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Værn om kristen kulturarv 
  
Vi lever i en tid, hvor der næsten er gået mode i at fortie eller fornægte den danske kulturarv. Herunder ikke 
mindst den kristne kulturarv, som ellers er uløseligt forbundet med udviklingen af det danske samfund 
gennem århundreder - og som heldigvis fortsat er en grundpille i dagens samfund. Ikke sjældent ser vi i 
debatten absurde krav om fjernelse af kors og andre kristne symboler fra det offentlige rum. Andre har 
angrebet, at skoler af egen fri vilje har valgt at holde fast i morgensang med tilhørende Fadervor som 
en naturlig del af skolens aktivitet i et kristent samfund. Ja, selv konfirmandundervisningen har stået for skud 
når der skal prioriteres i visse kommuners skolevæsen. Disse angreb bygger på en forskruet argumentation 
om, at vi provokerer mennesker med anden religion ved at fremhæve den kristne kulturarv. Vi har gudskelov 
religionsfrihed. Men samtidig fastslås det i Grundloven, at Folkekirken er et priviligeret trossamfund i 
Danmark. Vi viser netop respekt for andre ved at stå ved vores egen kulturarv, der naturligvis skal 
respekteres af alle, som vil opholde sig her i landet. På denne baggrund hilser jeg det meget velkommen, at 
det i den nye public service kontrakt for Danmarks Radio slås fast, at DR er forpligtet til at formidle den 
kristne kulturarv. Ikke for at undertrykke andre religioner. Men som en naturlig følge af Danmarks historie og 
religiøse fundament. Eksempelvis ved at der forsat sendes morgenandagt i radioen. Det er til gengæld 
yderst trist at opleve, hvordan medieordførerne fra den røde blok nu står i kø for at "afkristne" DR. Alt 
sammen i deres uhyggelige stræben efter det multikulturelle samfund, hvor alt er lige gyldigt - og dermed 
ligegyldigt. Danmark skal ubetinget være et samfund præget af frihed og frisind. For at nå dette mål skal vi 
selv står ved den kristne kulturarv som et umisteligt fælles værdigrundlag i vort samfund. Det tror jeg egentlig 
også forventes af langt de fleste herboende mennesker med anden kulturel og religiøs. Danmark er nemlig 
et kristent land, hvilket også tydeligt fremgår af vort flotte flag fra 1219, Dannebrog.   
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