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Man korser sig 
  
Det er i min verden vanvittigt, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overhovedet valgte at 
beskæftige sig med en sag om en italiensk mor, der følte sig krænket over at der hænger kors i de italienske 
klasseværelser. Der er rigeligt med andre krænkelser, som domstolen burde kaste sig over. Herunder sager 
vedr. knægtelse ytringsfriheden eller religiøst begrundet kvindeundertrykkelse. Endnu mere rystende er det, 
at menneskerettighedsdomstolen endte med at give moderen medhold i, at kors i klassen er krænkende. 
Denne komplet uforståelige dom har stor principiel betydning. For hvad bliver det næste? Senest har en 
række juraprofessorer vurderet, at vores flag, Dannebrog kan trues på grund af det hvide kors. Jamen, man 
må korse sig. Det meste af Europa har gennem århundreder været præget af den kristne kultur. Det er derfor 
naturligt, at der også i det offentlige rum findes kristne symboler. Hvis nogen opfatter det som krænkende, så 
er de ikke alene blottet for forståelse for vor fælles kulturarv. De er også intolerante ud over alle grænser. 
Forstil Dem, at vi tager til de arabiske lande og påberåber os krænkelse over minareter, halvmåner og andre 
religiøse symboler. Eller hvis vi i Tibet klagede over de mange buddhistiske symboler. Det ville naturligvis 
være dybt urimeligt og urealistisk. Hvorfor i alverdens skal vi så her i Europa være tossegode og begynde at 
give køb på vore kristne symboler eller skikke? En ting er sikkert: Jeg vil resten af mine dage kæmpe indædt 
for retten til at flage med Dannebrog. Og retten til at anvende kristne symboler i det offentlige rum. 
Menneskerettighedsdomstolen har bevæget sig ud på en farlig glidebane, der dybest set truer den kristne 
kulturarv og ytringsfriheden i Europa. Dannebrog skal vaje flot til evig tid. Kulturkampen fortsætter! 
  
  
Hvor der er vilje,  
er der vej 
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