
FRED OG RETFÆRDIGHED 

For mange kristne i Danmark er der en 

skarp skillelinje mellem trosliv og ar-

bejdsliv, mellem identiteten på jobbet 

og i kirken om søndagen. Tro er noget, 

der holdes inden for hjemmets fire 

vægge – og som ikke hører hjemme i 

det offentlige rum. Men de dokumen-

ter, der udgør Den katolske Kirkes so-

ciallære, siger noget andet. 

Sociallæren er Kirkens menneskesyn 

I sociallæren betragtes menneskets 

værdighed som ukrænkelig, og på det 

grundlag tager Kirken stilling til em-

ner, som er relevante for samfundets 

udvikling.  

Sociallæren er derimod ikke Kirkens 

ideologi; Kirken er ikke et alternativ til 

samfundet og kan ikke placeres i et 

ideologisk spektrum. 

I en dansk sammenhæng kan sociallæ-

ren belyse spørgsmål som: 

Er der partier, som man ikke kan 

stemme på som katolik? Er der græn-

ser for, hvor dyrt, man må sælge sin 

ejerlejlighed? Hvad mener Kirken om 

menneskerettighederne? Var det en 

god idé med racismeparagraffen? Skal 

Kirken blande sig i debatten om pensi-

onsalderen?  

International konference 

Justitia et Pax arrangerer i november 

en konference om forholdet mellem 

religion og ret i det danske demokrati. 

Et af de centrale spørgsmål vil være, 

hvilken plads de religiøse perspektiver 

på moral og ret har i den demokrati-

ske proces. Spørgsmålet bliver sat på 

spidsen af danske og udenlandske op-

lægsholdere og debattører. 

"Vær Ordets gørere, ikke blot dets hørere," 

siger apostlen Jakob i sit brev (1,22).  

Vor tro skal give sig udslag i gerninger for 

at virke autentisk. Ved siden af sin forkyn-

delse har Kirken også udviklet sin social-

lære, som er dens svar på de udfordringer 

samfundet står over for. Kirkens sociallære 

er rig og mangfoldig og en profetisk røst 

ind i vores tid. Den er en integreret del af 

Kirkens eksistens og mission og kan ikke 

undværes.  

Jeg har sidste år genetableret kommissio-

nen for retfærdighed og fred, "Justitia et 

Pax," som bl.a. skal arbejde med at udbre-

de kendskabet til Kirkens sociallære. Det er 

mit store håb, at kommissionens initiativer 

må blive vel modtaget ude i menighederne.  
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Er de religiøse perspektiver på moral og ret en fare for det 

danske demokrati, eller kan de religiøse perspektiver om-

vendt inspirere den bredere, ikke-religiøse tænkning? 

Læs mere og tilmeld dig 

(fra oktober): 

plus.politiken.dk 
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