ikke, at EU’s værdier er unikke nok, men snarere falder 

sammen med de universelle, hvorfor det unikke bortfalder og værdiernes 

effektivitet som identitetsdannende kilde svækkes (Ibid.:240). Det undrer mig, at 

han næsten i samme sætning fastslår, at værdierne er forbundet med religion, for 

dernæst at sige at de er universelle. Umiddelbart forekommer det mig noget 

selvmodsigende, da værdierne næppe kan være universelle, hvis andre 

trosretninger opfatter dem anderledes. På denne baggrund passer de måske 

bedre under betegnelsen europæiske eller vestlige. Pedersen fremhæver en 

anden faktor, der besværliggør processen. De demokratiske traditioner er 

forskellige landene iblandt, hvorfor det er kompliceret at basere europæisk 

identitet på fælles værdier og demokratiske institutioner (Ibid.:247). En 

konklusion der kan føres tilbage til kritikken af Habermas’ ide om et rent politisk 

samfund, der alene baseres på rationalitet. Hermed forstået, at den politiske 

kultur er forskellig landene iblandt og derfor vil forening alene omkring politiske 

rettigheder og værdier være en lang - hvis ikke umulig - proces.  

Grimm ved umiddelbart ikke helt, hvor han synes identiteten skal komme fra, da 

han ikke nævner noget konkret. Dog mener han ikke, at den kan opstå alene i 

forbindelse med en ”politisk kontrakt”, men forudsætter en på forhånd 

eksisterende fællesskabsfølelse. Han nævner klart, at en forfatning ikke kan skabe 

en fælles identitet, men at forfatningen i stedet vil være slutproduktet. Dog kan 

man, ud fra hans påpegelse af, at forfatninger historisk set hører nationer til, 

konstatere, at EU’s stræben efter en må betyde, at man går i retning af at ville 

opbygge noget mere end ”blot” økonomisk samarbejde. Generelt kan Grimm siges 

at være lidt tvetydig. På den ene side mener han, at yderligere integration er 

nødvendig for at løse nutidens problemer, men samtidig fastslår han, at det 
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grundet sprogbarrieren vil være umuligt at gøre det på demokratisk vis, hvorfor 

yderligere integration må siges at være en svær opgave set ud fra Grimms 

perspektiv. I denne sammenhæng skal lyde en kritik af Habermas og hans forslag 

om engelsk som fællessprog. Det vil være en umulig opgave, da adskillige EU-

borgere netop vil blive udelukket fra den for ham så vigtige offentlige sfære. 

Samtidig vil det svække tilhørsfølelsen, da sproget fungerer som et slags 

følelsesregister, hvorigennem vi udtrykker os, kommunikerer og identificerer os 

med andre. Sproget er en del af den nationale selvopfattelse og kan derfor ikke 

bare tilsidesættes. Indføres engelsk som arbejdssprog vil det demokratiske 

underskud blot øges, da mange ikke taler engelsk. Grimm fremhæver især 

sproget som barriere, da manglen på et fælles sprog hindrer transnational 

kommunikation, hvorfor han konkluderer, at det demokratiske underskud er 

strukturbestemt og derfor ikke kan løses gennem institutionelle reformer. Shore 

nævner også den sproglige diversitet som én af barriererne for EU’s 

identitetsdannelse, og han mener, at man skal overkomme diversiteten. Dog 

kommer han ikke selv med nogen forslag, selvom ordvalget overkomme kan lyde 

lidt hen ad Habermas’ forslag. Dog tror jeg ikke, at Shore mener, at engelsk er 

vejen frem, da han andetsteds nævner sprog som et af de kulturelementer hvorpå 

identitet bygges (Shore 2000:224). En anden kritik af Habermas er, at han synes 

at ignorere det faktum, at man allerede i EU har problemer med at blive enige om 

helt grundlæggende politiske emner. Ofte stammer denne uenighed fra 

værdiforskelle, som bunder i kulturen og religionen, hvorfor man foranlediges til 

at konkludere, at demokrati og politik er forbundet med kultur. 

Det ville være lettest, og derfor oplagt, at følge Habermas, og opnå et forenet 

europæisk folk via borgerskab med dertilhørende rettigheder, da der i denne 

model ikke er behov for en kulturel tilhørsfølelse, og det derfor på et teoretisk 

plan er plausibelt i en europæisk kontekst. Men det vil, som ovenstående 

diskussion indikerer, være kompliceret at føre politik, hvis folk ikke har et fælles 

grundlag som udgangspunkt. Her mener jeg ikke, at en forfatning kan udgøre et 

fælles grundlag. Dog er Habermas ikke alene med denne opfattelse af politiske 

rettigheder som fundament for identitet. Holsen (1998:30) påpeger, at 

deltagelsesrettigheder i form af politisk og socialt statsborgerskab er 

loyalitetsskabende processer, der knytter individerne sammen uden noget behov 



Pernille Skov Jensen                                                                    Kulturelle grænser i EU 2011 
 

 
25 

for et kulturelt fællesskab. Dog vil de færreste, efter min mening, føle solidaritet 

med folk, som de ikke føler nogen forbindelse til5 og vil ikke lade sig stemme ned 

af folk, som de ikke deler verdenssyn med, hvorfor det vil halte med solidariteten 

(Pedersen 2006:121). Derudover er Habermas’ borgerskab heller ikke så 

inkluderende, som han synes at mene. Ifølge Shore er det diskriminerende for 

ikke-EU-borgere bosat i EU, da disse reduceres til en slags andenrangsborgere. 

Dette skyldes, at man i dag kun kan blive unionsborger i kraft af at være 

statsborger i et EU-land. Hermed sagt, at unionsborgerskabet defineres ud fra de 

forskellige nationale love, hvilket går imod den fælles identitet (Shore 2000:78) 6.  

Overordnet lader Shores mening om borgerskab til at være en ordning af flotte 

ord, men uden nogen reel værdi. På nær den symbolske, som han tillægger en del 

værdi i opbygningen af en identitet. Derudover konstaterer han, at borgerskabet 

ikke kan blive en succes uden eksistensen af en europæisk identitet, hvori 

borgerskabet kan slå rødder (Ibid.:83). At EU’s adskillige nationslignende tiltag 

inden for identitetsopbyggelse såsom kulturpolitik, symboler, fællesmønt m.m. 

(og nu en forfatning) ikke har udlignet det demokratiske underskud, afspejler 

ifølge Shore borgernes manglende identificering med projektet. At man ikke har 

formået at skabe enhed, kan skyldes, at disse tiltag, som Shore kalder dem, er 

konstruerede, og derfor ikke baseret på fælles historie eller tradition og derfor 

uden nogen samlende effekt. De er i stedet abstrakte og elitære. Dette er måske 

også baggrunden for, at man har undladt at nævne dem i Lissabontraktaten? 

Hermed endnu en faktor, der går imod Habermas. 

Når jeg nu er ved Shore, skal også han have kritik med på vejen, da det er meget 

selvmodsigende, når han på den ene side siger, at kultur er heterogen og under 

konstant indflydelse, samtidig med at kulturel homogenitet er udgangspunkt for 

dannelse af EU’s identitet og legitimitet (Ibid.:64). Det samme gør sig gældende, 

når han nævner, at amerikansk tv og japansk sushi i dag er del af den europæiske 

kultur, men at EU’s identitet bedst manifesterer sig stillet over for ”den anden”, 

f.eks. Tyrkiet. Det selvmodsigende er her, at Tyrkiet med kebab og ferierejser vel 

også må være en del af europæisk kultur, hvis japansk sushi er det, hvorfor det vil 

                                                 
5
 Som en lille afstikker, kan nævnes de finansielle hjælpepakker til (særligt) Grækenland, da de har vist, hvordan 

man i befolkningerne ikke føler den nødvendige solidaritet, og derfor har svært ved at bakke om om støtten.  
6
 Det skal i denne sammenhæng understreges, at Shore argumenterer ud fra opfattelsen af borgerskabet fra 

Maastrichttraktaten. 
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være svært at se Tyrkiet som ”den anden”. Generelt kan det i denne sammenhæng 

siges at være en omfattende opgave at definere EU’s identitet stillet over for ”den 

anden”, hvis EU’s identitet samtidig er under konstant indflydelse fra adskillige 

andre kulturer. 

Med Shores kulturbetegnelse i baghovedet, ledes mine tanker hen på EU’s motto, 

”forenet i mangfoldighed”, der kan siges at være et pudsigt valg – eller strategisk 

korrekt -, da mangfoldigheden for nogle er kendt, som en af grundene til den 

manglende fælles identitet. Hvordan kan man være forenet, hvis man ikke har en 

fælles identitet? Nico Wilterdinck påpeger, at europæisk integration 

retfærdiggøres, og altså finder sin identitet, igennem denne forening af kulturer 

og bevidsthedskabelsen af denne forening. For ham har mangfoldigheden ikke 

kun været kilden til tidligere tiders konflikter, men er også kilden, hvor Europa 

finder sin styrke og originalitet (Wilterdink 1993:121). Følger man 

kulturteorierne vil det, dette synspunkt til trods, være svært, hvis ikke umuligt, at 

forene folk i mangfoldighed, da kultur har indflydelse på politik og derfor altid vil 

skabe problemer i forbindelse med bl.a. beslutningstagen og solidaritet. Som 

Pedersen nævner, er mangfoldighed én af EU’s værdier, hvilket understreger, at 

der i EU eksisterer forskellige værdier. Samtidig burde Pedersen dog også være 

mere positivt indstillet over for mangfoldigheden, da den vel netop er noget unikt 

og dermed en faktor for identitetsdannelse. Tager man derimod Habermas, 

fortæller mottoet, at borgerne er forenet omkring de samme politiske og 

borgerlige værdier, alt imens de tilhører forskellige kulturer, hvorfor mottoet 

ikke er problematisk men nærmere den rette etikette. 

Den teoretiske diskussion om EU’s identitet, adskillelsen af kultur og politik samt 

kultur og menneskerettigheder, vil jeg fortsætte i de følgende afsnit, hvor jeg vil 

konkretisere problematikken ved at tage udgangspunkt i eksempler fra 

virkeligheden. 
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Analyse 

Forfatningstraktaten 
 

 Baggrund 

Man har længe internt i EU været klar over, at der skulle være en mere 

dybdegående debat om EU’s fremtid for at komme underskuddet til livs. Derfor 

vedtog stats-og regeringscheferne i 2001 den såkaldte Laeken-erklæring, der 

indkaldte til et konvent, hvis formål var en mere dybde- og breddegående 

diskussion af EU’s fremtid, særligt med henblik på de kommende udvidelser. 

Hermed blev grundlaget lagt for Det Europæiske Konvent, hvis opgave altså var 

at diskutere de væsentligste problemer, som EU står over for i fremtiden samt 

finde løsninger herpå. Arbejdet udmundede i Forfatningstraktaten, der medførte 

visse, men ingen omfattende reformer, hvilket kan give foranledning til at tro, at 

Forfatningen mest af alt, var et forsøg på (i bedste Habermas stil) at skabe en 

fælles identitet rodfæstet i en forfatning. Der var tiltag for at gøre EU mere 

demokratisk såsom borgerinitiativet og mere magt til EU-Parlamentet. 

Herudover sigtede man på, at gøre beslutningsprocessen i en EU med 25 snart 27 

medlemslande mere effektiv, hvorfor kvalificeret flertal skulle bruges på mange 

flere områder. Vigtigst af alt i specialets sammenhæng var dog ønsket om, at EU 

skulle være et værdibaseret fællesskab7, hvorfor der blev tilføjet mange nye 

værdier. Disse værdier skulle være bindende for medlemslandene og respekten 

og opfyldelsen af dem skulle være et krav for optagelse. Værdierne var vigtige, da 

de skulle sikre sammenhængskraften og danne udgangspunktet for EU’s 

handlinger og dermed tilføje den manglende legitimitet. I denne forbindelse vakte 

særligt kristendommen debat, da nogle ville have den indskrevet i præamblen 

som en kilde til EU’s værdier. Værdierne var umiddelbart tænkt som politiske, 

men som efterfølgende afsnit dokumenterer, er det svært at holde religion ude af 

politik.  

  

                                                 
7
 http://www.euo.dk/upload/application/pdf/38d34eab/fft_pjece.pdf  

http://www.euo.dk/upload/application/pdf/38d34eab/fft_pjece.pdf


Pernille Skov Jensen                                                                    Kulturelle grænser i EU 2011 
 

 
28 

Kristendommens plads i Forfatningstraktaten 

Under diskussionen om kristendommens benævnelse i Forfatningstraktaten var 

der, som tidligere nævnt, forskellige grunde til, at man mente, som man gjorde. 

Jeg vil herunder fremføre argumenterne fra forskellige sider, og så vidt det er 

muligt, inddele dem efter lande. Det skal dog understreges, at det ikke er landene, 

der officielt står bag, men nationale politikere og konventionsrepræsentanter, 

hvis formål var at repræsentere de forskellige lande. Overordnet vil jeg analysere 

og diskutere ud fra landesynspunkter, hvilket indebærer en vis generalisering. 

Jeg vil så vidt det er muligt rette min opmærksomhed mod de argumenter, der 

passer ind i de gennemgåede teorier for på rette vis at afprøve dem på 

virkeligheden. For nej-siden vil det derfor være med fokus på den ”politiske 

kontrakt” mellem EU og borgerne. En kontrakt hvor religion ikke har noget at 

gøre med politik, da de demokratiske værdier og menneskerettighederne ifølge 

denne fløj stammer fra oplysningstiden og ikke kristendommen. Dette betyder, at 

størstedelen af argumenterne komme fra Frankrig og franske repræsentanter, da 

de med den franske laïcité var de mest ihærdige modsigere. For ja-siden vil der 

være fokus på kulturens – og altså kristendommens – rolle i de værdier, som EU 

baserer sig på, herunder også sekularismen. Særligt Polen, Italien og 

kristendemokraterne i Tyskland var for en reference til Gud og kristendommen. 

Men også de kirkelige organisationer COMECE og KEK og ikke mindst Vatikanet 

gjorde sig hørt i debatten.  

 

Argumenter for kristendommens indskrivelse 

 Italienske Silvio Berlusconi mente, at kristendommen burde indskrives, da ”den 

sande verdslighed anerkender kristendommens position i samfundslivet” (Rude, 

2002). Med denne kommentar var han enig med Pave Johannes Paul II, der 

omtalte verdsligheden som værende en kristen værdi, hvorfor kristendommen 

burde nævnes. Ydermere mente han, at kristendommen har været med til at 

styrke den typisk europæiske humanisme, og derfor ikke kan undlades i 

Forfatningstraktaten (Holm 2004:8). Trods Danmarks overordnede modstand 

var der også røster fra yderste højre, der vile have reference til kristendommen, 

med henvisning til dennes indflydelse på sekularismen samt plads i historien. 

Dansk Folkepartis Skaarup gjorde klart, at kristendommen er en del af Europas 



Pernille Skov Jensen                                                                    Kulturelle grænser i EU 2011 
 

 
29 

historie samt at størstedelen af medlemslandenes befolkninger er kristne, hvilket 

gør det til en faktor, man ikke kan udelade i en forfatning (EU-opl. 2003:16. 

konvent). Hertil tilføjede han, at han på denne baggrund også vil være evig 

modstander af Tyrkiet. Silvio Marcus-Helmons, rådgiver for de katolske 

bispekonferencer i EU, syntes ikke, at man kan nægte, at europæisk kultur bl.a. 

har sin oprindelse i kristendommen (Rude 2002). Den polske Europaminister og 

regeringsrepræsentant i Konventet, Danuta Hübner, henviste også til Europas 

historie og kristendommens plads i denne. Hun mente ikke, at Forfatningen var 

fuldendt uden en reference til kristendommen8. I Polen så man generelt gerne, at 

den polske forfatning med reference til Gud blev en model for den europæiske.  

Jean Monnet-professor Joseph Weiler pegede på, at en forfatning sagtens kan 

fremhæve en religion, uden at det behøver føre til diskrimination. Han var 

tilhænger af, at Forfatningen skulle nævne EU's jødisk-kristne arv. Han henviste 

til, at både Danmark og Storbritannien direkte støtter bestemte trossamfund i 

deres forfatninger, uden at det har ført til diskrimination eller til afvisning af 

anderledes troende. Han anførte tværtimod, at det er de to lande, der har taget 

imod flest muslimer i Europa (Hoffmann-Hansen 2003). 

Efter nedstemningen af forfatningen er debatten stadig i live, og efterfølgende har 

den tyske forbundskansler, Angela Merkel, ved adskillige lejligheder nævnt, at 

der er brug for en europæisk identitet i form af en forfatningstraktat. En identitet 

hun mener bør være forbundet med kristendommen og Gud, da kristendommen 

har præget Europa på afgørende vis (Kragh 2006). Italienske Franco Frattini har 

ytret, at udeladelsen af kristendommen har vist EU’s svaghed i og med, at vi i EU 

"on one hand, (we) quite rightly recognise the influence that religious 

characteristics have on other people’s identities, like Muslims, but on the other, 

when we speak of our own religion, we keep our distance". (Europe must assert 

its religious identity, says Frattini. 2010, 27. januar). I Polens Law and Justice 

parti var man endda glade for, at Forfatningen blev nedstemt, da den "negated 

the role of Christianity in shaping the moral and cultural face of our continent 

[….], it introduced a specific anti-Christian censure to the European constitutional 

practice". (European values and identity. 2011, 21. marts).  

 

                                                 
8
 http://european-convention.eu.int/docs/speeches/7171.pdf  

http://www.b.dk/verden/merkel-genaabner-strid-om-kristendom-i-eu
http://european-convention.eu.int/docs/speeches/7171.pdf
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Argumenter imod kristendommens indskrivelse 

Formanden for Det Europæiske Konvent, Valéry Giscard d’Estaing, og Jacques 

Delors mente begge, at EU skulle bygge på republikanske værdier som demokrati 

og rettigheder, der stammer fra oplysningstiden og ikke kristendommen. Den 

franske præsident Chirac bekræftede dette synspunkt, da han på et visit i Spanien 

udtalte, at ”France is a lay state and as such she does not have a habit of calling 

for insertions of a religious nature into constitutional texts” (Frydrych 2003). 

Andre franskmænd var fortalere for en klar adskillelse af kirke og stat i EU, 

hvilket de blev støttet op omkring af belgiske Di Rupo. Franske Duhamel og 

belgiske Van Lancker mente begge, at en benævnelse af kristendommen i 

præamblen, ville være en modsigelse af EU’s egne værdier om religionsfrihed, da 

man hermed fremhæver én religion frem for andre. Haenel støttede op, da også 

han mente, at man ikke skulle nævne kristendommen fremfor jødedommen eller 

islam (EU-opl. 2003:16. konvent). Franske Abitbol mente, at kristendommen 

havde bidraget mere til splittelse end samling af de europæiske lande, hvorfor det 

for ham var mere relevant at stille spørgsmål til EU’s fremtid fremfor fortid (EU-

opl. 2003: 24. konv.). Engelske Duff var imod, da han han syntes, at ”Gud ikke 

skulle gøres ansvarlig for Unionens liberale markedsøkonomi” (EU-opl. 2003: 16. 

konv.).  

I Danmark var Anders Fogh Rasmussen enig med fortalerne om, at den 

europæiske kultur er påvirket af og baseret på kristendommen, men han mente 

ikke, at dette gør det nødvendigt at nævne kristendommen i Forfatningen, da det 

kan ”give et fejlagtigt indtryk af, at vi nu begynder at blande religion og politik 

sammen, og derfor hælder jeg til, at det ikke skal med i den såkaldte præambel til 

den nye traktat”. (Fogh vil ikke have Gud med i EU-traktat 2003). 

Danmarks repræsentant i Konventet, Henning Christophersen, begrundede under 

en konventshøring et nej til referencen således: ”I en europæisk sammenhæng 

tror jeg nok, at de fleste af os ikke synes, at det burde være et emne, som man 

nævnte, bl.a. fordi forholdet mellem stat og kirke eller mellem staten og de 

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

2003: konventshøring).  

Igen var der også andre der mente, at det med en benævnelse af Gud og 

kristendom ville være en anerkendelse af EU som en “kristen klub”, hvor 
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muslimske lande ikke har adgang. I Danmark advarede Haarder mod styrkelse af 

de religiøse bånd i traktaten, da hans instinkt var, ”at når vi laver et europæisk 

samarbejde, skal der ikke henvises til kirken og til gud”, da “nogle vil i sådan en 

henvisning lægge noget, som er vendt mod Tyrkiet. Det kan godt være, at Tyrkiet 

ikke skal med i EU, men det skal være af andre årsager” (Rehling 2007). Dybkjær 

var også nervøs for, at en reference til kristendommen ville kunne bruges som 

værn mod Tyrkiet, imens Larsen-Jensen understregede, at også andre 

europæiske lande såsom Albanien og Kosovo ville blive nægtet adgang, hvis EU 

bliver fremstillet som en ”kristen klub” (EU-opl. 2002: konventshøring). 

  

Diskussion 

Når modstanderne af en reference til kristendommen argumenterer, sker det i de 

fleste af tilfældene med sekularismen som bevæggrund. Særligt i Frankrig mener 

man, at en reference til kristendommen går imod sekularismen. Det man i stedet 

henviser til, er demokrati og rettigheder, der begge stammer fra oplysningstiden. 

Når Frankrig spiller på oplysningstiden som kilde, refererer de til de store 

strømninger i europæisk historie9, hvilket blot gør en udeladelse af 

kristendommen endnu mere iøjnefaldende. At ville indskrive visse strømninger 

og udelade andre andre er en pudsig taktik for at komme udenom 

kristendommen. At nægte kristendommen en plads blandt andre strømninger 

virker en smule malplaceret, da den trods alt har været en stor del af Europas 

histoire. Når vi nu er ved historie, skal Abitbols argument fremhæves. Det er 

muligt, at kristendommen har været en kilde til en masse splittelse i Europa, og at 

der skal stilles spørgsmål til EU’s fremtid fremfor fortid. Men for at definere hvem 

man er, er man nødt til at kigge på historien og se, hvor man kommer fra for at 

danne sig et billede af, hvem man er. Derfor fremstår hans argument en smule 

naivt, da man ikke kan se bort fra historiske fakta og heller ikke bør gøre det. 

Selvom det er fremtiden der gælder, er det vigtig ikke at glemme historien, da der 

ellers er fare for, at den gentager sig, hvilket, set ud fra hans perspektiv, ikke er 

ønskværdigt. Når Frankrig er enig med Habermas om, at rettigheder samt 

demokratiske værdier burde være fundamentet for identiteten, glemmer de, at 

                                                 
9
 Her nævnes oplysningstiden, romantikken, romerriget, den græske arv, etc. 
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selvom disse rettigheder er opstået i forbindelse med oplysningstiden, er de 

forbundet med kristendommen, da den er kilden til f.eks. solidaritet og tolerance 

(se side 48); begreber der begge er vigtige i en rettighedssammenhæng.  

Selvom det generelt var flertallet, der mente, at kristendommen ikke skulle 

nævnes, betyder det ikke, at kulturen ikke har indflydelse, for ser man på de 

værdier, som særligt Frankrig forsvarer, er der flere af fortalerne, der mener, at 

de udspringer fra kristendommen. De mener, at kristendommens værdier er 

medvirkende til opretholdelsen af sekularisme og hermed er en del af denne. 

Paven ser kristendommen som en forudsætning for sekularismen, hvorfor 

sekularismen kan siges at være en del af kristendommen. Derudover nævner 

Paven, at kristendommen udgør de værdier, hvorpå menneskerettighederne 

hviler. Hermed opstår problematikken om, hvorvidt de politiske værdier kan 

adskilles fra kulturen. Fortalerne synes at være enige med kulturteorien, 

hvorimod modstanderne ikke mener, at de to bør blandes sammen. Særligt 

Frankrig argumenterer i overenstemmelse med Habermas’ 

forfatningspatriotisme. Weiler (Hoffmann-Hansen 2003) valgte en helt anden 

tilgang og gik imod nej-siden og særligt Frankrigs laïcité, da han mente, at laïcité 

bliver favoriseret som verdenssyn. Han stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor det 

var mere neutralt at udelukke Gud end at have ham med, hvilket er et interessant 

synspunkt, der ikke var andre, der fremførte i denne debat.  

Der var også emnet om religionsfrihed, der blev debatteret. Hvis man nævnte 

kristendommen, blev der på nej-siden argumenteret for, at det ville være 

diskriminerende for andre trosretninger og gå imod EU’s værdi om 

religionsfrihed. At en reference går imod religionsfriheden er måske at 

overfortolke, da der ikke var tale om, at alle bosat i EU skulle indordnes under 

kristendommen, men blot vide, at EU’s værdier bl.a. har kristendommen som 

kilde. Frygten for at EU skulle blive en ”kristen klub” på grund af en reference til 

kristendom kan også høre under ovennævnte overfortolkning. Weiler fremhæver 

Danmark og England som eksempler, hvor man i grundloven nævner kirke og 

kristendom og samtidig har taget imod flest muslimer og understreger, at det 

ikke medfører en ”kristen klub” eller diskrimination for den sags skyld. Dog skal 

det her tilføjes, at det er muligt, at man i Danmark har taget imod mange 

muslimer, men én ting er at ”blive lukket ind”, en anden er at blive accepteret, 
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hvilket pt. er en aktuel problemstilling særligt i Danmark10. Dog tror jeg ikke 

denne problemstilling har nogen forbindelse til referencen i Grundloven. Som en 

sidebemærkning er det også pudsigt, at det netop er disse to lande, der er blandt 

de mest EU-skeptiske. Den fløj hvor kristendommen understreges netop med 

henblik på at oprette kulturelle grænser via en ”kristen klub” er højrefløjen. 

Skaarup udtrykker klart, at han mener, EU er styret af kulturelle grænser. Han 

begrunder dette med en overvejende kristen befolkning samt kristendommens 

plads i historien samt indflydelse på sekularismen. Dog er hans argumentation 

mest af alt baseret på ønsket om, at Tyrkiet og andre muslimske lande ikke skal 

optages. Med en reference til kristendommen mener han nemlig, at man kan 

udelukke Tyrkiet. Om dette ønske reelt skyldes en overbevisning om, at EU har 

kulturelle grænser, der er uforenelige med særligt islam, eller snarere skyldes en 

fremmedfjendsk indstilling må være op til den enkelte at vurdere, selvom 

sidstnævnte passer godt ind i hans partiprogram. Generelt var den slags 

argumenter typiske for de yderste højreorienterede partier i hele Europa. 

Når Fogh Rasmussen argumenterer for et nej med en begrundelse om, at religion 

og politik ikke skal blandes sammen, viser han, at han er enig med Habermas i, at 

der skal være en fælles politisk kultur, hvor individernes kultur og altså religion 

ikke har nogen indflydelse. Dog har han et, efter min mening, pudsigt syn på 

sagen. Han erklærer sig enig med kulturteoretikerne i, at kristendommen har 

påvirket europæisk kultur, men hvis man nævner det, vil man give indtryk af, at 

politik og kultur blandes sammen. Jeg vil ikke mene, at en reference til 

kristendommen tolkes som en direkte sammenblanding af politik og kultur. Det 

vil blot være en information om, at visse værdier bl.a. er baseret på 

kristendommen. Med dette vil man selvfølgelig indirekte indikere, at kultur og 

politik hænger uløseligt sammen, hvilket mange teoretikere netop mener er 

tilfældet. At man ikke nævner kristendommen som kilde ændrer ikke ved dette 

forhold. Dette fører mig videre til Frattinis kommentar, der efter min mening 

afspejler Fogh Rasmussens lidt modsigende argument. Hvorfor denne 

afstandstagen fra kristendommens indflydelse på identitet i Europa, når man 

samtidig anerkender dette forhold i andre religioner? Hvorvidt dette er tegn på 

en svaghed, som Frattini siger, ved jeg ikke, men det er om ikke andet 

                                                 
10

 Og mange andre europæiske lande, hvor højreorienterede partier har mere og mere fremgang. 
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tankevækkende. I min analyse af begrebsopfattelser i sammenligningen af de to 

menneskerettighedserklæringer kommer jeg yderligere ind på dette, da man her 

kan se religionens indflydelse på de såkaldte politiske og demokratiske værdier. 

Merkel er også til dels enig med Habermas, da hun mener, at en forfatning skal 

være grundlaget for en fælles identitet. Men når hun efterfølgende nævner, at 

identiteten skal være forbundet med kristendom, ryger hun over i den anden lejr, 

hvor politik, kultur og religion hænger uløseligt sammen. 

Danske Christophersen henviser til, at man ikke bør nævne kristendommen, fordi 

forholdet mellem kirke og stat er forskelligt i de forskellige medlemslande. Hvis 

man ikke kan nævne forhold, der ikke er ens i medlemslandene, er der ikke 

mange ting at nævne. Han lader til at glemme, at EU har valgt deres motto netop 

på baggrund af mangfoldigheden. 

På nær de få der argumenterer ud fra præmissen om EU som en ”kristen klub”, 

lader de fleste til at være enige om, at en benævnelse ikke nødvendigvis skal 

medføre kulturelle grænser. I stort set alle de artikler og dokumenter, hvor jeg 

har fundet kommentarerne og argumenterne, er det kun de yderste højrepartier, 

der direkte bekræfter, at kristendommen udgør en decideret kulturel grænse, 

som udelukker andre anderledes troende underforstået Tyrkiet. Men når man 

fremfører, at benævnelse af kristendom ikke nødvendigvis medfører kulturelle 

grænser, bør man nok nedjustere forventningerne til typen af identitet og holde 

fast i det økonomiske samarbejde, hvilket så gør hele denne diskussion 

overflødig. Det kan måske virke lidt forhastet at konkludere således, men selvom 

de gør opmærksom på, at reference til kristendommen ikke nødvendigvis 

medfører kulturelle grænser, har de glemt, at de forinden har argumenteret for, 

at kristendommen er en forudsætning for sekularismen og derfor udelukkes de 

lande, hvor det er andre religioner end kristendommen, der er fremherskende. 

Man kan foranlediges til at tro, at modstanderne er tilhængere af Huntingtons 

tese om civilisationernes sammenstød. Underforstået at EU er én civilisation, og 

altså en kulturel enhed, mens Tyrkiet tilhører en anden, der ikke er forenelig med 

den europæiske. Dog indebærer dette en anerkendelse af religionens rolle i 

politiske sammenhænge, hvilket de netop ikke mener er tilfældet. Dog vil de 

højreorienterede modstandere nok kunne tilslutte sig denne civilisationsteori.  

Når man nævner de europæiske værdier som grundlaget for de universelle ditto, 
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hvilket er tilfældet for mange fortalere og for EU selv, betyder det, at man ser sig 

selv som overlegen, hvilket er én af de ting Huntington fremhæver. 

En helt anden observation er, at det generelt er pudsigt, at bølgerne gik så højt, da 

EU, trods udeladelsen i præamblen, ikke kan siges at være fri for kristendom, for 

som Shore (2000:47-48) påpeger, er EU-flagets tolv stjerner et symbol på de tolv 

apostle og cirklen repræsenterer Jomfru Marias glorie. At et af EU’s vigtigste 

symboler er kristen symbolik, forekommer mig væsenligt mere kontroversielt 

end en reference til kristendommen som kilde til europæiske værdier. Flaget er 

meget synligt, og sættes altid i forbindelse med EU, da alle kender det (i hvert fald 

i EU). Herimod står det anderledes til med en forfatning, som kun de færreste vil 

læse. Dette er der dog umiddelbart ikke mange, der har taget højde for. 

I Konventets arbejdsperiode samt den tid, hvor man diskuterede 

Forfatningstraktaten, fik Habermas’ rettighedsbaserede union mest opbakning. 

Størstedelen af landene var imod en indskrivelse af kristendommen. Selvom 

Habermas’ synspunkter var de mest hørte, blev borgerne dog aldrig rigtig 

inddraget , da man ikke førte en offentlig debat med bred deltagelse. I Danmark 

valgte man f.eks. fra regeringens side bevidst at lægge låg på debatten, da man 

var bange for udfaldet (Nielsen 2003). Med udeblivelse af en bred offentlig debat 

vil en identitet ikke kunne opstå i overenstemmelse med Habermas’ teori og med 

en taktik lig den danske, vil man under ingen omstændigheder komme det 

demokratiske underskud til livs. Den efterfølgende nedstemning af Forfatningen, 

benævnelse af kristendommen eller ej, indikerer også, at der ikke opstod en 

fællesskabsfølelse stærk nok til at gennemføre en fælles forfatning. Debatten om 

kristendommens plads understreger hermed, udover uenighed om fundamentet 

til den manglende identitet, den manglende europæiske sfære, der i følge alle 

teoretikerne er vigtig for en fælles identitet, da det man diskuterede var 

forskelligt fra land til land. F.eks. fik religionsdiskussionen kun lidt spalteplads i 

de nordiske og engelske medier11, hvorimod det var noget man diskuterede 

meget i særligt Frankrig. Dette bekræfter kulturteoretikerne i, at kulturelle 

forskelle ikke forsvinder i den offentlige debat, men tværtimod har indflydelse på 

                                                 
11

 Som man også kan se ud fra litteraturlisten, var det f.eks. i Danmark hovedsageligt Kristeligt Dagblad, der 

(forståeligt nok) interesserede sig for sagen. 
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de værdier, man føler er af national betydning. Hermed sagt, at demokrati ikke er 

en akulturel størrelse, som Habermas mener. 

 

Delkonklusion 

De fremførte argumenter og kommentarer illustrerer, hvordan man i EU har delte 

meninger om religionens plads i et europæisk samarbejde. At man ikke er enig 

om religionens og altså kulturens rolle i identiteten kan betyde, at man ikke er 

enig om hvilken type identitet EU har. Argumenterne illustrerer, hvordan særligt 

Frankrig mener, at identiteten er baseret på den politiske kontrakt mens andre 

mener, at kristendommen og kulturen spiller en rolle i de fælles værdier. De der 

ser identiteten som kulturpræget udelukker ikke nødvendigvis, at identiteten 

også er politisk, men påpeger, at kulturen har en indflydelse på politik.  

Frankrig var som antaget den mest arge modstander af kristendommens 

benævnelse og argumenterede ud fra devisen om sekularismen som 

udgangspunkt for det europæiske samarbejde. Hermed stillede de sig over for 

særligt Pavens kommentarer om kristendommens rolle i sekularismen. 

Fortalerne for en benævnelse af kristendommen anerkendte altså kulturens og 

religionens indflydelse på de politiske og demokratiske værdier, som man ville 

indskrive i præamblen, hvorimod Frankrig stod stærkt på, at religionen ingen 

indflydelse havde herpå. Som for-argumenterne indikerer, var stort set alle 

fortalerne fra katolske lande, partier med kristne rødder eller selve Vatikanet. 

Hertil skal tilføjes gruppen af ydre højreorienterede partier, der argumenterede 

ud fra en, efter min mening, fremmedfjendsk overbevisning. Derfor kommer det 

ikke som nogen overraskelse, at de var for en benævnelse af kristendommen. 

Uanset kristendommens plads i præamblen, vil man være nødt til at gøre sig 

klart, at kulturen, og altså religionen, har indflydelse på politik12. Ikke alene har 

religionen indflydelse på politik, men den påvirker også opfattelsen af visse 

værdier. Værdier som fejlagtigt kaldes universelle. Når jeg bruger ordet fejlagtigt 

skyldes det, at religionens indflydelse på og opfattelse af begreberne netop 

medfører, at de ikke kan være universelle.  

                                                 
12

 Et godt eksempel i denne sammenhæng er Spanien, hvor man under Aznar og hans konservative 
”Partido Popular” var for en reference til kristendommen, men efter valget i 2004, hvor magten gik til 
Zapateros socialister, ændrede landet mening og gik imod en reference til kristendommen 
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Afslutningsvis tror jeg, at kristendommens indflydelse på en europæisk identitet 

blev diskuteret, da man i opbygningen af en identitet har behov for at skille sig ud 

i forhold til ”den anden”, og dermed er afgrænsningen, for at bruge Pedersens 

betegnelse, vigtig. Endnu vigtigere bliver den, når ”den anden” er det muslimske 

Tyrkiet, hvis skæbne afhænger af EU’s definition af sin identitet. At udfaldet blev 

en præambel uden kristendom burde give Tyrkiet gode udsigter, særligt med den 

franske vinkel på den politiske kontrakt, hvor religionen ingen rolle spiller, men 

er dette nu også tilfældet?  

 

Tyrkiet 
 

Tyrkiet har siden 1963 haft en associeringsaftale med EU. I 1996 blev oprettet en 

toldunion og i 1999 blev landet anerkendt som kandidatland for i 2005 at gå i 

gang med optagelsesforhandlingerne. Tyrkiets første formelle ansøgning om 

medlemsskab var i 1987 – flere år før de østeuropæiske lande. Alt andet lige kan 

det konstateres, at landet har søgt om optagelse igennem mange år. Ved alle 

udvidelser frem til i dag hedder det sig, at kravene og fordelene har været 

økonomiske og politiske. Politiske ved Middelhavsudvidelsen13, økonomiske ved 

EFTAudvidelsen14 og ved Østudvidelsen15 var det politiske og geo-strategiske 

faktorer der spillede ind, selvom de økonomiske heller ikke lå langt under 

overfladen. Ved ingen af disse ovennævnte udvidelser er kultur blevet nævnt 

eller omtalt16. Det er en debat, der er opstået i forbindelse med Tyrkiet.  

Skyldes dette den i medierne omtalte kulturelle kløft, som bl.a. udgøres af 

religion, og er dermed en bekræftelse af EU som et værdibaseret fællesskab? Eller 

skal forklaringen i bund og grund findes i landets størrelse og økonomiske 

forhold, og den indflydelse det ville få i EU samt den manglende villighed til at 

anerkende den græske del af Cypern sammenlagt med manglende respekt for 

bl.a. mindretal? Hermed altså en bekræftelse af EU som en rettighedsbaseret 

union. Når det kommer til udvidelse, er det som tidligere nævnt 

                                                 
13

 Grækenland i 1981, Portugal og Spanien i 1986. 
14

 Sverige, Finland og Østrig i 1995.  
15

 Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Lithauen, Ungarn, Polen, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta i 

2004.  
16

 Ved Grækenland var emnet kort oppe at vende. 
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Københavnskriterierne, der afgør muligheden for optagelse. Med disse kriterier 

lægger man vægt på EU som et politisk projekt, baseret på demokratiske værdier 

og menneskerettigheder. Disse værdier er dog problematiske, da de ikke alene 

kan opfattes som universelle og derfor gør EU til et grænseløst projekt (Holm, 

2004) (Pedersen, 2008), men også løber ind i problematikken om religionens 

indflydelse på og opfattelse af værdierne. I efterfølgende vil jeg komme ind på 

dette særligt i forbindelse med OIC’s Kairo-Erklæringen om Menneskerettigheder 

i Islam (CDHRI ) og FN’s Universelle Menneskerettighedserklæring (UNDHR). 

Inden vil jeg præsentere og analysere argumenterne for og imod optagelse af 

Tyrkiet og herefter sætte dem i forbindelse med diskussionen om identiteten og 

benævnelsen af kristendommen i præamblen, med henblik på at finde ud af, 

hvorvidt der eksisterer kulturelle grænser eller ej. 

 

For optagelse 

I Storbrittanien er David Cameron fortaler for en optagelse af Tyrkiet og anklager 

modstanderne for at være islamskeptikere og protektionnister (Shirbon 2010). 

Hans opfattelse af den nuværende situation beskriver han med følgende 

kommentar:  ”I believe it’s just wrong to say Turkey can guard the camp but not 

be allowed to sit inside the tent”. (David Cameron's disingenuous defence of 

Turkey. 2010, 27. juli). 

I samme spor, og i forlængelse af den langvarige optagelsesproces, har tidligere 

tyske kansler Gerhard Schröder sagt, at "my position is unchanged, and it won't 

change. [...] Turkey has held on to the promises it has made to us, now it's our 

turn to hold on to ours." Tidligere tyske udenrigsminister Joschka Fischer mener, 

at "the attitude of Ms Merkel17 [...] is dangerously blind considering the promises 

that have been made by German governments over the past 43 years, from 

Adenauer to Kohl". De mener begge, at optagelse af Tyrkiet vil bidrage til 

stabilitet og fred i regionen, samt til at nedbryde Vestens fordomme over for 

islam og muslimer. (Turkey in the EU – what the public thinks, 2009, 20. august). 

Dette er en mening, de deler med den tidligere danske udenrigsminister Uffe 

Ellemann-Jensen. I forlængelse af stabilitets-og fredsfordelene, nævner danske 

                                                 
17

 Se næste asnit for Merkels mening  
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Dybkjær, at Tyrkiet som grænseland mellem Europa og Asien bør være en del af 

Europa, da vi således kan påvirke landet fremfor at overlade det til Asien. Hun 

begrunder dette med, at set ud fra historien er det bedst at have grænselandet på 

sin side (EU-opl. 2002: konventshøring).   

Italienske Emma Bonino mener, at optagelse af Tyrkiet skal ses som 

udgangspunkt for opbygningen af en politisk Europæisk Union, der er "based not 

on religion or faith, but on mutual respect for common democratic and 

fundamental values.” Hun understreger, at Tyrkiet skal behandles som alle andre 

ansøgerlande og at ingen nye forholdsregler kan gøre sig gældende, hvorfor hun 

er "against any attempts to introduce permanent safeguard clauses, notably on 

free movement, in the negotiations, as that would be in fundamental breach of the 

Treaties." (Yes to Turkey in a ’Political’ European Union. 2004, 14. december).  

Også italienske Berlusconi er fortaler for en optagelse af Tyrkiet. At Tyrkiet 

allerede er medlem af NATO og samtidig spiller en vigtig rolle, hvad angår 

Mellemøsten, er ifølge ham to faktorer, der gør landet interessant for EU. (Italy 

wants to fast-track Turkey's EU membership. 2008, 13. november).   

Englands udenrigssekretær David Miliband tilføjer, at en optagelse af Tyrkiet har 

adskillige fordele, ikke bare sikkerhedsmæssige men også når det kommer til 

EU’s energibehov, hvor Tyrkiet er transitland. Derudover er Tyrkiet en vigtig 

allieret i kampen mod stoffer og international kriminalitet. (Miliband: Turning 

Turkey away from EU 'unconscionable'. 2009, 27. oktober). 

Til trods for at man i Polen har udtrykt bekymringer omkring den eventuelle 

fordeling af subsidier til Tyrkiet, samt de økonomiske konsekvenser dette vil 

have for EU, støtter man fuldt op om landet som fremtidigt medlem af EU. (EU-

Turkey relations. 2011, 12. maj). Ikke overraskende er Tyrkiets premierminister 

Erdogan for. Hans argument er, at EU ved at optage Tyrkiet vil bevise, at "it is not 

really a Christian club, but a place where civilisations meet". (European values 

and identity, 2011, 21. marts).  

 

Imod optagelse 

Frankrig og Østrig er de mest indædte modstandere af optagelse af Tyrkiet. Dog 

ligger Tyskland med Angela Merkels kristendemokrater ikke langt bag dem. 

Chirac var forholdsvis neutral i sagen, og trak i langdrag pga. manglende 
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opfyldelse af Københavnskriterierne. Efter Sarkozy blev valgt til præsident i 

2007, er modstanden dog blevet mere udtalt, og Sarkozy har med kommentarer 

som ”Turkey has no place in Europe”. (Turkey in the EU – what the public thinks, 

2009, 20. august)  klart udtrykt, hvad han mener herom. Sarkozy mener 

yderligere, at der er behov for " a well-organised Europe [...] That means we 

cannot expand without borders. We shouldn't make any empty promises to 

Turkey”. (Turkey shocked by Franco-German election rhetoric. 2009, 11. maj). 

Ydermere nævner han, at EU med en optagelse af Tyrkiet vil blive endnu sværere 

at regere (Guetta 2010). Tyske Angela Merkel deler dette synspunkt, da hun er 

"fully convinced that accepting Turkey would overburden the EU politically, 

economically and socially and would endanger the European integration process" 

(Turkey: France and Germany turn up the heat. 2005, 29. august).   

Valéry Giscard d’Estaing har i forbindelse med diskussioner om optagelse af 

Tyrkiet udtalt, at ”hvis Tyrkiet bliver medlem af EU, vil det betyde EU’s endeligt, 

fordi visse diskussioner ikke kan udstrækkes til lande, som har en anden kultur, 

en anden indfaldsvinkel, en anden måde at leve på” (Holm 2004). I Danmark har 

Thomas Kraarup fra Konservative også en mening om kultur i EU, og svarer nej 

på spørgsmålet om en afvisning af Tyrkiet ikke vil skubbe landet længere væk fra 

de europæiske værdier. Hans begrundelse er, at EU har lov til at have en grænse 

og bygge på et kulturelt fællesskab (Agger 2009). Danske Skaarup har, som set i 

afsnittet om kristendommens benævnelse, sagt, at han vil gøre sit for at Tyrkiet 

ikke bliver optaget, da Europa er overordnet kristent, hvorfor Tyrkiet ikke har en 

plads (EU-opl. 2003:16. konvent). 

Tidligere tyske kansler Helmut Schmidt har ytret, at Tyrkiets optagelse ville åbne 

døren for andre muslimske lande og EU vil dermed blive degenereret til en 

frihandelszone (Pedersen 2006:178) samt at landets upassende civilisation burde 

udelukke det fra EU (Hurd 2010:189). 

 

Diskussion 

Sarkozy nævner overordnet geografi som faktor, men når han yderligere 

konstaterer, at et velorganiseret EU indebærer grænser, har han svært ved at 

skjule, at han, trods ønsket om et sekulært EU, alligevel mener, at religion spiller 

en rolle, da et sekulært EU jo netop burde have plads til Tyrkiet. Som laïque burde 
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han ikke kunne udelukke Tyrkiet på kulturel og religiøs baggrund, da Tyrkiet 

også er laïque og ser religion som en trussel for den nationale identitet (Hurd 

2010:194)18. Når Sarkozy påstår, at EU vil blive sværere at regere ved en 

optagelse af Tyrkiet, henviser han enten til at landet er for kaotisk eller også 

erkender han, at kultur og religion har en indflydelse på politik, hvilket vil gøre 

beslutningsprocesserne endnu mere omstændige en de er i dag, da denne 

indflydelse vil betyde større meningsforskelle. Jeg hælder til, at han henviser til 

det sidste. Det er pudsigt, at han i debatten om Forfatningstraktaten ønsker et 

sekulært Europa, men samtidig kan siges at trække grænsen langs en såkaldt 

kristen linie, som skiller Tyrkiet fra Europa. Merkel argumenterer ud fra de 

samme kriterier som Sarkozy, hvilket til gengæld overrasker mindre, da hun er 

fortaler for, at kristendommen spiller en rolle i EU’s identitet. Giscard d’Estaing er 

mere direkte, og sætter lighedstegn mellem kultur og religion. Hans kommentar 

illustrerer fint, hvordan værdiforskelle og begrebsopfattelser har en indflydelse 

på EU-samarbejdet, som tidligere omtalt. Det kan derfor undre, at han som 

præsident for Det Europæiske Konvent ikke var fortaler for en benævnelse af 

kristendommen, da denne kommentar netop viser, at han mener, at religion 

spiller en rolle og skal være med til at afgøre, hvem der kan blive optaget i EU. 

Til Frankrigs, og for den sags skyld også Tysklands, forsvar skal dog nævnes, at 

med optagelse af Tyrkiet, vil de begge pludselig se sig overgået i størrelse, hvilket 

måske også kan være medvirkende til deres modvillighed. Forsvaret er dog 

kortvarigt, da størrelsesargumentet kan fortolkes som en politisk korrekt 

undskyldning. At modarbejde Tyrkiet på grund af dets størrelse viser, at kulturen 

spiller en rolle i politik. Dette fordi Tyrkiet som EU’s største medlemsland i 

befolkningstal vil få mange stemmer, hvilket umiddelbart kan forskrække nogle 

lande, i forbindelse med kvalificeret flertalsafstemninger.  

Det er generelt interessant, at både Frankrig og Tyskland går ind for en speciel 

samarbejdsaftale med et priviligeret partnerskab Tyrkiet, hvorfor de ikke er 

uinteresserede i de økonomiske gevinster, der vil være forbundet hermed. Når 

Cameron omtaler Tyrkiet som lejrvogter, der ikke får adgang, er hans kommentar 

ganske rammende og passer fint på kommentarerne om priviligeret partnerskab. 

                                                 
18

 Hans udtalte modstand kan måske også bunde i, at moderniteten udsprang efter Revolutionen i Frankrig, hvor 

man decideret var anti-religiøs (Hunter 2009:4)  
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Tyrkiet må få lov til at deltage i de ting, der giver afkast til EU, men vi vil ikke have 

landet med i det politiske samarbejde, da det vil være en byrde eller ikke vil 

kunne forene sig med ”vores identitet”. Forslagene til dette priviligerede 

partnerskab understreger ydermere, at EU er mere end blot et økonomisk 

samarbejde, samt at et politisk samarbejde er under kulturel indflydelse, da det 

ellers ikke giver megen mening at holde Tyrkiet udenfor. Det er netop de 

økonomiske gevinster, der lader til at motivere Englands positive indstilling til 

optagelse af Tyrkiet. Men generelt er liberale England fortaler for udvidelse, da 

det betyder mere samhandel og dermed større økonomisk udbytte. Italienske 

Boninos kommentar kan kun fortolkes som en forkærlighed for den politiske 

union. Det burde være samme toner fra Frankrig, men dette er langt fra tilfældet. 

Det kunne derfor være interessant at høre, hvad Bonino mente i sagen om en 

reference til kristendommen, for at se, hvor konsekvent hun er. Andre fortalere 

repræsenterer sikkerhedsaspektet. Hermed forstået at det er bedre at have 

Tyrkiet inde fremfor ude, for hvem ved, hvem de kan finde på at alliere sig med, 

hvis det ikke er Europa? Hermed appelerer man indirekte til folks frygt, hvilket 

ikke forekommer som den mest indlysende måde, at få Tyrkiet med i EU på. 

Danske Dybkjær lader umiddelbart til at være for en optagelse af Tyrkiet. Hun 

nævner, at man ved at optage landet bedre kan påvirke det, og understreger altså, 

at der er tale om noget ”anderledes”, som man er nødt til at europæisere. 

Derudover påpger hun, at historien har vist, at grænselande kan være ”farlige”, 

hvorfor det er bedst at få Tyrkiet med. Hendes frygt for at en benævnelse af 

kristendommen ville kunne bruges som argument for at udelukke Tyrkiet, er 

altså en decideret frygt og ikke en egentlig overbevisning om, at Tyrkiet skal være 

med i EU. Sikkerhedsaspektet er i diskussionen om Tyrkiet det foretrukne 

argument for, at landet skal optages. De fleste fortalere mener ydermere, at nu 

har landet ventet længe nok. Italienske Berlusconi var fortaler for en reference til 

kristendommen og er samtidig fortaler for optagelse af Tyrkiet. Han understreger 

at landet allerede ses som europæisk i og med, at det er medlem af NATO. 

Samtidig henviser han også til sikkerhedsaspektet - særligt i Mellemøsten. Dog er 

det en ting at være med i Nato men noget andet at være med i EU, da sidstnævnte 

har en mere dybdegående integration, hvor solidaritet tildeles en vigtig plads. 

Tyrkiets egen fortaler, Erdogan, spiller på, at hvis de ikke bliver optaget i EU, vil 
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betegnelsen ”kristen klub” som definition på EU blivet slået fast med 

syvtommersøm. Tager man derimod imod Tyrkiet, vil man vise, at EU er et sted, 

hvor civilisationer mødes. Med denne kommentar lægger Erdogan ikke skjul på, 

at der er tale om to forskellige kulturer, sågar to forskellige civilisationer.  

Det er muligt, at Københavnskriterierne ikke er opfyldte, hvilket flere 

modstandere nævner, men at afvise Tyrkiet med henvisning til manglende 

opfyldelse af Københavnskriterierne, kan stadig ikke overbevise mig om, at 

kulturen ingen rolle spiller, da andre kandidatlande (særligt Rumænien og 

Bulgarien) ved optagelse havde alvorlige mangler inden for samme områder. Ser 

man på Åsa Lundgrens analyse (Sjursen 2006, kap. 7), påviser hun, at Tyrkiet er 

blevet behandlet anderledes end Østlandene under processen op til 2004 

udvidelsen. Den financielle og moralske støtte, som blev tildelt Østlandene, var 

stort set fravarende i Tyrkiets tilfælde. Sammenligner man Rumænien og Tyrkiet 

i årene op til udvidelsesbeslutningen i 1993, var Tyrkiet bedre stillet både hvad 

angår demokrati, menneskerettigheder og økonomi, hvorfor forklaringen kan 

findes i et kulturelt tilhørsforhold med de østeuropæiske lande (Sjursen 

2006:139)19. Et kulturelt tilhørsforhold, der åbenbart ikke eksisterer i Tyrkiets 

tilfælde. Det er også tydeligt, at Tyrkiet bliver behandlet anderledes, når man 

kigger på Boninos kommentar om, at hun er imod at der tages nye forholdsregler. 

Med dette henviser hun til Frankrig, da Sarkozy har forsøgt sig med adskillige 

tiltag, forat holde Tyrkiet ude. Der har f.eks. været tale om, at der skulle holdes 

afstemning ved optagelse af Tyrkiet, hvilket man aldrig før har set i EU’s historie. 

Derudover har der fra Kommissionens side også været tale om, at Tyrkiet skulle 

udelukkes fra nogle af de principper, som EU mere eller mindre bygger på. Her 

tænker jeg særligt på borgernes ret til fri bevægelse. Men at tilbyde Tyrkiet 

medlemsskab for så at fratage det nogle af medlemsskabets goder forekommer 

som et slags andenrangsmedlemskab. Dette forslag hænger måske sammen med, 

at der alligevel er nogle, der ser EU som en civilisation ud fra Huntingtons teori 

om civilisationernes sammenstød20, og derfor vil foretrække at Tyrkiet forbliver 

på sidelinien. Schmidt passer i hvert fald godt ind i dette perspektiv, når han 

proklamerer, at Tyrkiet er en upassende civilisation. Han siger hermed, at den 

                                                 
19

 Efterfølgende har man dog tildelt Tyrkiet samme fordele, men alligevel står forhandlingerne i stampe 
med Københavnskriterierne som undskyldning. 
20

 Se Samuel Huntingtons “The Clash of Civilizations?” I Foreign Affairs, Sommer 1993.  
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europæiske civilisation er overlegen, hvilket også stemmer overens med Shores 

iagttagelser angående EU’s kulturpolitik. Han påpeger, at når EU ser sig som en 

civilisation, der bl.a. adskiller sig via religion, medfører det kulturracisme og øger 

fremmedhad, hvilket synes at være rammende betegnelser for Schmidts 

ovenstående kommentar. Med Schmidts anden kommentar om, at EU vil blive 

degenereret til en frihandelszone ved optagelse af muslimske lande, siger han 

indirekte, at EU pt. er mere ”end bare” handel og økonomi, og altså må være 

enten rettigheds-eller værdibaseret. Så er spørgsmålet om det er rettighederne 

eller værdierne, der ikke er forenelige med muslimske lande? Eller om de hænger 

uløseligt sammen? Dette medfører igen et spørgsmål om, hvorvidt EU’s 

handlekraft stopper ved den religiøse grænse, som Tyrkiet repræsenterer og 

dermed viser, hvordan religion og kultur hænger sammen med politik og 

demokrati? 

 

 Delkonklusion  

 Endnu en gang indikerer de fremførte argumenter og kommentarer, at man i EU 

ikke er helt enige om identiteten og enheden. Nogle lægger vægt på EU som en 

politisk enhed, mens andre fremhæver kulturen som fundament for de grænser, 

EU nu engang er nødt til at trække i jagten på sin identitet. Sarkozy og Merkel er 

trods forskelligt syn på kristendommens plads i Forfatningstraktaten enige om, at 

EU’s handlekraft stopper ved Tyrkiet. Ingen af dem nævner direkte kulturelle 

grænser, men deres argumenter indikerer, at kulturen spiller en rolle i politik og 

altså opstiller grænser for EU som politiskk enhed. Særlig interessant er Frankrig, 

der som indædt forsvarer af en sekulær EU baseret på den ”politiske kontrakt”, 

samtidig er den mest indædte modstander af optagelse af Tyrkiet. Dette fremstår 

meget selvmodsigende og giver indtryk af, at argumenteringen om EU som en 

politisk enhed blot er et dække over, at man i Frankrig mener, at kulturen og 

religionen spiller en rolle i politik, og hermed altså er en bekræftelse af, at man 

ikke kan adskille kultur og politik.  

Andre lande var konsekvente og sammenhængende i deres argumentering og 

takkede nej til kristendommen og ja til Tyrkiet. I denne gruppe var Danmark og 

England. Så var der er lande som Polen og Italien, særligt anført af Berlusconi, der 

trods ønske om reference til kristendommen samtidig ønsker at se Tyrkiet i EU. 
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Dog er argumenterne for Tyrkiets optagelse ikke baseret på en følelse af 

slægtskab som f.eks. med østlandene, men i stedet argumenteres ud fra hvad jeg 

vil kalde en frygtfaktor. Det er bedre at have Tyrkiet med, da man på denne måde 

ved hvor man har dem.  

De argumenter der fremføres mod optagelse kan ikke alene siges at basere sig på 

manglende opfyldelse af Københavnskriterierne, men snarere på en latent følelse 

af, at kultur – underforstået religion – spiller en rolle. Københavnskriterierne 

danner i stedet rammerne for en politisk korrekt undskyldning. Hvor stor en rolle 

religionen spiller, vil jeg undersøge nærmere i følgende afsnit.  

 

Tyrkiets opfattelse af demokratiske værdier 

EU er et politisk og ikke kulturelt fællesskab ifølge Københavnskriterierne, hvor 

grænsen for udvidelse drages ved værdier som demokrati og menneskerettig-

heder. Men går man i dybden med disse kriterier, opstår problematikken om, 

hvorvidt kultur og politik kan adskilles. I 1948 vedtog FN den Universelle 

Menneskerettighedserklæring (UNDHR)21, der har til formål at beskytte 

demokratiet og menneskerettighederne. 42 år efter, i 1990, vedtog OIC (The 

Organisation of the Islamic Conference) Kairo-Erklæringen om 

Menneskerettigheder i Islam (CDHRI) 22, der følgeligt skulle have samme formål. 

Grunden til at jeg kommer ind på disse to erklæringer er, at begge blev 

underskrevet af Tyrkiet, der således har sat sig selv i en problematisk situation, 

da erklæringerne har to vidt forskellige syn på, hvad menneskerettigheder 

indebærer. Jeg vil ikke gennemgå de to erklæringer ned til mindste detalje, men i 

stedet kigge på nogle af de værdier, som i Europa kaldes universelle. Med dette 

håber jeg, at komme nærmere religionens - og altså kulturens - indflydelse på 

opfattelsen af de såkaldte rent politiske værdier som demokrati og 

menneskerettigheder samt finde ud af, hvorvidt Tyrkiet og islam kan forenes 

med et sekulært Europa.  

 

                                                 
21

 Se bilag  
22

 Se bilag  
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Kairo-Erklæringen om Menneskerettigheder i Islam over for FN’s 

Universelle Menneskerettighedserklæring23 

Det første der falder én i øjnene er navnet på erklæringen. Det drejer sig ikke om 

menneskerettigheder generelt, men om menneskerettigheder i islam, hvorfor 

man foranlediges til at tro, at der i islam må være forskel på opfattelsen af disse 

rettigheder. Dernæst kommer indledningen, hvori det nævnes, at trods 

menneskehedens avancerede materialistiske og videnskabelige niveau, er 

menneskeheden stadig ”in dire need of faith to support its civilization as well as a 

self motivating force to guard its rights”. Generelt refereres der til religion, Gud 

og Allah i adskillige paragraffer. F.eks. er alle mennesker ifølge artikel 1 født lige 

men udgør samtidig én stor familie, der er underordnet Allah og nedstammer fra 

Adam. Alle har i begge erklæringer ret til liv, men livet er i CDHRI derudover en 

gave fra Gud. Ydermere har man også ret til at tage liv ifølge artikel 2a i CDHRI, så 

længe det foregår i overenstemmelse med Sharia.  

Når det kommer til ligestilling, er der også forskel mellem de to erklæringer. I 

CDHRI er alle lige i værdighed, mens der ikke omtales noget om rettigheder, som 

det er tilfældet i artikel 1 i UNDHR. Ydermere skal artikel 6a i CDHRI fremhæves. 

Heri konstateres, at kvinden er lige med manden, når det kommer til værdighed, 

samtidig med, at hun har sine egne rettigheder og pligter. Hermed altså sagt, at 

hun ikke er ligestillet manden når det kommer til rettigheder. Dette gør sig ikke 

alene gældende for kvinder, men er som sagt et generelt træk i CDHRI. Derudover 

er det ifølge artikel 6b mandens pligt, at underholde og sikre familiens ve og vel.  

Ret til undervisning gør sig gældende i begge erklæringer, og i CDHRI er det 

endda obligatorisk at søge viden (artikel 9a). Dog er der forskel på, hvad denne  

undervisning og nye viden skal bruges til. I UNDHR er det med henblik på respekt 

for menneskerettigheder og friheder samt styrkelse af tolerance og venskab på 

tværs af nationer, racemæssige og religiøse grupper (artikel 26 styk 2). I CDHRI 

er det ifølge artikel 9a og b, med henblik på at skabe kendskab til islam og afsløre 

universets hemmeligheder til fordel for menneskeheden. Derudover specificeres 

det, at religionsundervisning er en rettighed, der skal udvikle menneskets tro på 

Allah.   

                                                 
23

 I analysen vil jeg forkorte for lethedens skyld og det bliver som følger: CDHRI for Cairo Declaration on 

Human Rights in Islam og UNDHR for United Nations’ Universal Declaration og Human Rights.   
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Religionsfrihed er en rettighed i UNDHR artikel 18, og alle har ret til at skifte 

religion eller tro. I CDHRI omtales religionsfrihed slet ikke. Til gengæld har islam 

sin helt egen artikel 10. Heri omtales islam som den ”true religion of unspoiled 

nature”. Der står ikke konkret, at religionsfrihed er forbudt, men blot, at man ikke 

må udnytte folks uvidenhed eller fattigdom med henblik på religionsskifte. 

Også ytringsfriheden er i CDHRI begrænset af Sharialovgivningen og i artikel 22a 

fremføres det, at alle har ret til frit at ytre sig, blot det ikke går imod Shariaens 

principper. Hertil må man vel sige, at ordet frit i realiteten er overflødigt? I 

samme artikel styk c nævnes, at information er en afgørende nødvendighed for 

samfundet, dog kun så længe det ikke misbruges til bl.a. at svække samfundets 

tro. Skulle der på noget tidspunkt være tvivls- eller fortolkningsspørgsmål i 

forbindelse med CDHRI, præciserer artikel 24 og 25, at alle erklæringens 

rettigheder og friheder er underlagt Sharia.  

 

Diskussion 

Sharia har som påpeget ovenfor en overodnet plads i CDHRI, hvorfor den alene på 

denne baggrund adskiller sig fra UNDHR. Sharia, der betyder vej på arabisk, er 

religiøs lovgivning og er muslimernes rettesnor inden for både dagligdagens 

rutiner, familiære og religiøse anliggender samt finansielle aspekter (Johnson 

2010). Når man i medierne hører om stening eller piskning, er det straf afsagt 

under Sharialovgivningen. Det skal dog i denne sammenhæng tilføjes, at Sharia 

fortolkes forskelligt, og at i det sekulære Tyrkiet er shariaen begrænset til 

familiære og personlige sager24. Men uanset hvad, har Tyrkiet skrevet under på 

Kairo-Erklæringen, hvilket umiddelbart må betyde, at landet kan stå inde for, at 

Sharia er retfærdighedens og rettighedernes vogter.  

Ifølge Habermas teori burde Tyrkiet blive optaget i EU, da en fælleseuropæisk 

identitet hurtigere vil udvikle sig, ved at de nationale kulturer åbner for 

inddragelse af borgere med anden religiøs overbevisning (se side 15). Men når 

han samtidig plæderer for, at denne identitet vil tage rod i universelle 

rettigheder, ser han bort fra religionens indflydelse på og opfattelse af disse, 

hvilket CDHRI illusterer. Tager man f.eks. begrebet tolerance, der i  UNDHR 

                                                 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia
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forekommer vigtigt i respekten af andres religioner og for bevarelsen af det 

demokratiske samfund, vil man se, at det stammer fra kristen og katolsk tro 

(Albinus 2006:66-67). For Derrida er begrebet tolerance ladet med modsigelse, 

da magt ifølge ham ”danner mulighedsbetingelse for tolerance”, men samtidig 

”udgør en umulighedsbetingelse for det, som er dens normative horisont, nemlig 

at sikre lige ret for alle, eller det, som Derrida faktisk forstår som et slags 

modbegreb til tolerance, nemlig true hospitality, den sande eller ubetingede 

gæstfrihed” (Ibid.:67). Han præciserer, at når man taler om tolerance og 

demokrati i vestlig forstand, er det i virkeligheden ikke en ubetinget tolerance 

eller lighed, der danner grundlaget, men en magtladet tolerance, der ”tillader 

sameksistens på de bedrevidendes vilkår” (Ibid.:69). I tilfældet om optagelse af 

Tyrkiet vil det derfor betyde, at tyrkerne kan få lov til at leve sammen med ”os 

andre”, men på ”vores bedrevidende” vilkår, hvilket vel egentlig godt kan siges at 

passe meget godt. Man mener jo også, at ”vores” værdier er så gode, at de er 

universelle, hvilket også henviser til Derridas bedrevidenhed. Habermas derimod 

mener, at der i et rettighedsbaseret demokratisk samfund  

ikke er plads til en priviligeret position, hvorfra nogen sætter grænserne 

for tolerance. Det er ikke på baggrund af præferencer eller partikulære 

værdi-orienteringer, at man i overbærenhed og inden for rimelighedens 

grænser tillader afvigende opfattelser i et moderne multikulturelt 

samfund, men på baggrund af en normativt forpligtende respekt eller 

reciprocitet, der gælder for alle. Og dette er tolerancens nødvendige 

grænser. Den giver kun mening under forudsætning af, at dens grundlag 

ikke betvivles. Dette grundlag er, som sagt normativt, og af samme grund 

kan og må gyldighedsspørgsmål af normativ og etisk (religiøs) art ikke 

blandes sammen. (Albinus 2006:71)  

Men  som både Albinus (2006) og Thomas Pedersen (2008) gør opmærksom på, 

er det svært at opretholde en ren rationel diskurs, hvor religion ikke øver 

indflydelse. Habermas mener altså, at den demokratiske orden stammer fra 

rationaliteten, men som Thomas Pedersen siger, er mennesket ikke alene 

rationalt men også emotionelt. Det emotionelle hentes fra menneskets identitet – 

i dette tilfælde religionen. Netop med udgangspunkt i de to erklæringer ser man 
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tydeligt, hvordan religionen spiller en rolle, når det kommer til opfattelsen af de 

begreber, der i Europa, udgør demokratiet. 

Ytringsfriheden er et andet eksempel. I forbindelse med Muhammedtegningerne 

og med Anders Fogh Rasmussens udnævnelse til NATO’s generalsekretær opstod 

der en del tumult. Tyrkiet blokerede for Fogh Rasmussen, fordi han ikke havde  

undskyldt for Muhammedtegningerne, der ifølge Erdogan, var ”an attack against 

our spiritual values”, hvorfor han mente, at ”there should be a limit of freedom of 

press."25 Der har efterfølgende været debat i FN om hvorvidt ytringsfriheden 

skulle indskrænkes til ikke at måtte krænke religioner. Dette, sammenholdt med 

forskellen på de to erklæringer, illustrerer, at der er forskellige opfattelser af de 

såkaldte politiske og universelle værdier. 

Demokrati bør i realiteten ikke bygge på religion, men kigger man på 

udbredelsen i henholdsvis Europa og den islamiske verden, danner der sig et 

billede, der ikke er til at tage fejl af. I Europa er demokratiet fremherskende, 

hvorimod det er svært at få øje på i den islamiske verden26. Skyldes det måske, at 

religion har indflydelse på politik? Kristendommen kan siges at indeholde 

værdier, der er forenelige med demokrati, hvorimod islam snarere spænder 

ben27. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at kristendom skal nævnes som 

værdigrundlag, men kunne nævnes som en historisk forudsætning for demokrati 

(Sørlander 2007).  

Da Tyrkiet ikke er et kristent land, opstår spørgsmålet, om det som et muslimsk 

land overhovedet kan forenes med et sekulært Europa, med værdier der trods 

særligt franske modsigelser, stammer fra kristendom? Har værdierne deres 

rødder i de store strømninger i europæisk historie (oplysningstiden, den græske 

arv, romerret, etc.), som flere af de sekulære mener, er det stadig et aktuelt 

spørgsmål at stille, da Tyrkiet ikke er blevet påvirket af disse strømninger 

(Pedersen 2008:177) og fordi kristendom udgør én af disse strømninger. 

 

                                                 
25

 http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/04/muhammadcartoons.pressandpublishing  
26

 I OIC beskrives kun 3 af medlemslandene som værende svagt demokratiske. 
27

 Der er dog også andre aspekter i denne sag. F.eks. er der i mange ”udemokratiske” islamiske eller afrikanske 

lande, andre forhold der gør sig gældende; geografi, klima, etc.   

http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/04/muhammadcartoons.pressandpublishing
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Delkonklusion 

Analysen af de to erklæringer understreger det problematiske sammenfald 

mellem kultur og politik. I CDHRI har Tyrkiet underskrevet nogle 

menneskerettigheder, som man i Europa vil opfatte som diskriminerende. De har 

skrevet under på, at alt er underlagt Sharia og altså er underlagt Gud. Dette går 

stik imod den sekulære livsstil i Europa. Værdierne der nævnes som EU’s 

fundament i Lissabontraktaten, f.eks. solidaritet, tolerance og ligestilling mellem 

mænd og kvinder, er værdier, der opfattes anderledes af Tyrkiet. Tager man 

udgangspunkt i CDHRI, vil man bemærke, at ligestillingen mellem mænd og 

kvinder ikke har meget at gøre med den ligestilling, vi kender i Europa. Tolerance 

er et begreb påvirket af kristendommen, og skiller sig alene på denne baggrund 

ud, og disse faktorer vil skabe problemer for solidariteten. 

Når man i EU taler om universelle værdier, er det derfor misvisende, for som 

sammenligningen af de to erklæringer viser, spiller religionen en rolle, når det 

kommer til opfattelse af værdier, hvorfor det europæiske værdisæt umuligt kan 

være universelt. De to erklæringer viser, at værdierne ikke kan være rent 

politiske som i Habermas’ forstand, da værdier vil være under indflydelse af 

religion - i EU’s tilfælde kristendommen. Sammenligningen viser os netop, at folk 

opfatter værdier og begreber forskelligt, og derfor er Habermas’s teori om en 

rettighedsbaseret union svær at realisere. I stedet kan jeg give kulturteoretikerne 

ret og hermed bekræfte min mistanke om eksistensen af kulturelle grænser.   

 

Sammendrag og konklusion 
 

Sammendrag  

Indledningsvis gør jeg opmærksom på, at før eksistensen af kulturelle grænser 

kan påvises, er det nødvendigt at definere EU’s identitet, da den vil have 

indflydelse herpå. Til at hjælpe mig kiggede jeg først på teorien, hvor alle er enige 

om, at EU skal have en fælles identitet for at komme det demokratiske underskud 

til livs. Der er også bred enighed om, at der på nuværende ikke eksisterer et 

europæisk demos (europæisk folk), hvilket er nødvendigt for at skabe en  

fællesskabsfølelse. Grundlaget for fællesskabsfølelsen og identiteten er punktet, 
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hvor de skilles. EU’s motto ”forenet i mangfoldighed” illusterer fint, hvordan de to 

teoretiske grene opfatter EU. I Habermas’ rettighedsbaserede EU betyder det, at 

borgerne deler de samme politiske og borgerlige værdier, alt imens de tilhører 

forskellige kulturer. Her vil EU være et spørgsmål om politik og ikke kultur. For 

Shore, Grimm og Pedersen står ”forenet i mangfoldighed” for en slags familie af 

nationer, hvor det er på tide at få fastlagt grænserne, da EU ikke kan identificere 

sig så længe, der mangler en klar afgrænsning.  

For at finde frem til identiteten og hermed de kulturelle grænser på den bedst 

mulige måde, har jeg, udover den relevante teori, udvalgt to cases, der ikke kun er 

med til at definere identiteten men også modspiller hinanden. Det drejer sig om 

Forfatningstraktaten med dens reference til kristendommen samt optagelse af 

Tyrkiet. I begge cases har jeg kigget på de fremførte argumenter samt 

kommentarer for at komme de kulturelle grænser nærmere. Forfatningstraktaten 

og referencen til kristendommen fortælles os, at man i EU ikke er enige om 

religionens indflydelse på identiteten. Nogle mener, at EU er et sekulært 

samarbejde baseret på en politisk kontrakt, hvorfor kristendommen ikke har 

nogen plads. Her var særlig Frankrig fortaler. Andre mente, at religionen har stor  

indflydelse på den europæiske historie udover at være kilden til sekularismen. 

Overordnet gik jeg ud fra, at hvis man mener, EU er en sekulær union baseret på 

en ”politisk kontrakt” i form af en religionsfri forfatning, så burde man være åben 

over for optagelse af Tyrkiet. Men i stedet fortæller min case om Tyrkiet os, at det 

nogle argumenterer for i forbindelse med benævnelsen af kristendommen, har de 

efterfølgende svært ved at støtte op om, når det kommer til optagelse af Tyrkiet, 

hvilket viser, at kristendommen alligevel spiller en rolle, når det kommer til at 

opstille grænser samt definere sin identitet. Derudover bringer begge mine cases 

også et andet spørgsmål på banen; nemlig hvorvidt kultur (og altså religion) og 

politik kan adskilles. I besvarelsen af dette spørgsmål har jeg analyseret de 

forskellige begrebsopfattelser ud fra en sammenligning af FN’s Universelle 

Menneskerettighedserklæring og OIC’s Kairo-Erklæring om Menneskerettigheder 

i Islam. Mine analyser og sammenligninger har ført mig til at konkludere som 

følger nedenfor. 
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Konklusion  

 At ikke alene teoretikerne men også EU har problemer med at definere sin 

identitetet, kommer ikke som nogen overraskelse efter at have analyseret 

argumenterne i mine to cases. EU har ikke, som det ses i nationaltstaterne, en 

stærk fælles identitet, trods adskillige tiltag, der, som Shore påpeger, bygger på 

nationalstaternes modeller. Men der eksisterer alligevel et slags fælles 

værdigrundlag, der inkluderer ”os i Europa”, men ikke resten af verden (Sjursen 

2006:213). Og i hvert fald slet ikke Tyrkiet. At der ikke er plads til Tyrkiet 

indikerer, at der, trods udfaldet af diskussionen om benævnelse af kristendom i 

Forfatningstraktaten, eksisterer en eller anden identitet, hvor religion øver 

indflydelse. Argumenterne der fremføres i forbindelse med Tyrkiet kører i et 

selvmodsigende kulturspor, og er uden sammenhæng, når de stilles over for 

debatten omkristendommen. Modstanderne af Tyrkiet argumenterer i en politisk 

korrekt stil, hvor Københavnskriterierne fungerer som dække over deres reelle 

opfattelse, hvorimod fortalerne har en tendens til at argumentere ved at fremme 

folks frygt.  

Jeg vælger ud fra de i specialet gennemgåede cases, at konkludere, at der på 

nuværende tidspunkt eksisterer kulturelle grænser, da religionen og kulturen 

konstant fremhæves i forbindelse med Tyrkiet. Hertil skal tilføjes, at ved at stille 

landenes argumenter og de to cases overfor hinanden, kan jeg konstatere, at 

uanset om man vælger at opfatte EU som en økonomisk, politisk eller 

værdibaseret enhed, er det svært at løsrive sig fra den idehistoriske tilknytning til 

kristendommen. Dette behøver dog ikke betyde, at EU er en ”kristen klub” eller at 

EU direkte behøver at repræsentere de kristne ideer, hvilket også kom til udtryk 

under diskussionen om Forfatningen. Men når det kommer til optagelse af 

Tyrkiet er det dog ofte disse tangenter, man spiller på for at modarbejde landets 

vej mod EU.  

At det er svært at løsrive sig fra kristendommens indflydelse understreges særligt 

i forbindelse med sammenligningen af værdiopfattelserne i de to 

menneskerettighedserklæringer, og det er på baggrund af dette, at jeg vil påstå, at 

kultur og politik ikke kan skilles ad. De modsigende argumenter fra særligt 

Frankrig kan også siges at støtte op om denne konklusion. Kulturen og religionen 

er med til at forme de værdier, der betragtes som grundlaget for det politiske 
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samarbejde. Derfor skal man, uanset hvad man i EU og andre studiekredse 

kommer frem til, have sammenfaldet mellem kultur og politik in mente, når 

identiteten skal defineres og det politiske samarbejde uddybes. En EU med endnu 

mere kulturel mangfoldighed end i dag, vil ikke få lettere ved at træffe 

beslutninger eller udvise solidaritet når det virkelig brænder på. 

 

Overordnet synes jeg, at begge mine cases modarbejder Habermas’ teori om, at 

man kan skabe fællesskab ud fra en forfatning uden et behov for en fælles kultur. 

Det er netop kulturen, underforstået kristendommen, der spiller en afgørende 

rolle i begge.  

Afslutningsvis skal det siges, at det er vigtigt for EU, at få defineret identiteten, for 

så længe EU fremstår som grænseløst, vil debatten fortsætte, da der, som 

debatten om kristendommens plads i Forfatningstraktaten viser, er behov for en 

klar definering af, ”hvem vi er”. Dette er nødvendigt, da man ikke kan vælge at 

inkludere eller ekskludere andre, hvis man ikke selv ved, hvad det er de 

inkluderes i eller ekskluderes fra (Sjursen, 2006). Altså kan Tyrkiets europæiske 

skæbne ikke bestemmes, hvis Europa ikke selv kender sin identitet.  
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The Universal Declaration of Human Rights 
 

PREAMBLE 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all 

members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,  

 

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have 

outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall 

enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as 

the highest aspiration of the common people,  

 

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to 

rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of 

law,  

 

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,  

 

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in 

fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal 

rights of men and women and have determined to promote social progress and better 

standards of life in larger freedom,  

 

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United 

Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and 

fundamental freedoms,  

 

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance 

for the full realization of this pledge, 

 

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to 

the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly 

in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and 

freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal 

and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States 

themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. 

 

Article 1. 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason 

and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. 

 

Article 2. 

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without 

distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 

national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be 

made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or 

territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or 

under any other limitation of sovereignty. 

Article 3. 

Everyone has the right to life, liberty and security of person. 



Pernille Skov Jensen                                                                    Kulturelle grænser i EU 2011 
 

 
59 

 

Article 4. 

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in 

all their forms. 

 

Article 5. 

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. 

 

Article 6. 

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. 

 

Article 7. 

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of 

the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this 

Declaration and against any incitement to such discrimination. 

 

Article 8. 

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts 

violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. 

 

Article 9. 

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. 

 

Article 10. 

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and 

impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal 

charge against him. 

 

Article 11. 

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved 

guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for 

his defence. 

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which 

did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was 

committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the 

time the penal offence was committed. 

 

Article 12. 

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the 

protection of the law against such interference or attacks. 

 

Article 13. 

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each 

state. 

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his 

country.  

Article 14. 

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 
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(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-

political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. 

 

Article 15. 

(1) Everyone has the right to a nationality. 

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his 

nationality. 

 

Article 16. 

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, 

have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, 

during marriage and at its dissolution. 

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. 

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to 

protection by society and the State. 

 

Article 17. 

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. 

 

Article 18. 

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 

freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with 

others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship 

and observance. 

 

Article 19. 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to 

hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas 

through any media and regardless of frontiers. 

 

Article 20. 

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 

(2) No one may be compelled to belong to an association. 

 

Article 21. 

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through 

freely chosen representatives. 

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. 

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be 

expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage 

and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 

 

Article 22. 

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, 

through national effort and international co-operation and in accordance with the organization 

and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his 

dignity and the free development of his personality 

Article 23. 
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(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable 

conditions of work and to protection against unemployment. 

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. 

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for 

himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, 

by other means of social protection. 

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 

 

Article 24. 

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours 

and periodic holidays with pay. 

 

Article 25. 

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 

himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary 

social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 

widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, 

whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. 

 

Article 26. 

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and 

fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional 

education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible 

to all on the basis of merit. 

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the 

strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote 

understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and 

shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their 

children. 

 

Article 27. 

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy 

the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from 

any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 

 

Article 28. 

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set 

forth in this Declaration can be fully realized. 

 

Article 29. 

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his 

personality is possible. 

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 

limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and 

respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, 

public order and the general welfare in a democratic society. 
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(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and 

principles of the United Nations. 

 

Article 30. 

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any 

right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the 

rights and freedoms set forth herein. 
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Cairo Declaration on Human Rights in Islam 
Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc.  

A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993) [English translation]. 

 
The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence 

and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411H (31 

July to 5 August 1990),  

 

Keenly aware of the place of mankind in Islam as vicegerent of Allah on Earth;  

 

Recognizing the importance of issuing a Document on Human Rights in Islam that will serve 

as a guide for Member states in all aspects of life; 

 

Having examined the stages through which the preparation of this draft Document has so far, 

passed and the relevant report of the Secretary General; 

Having examined the Report of the Meeting of the Committee of Legal Experts held in 

Tehran from 26 to 28 December, 1989; 

 

Agrees to issue the Cairo Declaration on Human Rights in Islam that will serve as a general 

guidance for Member States in the Field of human rights. 

 

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which Allah made as the 

best community and which gave humanity a universal and well-balanced civilization, in 

which harmony is established between hereunder and the hereafter, knowledge is combined 

with faith, and to fulfill the expectations from this community to guide all humanity which is 

confused because of different and conflicting beliefs and ideologies and to provide solutions 

for all chronic problems of this materialistic civilization. 

 

In contribution to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from 

exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in 

accordance with the Islamic Shari'ah. 

 

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, 

and shall remain, in dire need of faith to support its civilization as well as a self motivating 

force to guard its rights; 

 

Believing that fundamental rights and freedoms according to Islam are an integral part of the 

Islamic religion and that no one shall have the right as a matter of principle to abolish them 

either in whole or in part or to violate or ignore them in as much as they are binding divine 

commands, which are contained in the Revealed Books of Allah and which were sent through 

the last of His Prophets to complete the preceding divine messages and that safeguarding 

those fundamental rights and freedoms is an act of worship whereas the neglect or violation 

thereof is an abominable sin, and that the safeguarding of those fundamental rights and 

freedom is an individual responsibility of every person and a collective responsibility of the 

entire Ummah; 

 

Do hereby and on the basis of the above-mentioned principles declare as follows: 

 

ARTICLE 1:  
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(a) All human beings form one family whose members are united by their subordination to 

Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic 

obligations and responsibilities, without any discrimination on the basis of race, colour, 

language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or other considerations. The 

true religion is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human integrity. 

(b) All human beings are Allah's subjects, and the most loved by Him are those who are most 

beneficial to His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety 

and good deeds. 

 

ARTICLE 2: 

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the 

duty of individuals, societies and states to safeguard this right against any violation, and it is 

prohibited to take away life except for a shari'ah prescribed reason. 

(b) It is forbidden to resort to any means which could result in the genocidal annihilation of 

mankind. 

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by Allah is a duty 

prescribed by Shari'ah. 

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and 

it is prohibited to breach it without a Shari'ah-prescribed reason. 

 

ARTICLE 3: 

(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill 

non-belligerents such as old men, women and children. The wounded and the sick shall have 

the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered 

and clothed. It is prohibited to mutilate or dismember dead bodies. It is required to exchange 

prisoners of war and to arrange visits or reunions of families separated by circumstances of 

war. 

(b) It is prohibited to cut down trees, to destroy crops or livestock, to destroy the enemy's 

civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means. 

 

ARTICLE 4: 

Every human being is entitled to human sanctity and the protection of one's good name and 

honour during one's life and after one's death. The state and the society shall protect one's 

body and burial place from desecration. 

 

ARTICLE 5: 

(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of making a family. Men 

and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or 

nationality shall prevent them from exercising this right. 

(b) The society and the State shall remove all obstacles to marriage and facilitate it, and shall 

protect the family and safeguard its welfare. 

 

ARTICLE 6: 

(a) Woman is equal to man in human dignity, and has her own rights to enjoy as well as duties 

to perform, and has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her 

name and lineage. 

(b) The husband is responsible for the maintenance and welfare of the family. 

 

ARTICLE 7: 
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(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, the society and the 

state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the 

fetus and the mother must be safeguarded and accorded special care. 

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they 

desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the 

children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah. 

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to 

rights from their kin, in accordance with the tenets of the shari'ah. 

 

ARTCLE 8: 

Every human being has the right to enjoy a legitimate eligibility with all its prerogatives and 

obligations in case such eligibility is lost or impaired, the person shall have the right to be 

represented by his/her guardian. 

ARTICLE 9: 

(a) The seeking of knowledge is an obligation and provision of education is the duty of the 

society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire 

education and shall guarantee its diversity in the interest of the society so as to enable man to 

be acquainted with the religion of Islam and uncover the secrets of the Universe for the 

benefit of mankind. 

(b) Every human being has a right to receive both religious and worldly education from the 

various institutions of teaching, education and guidance, including the family, the school, the 

university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner that would develop 

human personality, strengthen man's faith in Allah and promote man's respect to and defence 

of both rights and obligations.  

 

ARTICLE 10: 

Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of pressure 

on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to 

another religion or to atheism.  

 

ARTICLE 11: 

(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or 

exploit them, and there can be no subjugation but to Allah the Almighty. 

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally 

prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-

determination. It is the duty of all States peoples to support the struggle of colonized peoples 

for the liquidation of all forms of and occupation, and all States and peoples have the right to 

preserve their independent identity and econtrol over their wealth and natural resources. 

 

ARTICLE 12: 

 

Every man shall have the right, within the framework of the Shari'ah, to free movement and to 

select his place of residence whether within or outside his country and if persecuted, is 

entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall be obliged to provide 

protection to the asylum-seeker until his safety has been attained, unless asylum is motivated 

by committing an act regarded by the Shari'ah as a crime.  

 

 

ARTICLE 13: 
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Work is a right guaranteed by the State and the Society for each person with capability to 

work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his 

interests as well as those of the society. The employee shall have the right to enjoy safety and 

security as well as all other social guarantees. He may not be assigned work beyond his 

capacity nor shall he be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall 

be entitled - without any discrimination between males and females - to fair wages for his 

work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. 

On his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers 

and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have 

the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias. 

 

ARTICLE 14: 

Everyone shall have the right to earn a legitimate living without monopolization, deceit or 

causing harm to oneself or to others. Usury (riba) is explicitly prohibited. 

 

ARTICLE 15: 

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be 

entitled to the rights of ownership without prejudice to oneself, others or the society in 

general. Expropriation is not permissible except for requirements of public interest and upon 

payment of prompt and fair compensation.  

(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law. 

 

ARTICLE 16: 

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical 

labour of which he is the author; and he shall have the right to the protection of his moral and 

material interests stemming therefrom, provided it is not contrary to the principles of the 

Shari'ah. 

 

ARTICLE 17: 

(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral 

corruption, that would favour a healthy ethical development of his person and it is incumbent 

upon the State and society in general to afford that right. 

(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities 

provided by society and the State within the limits of their available resources. 

(c) The States shall ensure the right of the individual to a decent living that may enable him to 

meet his requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, 

education, medical care and all other basic needs. 

 

ARTICLE 18: 

(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, 

his honour and his property. 

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, 

among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy 

on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect 

him from arbitrary interference. 

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission 

from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and 

its dwellers evicted. 
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ARTICLE 19: 

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the 

ruled. 

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone. 

(c) Liability is in essence personal. 

(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah. 

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fast trial in which he shall be given all 

the guarantees of defence. 

 

ARTICLE 20: 

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to 

exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture 

or to any form of maltreatment, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an 

individual to medical or scientific experiments without hisconsent or at the risk of his health 

or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive 

authority for such actions. 

 

ARTICLE 21: 

Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden. 

 

ARTICLE 22: 

(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be 

contrary to the principles of the Shari'ah. 

1.. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and 

warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.  

(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a 

way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical Values 

or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith. 

(d) It is not permitted to excite nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be 

an incitement to any form or racial discrimination. 

 

ARTICLE 23: 

(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is explicitly prohibited, in 

order to guarantee fundamental human rights. 

(b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of 

his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance 

with the provisions of Shari'ah. 

 

ARTICLE 24: 

All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah. 

 

ARTICLE 25: 

The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any 

of the articles of this Declaration.  

 


