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teo‑ 
logisk 
tanke

”Vi må ikke 
ved kirkelig 
og teologisk 
arrogance  
forvrænge det 
store kosmiske 
paradoks, at 
der er en sejr 
over døden  
inden for selve 
dødens  
verden.”

PAUL TILLICH (1886-
1965), TYSK-
AMERIKANSK 
TEOLOG OG FILOSOF

AF EBERHARD HARBSMEIER
ordet@k.dk

”Men enhver, der ikke adly-
der denne profet, skal ud-
ryddes af folket”.

Ap.G. 3, 23

En gang imellem har vi godt af også 
at høre de barske ord i Bibelen, ord, 
der er fremmed for os og stammer 
fra en anden verden. Og det er jo ik-
ke sådan, at de barske og hårde ord 
hører hjemme i Det Gamle Testa-
mente – og dermed også den døm-
mende Gud – og de kærlige ord og 
dermed den kærlige Gud har hjem-
me i Det Nye Testamente. 

Ordet her er godt nok fra Det 
Gamle Testamente – men citeres da 
uden afstandtagen og med tilslut-
ning i Apostlenes Gerninger. Bibe-
len kender jo lige så lidt som Luther 
vores moderne begreb om tolerance 
og åndsfrihed, hvor forskellige 
synspunkter og religioner kan leve 
side om side i al fredsommelighed, 
og hvor vi i folkekirken endda frem-
hæver meningers mangfoldighed 
ikke som en mangel, men som en 
rigdom. Godt nok har vores rege-
ring i sit program fastslået, at Dan-
mark er et kristent land, men det er 
næppe meningen, at mennesker af 
anden religiøs overbevisning skal 
”udryddes fra folket”.  Det ville jo 
også stride imod Grundloven. 

Alligevel kan det give anledning 
til at overveje, hvori tolerance 
egentlig består – og hvor dens 
grænser går. Nogle ateister er vel af 
den opfattelse, at det at være religi-
øs eller at tro på Gud i sig selv er in-
tolerant – når man tror på noget, er 
man jo intolerant over for dem, der 
tror på noget andet. Eneste konse-
kvente måde at være tolerant på er 
så ikke at tro på noget som helst og 
dermed at være ligeglad. Så er det 
til gengæld nemt et være tolerant. 

Men så nemt er det jo ikke – tole-
rance er jo først der en virkelig ud-
fordring, hvor jeg selv har en hold-
ning – og skal mødes med andre 
holdninger. Ellers bliver tolerance 
jo kun et udtryk for holdningsløs-
hed og ligegyldighed. 

Og selvfølgelig må tolerance ikke 
i sig selv blive til en religion, en alt-
favnende haven forståelse for al-
ting – der er grænser. Ethvert fæl-
lesskab forudsætter også en grund-
konsens omkring værdier. Det gæl-
der en stat, et folk, det gælder også 
en kirke. Lige så lidt som der indes 
grænseløs frihed, indes der græn-
seløs tolerance.  J

I ”Ordet” tager tidligere rektor Eberhard 
Harbsmeier afsæt i Luther-tekster, som er 
udkommet i bogen ”Et år med Luther”.

ordet
Tolerance er ikke 
holdningsløshed

set på 
Face‑
book

Nej, kultur- 
minister, du er 
ikke den lavest 
rangerende, 
som du gang 
på gang siger. 
Når du går 
sidst ind til 
Dronningen, 
skyldes det 
anciennitet. 
Jeg gik som 
kulturminister 
ind som nr. 4. 
Så: Frisk mod!  

BERTEL HAARDER, 
MF OG TIDLIGERE 
MINISTER (V) I 
KOMMENTAR TIL 
KIRKE- OG 
KULTURMINISTER 
METTE BOCK

globalt | Den kinesiske drøm
AF SVEN BURMESTER

KINAS HERSKERE har al-
tid ønsket et princip eller 
en ideologi som grundlag 
for deres magt. I tusinder 
af år brugte de ”himlens 
mandat” som grundidé 

for styret uden rigtig at deinere, hvori 
mandatet bestod. Men havde man det, 
var magten retfærdiggjort, og havde 
man det ikke, ik undersåtterne ret til at 
gøre det af med kejseren og inde en ny 
indehaver af mandatet. 

De kommunistiske ”kejsere” – det dre-
jer sig om Mao, Deng Xiaoping, Jiang Ze-
min, Hu Jintao og Xi Jinping i den ræk-
kefølge – har siden revolutionen i 1949 
fulgt samme princip. 

MAOS PRINCIP om klassekamp var 
marxistisk inspireret, men hans kritik af 
Kinas store samfundsilosof, Confucius, 
for at være elitistisk var rent kinesisk. 
Deng Xiao Ping var pragmatiker om en 
hals og uinteresseret i ideologi. Han fo-
kuserede på materiel udvikling. På sin 
jordnære facon formulerede han sit øko-
nomiske princip med, at det var lige me-
get, om katten var sort eller hvid, blot 
den kunne fange mus. 

Jiang Zemin havde sit uforståelige slo-
gan om de tre repræsentanter, som ret-
færdiggjorde, at mangemillionærer kun-
ne blive medlemmer af kommunistparti-
et. Med Hu Jintaos udsagn om videnska-
belig udvikling og et harmonisk sam-
fund blev ideologien igen lidt mere for-
ståelig. 

Xi Jinping har fornemmet, at kinesisk 
kultur og tankegang er i fare for at blive 
opslugt af globaliseringen eller i det 
mindste, at kinesernes vilde forbrug ik-
ke er det rette grundlag for det harmoni-
ske samfund, som han forestiller sig. For 
ire år siden begyndte han at tale om 
”Den kinesiske drøm” uden helt at gøre 
det klart, hvad den bestod i. Det var no-
get med socialisme med kinesiske ka-
raktertræk, der skulle dominere det ki-
nesiske samfund. Den socialisme skulle 
være godt på vej, når Xi gik af i 2021 og 
fuldført ved 100-året for revolutionen i 
2049. 

 Xi har nu forklaret, hvilke karakter-
træk det drejer sig om. Han kalder det 
”socialistiske kerneværdier”. Af dem er 
der 12, delt i tre grupper: for riget, for 
samfundet og for borgeren. Her er de: 
velstand, demokrati, civilisation, har-
moni (for riget) frihed, lighed, retfærdig-
hed, lovstyre (for samfundet) fædre-
landskærlighed, arbejdsomhed, ærlig-
hed og venlighed (for borgeren). Det 
kunne jo minde en del om Bertil Haar-
ders danske kanon! 

KERNEVÆRDIERNE ILLUSTRERES 
overalt i Kina med smukke plakater, of-
test med billeder af børn, der viser den 
kerneværdi, det nu drejer sig om. Alle 
værdierne består af to skrittegn, altså 
24 i alt, som står med smuk kalligrai på 
plakaten eterfulgt af et par sætninger 
med forklaring af værdien. Ote svært 

forståelige ikke bare for en udlænding 
med 30 års kinesisk studier bag sig, men 
også for almindelige kinesere. Værdier-
ne indprentes i medier, skoler, universi-
teter og på de ugentlige partimøder. 

Der er tale om en kampagne, som med 
Kinas folketal må sætte verdensrekord i 
menighedens størrelse. Lad os vælge en 
værdi for hver gruppe og se lidt nærme-
re på den. Harmoni, frihed og ærlighed.  

Skrittegnet for harmoni blev vist med 
farvede lipkort af tusinder af soldater 
ved indledningsceremonien til de olym-
piske lege i Beijing i 2008. Historien 
igennem har Kina været hjemsøgt af 
borgerkrige med kaos til følge. Så har-
moni kommer før demokrati i vores ver-
sion. Men her er de begge to som kerne-
værdier. Det virker lidt besynderligt på 
os, men er et typisk eksempel på Kinas 
både-og-kultur – landet, hvor man kan 
være både kapitalist og kommunist, bå-
de give harmoni og demokrati højeste 
prioritet på samme tid. Og hvor denne 
leksibilitet er en væsentlig faktor i lan-
dets vellykkede udvikling. 

Da jeg kom til Kina for første gang i 

1983, krævede et besøg hos kinesiske 
venner, at de først indhentede tilladelse 
hos den lokale repræsentant for Uden-
rigsministeriet. Og at de aleverede en 
skritlig rapport om besøget. I dag har 
jeg nøgle til mine venners lejlighed, og 
ingen spørger, hvad jeg laver der. Der er 
ingen kodelåse eller kaldeanlæg som i 
Washington og København. Man  går di-
rekte ind i opgangen. 

KINESERNE KUNNE IKKE få pas indtil 
for en ti-femten år siden. I dag er der 
mange steder lere turister fra Kina end 
fra noget andel land. Kineserne har al-
drig før hat noget, der bare lignede den 
personlige frihed, de har i dag. Der er 
grænser for, hvad de kan skrive og sige 
ofentligt om partiet og dets ledere, men 
det generer kun de allerfærreste. Hvor-
for skulle man brokke sig over ledere, 
der har gennemført den mest vellykkede 
økonomiske udvikling af noget land i 
verden? 

Med ærlighed tænker Xi ikke på lom-
metyve og cykeltyverier, men på korrup-
tion. Han er gået hårdt til værks med 

fuld støtte i ofentligheden. Mange parti-
bosser er blevet fyret og  har fået strenge 
fængselsstrafe  eller sågar dødsstraf. Vi 
har set efekten her i kvarteret, hvor luk-
susrestauranterne er gået fallit, fordi 
partibossernes lukrative banketter er 
ophørt. 

Xi er i dag en statsmand i verdensklas-
se. Han støtter globalisering og frihan-
del. Han sætter ind mod klimaforan-
dring og forurening. Han sikrer økono-
misk udvikling med sit et bælt og et 
land-initiativ, der med moderne infra-
struktur af alle arter skal forbinde Euro-
pa og Asien. Og her er han så i gang med 
at virkeliggøre den kinesiske drøm. Han 
er alt i alt meget forskellig fra sin ameri-
kanske kollega. 

Ikke dårligt for en gammel kommu-
nist.  J

Sven Burmester er forfatter, cand.scient., profes-
sor og tidligere vicedirektør i Verdensbanken og 
chef for FN’s Befolkningsfond i Kina og 
Nordkorea.

ENHVER RELIGION HAR et sæt af 
grundlæggende forestillinger. De er ker-
nen i religionens betydningsunivers. Det 
er dem, man bekender og lægger krop til 
i ritualer. Man kan tænke på den betyd-
ning, tanken om syndernes forladelse 
har i kristendommen. Den er ufravigelig 
og enuomgængelig del af det kristne 
symbolsystem, som det fremsiges i Den 
Apostolske Bekendelse: ”Vi tror på syn-
dernes forladelse.” Forestillingen inder 
udtryk i dåb og nadver, hvor ritualdelta-
gerne ved at lægge krop til påstanden gi-
ver den fysisk udtryk. Det lyder ved då-
bens indledende takkebøn: ”Vi takker 
dig, himmelske Fader, fordi du ved din 
enbårne Søn har givet os den hellige 
dåb, hvori du gør os til dine børn og 
skænker os Helligånden, med synder-
nes forladelse og det evige liv.” På sam-
me måde skænkes syndsforladelse i 
nadveren: ”Denne kalk er den nye pagt 
ved mit blod, som udgydes for jer til syn-
dernes forladelse.” 

Den amerikanske antropolog, kultur- 
og samfundstænker Roy Rappaport 
kaldte sådanne fundamentalforestillin-
ger USP’er: Ultimate Sacred Postulates, 
det vil sige endegyldige, hellige påstan-
de. Vel kan meget ændres i religioner, 
men ikke deres USP’er. De er uforander-
lige, ukrænkelige og urokkelige. At æn-
dre dem er vold mod den pågældende 
religions DNA. Det er imidlertid ikke 
kun religioner, som rummer USP’er. Det 
gør også ideologier, som ligger til grund 
for samfundsdannelser. 

Den danske Grundlov rummer en ræk-
ke USP’er, der sammenfatter de basale 
forestillinger og værdier, vi bygger vort 

samfund på. I 1849-grundlovens para-
graf 84 lød det, at ”Ingen på grund af 
sin Troesbekjendelse berøves Adgang til 
den fulde Nydelse af borgerlige og poli-
tiske Rettigheder, eller unddrage sig Op-
fyldelsen af nogen almindelig Borger-
pligt”. Paragrafen er selvsagt bevaret, 
om end i anden ordlyd som paragraf 70 i 
1953-grundloven. 

Om man er romersk-katolsk, jøde eller 
muslim, har ingen betydning i forhold 
til éns grundlæggende ret til at tage del i 
det politiske liv og nyde samme borgerli-
ge rettigheder som ethvert medlem af 
den evangelisk-lutherske folkekirke. 
Som i religionernes verden har vi i det 
verdslige samfund ritualer, hvor vi hyl-
der og legemliggør de USP’er, der udgør 
samfundets bærende værdier. Grund-
lovsdag er det nationalt mest kollektive 
ritual, hvor Grundlovens USP’er bekræf-
tes og får fysisk karakter gennem rituali-
seringen, som den for eksempel kommer 
til udtryk i afsyngelse af fædrelandssan-
ge, grundlovstaler og lagsymbolik. 

Selvsagt udvikler kultur og samfund 
sig. Vi er i dag i en anden situation end i 
1849. I grundlovene af 1849 og 1866 hav-
de kun mænd over 30 år med egen hus-
stand stemmeret. Siden 1915 har også 
kvinder hat stemmeret, ligesom den al-
mindelige valgretsalder i 1978 blev sæn-
ket fra 20 til 18 år. Der er på mange om-
råder blevet ændret i lovgivningen, så 
den løbende har kunnet tilpasses det 
aktuelle samfund. Men læg vel mærke 
til, at man ikke har forandret Grundlo-
vens USP’er: Ytrings-, trykke-, forsam-
lings- og trosfrihed står uantastet, lige-
som det gælder princippet om lighed for 

loven. Man har løbende måttet udmønte 
lovgivning, så den for eksempel tog høj-
de for indføring af nye teknologier, men 
på intet tidspunkt har man sat spørgs-
målstegn ved de basale grundlovssikre-
de rettigheder udtrykt som USP’er i 
1849-grundloven. Som i religionernes 
verden er det danske folkestyres USP’er 
ukrænkelige og hellige. Begynder man 
at pille ved dem, er fanden løs. Det er 
desværre den aktuelle situation.

INGER STØJBERG (V) ER en populær 
minister, som har en betydelig del af be-
folkningen bag sig. Hun samler den del 
af befolkningen, der uanset partiskel 
har en restriktiv opfattelse af, hvordan 
Danmark skal forholde sig til immigran-
ter og ikke mindst muslimer. Man kan 
være enig eller uenig i den førte politik, 
men har som dansk statsborger en 
grundlovssikret ret til at gøre sin indly-
delse gældende ved at gå ind i politik el-
ler påvirke situationen gennem valgdel-
tagelse. Alt tyder imidlertid på, at vi har 
en minister, som for at komme en barne-
brudsinstitution til livs har sat sig over 
loven og administreret imod en funda-
mental borgerrettighed som partshøring 
og dermed USP’en om lighed for loven. 

Alligevel har et folketingslertal hidtil 
valgt at slå ring om ministeren. For hun 
har blot handlet i overensstemmelse 
med befolkningens ønsker, lyder det. 
Borgerlige politikere som De Konservati-
ves Naser Khader og Venstres Jan E. Jør-
gensen har i dagbladet Politiken und-
skyldt hende. Den første henviser til et 
lukket møde med minister og departe-
mentschef. Khader har fået indtryk af, at 

fejlen ligger hos ministeriets embeds-
mænd. Skal vi stille os tilfreds med den 
forklaring? Den anden fører forsvaret vi-
dere: Støjberg har erkendt sin fejl og 
undskyldt for det. Det skal jeg huske 
den dag, jeg måtte bryde loven. 

Enkelte kommentatorer har under på-
beråbelse af at være borgerlige slået til 
lyd for en folkeafstemning (Søren Hviid 
Pedersen i Berlingske Tidende) eller 
uden skelen til basale grundlovssikrede 
rettigheder argumenteret for, at lovgiv-
ning som skreven lovtekst må bringes i 
overensstemmelse med loven som de 
faktiske regler, der nyder befolkningens 
opbakning (Rune Selsing i Morgenavi-
sen Jyllands-Posten). Som om det hand-
lede om Folketing over for jura og dom-
stole. 

Det drejer sig om Grundlovens helt 
fundamentale rettigheder formuleret 
som USP’er. At argumentere for, at man 
nu kan købslå og tinges om dem og så 
kan kalde sig borgerlig, vidner ikke ale-
ne om en grundlæggende mangel på 
indsigt i liberal og konservativ historie, 
men også om en eklatant misforståelse 
af relationen mellem Grundlov, den 
dømmende og den lovgivende instans, 
ligesom det udtrykker fundamental uvi-
denhed om USP’ers betydning. 

Det har altid været et borgerligt adels-
mærke, at man uden tøven bakkede op 
om lovgivning og de fundamentale prin-
cipper, den hviler på. Det er der gode 
grunde til. Det er et værn, men desværre 
ingen endegyldig sikring mod kollektivt 
hysteri, som vi for eksempel så det i 
1930’ernes fascistoide og nazistiske be-
vægelser. Hvis politikere sætter sig over 

demokratiets grundlæggende princip-
per for at løbe eter skitende folkestem-
ninger, kan det blive svært at bevare 
retsstaten og folkestyret over tid. Uanset 
hvor forblændet et lertal i en befolk-
ning en periode måtte blive, tjener 
USP’er til at holde politikere fast på fun-
damentale værdier og undgå pøbelvæl-
de. Derfor har vi en Grundlov, som også 
Folketingets politikere er forpligtet på at 
overholde, uanset hvor meget et givet 
lertal i en periode måtte være imod dele 
af den.

Ethvert fornutigt menneske er selv-
sagt imod barnebrude, men det har intet 
med sagen at gøre. Den drejer sig om en 
ministers selvbestaltede sætten sig ud 
over landets love og misrøgt af en fun-
damental USP i ethvert oplyst demokra-
ti: lighed for loven. Borgerlige politikere 
har her og nu travlt med enten at tie el-
ler forholde sig passivt til sagen. For 
hvem har lyst til at stikke en kæp i hjulet 
for en populær minister? 

Enhver borgerlig politiker burde som 
mindstemål kræve den pågældende mi-
nister til ansvar for et muligt lovbrud 
uanset popularitet. Alternativet er et 
lertalsstyre dikteret af dagen og vejen 
og uden forpligtelse på fundamentale 
fælles grundsætninger. I det oplyste de-
mokrati står og falder samfundets 
USP’er ikke med folkelig opbakning. 
”Folkets gunst er idel dunst”, står der i 
Vandrehallen på Christiansborg, for 
som politiker er man forpligtet på mere 
grundlæggende principper. Det trænger 
borgerlige politikere og kommentatorer 
til at lægge sig på sinde frem for at så 
tvivl om folkestyrets bærende USP’er. J

Står demokratiets fundament mon fortsat fast?
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WWEthvert 
fornuftigt 
menneske  
er selvsagt 
imod barne-
brude, men 
det har intet 
med sagen  
at gøre. Den 
drejer sig om 
en ministers 
selvbestalte-
de sætten  
sig ud over 
landets love. 

0 I en morgen-
madskø i Beijings 
finansdistrikt står 
en række perso-
ner med næsen 
begravet i 
smartphonen 
foran et banner 
som reklamerer 
for regeringsiniti-
ativet ”Den kine-
siske drøm”.  
– Foto: Andy 
Wong/AP/ritzau.


