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Abstract 

This essay deals with the Catholic Church's view of the basis of human rights and 

freedom of religion. The idea of human rights began to take shape during the En-

lightenment in the 18th century. At the time, however, the Catholic Church's view 

of human rights was inconsistent with secularism. Democratic principles and hu-

man rights, including freedom of religion, were first integrated into Catholic social 

doctrine through the Second Vatican Council (1962–1965), also known as Vatican 

II. The purpose is partly to examine how the Catholic Church argues for human 

rights and freedom of religion after Vatican II, and partly to analyse relevant writ-

ings and canonical provisions in comparison with the UN Universal Declaration 

and Conventions on Human Rights. The thesis of this essay is that the field of hu-

man rights is an interdisciplinary academic field where Catholic theology also has 

relevance in discussions about how human rights can be justified. 

To achieve the purposes, several methods are used. Through a text- and argument 

analysis of writings from Vatican II, it can be stated that there are certain differences 

between the Catholic Church's arguments for human rights and the secular ones. 

The analysis shows that the basis of human rights and religious freedom, according 

to the Catholic Church, is the dignity of the human person. In this respect, Jürgen 

Habermas' theory of human dignity, often referred to as human worth (männis-

kovärde), is relevant to be used as a theoretical framework. A concept analysis re-

garding the italicized concepts is also done in the essay. As additional methods, 

legal method and canonical interpretation are used in the legal section. 

I argue that the Catholic Church's view of human beings gives a greater understand-

ing of what freedom of religion means. Because of the diversity of religions and 

traditions in the postmodern world, theologians should also be involved in dis-

courses on freedom of religion. Therefore, I propose that dimensions of the human 

rights be extended to take more account of theological human rights arguments.  

Key words: freedom of religion, human dignity, Second Vatican Council, theology, 

Catholic doctrine, Catholic social teaching, Roman Catholic Church, practice of 

religion, UN human rights conventions. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar den katolska kyrkans syn på grunden för mänskliga rät-

tigheter och religionsfrihet. Idén om mänskliga rättigheter började ta fast form un-

der upplysningen på 1700-talet. Vid den tiden var dock katolska kyrkans syn på de 

mänskliga rättigheterna inte förenlig med den sekulära uppfattningen. De demokra-

tiska principerna och mänskliga rättigheterna, inklusive religionsfrihet, integrera-

des i den katolska socialdoktrinen först genom Andra Vatikankonciliet (1962–

1965), även kallad Vatikan II. Syftet är dels att undersöka hur den katolska kyrkan 

argumenterar för mänskliga rättigheter och religionsfriheten efter Vatikan II, dels 

att analysera relevanta skrifter och kanoniska bestämmelser i jämförelse med FN:s 

Allmänna förklaring och konventioner om de mänskliga rättigheterna. Uppsatsens 

tes är att området mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt akademiskt fält där 

den katolska teologin också har relevans i diskussioner kring hur mänskliga rättig-

heter kan rättfärdigas. 

För att nå syftet används flera metoder. Genom text- och argumentanalys av skrifter 

från Vatikan II kan det konstateras att det finns vissa skillnader mellan den katolska 

kyrkans argumentation för mänskliga rättigheter och de sekulära argumenten. Ana-

lysen visar att grunden för mänskliga rättigheter och religionsfrihet enligt katolska 

kyrkan är den mänskliga personens värdighet. I detta avseende är Jürgen Habermas 

teori om människans värdighet, som ofta benämns teori om människovärde, rele-

vant att användas som teoretiskt ramverk. En begreppsanalys gällande de kursive-

rade begreppen görs även i uppsatsen. Som ytterligare metoder används juridisk 

metod och kanonisk tolkning i rättsavsnittet.  

Jag argumenterar för att katolska kyrkans människosyn ger en ökad förståelse för 

vad religionsfrihet innebär. Med tanke på mångfalden av religioner och traditioner 

i den postmoderna världen bör teologer även involveras i diskurser om religionsfri-

heten. Därför föreslår jag att mänskliga rättigheters dimensioner utvidgas till att ta 

mer hänsyn till teologiska människorättsargument. 

Nyckelord: religionsfrihet, människans värdighet, Andra Vatikankonciliet, teologi, 

katolsk doktrin, katolsk sociallära, romersk-katolska kyrkan, utövande av religion, 

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. 
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Valspråk: ”Let there be as much freedom, personal and social, as is possible;                 

let there be only as much coercion and constraint, personal or  

  social, as may be necessary for the public order.” 

(John Courtney Murray) 

Förord 

Citatet är hämtat från studien ”The problem of religious freedom” med syfte att 

uppmana läsarna att fundera över hur den katolska kyrkan och teologin kan bidra 

till diskussioner om religionsfriheten och utvecklingen av mänskliga rättigheter.  

Upplysningen och dess idéer om fri- och rättigheter utgjorde en utmaning för den 

katolska kyrkan och det fanns ett behov av att modernisera den kanoniska rätten 

samt kyrkans katolska doktrin och socialläror. Den här moderniseringen har inte 

tagit på slut eftersom den katolska kyrkan även behöver agera på frågor som rör 

mänskliga personer och livsåskådningar. Uppsatsen lyfter fram en teologisk di-

mension inom området mänskliga rättigheter, vilket diskuteras i ljuset av den kano-

niska rätten samt i jämförelse med folkrätt och Habermas teori om människans vär-

dighet. I detta avseende kan det sägas att uppsatsen är unik. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Ulf Zackariasson för värdefulla råd 

och vägledningar under arbetets gång. Du hjälpte mig att hålla fokus på problemet, 

syftet och budskapet samt du lyssnade på mina funderingar och gav kloka syn-

punkter på uppsatsen. 

Jag vill även tacka min handledare Hanna Åkerström på Språkverkstaden för hen-

nes råd avseende hur jag kan yttra mig begripligt och målgruppsanpassat. Dina syn-

punkter på språket och strukturen var oerhört viktiga för mig. 

Tack till min familj och mina vänner som uppmuntrat och stöttat mig under de må-

nader som jag arbetat med denna uppsats. 

Min förhoppning är att uppsatsen ger ett nytt perspektiv för läsaren och ska bidra 

till diskussioner om mänskliga rättigheter. 

Uppsala, maj 2022  

Tünde Mittak Alexandersson 
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1. Introduktion  

1.1 Problemformulering 

Uppsatsen behandlar de frågor kring religionsfrihet som har lyfts fram i katolska 

kyrkans verksamhet i förhållande till utveckling av mänskliga rättigheter i det se-

kulära samhället. För det första, var uppfattning om de mänskliga rättigheterna och 

religionsfriheten inte enhetlig i den katolska kyrkans historia vilket belysas med 

några exempel nedan för att förstå problematiken. För det andra, är religionsfriheten 

absolut rättighet i juridisk mening, det vill säga det får inte begränsas, men det är 

en helt annan fråga hur det kan ses till i det vardagliga livet. Det kan konstateras att 

religionsfriheten kan begränsas i verkligheten vilket tyder på att det fortfarande 

finns oklarheter vad innebär att religionsfrihet är absolut. I detta sammanhang är 

tolkning av begreppet människans värdighet och värde avgörande eftersom det 

finns en stark koppling mellan dessa och säkerställande av mänskliga rättigheter. 

Idén om mänskliga rättigheter började ta fast form under upplysningen på 1700-

talet. Påven Pius VI (pontifikat: 1775–1799) fördömde dock den franska revolut-

ionen och dess idéer, bland annat föreställningen om fri- och rättigheter. I påvlig 

rundskrivelse Quod aliquantum (10 mars 1791) är det tydligt att katolska kyrkan 

vänder sig mot revolutionen och populism. Påven ansåg att den jämlikhet och frihet 

som revolutionen representerade syftade till att störta den katolska religionen som 

vid den tiden var suverän på sitt område precis som staten.1  

Påven Pius IX (pontifikat: 1846–1878) gav skarpa riktlinjer i sin encyklika2 Quanta 

Cura (8 december 1864) genom att han fördömde liberalismens fel. I det tillhörande 

”Syllabus” listade han sin kritik i 80 punkter mot det fenomen som väkt fram i 

samband med sekularismen i det moderna samhället. Han erkände inte religionsfri-

heten som en mänsklig rättighet, utan han stigmatiserade den som indifferentism 

och latitudinarism, det vill säga det som undergräver den katolska kyrkan.3  

 
1 Breve Quod aliquantum. Rome, 10 mars 1791. Hämtad den 13 mars 2022: https://www.va-

tican.va/content/pius-vi/it/documents/breve-quod-aliquantum-10-marzo-1791.html; Se även 

Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter. Ortodoksia, Vol. 54, 2015. s. 103.  
2 Påvlig encyklika är en rundskrivelse som är riktad till den katolska kyrkan, det vill säga alla riter 

inom katolska kyrkan, och kan ha bindande karaktär för katoliker. 
3 Syllabus i Quanta Cura innehåller de påstående i den sekulära världen som ska fördömas. Fördom 

mot religionsfrihet och protestantisms finns i § III: ”XV. Liberum cuique homini est eam amplecti 

ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit. XVI. Homines in cuiusvis 

https://www.vatican.va/content/pius-vi/it/documents/breve-quod-aliquantum-10-marzo-1791.html
https://www.vatican.va/content/pius-vi/it/documents/breve-quod-aliquantum-10-marzo-1791.html
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Påvar efter honom, nämligen Leo XIII (pontifikat: 1878–1903), Pius XI (pontifikat: 

1922–1939), Pius XII (pontifikat: 1939–1958) och Johannes XXIII (pontifikat: 

1958–1963) har dock börjat besvara på kristen grund vad mänskliga rättigheter in-

nebär för kristna.4 Påven Pius X (pontifikat: 1903–1914) fördömt allt som kopplade 

till modernismen och detta motstånd mot moderniteten och tillhörande demokratin 

varade fram till 1960-talet.5 

De demokratiska principerna och idén om mänskliga rättigheterna, specifikt relig-

ionsfrihet, integrerades i den katolska socialdoktrinen genom det 21:a ekumeniska 

konciliet inom den romersk-katolska kyrkan, så kallat Andra Vatikankonciliet 

(1962–1965), Vatikan II, framför allt genom deklarationen Dignitatis humanae (7 

december 1965).6 I deklarationen fastställs att människan har rätt till religionsfrihet. 

Vatikan II förklarar även att rätten till religionsfrihet har sin grund i den mänskliga 

personens värdighet och denna värdighet kan inses av Guds uppenbarade ord och 

av förnuftet självt. Rätten till religionsfrihet ska erkännas i den grundlag varigenom 

samhället styrs och därmed blir en medborgerlig rättighet.7   

I deklarationen erkänns att kyrkan har tagit sig en pilgrimsväg genom mänsklighet-

ens historia, då har den ibland agerat på så sätt att det mindre var i enlighet med 

evangeliets anda till och med motsatte sig den. Ändå har katolska kyrkans doktrin 

om att ingen ska tvingas till tro alltid stått fast.8  

 
religionis cultu viam æternæ salutis reperire æternamque salutem assequi possunt. XVII. Saltem 

bene sperandum est de æterna illorum omnium salute, qui in vera Christi Ecclesia nequaquam 

versantur. XVIII. Protestantismus non aliud est quam diversa veræ eiusdem Christianæ religionis 

forma, in qua æque ac in Ecclesia Catholica Deo placer datum est.” I Litterae Apostolicae Quanta 

cura. Romae, 8 december 1864. Hämtad den 13 mars 2022: https://www.vatican.va/content/pius-

ix/la/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html; Se även Werner, Yvonne Maria, 

Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, s. 103–105; 

Werner, Yvonne Maria, Katolicism och religionsfrihet. Den svenska religionsfrihetslagen 50 år. 

Post-print, Signum, Nr 9, 2002. s. 4–5.  
4 Werner, Yvonne Maria, Historiska perspektiv på den katolska kyrkan och demokratin. Signum, Nr 

4, 2017, s. 6–9; Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och 

mänskliga rättigheter, s. 105–107; Werkelid, Carl Otto (red.), Tidens tecken i Signum: Katolsk 

idéorientering sedan 1920. Libris förlag, Uppsala 2020. s. 96. 
5 Werkelid, Carl Otto (red.), Tidens tecken i Signum: Katolsk idéorientering sedan 1920, s. 75. och 

119; Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 104. 
6 Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa. Catholicae Ecclesiae Episcopus Paulo VI, 

Romae, 7 december 1965, AAS 58 (1966), s. 929–946. 
7 Punkt 2 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 930–931. 
8 Punkt 12 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 938–939; Jämför med Murray, 

John Courtney, The problem of religious freedom. Theological Studies, Vol. 25, No 4, Baltimore 

Dec 1964. s. 523. och kanon 1351 i Codex Iuris Canonici (1917), AAS 9, Pars II (1917), s. 262: “Ad 

amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur.” 

https://www.vatican.va/content/pius-ix/la/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html
https://www.vatican.va/content/pius-ix/la/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html
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Benedictus XVI (pontifikat: 2005–2013) lyfte på Förenta Nationernas, nedan FN, 

generalförsamling 2008 fram att det behövs ett globalt samarbete mot kriser i värl-

den och brott mot mänskliga rättigheter. Han sa bland annat att varje stat har den 

primära plikten att skydda sin egen befolkning från allvarliga och varaktiga kränk-

ningar av mänskliga rättigheter.9 Påven insåg även att pedofilskandalerna innebar 

stort lidande för hela katolska kyrkan och att kyrkan ska arbeta mot dessa brott.10 

En sådan spänning och diskrepans mellan den katolska socialläran och agerande i 

verkligheten har funnits länge i kristendomens historia.  

Uppsatsen syftar till att analysera den katolska kyrkans förändrade uppfattning om 

de mänskliga rättigheterna, med särskild hänsyn till religionsfrihet. Religionsfri-

heten har valts ut eftersom den är en av de viktigaste friheterna som teoretiskt är 

absolut och får därför inte begränsas. Katolska kyrkan förklarar det med att den 

mänskliga personen har en absolut värdighet som inte får kränkas.11 Påven Johan-

nes Paulus II (pontifikat: 1978–2005) meddelade till den XXI Världsfredsdagen att 

religionsfrihet är ett obestridligt krav på värdighet av varje människa och den är en 

hörnsten i byggandet av mänskliga rättigheter. Religionsfriheten är inte en av de 

mänskliga rättigheterna, utan den är en garanti för alla friheter och därmed är en 

oersättlig rättighet för människors och samhällets allas bästa.12 Genom att analysera 

de relevanta kyrko- och påvliga dokumenten i ljuset av den utvalda teorin av Jürgen 

Habermas om människans värdighet siktar uppsatsen på att lyfta fram nya aspekter 

i diskussionen om mänskliga rättigheter.  

Den katolska kyrkans doktrin, rättsregler och sociallära kan i vissa frågor skilja sig 

från formuleringar i sekulära lagstiftningar, rättstolkningar och vedertagna förkla-

 
9 Meeting with the members of the General Assembly of the United Nations Organization. New York, 

18 april 2008. Hämtad den 12 mars 2022: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/spee-

ches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html 
10 Interview of the Holy Father Benedict XVI during the flight to the United States of America. New 

York, 15 april 2008. Hämtad den 12 mars 2022: https://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080415_intervista-usa.html 
11 Punkt 2, 3, 9 och 12 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa. Jämför med Idergard, 

Thomas, Böneutrop hör inte till det gemensamma goda: tankar om religionsfrihet och mångfald. 

Signum, 10 april 2018. Hämtad den 12 mars 2022: Böneutrop hör inte till det gemensamma goda: 

tankar om religionsfrihet och mångfald | Signum 
12 La libertà religiosa, condizione per la pacifica convivenza. Messagio del Santo Padre Giovanni 

Paolo II per la cerebrazione della XXI Giornata Mondiale della Pace, 1 Gennaio 1988, AAS 80 

(1988), s. 278–286. 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080415_intervista-usa.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080415_intervista-usa.html
https://signum.se/boneutrop-hor-inte-till-det-gemensamma-goda-tankar-om-religionsfrihet-och-mangfald/
https://signum.se/boneutrop-hor-inte-till-det-gemensamma-goda-tankar-om-religionsfrihet-och-mangfald/
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ringar. Samtidigt är katolska kyrkan utan tvekan en del av ett historiskt och ideolo-

giskt betingat sammanhang, som på något sätt präglar samhällets syn på mänskliga 

rättigheter och religionsfrihet. I och med att vi har en mångfald av kulturer och 

religioner och vi liver i ett så kallat postsekulärt samhälle13 där pluralismen och 

demokratiska värderingar är av större betydelse än någonsin, har det valda ämnet 

relevans inom området mänskliga rättigheter.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar i första hand till att undersöka hur den katolska kyrkan tolkar grun-

den för mänskliga rättigheter samt hur de ser religionsfriheten och rättfärdigandet 

av denna i förhållande till FN:s allmänna förklaring och konventioner om de mänsk-

liga rättigheterna. Med hjälp av de utvalda metoderna utforskar jag hur religionsfri-

heten har implementerats i kanonisk rätt och i socialläran. Genom att läsa och ana-

lysera katolska kyrkans relevanta källor vill jag främst ur ett teologiskt perspektiv 

peka på de skillnader och likheter i tolkning av människovärde och religionsfrihet 

som finns mellan den katolska och sekulära uppfattningen. För att kunna uppnå 

studiens syfte behöver först undersöka katolska kyrkans syn på mänskliga rättig-

heter med särskild hänsyn till religionsfrihet. I uppsatsen kommer därför två forsk-

ningsfrågor att behandlas:  

1. Hur tolkar den katolska kyrkan grunden för mänskliga rättigheter vid Vatikan II 

och hur försvaras religionsfrihet i ljuset av detta?  

För att svara på denna fråga kommer jag att redogöra och analysera skrifter från 

Vatikan II. Katolska kyrkans uppfattning jämförs och granskas i ljuset av Jürgen 

Habermas teori om människans värdighet. 

2. I vilken utsträckning är den katolska kyrkans syn på religionsfriheten förenlig 

med FN:s Allmänna förklaring och konventioner om de mänskliga rättigheterna? 

 
13 Begreppet postsekulärt samhälle har använts av Jürgen Habermas vilket bland annat kan känne-

tecknas av att religion har en viktig roll i moraliska frågor i samhället samt ökad tolerans gentemot 

en religiös pluralism. Se Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph 

Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle. Artos & Norma, Skellefteå 2009. s. 

27–30. 
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Jag ämnar besvara frågan genom en normativ och teologisk analys samt det görs en 

jämförelse gällande rekvisiten för religionsfriheten i den kanoniska rätten, doktri-

nen och FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s kon-

vention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. 

1.3 Bakgrund och tidigare forskning 

Vatikan II (1962–1965) var det 21:a konciliet inom den romers-katolska kyrkans 

historia där lärofrågor och rättsregler avgjordes. Kyrkomötet hade världsomfat-

tande och ekumeniskt vilket innebär att disciplinläran från konciliet även accepte-

rades av flera inriktningar inom den kristna kyrkan. Kristen ekumenik syftar till de 

kristnas inbördes gemenskap och enhetlighet i kristendomen vilket började växa 

fram under 1900-talet.14 Vatikan II är av betydelse såväl i den sekulära världen som 

i kristendomen. Werner kallar det för en nyorientering i den katolska kyrkans liv.15 

Jag skulle istället säga att det var mer än nyorientering från den katolska kyrkans 

sida. Vatikan II var ett riktigt genomslag både på katolska kyrkans doktrin och so-

ciallära, vilket även hade en global påverkan i det moderna samhället. Detta är inte 

bara för att konciliet var pastoralt inriktat och tog sikte på att klargöra den katolska 

trosläran på ett sådant sätt som är begripligt i den sekulära världen. Det handlade 

om katolska kyrkans erkännande av behovet av reformering och viljan att öppna en 

dörr för gränsöverskridande diskussioner i det sekulära samhället.  

I dessa öppna diskussioner var avgörande att den katolska kyrkan vände sig bort 

från den tidigare toleransdoktrinen och inte bara accepterade religionsfriheten i den 

sekulära meningen, utan den inkorporerades i både sin sociallära och den kanoniska 

rätten. Toleransdoktrinen baserade på den uppfattningen att det är den katolska kyr-

kan som är den enda sanna kyrkan. Denna inställning medförde att andra existe-

rande kristna samfund är sådana som bara kan tolereras. Detta är för att det är staten 

som ansvarar för att undertrycka fel när det är möjligt och endast tolerera det vid 

 
14 Doe, Norman, Christian law. Contemporary principles. Cambridge University Press, United 

Kingdom 2013. s. 9. 
15 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära, s. 109. 
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behov på grund av religiös pluralism.16 I och med att misstaget inte har några rät-

tigheter var katolska kyrkan motståndare i frågan om religionsfrihet hela vägen till 

Vatikan II.17 

När det gäller innebörd av religionsfriheten och religionens roll i det moderna sam-

hället fanns ett flertal oenigheter även under konciliets tid, såväl inom den katolska 

kyrkan som mellan olika religioner.18 Jesuiten John Courtney Murray, som hade en 

betydelsefull påverkan i utformningen av deklarationen om religionsfrihet vid Va-

tikan II, pekade bland annat på att den dåvarande kyrkliga doktrinen om förhållande 

mellan stat och kyrkan var föråldrad samt han betonade vikten av människans vär-

dighet, samhälleliga ansvar och interreligiös samverkan.19 Vissa teologer uppfat-

tade religionsfriheten i första hand som en etisk och teologisk term, medan andra 

tänkte att den har en starkare koppling till juridiken vars giltighet dock ska faststäl-

las genom en konvergens av teologiska, etiska, politiska och juridiska argument.20 

Efter Vatikan II blev det tydligt att grunden för rätten till religionsfrihet enligt ka-

tolska kyrkan är den mänskliga personens värdighet. Den katolska kyrkan motive-

rar det med att människan är skapad av Gud och till sin avbild,21 ”Imago Dei” vilket 

har rötter i Bibeln22 och det finns även i Katolska Kyrkans Katekes som är den 

katolska kyrkans troslära.23  

 
16 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 510. 
17 Murray, John Courtney, This Matter of Religious Freedom. America, January 9, 1965. s. 42; Mur-

ray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 507; Werner, Yvonne Maria, Katolsk 

politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, s. 104–105; Se även 

Werner, Yvonne Maria, Katolicism och religionsfrihet. Den svenska religionsfrihetslagen 50 år, s. 

4–5.                        
18 Werkelid, Carl Otto (red.), Tidens tecken i Signum: Katolsk idéorientering sedan 1920, s. 75. och 

127. 
19 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 108. 
20 Murray, John Courtney, This Matter of Religious Freedom, s. 42; Murray, John Courtney, The 

problem of religious freedom, s. 512–516. 
21 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och 

sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 41. och 59; Franck, Olof, Stenmark, Mikael (red.), Konstruktiv 

religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Sanoma Utbildning, Stockholm 

2019. s. 142; Pars I, Caput II, 29 i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo 

huius temproris. Catholicae Ecclesiae Episcopus Paulo VI, Romae, 7 december 1965, AAS 58 

(1966), s. 1048–1049. 
22 ”et creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imaginem Dei creavit illum masculum et 

feminam creavit eos” Första Moseboken, Genesis 1:27; Jämför med Sundman, Per, Human rights, 

Justification, and Christian Ethics. Uppsala University, Uppsala 1996. s. 92–95. 
23 Katolska Kyrkans Katekes. Del III, Avdelning I, Kapitel 1, Artikel 1. 
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Joseph Ratzinger, senare påven Benedictus XVI, argumenterar för mänskliga per-

sonens värdighet i relation med människans förmåga till förnuft. Förnuftet är Gods 

gåva till enskilda personer som sanningssökare och människans förmåga till förnuft 

förknippas med mänsklig värdighet. Han hävdar även att om den religiösa tron se-

pareras från det mänskliga förnuftet, ökar risken för religiöst motiverat våld och 

missbruk.24 

Yvonne Maria Werner söker svaret på frågan om katolska kyrkans förändrade upp-

fattning om mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv.25 Hon anser att Vati-

kan II var en vattendelare i den katolska kyrkans moderna historia.26 Detta är dels 

för teologisk nyorientering av uppfattning om kyrkan och dess roll i samhället, det 

vill säga att katolska kyrkans erkänns som en del av det moderna samhället, samt 

anspråket på att katolska kyrkan är den enda sanna kyrkan har tonats ner.27 Dels för 

att den mänskliga personens frihet och värdighet har framställts i sociallärans cent-

rum istället för Guds och kyrkans objektiva rättigheter.28  

Den katolska kyrkans nya syn på religionsfriheten har kristalliserats i deklarationen 

Dignitatis humanae. Werner hävdar att detta konciliedekret är en av de mest om-

stridda koncilietexterna från Vatikan II. Det är därför diskurser om tolkning och 

räckvidd av deklarationen är fortfarande aktuella.29 Hon anser att religionsfriheten 

 
24 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och 

sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 47–59. och 73–79. 
25 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 102–120. 
26 Ibid, s. 102. 
27 ”Ad communicandum enim bona vocantur membra Populi Dei, et de singulis etiam Ecclesiis 

valent verba Apostoli: <<Unusquisque, sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, 

sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei» (1 Petr. 4, 10). Ad hanc igitur catholicam Populi 

Dei unitatem, quae pacem universalem praesignat et promovet, omnes vocantur homines, ad eamque 

variis modis pertinent vel ordinantur sive fideles catholici, sive alii credentes in Christo, sive denique 

omnes universaliter homines, gratia Dei ad salutem vocati.” Punkt 13 i Lumen Gentium, Constitutio 

dogmatica de Ecclesia. Catholicae Ecclesiae Episcopus Paulo VI, Romae, 21 november 1964, AAS 

57 (1965), s. 18; Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och 

mänskliga rättigheter, s. 110.; Se även Werner, Yvonne Maria, Katolicism och religionsfrihet. Den 

svenska religionsfrihetslagen 50 år, s. 8–9. 
28 “Quae de iure hominis ad libertatem religiosam declarat haec Vaticana Synodus, fundamentum 

habent in dignitate personae, cuius exigentiae rationi humanae plenius innotuerunt per saeculorum 

experientiam. Immo haec doctrina de libertate radices habet in divina Revelatione, quapropter eo 

magis a Christianis sancte servanda est.” Punkt 9. i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate 

religiosa, s. 935–936; Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfri-

het och mänskliga rättigheter, s. 110–111. 
29 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 111–112. 
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aldrig är absolut, den kan begränsas av lagar vilket innebär att ”någon patentlösning 

är religionsfrihetsprincipen alltså inte”.30 

Victoria Enkvist har liknande slutsatser i sin bok ”Religionsfrihetens rättsliga ra-

mar” och pekar ur ett rättsligt perspektiv på att religionsfriheten kan anses vara ab-

solut i teorin och i den internationella rätten men den är relativ i praktiken.31 Hon 

ser problematiken i att ett teoretiskt absolut skydd inte är respekterad av lagstiftaren 

vilket hon bekräftar med exempel på religiöst motiverad omskärelse32 och slakt.33 

Enkvist noterar att intresseavvägningar vid konflikt av olika mänskliga rättigheter 

ur ett juridiskt perspektiv egentligen inte kan göras när det gäller en absolut rättig-

het.34   

Problematiken kring religionsfrihetens absoluta karaktär och intresseavvägningar 

vid konflikt med andra mänskliga rättigheter behöver belysas ur flera perspektiv. 

Det betyder att det inte räcker att en eventuell konflikt i samband med utövandet av 

religionsfriheten övervägs och bedöms ur ett rent juridiskt perspektiv, utan det be-

höver belysas andra aspekter också. Detta är för att människan och dess handling 

inte bara rör juridiken, utan det ryms i området etik och även teologi. Cristina Gren-

holm hävdar att det är teologin som kan göra en tolkning av trons innehåll, Bibeln 

och tradition. Därför behöver den teologiska argumentationen även vara en del av 

de diskussioner som rör religion och samhället i stort.35 

Elena Namli argumenterar för moralens betydelse för ett effektivt skydd av mänsk-

liga rättigheter. Hon påstår att mänskliga rättigheter inte kan reduceras till konvent-

ionella och lagligt skyddade regler, utan deras moraliska innehåll ska uttryckas tyd-

ligt, samtidigt ska man vara medveten om rättigheternas politiska dimension. Detta 

innebär med andra ord att Namli talar om tre dimensioner av de mänskliga rättig-

heterna, nämligen den politiska, juridiska och moraliska dimensionen.36 För att 

stärka den moraliska dimensionen argumenterar hon för en öppen universalism som 

 
30 Werner, Yvonne Maria, Katolicism och religionsfrihet. Den svenska religionsfrihetslagen 50 år. 

s. 9. 
31 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar. Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013. s. 243. 
32 Ibid, s. 170–204. 
33 Ibid, s. 123–169. 
34 Ibid, s. 243. 
35 Franck, Olof, Stenmark, Mikael (red.), Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och 

pedagogiska perspektiv, s. 129–136. 
36 Namli, Elena, Human Rights as Ethics, Politics and Law. Uppsala universitet, Uppsala 2014. s. 

19–22. 



9 
 

är normativ vilket innebär att den snarare är rättfärdigad som en moraliskt regle-

rande idé än saklig, politisk eller juridisk överenskommelse eller praxis.37 

Per Sundmans undersöker den kristna etikens bidrag dels till rekonstruktionen av 

en rimlig förståelse av rättigheternas funktion och betydelse, dels till att utarbeta en 

tillfredställande motivering för mänskliga rättigheter. Han drar slutsatsen att den 

kristna etikens viktigaste bidrag är en artikulering av moralisk jämlikhet som ges 

till varje människa, oavsett förmågor exempelvis rationalitet.38 Samtidigt är det en-

ligt honom otillfredsställande med sådan argumentation som endast är begränsad 

till en kristen tolkningsram eftersom mänskliga rättigheter används som universellt 

normativt instrument.39  

1.4 Material 

Det material som används i uppsatsen berör mänskliga rättigheter, specifikt relig-

ionsfrihet vilket är studiens huvudområde. Skrifter från Vatikan II används för att 

få en djupare förståelse om argumentation för mänskliga rättigheter och religions-

frihet inom den katolska kyrkan. På Vatikan II antogs 16 dokument varav fyra var 

konstitutioner, tre deklarationer och nio dekret. Två av fyra konstitutioner har dog-

matiska karaktär, nämligen Lumen gentium och Dei verbum.40 Dessa dokument rä-

knas som källor vilka har publicerats i Acta Apostolicae Sedis, nedan AAS. Denna 

tidning är den katolska kyrkans officiella tidning där viktiga rättsakter har promul-

gerats sedan 1909.41  

Deklarationen om religionsfrihet, Dignitatis humanae analyseras i jämförelse med 

andra relevanta skrifter från Vatikan II, såsom pastoralkonstitutionen Gaudium et 

spes (7 december 1965), Nostra Aetate (28 oktober 1965), Lumen Gentium (21 no-

vember 1964) samt även Pacem in terris (11 april 1963) som var inledning till Va-

tikan II. Uppsatsen kommer primärt genomsyras av ett teologiskt perspektiv. Det är 

därför även värt att notera relevanta kopplingar till både Bibeln och den katolska 

socialläran.  

 
37 Namli, Elena, Human Rights as Ethics, Politics and Law. s. 59–62. 
38 Sundman, Per, Human rights, Justification, and Christian Ethics. s. 74–90. och 183–185. 
39 Ibid, s. 185. 
40 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 109. 
41 Kanon 7–8 och 455 i Codex Iuris Canonici. 1983, AAS 75, Pars II (1983), s. 2. och 83. 
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I och med att grunden för mänskliga rättigheter enligt katolska kyrkan är den 

mänskliga personens värdighet, som oftast även översättas till människovärde, 

kommer uppsatsen ta avstamp i Jürgen Habermas perspektiv på hur människans 

värdighet definieras. I valet av teori utgår studien främst från Habermas artikel “The 

Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights” 42 och debatt 

mellan honom och påven. 

Sedan lyfts kanonisk rätt och dess rättskällor fram för att ge förtydligande för inne-

börd och rekvisiten för religionsfrihet i katolska kyrkans rättssystem. Utgångspunk-

ten är i detta avseende definitionen i Codex Iuris Canonici, nedan CIC, som är en 

av de viktigaste rättskällorna för den kanoniska rätten. I uppsatsens rättsavsnitt lyf-

tas FN:s allmänna förklaring fram för att i ett större sammanhang få en förståelse 

för begreppet människans värdighet. Konventionen innehåller nämligen inte bara 

bestämmelse om religionsfriheten utan förklarar att mänskliga rättigheter är för-

knippade med den enskilda människans värdighet och värde.43 Av liknande skäl har 

FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna också relevans 

att lyfta fram inom ramen för denna analys.  

Till sist kommer doktrin och vetenskapliga artiklar och böcker att användas för att 

presentera forskningsläget, så kallad ”status quaestionis”. När jag har sökt material 

har den litteratur valts ut som bedömts vara mest relevant för det aktuella ämnet.  

1.5 Disposition och avgränsningar 

I avsnitt 1 genomförs en problemställning som motiverar uppsatsens forskningsom-

råde. I och med att den katolska kyrkan är en del av vårt civila samhälle och har 

ideologisk påverkan är det relevant att undersöka och analysera den katolska kyr-

kans syn på religionsfrihet som präglar samhällets uppfattning om de mänskliga 

rättigheterna. I detta kapitel presenteras även syftet med uppsatsen och de forsk-

ningsfrågor som kommer att besvaras för att ge en ökad förståelse för katolska kyr-

kans förändrade sin syn på de mänskliga rättigheterna.  

I avsnitt 2 redogörs för Jürgen Habermas teori om människans värdighet. Hans teori 

har valts ut dels för att det var en dialog mellan honom och Joseph Ratzinger om 

 
42 Se den svenska översättningen Om Europas författning. En essä. Ersatz, Stockholm 2011. av Jim 

Jakobsson. Se originalet: Habermas, Jürgen, Zur Verfassung Europas. Ein Essay. Suhrkamp Verlag, 

Berlin 2011. 
43 Se ingress till FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
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religion och sanning i ett postsekulärt samhälle, dels för att Habermas, till skillnad 

från hans tidigare inställning, ansåg att religionen skulle ha en viktig roll i diskurser 

om mänskliga rättigheter. En kort metodreflektion ingår även i detta kapitel. 

I avsnitt 3 presenteras katolska kyrkans syn på grunden för mänskliga rättigheter 

vid Vatikan II vilket enligt katolska kyrkan är den mänskliga personens värdighet. 

Katolska kyrkans tolkning av mänsklig värdighet ska även analyseras i ljuset av 

uppsatsens teoretiska ramverk. Således fokuserar det här avsnittet främst på första 

del av uppsatsens första forskningsfråga, nämligen den katolska kyrkans tolkning 

av grunden för mänskliga rättigheter.  

I avsnitt 4 förs en djupare analys om religionsfriheten och religionsfrihetens rättfär-

digande. Syftet med denna analys är att belysa hur religionsfriheten försvaras av 

katolska kyrkan i ljuset av tolkning av grunden för mänskliga rättigheter. Detta av-

snitt är nära sammankopplat med att rättfärdiga mänskliga rättigheter och det är 

därmed ger svar på hur katolska kyrkan argumenterar för religionsfriheten. 

En avslutande jämförelse förs i avsnitt 5 för att sätta in uppsatsens forskningsom-

råde i ett större sammanhang. I detta avsnitt jämförs rekvisiten för religionsfriheten 

i den kanoniska rätten med artikel 18 i FN:s allmänna förklaring och artikel 18 i 

FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Med stöd av 

denna jämförelse besvaras uppsatsens andra forskningsfråga, nämligen i vilken ut-

sträckning den katolska kyrkans syn på religionsfriheten är förenlig med FN:s all-

männa förklaring och konventioner om de mänskliga rättigheterna. 

Uppsatsens slutsatser presenteras i avsnitt 6. Avslutningsvis ges en reflektion kring 

vad den katolska kyrkan kan bidra till i utvecklingen av mänskliga rättigheter och 

vad det är för roll teologiska synpunkter kan ha i diskurser om mänskliga rättig-

heter. 

Uppsatsens forskningsområde är begränsat till att analysera den romersk-katolska 

kyrkans uppfattning om religionsfrihet och dess rättfärdigande vid Vatikan II så att 

arbetet blir lämpligt avgränsat gällande tidsramar och kristendomen. När det är re-

levant hänvisar jag kort till de östkatolska kyrkornas speciella kanoniska lag, Codex 

Canonum Ecclesiarum Orientalium, nedan CCEO. Det är kodifiering av den ge-

mensamma rätten av de östkatolska kyrkorna från 1990. Eftersom jag kommer att 

analysera skrifter från Vatikan II och kanoniska rättskällor krävs det att jag ur fler 
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perspektiv arbetar för att kunna förstå, tolka och analysera den romersk-katolska 

kyrkans uppfattning om mänskliga rättigheter i relation till den sekulära tolkningen. 

Det kan ses en ytterligare avgränsning i frågeställningarna eftersom jag fokuserar 

på religionsfrihet och dess rättfärdigande. Denna avgränsning innebär att jag ana-

lyserar de texter som i första hand relaterar till uppsatsens frågeställningar och jag 

gör en analys i den mån som det behövs för att utifrån den valda litteraturen kunna 

besvara frågorna.  

2. Teori och metod 

2.1 Jürgen Habermas – en teori om människans värdighet 

Syftet med det här avsnittet är att beskriva det teoretiska ramverk som används för 

att analysera katolska kyrkans skrifter från Vatikan II och den befintliga kanoniska 

lagens relevanta kanoner. I och med att den katolska kyrkan använder begreppet 

mänskliga personens värdighet är Jürgen Habermas teori om människans värdighet, 

som ofta översätts till teori om människovärde,44 aktuell att använda som en teore-

tisk utgångspunkt.   

Det finns ett flertal studie som söker svaret på frågan om vad mänsklig värdighet 

innebär. Daniel P. Sulmasy definierar ordet ”värdighet” (dignity), i dess grundläg-

gande moraliska mening, som det värde (the value eller worth) som en människa 

har i termer av att helt enkelt vara människa. Det värde som människan har på 

grundval av dennes människonatur kallar han inneboende värdighet.45 Begreppet 

finns även i ingressen till FN:s allmänna förklaring och det är kopplat dels till män-

niskosläktet, dels till egenskap av samhällsmedlem.46 Habermas anser att ordet ”in-

neboende” har religiösa och metafysiska rötter vilket påminner om det moraliska 

innehållet.47  

 
44 Se exempelvis, Habermas, Jürgen Om Europas författning. En essä. Översättning Jim Jakobsson, 

Ersatz, Stockholm 2011.  
45 Sulmasy, Daniel P., The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. Medicine, 

Health Care and Philosophy, 16, Springer 2013. s. 937–944; Sulmasy, Daniel P., Human Dignity 

and Human Worth. I Malpas, Jeff, Lickiss Norelle (red.), Perspectives on Human Dignity: A Con-

versation. Springer, Netherlands 2007. s. 13–15; Jämför med Sundman, Per, Human rights, Justifi-

cation, and Christian Ethics, s. 102–110. 
46 Ingress och Artikel 22 i FN:s allmänna förklaring. 
47 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, in 

Corradetti, Claudio (ed.), Philosophical Dimensions of Human Rights. Some Contemporary Views, 

Springer Dordrecht Heidelberg, London New York, 2012. s. 68. 
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Anledningen till att Habermas har valts som teoretiker i uppsatsen är bland annat 

att han mötte Joseph Ratzinger, som blev påve Benedictus XVI. 2005, i en debatt i 

München i januari 2004. I Ulf Jonssons bok ”Habermas, påven och tron”, som 

handlar om detta möte, jämförs deras synsätt på tro och religion.48 Till skillnad från 

Ratzinger anser Habermas att det rent sekulära förnuftet inte har någon förmåga att 

inse moraliska fakta och handla efter dessa, samtidigt tycker han att religionen har 

en viktig roll i ett demokratiskt samhälle.49 I detta avsnitt av uppsatsen redogörs 

Habermas teoretiska perspektiv på människans värdighet (human dignity) i relation 

till de mänskliga rättigheterna. Det görs dels för att skapa förståelse för uppsatsens 

forskningsområde, dels för att använda teorin i analys av katolska kyrkans syn på 

religionsfrihet. 

Habermas hävdar i sin studie ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia 

of Human Rights” att människans värdighet har en framträdande roll i internationella 

diskussioner om de mänskliga rättigheterna och inom rättsväsendet.50 Hans tes är 

att det redan från början har funnits ett begreppsligt samband mellan mänskliga 

rättigheter och människans värdighet. Han nekar med andra ord att mänskliga rät-

tigheter genom begreppet människans värdighet har laddats moraliskt i efterhand.51 

För att förklara sin tes använder han tre argument.   

För det första anger Habermas vissa rättsteoretiska grunder som talar för att männi-

skans värdighet är den moraliska källa varav alla grundläggande fri- och rättigheter 

härrör sin innebörd.52 Däremot pekar han även på de mänskliga rättigheternas du-

alistiska karaktär som han kallar janusansikte. Det innebär enligt hans teori att dessa 

rättigheter har ett ansikte som vänts mot rätten och ett ansikte mot moralen. Trots 

mänskliga rättigheternas uteslutande moraliska innehåll är dessa rättigheter konkre-

tiserade genom demokratiska lagstiftningar som garanterar friheter och anspråk för 

den enskilde. Sammanfattningsvis anser Habermas att människans värdighet är ett 

substantiellt normativt begrepp som fogar samman en moral byggd på lika respekt 

för alla med positiv rätt och demokratisk lagstiftning. Det sker på ett sådant sätt att 

 
48 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och 

sanning i ett postsekulärt samhälle. Artos & Norma, Skellefteå 2009. 
49 Ibid, s. 79–96. 
50 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s. 

63. 
51 Ibid, s. 64. 
52 Ibid, s.  65–68. 
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deras samspel ger upphov till en politisk ordning som grundar sig på mänskliga 

rättigheter.53  

För det andra analyserar han ur ett begreppshistoriskt perspektiv den katalysatorroll 

som människans värdighet spelar i de mänskliga rättigheternas sammansättning av 

förnuftsmoral och rättslig form.54 Begreppet människans värdighet har redan fun-

nits i den grekiska filosofin, framför allt inom stoicismen och den romerska hum-

anismen, exempelvis hos Cicero. På den tiden hade dignitas humana förklarats i 

människans ontologiskt privilegierade ställning i kosmos, det vill säga genom en 

särskild rang som personer intar, jämfört med lägre stående människor, till följd av 

deras förnuftsbegåvning och reflexionsförmåga.55 Habermas identifierar två steg 

som saknades i begreppets genealogi, nämligen individualiseringen som måste läg-

gas till den kollektiva generaliseringen och personens absoluta värde. Han anser att 

båda två steg togs i Europa genom ett filosofiskt upptagande av tankefigurer inom 

den judisk-kristna traditionen.56 Han menar att mänskliga rättigheter värnar om 

människans värdighet som tillhör ett organiserat samhälle i rum och tid, det vill 

säga till den demokratiska medborgarens status.57 Det är baserat på att alla medbor-

gare erkänns som subjekt med i lika mån hävdbara rättigheter. Det kräver att med-

borgarna själva genom den positiva rättens medel skapar lämpliga förutsättningar 

och upprätthåller en sådan politisk ordning som är grundad på mänskliga rättig-

heter. Det är således ett krav att människans värdighet socialt erkänns av sam-

hället.58 Sammanfattningsvis konstaterar Habermas på begreppshistorisk väg tre 

olika begreppselement i mänskliga rättigheter; ett högt moraliserat begrepp om 

människans värdighet, en traditionell förståelse av social värdighet och självmed-

vetna rättighetsbärare som hävdar anspråk gentemot andra rättighetsbärare.59 

För det tredje argumenterar Habermas för en realistisk utopi med syftet att arbeta 

mot såväl förkastandet av mänskliga rättigheter som försöket att tona ner rättighet-

ernas radikala innehåll.60 Han säger att de mänskliga rättigheterna har behållit sin 

 
53 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s. 

68. 
54 Ibid, s.  69–73. 
55 Ibid, s. 71. 
56 Ibid, s. 72. 
57 Ibid, s. 73. 
58 Ibid, s. 71. 
59 Ibid, s. 73. 
60 Ibid, s.  74–77. 
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polemiska karaktär. Å ena sidan kan de mänskliga rättigheterna uppnå en positiv 

giltighet endast inom en nationalstat och å andra sidan skulle deras universalistiska 

giltighetsanspråk bara kunna infrias i ett världsomfattande samhälle. Det har lett till 

att det från början finns en dialektisk spänning mellan de mänskliga och medbor-

gerliga/civila rättigheterna. Denna spänning kan enligt honom lösas genom ett kon-

stitutionellt kosmopolitiskt världssamhälle.61 Habermas argumenterar att den glo-

bala utbredningen av mänskliga rättigheterna aldrig hade varit möjlig utan sociala 

rörelser och politiska kamper och detta gäller även idag. Han anser att mänskliga 

rättigheter utgör en realistisk utopi genom att förankra idealet om ett rättvist sam-

hälle i demokratiska institutioner.62 Trots att Habermas instämmer i ett politiskt kon-

cept av mänskliga rättigheter i motsats till naturrättsliga argument om ”inneboende” 

rättigheter vill han behålla rättigheternas moraliska innehåll, det vill säga att varje 

person med lika rättigheter ska respekteras i sin mänskliga värdighet.63 Samman-

fattningsvis är hans argument att det endast genom interna samband mellan männi-

skans värdighet och mänskliga rättigheter skapas anknytning av moralen till rätten 

vilket ska resultera i en mer rättvis politisk ordning. De som neutraliserar den ovan 

nämnda spänningen äventyrar urholkning av redan garanterade friheter.64 

2.2 Övervägande av den utvalda teorin 

Det teoretiska ramverk som denna uppsats tar sin utgångspunkt i är Habermas teori 

om människans värdighet, vilket innebär att primärlitteraturen kommer att analys-

eras utifrån den uppfattning som Habermas representerar. Vid första anblicken kan 

läsaren fråga sig vad denna uppsats har med hans teori att göra, med tanke på att 

han är filosof som inte har någon religiös tro.65 Det finns dock förklaring för det. 

Detta är för att Habermas teoribildning erbjuder en balansgång mellan det alltför 

idealistiska hållningssättet till mänskliga rättigheter baserade på moraliska krav och 

realismen som kännetecknas av att den begränsar mänskliga rättigheter till deras 

juridiska innehåll. Habermas själv kallar sin teori för realistisk utopi som kan anses 

vara en gyllene medelväg genom att behålla både rättigheternas moraliska innehåll 

 
61 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s. 

74. 
62 Ibid, s.  75. 
63 Ibid, s.  76. 
64 Ibid, s.  77. 
65 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och 

sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 23. 
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och juridiska karaktär. Det finns en spänning i den meningen att mänskliga rättig-

heter är universella men det samtidigt krävs att ha medborgarskap för att kunna bli 

rättighetsbärare. Han menar dock att mänskliga rättigheter är realistisk utopi ef-

tersom de förankrar det ideala målet om ett rättvist samhälle i form av institutioner. 

Som det ska presenteras mer utförligt längre fram i uppsatsen finns det likheter 

mellan Habermas teori och katolska kyrkans uppfattning om de mänskliga rättig-

heterna. En sådan likhet är exempelvis att de mänskliga rättigheterna garanteras av 

staten vilket förutsätter att rättighetsbärare ska ha ett medborgarskap.66  

En annan likartad ståndpunkt är att det sedan länge har funnits en etablerad anknyt-

ning mellan människans värdighet och mänskliga rättigheter.67 Habermas teori skil-

jer sig dock åt på viktiga punkter, bland annat att mänsklig värdighet enligt honom 

är en moralisk källa varifrån de grundläggande fri- och rättigheterna härrör.68 Han 

kallar denna källa för en portal varigenom moralens universalistiska innehåll im-

porteras till den positiva rätten på så sätt att det under gynnsamma omständigheter 

kan ge upphov till en demokratisk ordning grundad på mänskliga rättigheter.69 I 

detta avseende är katolska kyrkans syn på mänsklig värdighet är annorlunda vilket 

redogörs i det tredje avsnittet i uppsatsen. 

Med beaktande av likheterna och skillnaderna i katolska kyrkans syn på människans 

värdighet använder uppsatsen sig av en specifik tillämpning av teorin. Detta innebär 

att tonvikten ligger på hur mänskliga rättigheter och specifikt religionsfrihet kan 

rättfärdigas i mötet med en teologisk kontext.  

Habermas hävdar att de mänskliga rättigheterna definierar den del av moralen som 

kan översättas till den tvingande positiva rätten och blir därmed politisk verklighet 

i form av effektiva medborgerliga rättigheter.70 Hans teori kan därför delvis använ-

 
66 Jämför Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human 

Rights, s.  70–73. och Pars II, Caput IV, 74. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in 

mundo huius temproris, s. 1095–1097. 
67 Jämför Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human 

Rights, s.  65–67. och Pars I, Caput I, 12, 21 och Pars I, Caput II, 23, 27, 29. i Gaudium et spes, 

Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1034–1049. 
68 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s.  

65. 
69 Ibid, s. 68. 
70 Ibid, s. 68. 
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das för att ge en ökad förståelse för katolska kyrkans begreppsanvändning, nämli-

gen mänskliga personens värdighet, och delvis kan själva teorin även utvecklas ge-

nom att den sättas in i ett teologiskt sammanhang. 

2.3 Metodreflektion 

I första hand utgår uppsatsen från ett teologiskt perspektiv. Teologiskt perspektiv 

ger möjlighet för kritisk reflektion och tolkning av innehållet i Bibeln, den katolska 

traditionen och socialläran. Flera regler, bland annat definition av religionsfrihet 

återfinns i och utgår från Bibeln medan andra ordningar har slagits fast vid olika 

typer av kyrkomöten, till exempel allmänt koncilium mellan 1962–1965. Den då-

varande påven Johannes XXIII inkallade konciliet 1959 med syftet att revidera den 

kanoniska lagen. Arbetet påbörjades efter konciliets avslutning och resultatet av 

detta är den nu gällande kanoniska lagen som promulgerades 1983 av Johannes 

Paulus II.71 I uppsatsens rättsavsnitt analyseras de relevanta kanonerna i jämförelse 

med internationella traktater. Analysen genomförs med juridisk metod som är ba-

serad på de allmänna tolkningsprinciperna enligt Wienkonvention om traktaträtt72 

samt kanonisk tolkning används enligt CIC.73 

Både teologi och kanonisk tolkning kan hjälpa mycket att förstå innebörden av re-

ligionsfrihet i ett större sammanhang. Det har förekommit ett flertal hänvisningar 

till mänskliga rättigheter i påvliga tal och dokument där används inte den kanoniska 

rättens terminologi, utan dessa hänvisar till folkrätt. Detta är för att de folkrättsliga 

begreppen dels utgör en del av de så kallade gudomliga lagarna, dels en del av rent 

kyrkorättsliga reglerna i enlighet med den kanoniska traditionen. Inom kanonisk 

rätt betraktas exempelvis religionsfrihet som en rättighet baserad på Guds vilja och 

som är omistlig för människa, det vill säga den grundar sig på gudomlig lag.74  

I och med att den katolska kyrkan är en del av samhället och har ideologisk påver-

kan ska deras källor och argumentation analyseras i syfte att belysa kyrkans syn på 

mänskliga personens värdighet i relation till de mänskliga rättigheterna. I detta sam-

manhang genomförs en innehållslig och funktionell analys av texterna. Det innebär 

 
71 Doe, Norman, Christian law. Contemporary principles, s. 19–20.  
72 Artikel 31–32 i Wienkonventionen om traktaträtt. 
73 Kanon 17–19 i Codex Iuris Canonici, s. 3. Redogörelse för kanonisk tolkning finns i avsnitt 5.1. 
74 Punkt 1 och 6 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 929–931. och 934; Pacem 

in terris, Litterae Encyklicae. Pars I. s. 259. och Pars IV. 296. 
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att syftet är att beskriva och klargöra innebörden av religionsfrihet och argument 

för denna frihet samt att ge en förklaring för katolska kyrkans argumentation.75 

I uppsatsen används Jürgen Habermas teori om människans värdighet. Anledningen 

till detta är att liknande nyckelbegrepp, nämligen mänskliga personens värdighet 

återfinns i katolska kyrkans argument för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. 

Begreppsanalys görs för att förtydliga olika begrepp kopplat till religionsfrihet.  

Den metodologiska utgångspunkten är därmed en teologisk analys av relevanta 

skrifter och påvliga dokument vid Vatikan II. Innan dess genomförs en litteraturö-

versikt med syftet att kartlägga bakgrunden och tidigare forskningar. Uppsatsens 

tes är att området mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt akademiskt fält där 

inte bara politik, juridik och etik har relevans utan teologi är också lika viktig. Frå-

gan blir således inte om vilka perspektiv har mest relevans i diskussioner kring 

mänskliga rättigheter utan hur den katolska teologin och dess människorättsargu-

ment kan bidra till att innebörden av religionsfrihet förstås och fruktbart tillämpas 

i verkligheten. 

3. Den katolska kyrkans tolkning av grunden för mänskliga 

rättigheter 

3.1 Granskning av skrifter vid Vatikan II 

Av 16 dokument från Andra Vatikankonciliet analyserar uppsatsen två konstitut-

ioner och en deklaration eftersom dessa innehåller katolska kyrkans läror och dog-

mer gällande mänskliga rättigheter. Den påvliga encyklika som var inledning till 

Vatikan II tas upp också eftersom den pekade på vikten av att mänskliga rättigheter 

ska skyddas. 

3.1.1 Gaudium et spes (7 december 1965) 

Genom pastoralkonstitutionen Gaudium et spes sprider katolska kyrkan budskapet 

att kyrkan förkunnar människans rättigheter samt erkänner och uppskattar dagens 

dynamiska rörelser som främjar rättigheterna. Samtidigt är det nödvändigt att dessa 

rörelser ska genomsyras av evangeliets anda och skyddas mot varje form av falsk 

 
75 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur, 

Lund 2006. s. 213–215. 
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autonomi, annars finns det en risk att människor kommer att tro att rättigheter end-

ast är säkerställda när de är befriade från varje krav i gudomlig lag. På det här sättet 

kan den mänskliga personens värdighet (personae humanae dignitas) dock inte 

upprätthållas, utan denna värdighet kommer att förstöras.76 Här är det värt att notera 

att pastoralkonstitutionen använder begreppet mänskliga personens värdighet77 

istället för människovärde. Det kan vara nyttigt i framtidens diskussioner att skilja 

på användningen av dessa termer med tanke på vad orden värdighet och värde in-

nebär. Uppsatsens nästa avsnitt innehåller därför en djupare begreppsanalys.   

I punkt 29 i konstitutionen poängteras att människans värdighet borde medföra att 

varje människa äger samma mänskliga rättigheter. I och med att människan är 

skapad till Guds avbild måste grundläggande likställdhet bland människor få allt 

större erkännande. Det är sant att alla människor inte är lika i verkligheten eftersom 

människors fysiska förmågor samt intellektuella och moraliska krafter är olika men 

det finns en grundläggande likställdhet bland alla gällande deras värdighet och 

mänskliga rättigheter. Detta innebär med andra ord att skillnader och olikheter inte 

påverkar den enskilda människans värdighet. Människor har olika gåvor från Gud 

men det betyder inte att den ena är värdigare än den andra. Kyrkans budskap är 

således att varje typ av diskriminering ska övervinnas, oavsett om den är baserad 

på kön, etnisk tillhörighet, färg, socialt tillstånd, språk eller religion, eftersom dis-

krimineringen står i strid med Guds avsikt. På grund av likställdhet i värdigheten 

bland människor finns det tillräckligt skäl att kräva mer humana och rättvisa livs-

villkor i samhället. Stora ekonomiska och sociala skillnader mellan människor stri-

der mot social rättvisa, den mänskliga personens värdighet och både social och in-

ternationell fred. Mänskliga institutioner måste därför arbeta för att tjäna männi-

skans värdighet samt att värna om människans grundläggande rättigheter under 

varje politiskt system.78  

 
76 “Ecclesia ergo, vi Evangelii sibi concrediti, iura hominum proclamat et hodierni temporis 

dynamismum, quo haec iura undique promoventur, agnoscit et magni aestimat. Qui motus tamen 

spiritu Evangelii imbuendus et adversus omnem speciem falsae autonomiae tutandus est. Tentationi 

enim subiicimur, iudicandi nostra iura personalia tunc tantum plene servari, cum ab omni norma 

Legis divinae solvimur. Hac autem via, personae humanae dignitas, nedum salvetur, potius perit.” 
Pars I, Caput IV, 41. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, 

s. 1059–1060.  
77 Se även Pars I, Caput I, 12. och Pars I, Caput I, 21. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de 

Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1034. och 1040–1042. 
78 ”Cum omnes homines, anima rationali pollentes et ad imaginem Dei creati, eamdem naturam 

eamdemque originem habeant, cumque, a Christo redempti, eadem vocatione et destinatione divina 
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I pastoralkonstitutionen är begreppet ”det gemensamma bästa” ett återvändande 

mål som ska främjas eftersom det säkerställer villkor i det sociala livet vilka inbe-

griper rättigheter och skyldigheter med respekt för hela mänskligheten.79 Det ge-

mensamma bästa är med andra ord den högsta nivån av socialt liv och konstitut-

ionen antyder att det samhällsystem som ger bästa möjligheter att uppnå detta är 

demokratin.80 Till och med säger konstitutionen att det är omänskligt om politisk 

auktoritet faller in i diktatoriska eller totalitära former som kränker personens eller 

sociala gruppers rättigheter.81 

I punkt 27, som handlar om respekt för mänskliga personen, finns uppräkning av 

de händelser som kränker den mänskliga värdigheten, såsom omänskliga levnads-

villkor, godtyckliga fängelsestraff, utvisning, slaveri, prostitution, handel med 

kvinnor och unga, de vanhedrande arbetsvillkoren, genom vilka arbetstagare sna-

rare behandlas som sysselsättningsmedel än fria och ansvarsfulla personer. Alla 

dessa och andra liknande företeelser förstör den mänskliga civilisationen och visar 

inte respekt för Gud som skapat människan av sin avbild.82  

 
fruantur, fundamentalis aequalitas inter omnes magis magisque agnoscenda est. (…) Omnis tamen 

discriminandi modus in iuribus personae fundamentalibus, sive socialis sive culturalis, ob sexum, 

stirpem, colorem, socialem condicionem, linguam aut religionem, superandus et removendus est, 

utpote Dei proposito contrarius.” Pars I, Caput II, 29. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de 

Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1048–1049. 
79 ”Ex interdependentia in dies strictiore et paulatim ad mundum universum diffusa sequitur bonum 

commune – seu summam eorum vitae socialis condicionum quae tum coetibus, tum singulis 

membris permittunt ut propriam perfectionem plenius atque expeditius consequantur – hodie magis 

magisque universale evadere, et exinde iura officiaque implicare, quae totum humanum genus 

respiciunt.” Pars I, Caput II, 26. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo 

huius temproris, s. 1046. 
80 Werner, Yvonne Maria, Historiska perspektiv på den katolska kyrkan och demokratin, s. 10. 
81 ”At inhumanum est quod auctoritas politica incidat in formas totalitarias vel in formas dictatorias 

quae iura personae vel socialium coetuum laedant.” Pars II, Caput IV, 75. i Gaudium et spes, 

Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1098. 
82 ”(…) quaecumque humanam dignitatem offendunt, ut infrahumanae vivendi condiciones, 

arbitrariae incarcerationes, deportationes, servitus, prostitutio, mercatus mulierum et iuvenum; 

condiciones quoque laboris, quibus operarii ut mera quaestus instrumenta, non ut liberae et 

responsabiles personae tractantur: haec omnia et alia huiusmodi probra quidem sunt, ac dum 

civilizationem humanam inficiunt, magis eos inquinant qui sic se gerunt, quam eos qui iniuriam 

patiuntur et Creatoris honori maxime contradicunt.” Pars I, Caput II, 27. i Gaudium et spes, 

Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1047–1048. 
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Enligt konstitutionen ansvarar staten för att skydda människor och deras rättig-

heter,83 vilket är en nödvändig förutsättning för att medborgarna kunna ta en aktiv 

del, antingen individuellt eller som grupp, i statens liv och förvaltning.84 

Sammanfattningsvis kan det konstateras av pastoralkonstitutionen att anspråk på 

mänskliga rättigheterna enligt katolska kyrkans uppfattning kan rättfärdigas med 

personernas lika värdighet (aequalis personarum dignitas). Den här tolkningen var 

ett betydelsefullt genomslag i katolska kyrkans historia då det var Guds och kyrkans 

rättigheter som stod i centrum för den tidigare kristna doktrin och socialläran istället 

för människan vars fri- och rättigheter fick större fokus.85 I och med att denna per-

spektivförskjutning betydde ett uppbrott från kyrkans tidigare avgränsning från den 

sekulära världen har Gaudium et spes betecknats som en ”anti-Syllabus”. Detta är 

för att det genom konstitutionen infördes en helt annan inställning till relation till 

världen än vad som Pius IX presenterade i encyklika Quanta Cura och det tillhö-

rande ”Syllabus”.86 Det blev en tydlig sociallära att det behövs samverka och börja 

med dialog på ett gränsövergripande sätt oavsett religiös tillhörighet eller annan 

trosuppfattning.87 Likaså lyfts fram att kyrkan är en del av samhället vars roll är att 

stödja och uppmuntra denna samverkan.88 

 
83 Pars II, Caput V, Sectio I, 79. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo 

huius temproris, s. 1102–1103. 
84 Pars II, Caput IV, 73. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1094–1095. 
85 Werner presenterar i sin artikel en historisk genomgång av utveckling av den katolska politiska 

doktrinen och socialläran samt pekar på motsättning mellan den liberala ideologin och de dåvarande 

katolska principerna, så kallad ”kulturkamp”. Katolska kyrkan uppfattade religionsfriheten som ”ett 

utryck för ett relativistiskt sanningsbegrepp”, det vill säga att den katolska kyrkans lära var att det 

är den katolska kyrka som är den enda sanna kyrkan, medan för att andra kristna samfund existerar 

gäller endast tolerans, så kallad toleransdoktrin. Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och 

sociallära. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, s. 104–107. 
86 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 111; Werner, Yvonne Maria, Historiska perspektiv på den katolska kyrkan och 

demokratin, s. 10; Přibyl, Stanislav, "Gaudium et Spes": Between Pastoral Character and Prescrip-

tive Obligatoriety. Philosophy and Canon Law 2, 2016. s. 136.  
87 ”Optandum denique est ut catholici, ad munus suum in communitate internationali rite 

implendum, actuose et positive cooperare studeant sive cum fratribus seiunctis qui una cum eis 

evangelicam caritatem profitentur, sive cum omnibus hominibus veram pacem sitientibus.” Pars II, 

Caput V, Sectio II, 90. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1112. 
88 ”Quapropter Ecclesia in ipsa communitate gentium omnino praesens esse debet ad cooperationem 

inter homines fovendam et excitandam; et quidem tam per suas institutiones publicas quam per 

plenam ac sinceram collaborationem omnium christianorum, solo desiderio omnibus inserviendi 

inspiratam.” Pars II, Caput V, Sectio II, 89. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in 

mundo huius temproris, s. 1112; Se även Werner, Yvonne Maria, Historiska perspektiv på den 

katolska kyrkan och demokratin, s. 9–10; Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och 

sociallära. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, s. 110–111. 
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Det är även värt att notera att Habermas uppfattning om religionen under den där 

tiden var att religionen skulle försvinna ur det moderna samhället och det är bara 

vissa kraftlösa rester som skulle finnas kvar i den privata sfären. Han förutspådde 

även att religionernas roll skulle reduceras till området moral och moralfilosofin 

skulle ersätta eller tränga bort religionen. Från slutet av 1980-talet har dock han 

ändrat sin uppfattning och hävdar att religionen har viktiga funktioner i det offent-

liga rummet, nämligen opinionsbildning och orienteringspunkt i samhälleliga och 

moraliska frågor. Han pekar på att stater ska lyssna på sina medborgare oavsett 

deras trostillhörighet, liksom överta de värde som har rötter i den religiösa tradit-

ionen, exempelvis respekt för människovärde samt människors jämlikhet. I diskuss-

ioner kan man därför inte bortse från religiösa argument och även ett religiöst språk 

bör översättas till profant språk, som han kallar kommunikativt handlande, i bety-

delsen av en process av att skapa ömsesidig förståelse i kommunikationen och över-

skrida kommunikativa begränsningar.89  

3.1.2 Lumen Gentium (21 november 1964) 

Till skillnad med den ovan nämnda pastoralkonstitutionen, som orienterar sig mot 

kyrkans externa mission i den moderna världen, fokuserar konstitutionen Lumen 

Gentium90 på den katolska kyrkans interna liv. På grund av kyrkokonstitutionens 

dogmatiska karaktär är den en av de viktigaste källorna till den senare kanoniska 

lagstiftningen, CIC 1983.91 

En ytterligare skillnad som vid första anblick kan konstateras är att Lumen Gentium 

innehåller fler referenser till Bibeln och kyrkofädernas lära jämfört med pastoral-

konstitutionen. Detta kan förklaras med att den innehåller dogmatiska läror om kyr-

kan och det behöver därför göras flera kopplingar till evangeliet och traditionen.  

I denna konstitution erkänns att Guds folk redan från början visar en mångfaldstruk-

tur och variationer i styrning, men individers värdighet är gemensam.92 Begreppet 

 
89 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och 

sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 22–30. 
90 Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia. Catholicae Ecclesiae Episcopus Paulo VI, 

Romae, 21 november 1964, AAS 57 (1965), s. 5–71. 
91 Přibyl, Stanislav, "Gaudium et Spes": Between Pastoral Character and Prescriptive Obligatori-

ety, s. 131.  
92 Caput I, 7 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 9–11; Se även ”Sicut enim in 

uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent: ita multi 

unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra.” Rom 12, 4–5. 
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”Guds folk” är en biblisk term som betyder Kyrkan och dess medlemmar som är 

inbjudna till frälsning av Guds nåd.93 Det är ett centralt motiv i konstitutionen som 

tydligt visar kyrkans nya syn på enskilda människors värdighet och frihet samt pa-

radigmskiftet från kyrkans objektiva rättigheter till den mänskliga personens rättig-

heter.94 Detta innebär att det inte finns skillnader baserade på etnisk tillhörighet 

eller nationalitet eller socialt tillstånd eller kön95 eftersom Guds utvalda folk utgör 

en enda kropp.96  

I punkt 32 tas likställdhet i värdigheten gällande alla människor upp. Trots att var 

och en har ett eget yrke och därmed skiljer de sig från varandra är alla likställda i 

deras värdighet. I och med att kyrkans medlemmar är nyfödda i Jesus Kristus är 

medlemmarnas värdighet gemensam (communis dignitas). Det innebär att det inte 

finns skillnader mellan människor varken på grund av deras kön, etnisk tillhörighet, 

nationalitet eller social status. Oavsett vad enskilda personer har för mission i för-

samlingen, antigen som apostlar, profeter, lärare, styresmän eller tar sig an de hjälp-

lösa, eller annat97 är allas värdighet och aktivitet lika i deras uppdrag, nämligen att 

bygga upp Kristi kyrka.98  

I frågan om förhållandet mellan kyrkan och icke-kristna sägs i konstitutionen att 

israeliter,99 muslimer, ateister och andra som söker sanningen även tillhör Guds 

folk. Detta är för att Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta och känna till 

sanningen.100 Det sagda återspeglar den katolska kyrkans förändrade uppfattning 

 
93 Se Mt, 16,18; Apg 20,28; Jn 13,34; 2 Kor 3,6. 
94 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 110. 
95 “Non est Judaeus, neque Graecus: non est servus, neque liber: non est masculus, neque femina. 

Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu.” Gal 3,28. Se även ”(…) bi non est gentilis et Judaeus, 

circumcisio et praeputium, Barbarus et Scytha, servus et liber : sed omnia, et in omnibus Christus.” 

Kol 3,11. 
96 Andra Vatikankonciliets lära återspeglas av Del I, Avdelning  II, Kapitel III, Artikel 9, § 4, punkt 

871 i Katolska Kyrkans Katekes: ”De troende är människor som inlemmats i Kristus genom dopet, 

som upprättats som Guds folk och som därför – eftersom de på sitt särskilda sätt har del i Kristi 

prästerliga, profetiska och kungliga ämbete – är kallade att inom sitt område fullgöra den sändning 

som Gud har anförtrott åt sin kyrka att fullgöra i världen.” 
97 ”Et quosdam quidem posuit Deus in ecclesia primum apostolos, secundo prophetas, exinde 

doctores, deinde virtutes, exinde gratias curationum, opitulationes, gubernationes, genera linguarum, 

interpretationes sermonum.” 1 Kor 12,28 
98 Caput IV, 32 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 38–39. 
99 Israeliterna själva har sina rötter i Bibeln och Jesus var från Israelsbarn. ”(…) qui sunt Israelitae, 

quorum adoptio est filiorum, et gloria, et testamentum, et legislatio, et obsequium, et promissa: 

quorum patres, et ex quibus est Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in 

saecula.” Rom 9,4–5. 
100 ”[Deus Salvator] qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.” 1 Tim 

2,4. 
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om olika religioner och sin roll i pluralismen. Med erkännandet av mångfalden 

bland religiösa traditioner identifierar kyrkokonstitutionen behovet av att bidra till 

olika missioner för att sprida Kristi evangelium för alla.101 Den nya tolkningen av 

förhållandet mellan katolska kyrkan och dem som tillhör andra trossamfund gjorde 

det möjligt att interreligiösa och ekumeniska dialoger påbörjas.102   

Lumen Gentium understryker att Kyrkan särskilt hjälper fattiga och de som drabbas 

av mänsklig svaghet eftersom Guds avbild103 kan kännas igen i dem, och likaså som 

syndare eftersom de också ingår i Kyrkan. I och med att Jesus Kristus kom till värl-

den för att frälsa dem är Kyrkans uppdrag även att gå på vägen till bot och förny-

else.104 Således hänvisar konstitutionen till bibliska källor varigenom den mänsk-

liga personens värdighet kan rättfärdigas. Det är därför den mänskliga personens 

värdighet som är grund för mänskliga rättigheter och blev doktrin genom Vatikan 

II inom den katolska kyrkan.105 

3.1.3 Nostra Aetate (28 oktober 1965) 

Deklarationen Nostra Aetate 106 behandlar katolska kyrkans relation till icke-kristna 

religioner och återspeglar den djupgående förnyelse som det Andra Vatikankonci-

liet gav katolska kyrkan. Påven Johannes XXIII:s intention med Vatikan II var att 

tydliggöra den katolska trosläran i den moderna världen för vilket initiativ han an-

vände termen ”aggiornamento”. Det är ett italienskt ord som innebär att uppdatera 

något för att möta nuvarande behov. I sitt tal av den 25 januari 1959 tillkännagav 

påven sin avsikt att kalla till konciliet och han använde begreppet med hänvisning 

till den tilltänkta revideringen av kanonisk lag, den dåvarande Codex Iuris Canonici 

 
101 Caput II, 16 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 20. 
102 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 110. 
103 ”et creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imaginem Dei creavit illum masculum et 

feminam creavit eos” Första Moseboken, Genesis 1:27; Se även Pars I, Caput II, 29. i Gaudium et 

spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1048–1049. 
104 Caput I, 8 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 11–12. 
105 Pius XII har redan uppmuntrat i sin julmedelande att tron på den mänskliga personens värdighet 

och på rättigheterna som följer av den värdigheten ska bekräftas på nytt. Då var detta dock inte 

doktrin. Ändå konstaterar Samuel Moyn att detta meddelande var en kritisk vändpunkt som har 

definierat historien sedan. In Moyn, Samuel, Christian human rights. E-book, University of Penn-

sylvania Press, Philadelphia 2015. s. 9. 
106 Nostra Aetate, Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religions non-christianas. Catholicae 

Ecclesiae Episcopus Paulo VI, Romae, 28 oktober 1965, AAS 58 (1966), s. 740–744. 
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som promulgerades 1917.107 Sedan har detta ord använts för påvens vision för Va-

tikan II, det vill säga modernisering av den romersk-katolska kyrkans politik, in-

stitutioner, rättssystem och liturgiska liv.108 Denna reformering av katolska kyrkans 

politik återspeglas även av Nostra Aetate.  

Liksom i punkt 24 i Gaudium et spes nämns även i inledningen till Nostra Aetate 

att Gud ville att alla människor skulle bli en familj och behandla varandra som brö-

der. Alla skapades till Guds avbild och alla människor är kallade till ett och samma 

mål, nämligen Gud själv. Båda två dokumenten hänvisar till samma bibliska källa 

som en förklaring för den förändrade synen på kyrkan.109 Detta perspektivskifte 

ledde till att den katolska kyrkan fördömer alla typer av diskriminering gällande 

mänskliga värdighet och de rättigheter som följer av den. Detta är för att all diskri-

minering eller trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg, livsvillkor eller 

religion är främmande för Kristi anda. 110 

Det är värt att notera att deklarationen i första hand hänvisar till broderskap och fred 

i relation med andra världsreligioner, såsom islam, hinduism, buddhism och juden-

dom. Samtidigt uppmuntras kristna troende att ha goda konversationer och relat-

ioner bland nationerna och leva i fred med alla så att de blir söner till Fadern.111  

 
107 Allocuzione con la quale annuncia il Sinodo Romano, il Concilio Ecumenico e l'aggiornamento 

del Codice di diritto Canonico, Papa Giovanni XXIII, Domenica, 25 gennaio 1959, AAS 51 (1959), 

s. 65–69. 
108 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 109; Přibyl, Stanislav, "Gaudium et Spes": Between Pastoral Character and Prescrip-

tive Obligatoriety, s. 130; Brodd, Sven-Erik, Andra Vatikankonciliet. Den inre dynamiken viktig för 

förståelsen. I Werkelid, Carl Otto (red.), Tidens tecken i Signum. Katolsk idéorientering sedan 1920, 

s. 120; Kaufmann, Franz-Xaver, Zingerle, Arnold (red.), Vatikanum II und Modernisierung. Histo-

rische, theologische und soziologische Perspektiven. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1996. 

s. 171–181. 
109 ”fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae, definiens 

statuta tempora, et terminos habitationis eorum,” Act 17,26; Jämför med punkt 5 i Nostra Aetate, 

Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religions non-christianas, s. 743: ”Nequimus vero Deum 

omnium Patrem invocare, si erga quosdam homines, ad imaginem Dei creatos, fraterne nos gerere 

renuimus.” 
110 ”Fundamentum ergo tollitur omni theoriae vel praxi quae inter hominem et hominem, inter 

gentem et gentem, discrimen quoad humanam dignitatem et iura exinde dimanantia inducit. Ecclesia 

igitur quamvis hominum discriminationem aut vexationem stirpis vel coloris, condicionis vel 

religionis causa factam tamquam a Christi mente alienam, reprobat.” Punkt 5 i Nostra Aetate, 

Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religions non-christianas, s. 743–744.  
111 Punkt 5 i Nostra Aetate, Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religions non-christianas, s. 743–

744; 1 Peter 2,12; Róm 12,18; Mt 5,45. 
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3.1.4 Pacem in terris – inledning till Vatikan II (11 april 1963) 

Påven Johannes XXIII gav ut sin encyklika Pacem in terris112 i april 1963 vilket 

kan anses som inledning till Vatikan II. Encyklikans budskap är att mänskliga rät-

tigheter ska skyddas eftersom det bland annat är en förutsättning för världsfreden. 

Påvens vision bygger på den mänskliga personens natur och naturrätten. Mänskliga 

rättigheter erkänns som universella och okränkbara och därför helt omistliga.113   

I Pars I finns en uppräkning av de rättigheter som härrörande från den mänskliga 

naturen. Dessa motsvarar faktiskt de politiska, sociala och ekonomiska rättigheter 

som redan har reglerats i sekulära lagstiftningar. Jämfört med de ovan nämnda skrif-

terna kan det konstateras att denna encyklika snarare tar sikte på att hänvisa till 

tidigare påvliga dokument som även har noterat vissa rättigheter än att söka bekräf-

telse och motivering i Bibeln eller i tradition. Således står Pacem in terris lite när-

mare till den sekulära världens attityd än andra skrifter från Vatikan II som åter-

vände till trons källor. Vatikankonciliets återgång till de bibliska, patristiska, litur-

giska och andra källor som vitaliserar katolska kyrkans lära kännetecknas av ordet 

”ressourcement”.114  

Påven härleder också vissa rättigheter från mänskliga personens värdighet men en-

cyklikan ger ingen fördjupad förståelse för innebörden av denna.115 Begreppet 

mänskliga personens värdighet har dock förtydligats genom Andra Vatikankoncili-

ets dokument. Genom erkännandet av de individuella rättigheterna, såsom yttran-

defrihet, religionsfrihet och pressfrihet framställs de demokratiska principerna som 

är av kyrkan accepterade värderingar. 

 
112 Pacem in terris, Litterae Encyklicae. Ioannis XXIII, Romae, 11 april 1963, AAS, 55 (1963), s. 

257–304. 
113 ”Porro in quovis humano convictu, quem bene compositum et commodum esse velimus, illud 

principium pro fundamento ponendum est, omnem hominem personae induere proprietatem; hoc 

est, naturam esse, intellegentia et voluntatis libertate praeditam; atque adeo, ipsum per se iura et 

officia habere, a sua ipsius natura directo et una simul profluentia. Quae propterea, ut generalia et 

inviolabilia sunt, ita mancipari nullo modo possunt.” Pars I. i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, 

s. 259. 
114 Brodd, Sven-Erik, Andra Vatikankonciliet. Den inre dynamiken viktig för förståelsen, s. 120. 
115 ”Ab humanae personae dignitate ius quoque nascitur oeconomica factitandi negotia, convenienter 

cum reddendae rationis sensu. (…) Ab hominis natura adhuc ducitur ius privatim bona possidendi, 

vel gignendis opibus apta; quod videlicet ius, uti alias professi sumus, efficaciter ad humanae 

dignitatem personae tuendam, (…) “De reliquo illud accedit, quod cum dignitate humanae personae 

ius cohaeret in partem publicae rei actuose veniendi, atque ad commune civium bonum conferendi.” 

Pars I. i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 262–263. 
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Förutom mänskliga rättigheter lägger påven tonvikt även på människors skyldig-

heter som också grundar sig på naturrätten.116 Den mänskliga personens värdighet 

kräver inte bara att människan åtnjuter frihet utan det krävs även att personen be-

stämmer sig när han eller hon handlar. Varje människa bör agera på eget initiativ, 

utifrån egen övertygelse och omdöme, det vill säga inte agera under konstant tryck 

av yttre tvång eller manipulation. Det finns inget mänskligt i samhället där tvång 

sker, eftersom människor inte är fria.117 

Det tas även upp i encyklikan att alla människor är likställda i sin naturliga värdig-

het. Som ett resultat av detta finns i princip inga skillnader mellan människor.118 

Katolska kyrkan hävdar att varje enskild människa har en egenskap, det vill säga 

att den har en mänsklig natur, förnuft och fri vilja.119 Förhållandet mellan tro och 

förnuft är också ett område som Habermas ofta diskuterat. Han gör dock åtskillnad 

mellan det sekulära förnuftet och den katolska kyrkans uppfattning om förnuft. Me-

dan kyrkan belyser förnuftet som Guds gåva till enskilda personer för att kunna 

söka sanningen nekar Habermas att gudomlig uppenbarelse har någon knytning till 

vetande.120 

Det gemensamma bästa nämns också i Pacem in terris vilket är säkerställt om per-

sonliga rättigheter och skyldigheter garanteras. De civila myndigheternas främsta 

angelägenhet måste därför vara att se till att dessa rättigheter erkänns, respekteras, 

försvaras och främjas. Varje offentlig myndighets skyldighet är att värna den 

 
116 ”Quae hactenus commemoravimus iura, a natura profecta, in eodem homine, cui competunt, cum 

totidem coniunguntur officiis; eademque iura et officia a lege naturae, qua vel tribuuntur vel 

imperantur, et originem, et alimentum, et firmissimam vim ducunt.” Pars I. i Pacem in terris, 

Litterae Encyklicae, s. 264. 
117 ”Illud praeterea humanae dignitas personae exigit, ut in agendo homo proprio consilio et libertate 

fruatur. Quocirca, si de civium coniunctione agitur, est profecto cur ipse iura colat, officia servet, 

atque, in innumeris operibus exercendis, aliis sociam tribuat operam, suo praesertim impulsu et 

consulto; ita scilicet ut suo quisque instituto, iudicio, officiique conscientia agat, iam non commotus 

coërcitione vel sollicitatione extrinsecus plerumque adductis; quandoquidem, si qua hominum 

societas una ratione virium est instituta, ea nihil humani in se habere dicenda est, utpote in qua 

homines a libertate cohibeantur, qui contra ad vitae progressus, ad perfectionemque assequendam 

apte ipsi incitan di sunt.” Pars I. i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 265. 
118 “(…) omnes homines esse naturae dignitate inter se aequales. Quam ob rem, saltem in ratione 

disciplinaque, nullo modo probatur hominum discrimen, generis causa; (…)” Pars I. i Pacem in 

terris, Litterae Encyklicae, s. 268. 
119 Pars I. i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 259. 
120 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion 

och sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 79–85. 
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mänskliga personens okränkbara rättigheter och att underlätta utförandet av dennes 

plikter.121 

3.2 Begreppsanalys – från människovärde mot människovärdighet 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista, nedan SAOL, förutsätter ordet värde (worth 

på engelska, Wert på tyska) något slag av mätbarhet, värdering eller gradering, nå-

got som relateras till något annat, det vill säga relativt. Däremot är värdighet en 

bestämd känsla för vad som är värdigt beteende, exempelvis mänsklig värdighet, 

det vill säga det antyder något som är absolut. I termer av ställning och anseende i 

visst samhälle är det jämförbart med ordet dignitet. Att vara värdig betyder enligt 

SAOL förtjänt, god för något eller någon, exempelvis att vara värdig någons kär-

lek.122 Värdig översätts till engelska som dignified och till tyska som würdig. Av 

Oxford ordbok framgår det att dignified innebär att ha eller visa ett lugnt eller seri-

öst sätt som är värt respekt.123 Av SAOL framgår det att ordet värd i detta samman-

hang är en adjektiv som är belagt sedan av 1200-talet. Dignity anges enligt Oxford 

ordbok i första hand som tillstånd eller egenskap att vara värdig av heder eller re-

spekt. Det kan även innebära en hög rang eller position. Ordet härrör från latin dig-

nitas (dignity på engelska, Würde på tyska).124 

Människovärde är belagt enligt SAOL sedan 1798 och innebär värde som tänkande 

och kännande varelse som utgör grund för människans naturliga rättigheter som 

frihet, drägliga materiella förhållanden med mera.125 Det skulle motsvara valor ho-

minis på latin, human worth på engelska och Menschenwert på tyska. 

Både human dignity, dignitatis humanae och människans värdighet motsvarar ordet 

Menschenwürde. Habermas själv använder termen Menschenwürde i Zur Verfas-

sung Europas. Ein Essay.126 Detta begrepp har dock översatts till människovärde i 

 
121 ”Verum cum nostra hac aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et 

officiis consistere putetur, tum praecipue in eo sint oportet curatorum rei publicae partes, ut hinc 

iura agnoscantur, colantur, inter se componantur, defendantur, provehantur, illinc suis quisque 

officiis facilius fungi possit. Etenim inviolabilia iura tueri, hominum propria, atque curare, ut facilius 

quisque suis muneribus defungatur, hoc cuiusvis publicae potestatis officium est praecipuum.” Pars 

II. i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 273–274. 
122 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Fjortonde upplagan, Stockholm 2015. s. 

1540–1541; Se även svenksa.se  
123 Oxford Dictionary of English. Third edition, Oxford University Press, Oxford 2010. s. 490. 
124 Oxford Dictionary of English, s. 490. 
125 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, s. 851; Se även svenksa.se 
126 Habermas, Jürgen, Zur Verfassung Europas. Ein Essay, s. 13. 
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den svenska versionen, trots att FN:s allmänna förklaring även gör åtskillnad mellan 

människans värdighet och värde.127 När Habermas hänvisar till ingressen i FN:s 

allmänna förklaring använder han begreppet die Würde und den Wert der 

menschlichen Person.128  

I FN:s allmänna förklaring finns motiveringar för reglering i ingressen, bland annat 

att FN:s folk i stadgan har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättig-

heterna, den enskilda människans värdighet och värde (dignity and worth of the 

human person). Begreppet ”the inherent dignity” i ingressen har dock på svenska 

översatts till ”det inneboende värdet”. I artikel 1 föreskrivs att Alla människor är 

födda fria och lika i värde och rättigheter. I den ursprungliga texten anges ordet 

dignity.129 Dignity har också översatts till människovärde i artikel 22.130 De rådande 

översättningarna har förmodligen gjort det vanligt att människovärde och männi-

skans värdighet används som synonymer, även om att det är skillnad mellan dessa 

begrepp. 

Katolska kyrkans ordval är konsekvent i skrifter från Vatikan II eftersom dessa an-

vänder ordet dignitas som innebär värdighet, istället för valor som motsvarar det 

svenska ordet värde. På Vatikanstatens hemsida finns de ovan redovisade skrifterna 

på olika språk, bland annat på engelska och tyska. Den mänskliga personens vär-

dighet (personae humanae dignitas) översätts till engelska som ”the dignity of the 

human person” respektive till tyska som ”die Würde der menschlichen Person”.131 

Personers lika värdighet (aequalis personarum dignitas) är ”the equal dignity of 

 
127 Habermas, Jürgen, Om Europas författning. En essä, s. 13.  
128 Habermas, Jürgen, Zur Verfassung Europas. Ein Essay, s. 13. 
129 ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Artikel 1 i UDHR.  
130 ”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.” Artikel 22 i UDHR.  
131 Pars I, Caput IV, 41. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1059–1060; Pars I i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 1059–1060. 
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persons” på engelska och ”die Gleichheit der Personwürde” på tyska.132 Enligt kyr-

kokonstitutionen Lumen Gentium har medlemmar i Guds folk gemensamma vär-

dighet vilket översätts till ”common dignity” och ”gemeinsam die Würde”.133 

Mot bakgrund av det ovan sagda och ur ett rent språkligt perspektiv kan det konsta-

teras att human dignity och Menschenwürde snarare skulle översättas till männi-

skovärdighet än människovärde. Människovärdighet som begrepp står ganska nära 

katolska kyrkans begrepp mänskliga personens värdighet som används för att rätt-

färdiga mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet.  

Vid analys och tolkning av påvliga dokument och lagar är den text autentisk som 

har promulgerats i AAS, det vill säga det som har publicerats i den katolska kyrkans 

officiella tidning. Både skrifter från Vatikan II, CIC och CCEO är på latin i AAS. 

Med hänsyn till att det inte finns någon konflikt mellan engelska och tyska över-

sättningar gällande katolska kyrkans latinska begreppsanvändning i de analyserade 

dokumenten kan det sägas att katolska kyrkans lära är att grunden för mänskliga 

rättigheter är den mänskliga personens värdighet.  

Ur ett teologiskt perspektiv är det skillnad på människovärde, mänskliga personens 

värdighet och människans värdighet, det vill säga människovärdighet. Som sagts 

ovan har katolska kyrkan ändrat sin tidigare lära vid Vatikan II och lagt fokuset på 

den enskilda människan. I pastoralkonstitutionen Gaudium et spes pekar katolska 

kyrkan på att den mänskliga naturens värdighet är fri från påverkan av åsikter som 

kan förändras, till exempel sådant som undervärderar människokroppen eller över-

driver den. Enligt pastoralkonstitutionen finns ingen av människor inrättad lag som 

kan garantera människans personliga värdighet och frihet lika vederbörligt som 

Kristi kyrkas evangelium. Det är för att detta evangelium tillkännager och förkun-

nar Guds söners frihet och avvisar allt slaveri, som ytterst härrör från synd, samt 

samvetets värdighet och dess valfrihet hedras.134  

 
132 Pars I, Caput II, 29. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1048–1049; Pars I i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 259–269; Se även Caput 

IV, 32 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 38: ”Etsi quidam ex voluntate Christi 

ut doctores, mysteriorum dispensatores et pastores pro aliis constituuntur, vera tamen inter omnes 

viget aequalitas quoad dignitatem et actionem cunctis fidelibus communem circa aedificationem 

Corporis Christi.” – enligt översättning ”all share a true equality with regard to the dignity” och 

”unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde”.  
133 Caput IV, 32 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 38–39. 
134 ”Ex hac fide Ecclesia dignitatem naturae humanae omnibus opinionum mutationibus subtrahere 

potest, quae, exempli gratia, corpus humanum aut nimis deprimunt aut immoderate extollunt. Nulla 
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Det kan konstateras att katolska kyrkans människosyn lägger huvudvikt vid den 

enskilda människans värdighet och frihet i både samvete och bruk av förnuft. Denna 

människosyn grundar sig på katolska kyrkans antropologi och personalism, det vill 

säga att människan har skapats av Gud till sin avbild135 och den grundläggande lik-

ställdheten bland människor ska därför erkännas.136 Enligt Katolska Kyrkans Kate-

kes är människan försedd med frihet i kraft av sin själ, sina andliga krafter, förnuft 

och vilja. Det är ett av de främsta tecknen på att människan är Guds avbild.137 Det 

tyder på att människans värdighet är en universell kategori, det vill säga den gäller 

alla och mänsklig värdighet uppfattas som ett absolut värde. 

Däremot kan begreppet människovärde tolkas och motiveras på olika sätt beroende 

på människosyn och utgångspunkt, det vill säga det är ett relativt begrepp. Exem-

pelvis kan man från etiska, teoretiska och filosofiska utgångspunkter ha olika upp-

fattningar om innebörden av människovärdet, något som diskuteras av Göran Her-

merén.138 Detsamma gäller när man utgår från ett juridiskt eller teologiskt perspek-

tiv som redogörs av teologerna Erwin Bischofberger och Helge Brattgård.139  

Daniel P. Sulmasy hävdar att ordet värdighet används på olika sätt men dessa faller 

under tre kategorier, nämligen inneboende värdighet, skänkt värdighet och blomst-

rande värdighet. Inneboende värdighet innebär det värde som människan har på 

grundval av dennes människonatur. Skänkt värdighet utgör en så kallad konvent-

ionell form av värde som människor tillskriver dem som anses ha speciella värde, 

 
lege humana personalis dignitas atque libertas hominis tam apte in tuto collocari possunt quam 

Evangelio Christi Ecclesiae concredito. Hoc enim Evangelium libertatem filiorum Dei annuntiat et 

proclamat, omnem servitutem ex peccato ultimatim fluentem respuit, dignitatem conscientiae 

eiusque liberam decisionem sancte veretur, (…)” Pars I, Caput IV, 41. i Gaudium et spes, Constitutio 

pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1059–1060. 
135 Det är värt att notera att människor som är skapade till Guds avbild är även en grundläggande 

lära i judendomen och islam, men trots detta finns det stora skillnader i deras läror bland annat till 

följd av kulturella, sociala och historiska rötter. Enligt Mohammad Fazlhashemi kan människosyn 

inte frigöras från dessa traditioner och föreställningar. Statens Medicinsk-Etiska Råd, Det 

svårfångade människovärdet – en debattskrift. Etiska vägmärken 4, Upplaga 2, Stockholm 2012. s. 

88–95. 
136 ”Cum omnes homines, anima rationali pollentes et ad imaginem Dei creati, eamdem naturam 

eamdemque originem habeant, cumque, a Christo redempti, eadem vocatione et destinatione divina 

fruantur, fundamentalis aequalitas inter omnes magis magisque agnoscenda est.” Pars I, Caput II, 

29. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1048. 
137 Del III, Avdelning I, Kapitel I, Artikel 1, punkt 1705 i Katolska Kyrkans Katekes. 
138 Hermerén, Göran, Det svårfångade människovärdet. I Statens Medicinsk-Etiska Råd, Det 

svårfångade människovärdet – en debattskrift, Upplaga 2, Stockholm 2012, 47–80. 
139 Bischofberger, Erwin, Brattgård, Helge, Det oinskränkta människovärdet. I Statens Medicinsk-

Etiska Råd, Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, s. 37–45. och Människovärdet i 

judisk-kristen tradition, s. 81–85. 



32 
 

exempelvis talang, förmågor eller befogenheter. Med blomstrande värdighet menas 

den process som främjar den mänskliga spetskompetensen eller det tillstånd genom 

vilket en enskild människa yttrar sin inneboende värdighet. Sulmasy argumenterar 

ur ett bioetiskt perspektiv att skänkt och blomstrande värdighet logiskt och språkligt 

förutsätter den inneboende värdigheten.140  

Inneboende värdighet som begrepp förekommer även i FN:s allmänna förklaring i 

samband med att människors lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för fri-

het, rättvisa och fred i världen. Begreppet kopplas dels till människosläktet och dels 

till egenskap av samhällsmedlem.141 

Habermas ordval Menschenwürde i hans teori framträder i innebörden av männi-

skans värdighet som ett icke-mätbart begrepp och som en moralisk källa ur vilken 

innehållet i alla grundläggande fri- och rättigheter härrör.142 Han instämmer inte i 

det naturrättsliga argumentet om inneboende rättigheter, utan han är för ett politiskt 

koncept av mänskliga rättigheter som har juridiskt och moraliskt innehåll, det vill 

säga att var och en med lika rättigheter ska respekteras i sin mänskliga värdighet.143 

Han använder dock inte begreppet alla människors lika värde som beteckning för 

människovärde,144 utan han menar jämlikhet med avseende på människans värdig-

het, så kallad människovärdighet.145 Hans resonemang kring att det finns en spän-

ning mellan universella rättigheter och krav på att rättighetsbärare ska ha ett med-

borgarskap146 rör faktiskt frågan om förhållandet mellan den ovannämnda innebo-

ende värdigheten och skänkta värdigheten. 

Mot bakgrund av det ovan sagda kan konstateras att det är missvisande ur både 

teologiskt och juridiskt perspektiv att använda ordet människovärde i betydelsen av 

att alla har lika värde. Uppsatsens rättsavsnitt kommer att belysa det rättsliga reso-

nemanget lite mer omfattande. 

 
140 Sulmasy, Daniel P., The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. Medicine, 

Health Care and Philosophy, 16, Springer 2013. s. 937–944; Jämför med Sundman, Per, Human 

rights, Justification, and Christian Ethics, s. 102–104. 
141 Ingress och Artikel 22 i FN:s allmänna förklaring. 
142 Habermas, Jürgen, Zur Verfassung Europas. Ein Essay, s. 16. 
143 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s. 

67–68. 
144 Bischofberger, Erwin, Brattgård, Helge, Det oinskränkta människovärdet, s. 39. 
145 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s. 

76. 
146 Ibid, s.  70–73. 
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4. Den katolska kyrkans syn på religionsfriheten 

4.1 Andra Vatikankonciliets lära om religionsfrihet 

Som framgått ovan accepterade den katolska kyrkan religionsfriheten i deklarat-

ionen Dignitatis humanae.147 Det tillhör dock sanningen att denna deklaration inte 

ansågs vara prioriterad under Vatikan II vilket bland annat kritiserades av den ame-

rikanska teologen, John Courtney Murray.148 För att förstå problematiken och slut-

formuleringen av religionsfriheten i deklarationen behöver bakgrunden för Vatikan 

II belysas. 

4.1.1 Utveckling av katolska doktrinen – att leva sida vid sida 

Det verkar att religionsfriheten inte var den viktigaste frågan under Vatikan II, utan 

det var endast aktuellt i den mån som det rörde utvecklingen av doktrin, sa Mur-

ray.149 I och med att teologers uppfattning om religionsfriheten har skilt sig vid 

framtagande av deklarationen var det svårt att fastställa innehållet av religionsfri-

heten.  

De svårigheter med religionsfrihet som förekom i 1960-talet härrörde från två all-

männa källor. För det första, fanns det mångfald av religiös-sociala situationer runt 

om i världen, och var även åtskillnader mellan politiska traditioner och regimer 

samt i nationernas historiska erfarenheter. Det var därför en risk att en deklaration 

om religionsfrihet kan tolkas i länder med icke-kristen tradition och kultur, såsom 

islamisk, hinduisk, buddhist, som om de kristnas vilja är att utgöra en "stat i en stat" 

och att dra sig ur solidariteten med den nationella gemenskapen. För det andra, var 

den dåvarande katolska läran om religionsfrihet problematisk och det var därför 

nödvändigt att konciliet ska närma sig problemet i andan av genuin teologisk utred-

ning.150 

En ytterligare konceptuell fråga var vid Vatikan II vad en konstitutionell styrning 

är. Rätten till religionsfrihet ska bli erkänd i grundlagen med vars hjälp samhället 

 
147 Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa. Catholicae Ecclesiae Episcopus Paulo VI, 

Romae, 7 december 1965, AAS 58 (1966), s. 929–946. 
148 Werner, Yvonne Maria, Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga 

rättigheter, s. 108. 
149 Murray, John Courtney, This Matter of Religious Freedom, s. 43. 
150 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 503–505. 
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styrs och således ska den bli en medborgerlig rättighet.151 Murray har identifierat 

fyra principer som behövs för att ett styre ska vara konstitutionellt, det vill säga att 

begränsa det i sin makt. Den första principen är att göra skillnaden mellan de heliga 

och sekulära människolivsordningarna. Människans tillvaro är inte bara i dennes 

temporal och jordiska tillvaro utan människan finns också för ett transcendent slut. 

Styrets makt når dock inte till denna högre ordning, styret är inte heller företrädare 

för transcendent sanning eller vägleder människor till himlen. Dess befogenheter är 

begränsade till angelägenheter den temporala och jordiska ordningen för männi-

skans existens.152 

Den andra principen är skillnaden mellan samhälle och stat. Den som förnekar 

denna distinktion förstör det demokratiska samhället. Den tredje principen är skill-

naden mellan det gemensamma bästa och den allmänna ordningen vilket följs av 

distinktionen mellan samhälle och stat. Det gemensamma bästa inkluderar alla so-

ciala varor, såväl andliga och moraliska som material som människor eftersträvar 

på jorden, medan allmän ordning hänför till staten som är ansvarig för vård av ord-

ning. Statens makt är begränsad till upprätthållandet av allmän ordning. Den fjärde 

principen är regeln om ”frihet under lag”. Det är ett politiskt mål att ge så mycket 

frihet som möjligt och låt bara finnas så mycket tvång som kan vara nödvändigt för 

den allmänna ordningen.153 

Problematiken som katolska kyrkan mötte i den moderna världen var således kom-

plex vilket behövde lösas av Vatikan II. Att reglera religionsfriheten är dels ett po-

litiskt problem, eftersom det gäller de offentliga makternas kompetens i förhållande 

till religion i samhälle. Dels är det ett juridiskt problem, eftersom det gäller funkt-

ionerna och gränser för civilrättens tvångsmakt i samma hänseende. Det är även ett 

teologiskt problem i den mån det berör trosläror, främst i ecklesiologi. Sist men inte 

minst är det ett etiskt problem, eftersom det väcker frågan om samvete och mänsk-

liga och medborgerliga rättigheter. Att besvara frågor kring religionsfriheten och 

 
151 ”Hoc ius personae humanae ad libertatem religiosam in iuridica societatis ordinatione ita est 

agnoscendum, ut ius civile evadat.” Punkt 2 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, 

s. 931. 
152 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 519–520. 
153 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 520–521. Se även punkt 7 i 

Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 934–935. 
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förnya katolska kyrkans doktrin var ett av kyrkans viktigaste uppdrag under Vati-

kan II vilket Murray själv kallade för konstitutionsfråga.154 

4.1.2 Konstitutionsfråga – innebörd av religionsfriheten 

Som tidigare sagts var teologers uppfattning om innebörd av religionsfriheten inte 

enhetlig under Vatikan II. Det var därför nödvändigt att definiera vad religionsfri-

heten innebär. Som Murray har förklarat kan denna fråga varken besvaras ”a priori” 

(som inte är beroende av sinnesintryck) eller abstrakt eftersom religionsfrihet är en 

aspekt av samtida historisk erfarenhet. Det handlar inte bara om att förstå vad re-

ligionsfrihet innebär inom en viss tid utan det är alltid en begreppsfråga för teologer 

att förstå vad religionsfrihet betyder i vår tid.155 

Religionsfriheten formulerades i slutändan i deklarationen med innebörden av att 

den mänskliga personen har rätt till religionsfrihet. Denna frihet innebär att alla 

människor ska vara fria från tvång av individer, grupper eller någon mänsklig makt. 

Detta ska säkerställas på ett sådant sätt att ingen ska tvingas agera i strid med sitt 

samvete, och inte heller hindras från att inom vederbörliga gränser agera enligt sitt 

samvete, vare sig privat eller offentligt, vare sig ensam eller i gemenskap med 

andra.156 Det betyder med andra ord den mänskliga personens rätt till immunitet 

mot allt yttre tvång i sitt sökande efter Gud, i undersökningen av religiös sanning, i 

accepterande eller förkastande av religiös tro, i sitt inre religiöst eller icke-religiöst 

liv.157 Denna del av religionsfriheten benämns inre religionsfrihet, så kallad ”forum 

internum”158 eller samvetsfrihet.159 I juridisk mening kallas rätten att vara fri från 

tvång att tillhöra en viss tro negativ religionsfrihet.160 

 
154 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, 505. 
155 Ibid, s. 516–517. 
156 Punkt 2 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 930–931. 
157 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 517. 
158 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 108–110; Klasson Sundin, Maria, Bar-

nets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvent-

ion. Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Uppsala 2016. s. 46–49. 
159 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 517. 
160 Bernitz, Hedvig, Rätten till och från religion i grundlagen och Europakonventionen. I Werkelid, 

Carl Otto (red.), Tidens tecken i Signum. Katolsk idéorientering sedan 1920, s. 144–145; Enkvist, 

Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 118–120. 
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Den andra del av religionsfriheten, så kallad yttre religionsfrihet eller ”forum exter-

num”161, som kopplar till ”det fria utövandet av religion”,162 förklaras i punkt 3 i 

deklarationen. Det är den människans sociala natur som kräver att man har rätt att 

offentligt utöva sin tro, att ha kontakt med andra i religiösa frågor och att kunna 

bekänna sin religion i gemenskap. I juridisk mening är det positiv religionsfrihet.163 

T. Jeremy Gunn kallar det för en av religionens tre aspekter, nämligen religion som 

livsstil.164 

Utövandet av religion består enligt deklarationen främst i de interna, frivilliga och 

fria handlingar varigenom människan riktas direkt till Gud. Ingen mänsklig makt 

kan varken beordra eller förbjuda handlingar av detta slag.165 Genom erkännandet 

av detta poängterar katolska kyrkan att människor ska vara fria för att kunna fatta 

beslut i världsbildfrågor vilket kräver att staten respekterar den mänskliga perso-

nens värdighet.166 Det gör skada på den mänskliga personen om fri religionsutöv-

ning förnekas i samhället under förutsättning att den allmänna ordningen iakttas.167 

Utöver människans rätt till religionsfrihet anges i deklarationen att både den inre 

och den yttre religionsfriheten även ska erkännas för personer som agerar gemen-

samt. Likaså har religiösa samfund även rätt att fritt agera i religiösa frågor, hålla 

möten eller bilda utbildnings-, kultur-, välgörenhets- och sociala föreningar.168 Med 

ett ord gäller religionsfrihet såväl enskilda som kollektivt.169 Det betyder att söka 

sanningen i gemenskap med andra är lika viktigt som att varje enskild människa i 

samhället har inneboende rättighet till inre och yttre religionsfrihet. Det kan även 

sägas att yttre religionsfrihet är en följd av intern religionsfrihet. 

 
161 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 108–110; Klasson Sundin, Maria, Bar-

nets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonven-

tion, s. 47–51.  
162 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 517–519. 
163 Bernitz, Hedvig, Rätten till och från religion i grundlagen och Europakonventionen, s. 145–147. 
164 Den andra två aspekter är religion som tro och identitet. Religion som tro handlar om övertygelse 

avseende Gud, sociallära, doktrin och dylikt, medan religion som identitet innebär anknytning till 

en grupp som har samma tradition, kultur, historia, tilltro och med mera. Gunn, T. Jeremy, The 

Complexity of Religion and the Definition of ”Religion” in International Law. Harvard Human 

Rights Journal, 16, 2003. s. 200–205. 
165 Punkt 3 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 931–932. 
166 Punkt 12 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 938–939. 
167 Punkt 3 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 931–932. 
168 Punkt 4 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 932–933. 
169 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 517. 



37 
 

4.1.3 Grunden för religionsfriheten 

Deklarationen har en logisk och lättförståelig struktur som följer inledningens logik 

där anges att katolska kyrkan ur den moderna världens behov ska yttra sig i frågan 

hur samhällets aktuella behov stämmer överens med sanningen och rättvisan. Det 

moderna samhällets behov av att människor ska agera ansvarfullt, fritt och enligt 

eget samvete och omdöme, det vill säga utan tvång och påtryck, tolkas av katolska 

kyrkan som frågan om mänskliga andens goda (animi humani bona) och framför 

allt fri religionsutövning i samhället. Inledningen börjar därför med att Gud är den 

alfa och omega, den sanningen som visade rätt väg för människor så att kunna 

komma till frälsning. Enligt katolska kyrkans lära är människors samvetsplikt att 

söka sanningen vilket i och för sig kräver frihet från tvång i det civila samhället.170 

I detta avseende är kyrkan konsekvent i att det inte görs någon ändring i den tidigare 

läran om människors och samhällets moraliska ansvar för sanningssökningen. De-

klarationens ytterligare syfte är att utveckla tidigare påvars doktrin om den mänsk-

liga personens okränkbara rättigheter och samhällets konstitutionella ordning. 

Enligt de ovan nämnda ordningen delas deklarationen i två delar. Punkt 2–8 handlar 

om religionsfrihet allmänt, medan punkt 9–15 beskriver religionsfriheten i ljuset av 

uppenbarelse. I punkt 2 i deklarationen framställs grunden för religionsfriheten som 

har nära anknytning till punkt 9 i det andra kapitlet. Vatikankonciliet förklarar att 

rätten till religionsfrihet har sin grund i den mänskliga personens värdighet och 

denna värdighet kan inses av Guds uppenbarade ord och av förnuftet självt. Rätten 

till religionsfrihet har därför inte sin grund i mänskliga personens subjektiva till-

stånd, utan i dennes natur, och den är därför människans inneboende och okränkbar 

rättighet.171 Därför har icke-troende personer även rätt att ha denna frihet och ingen 

får begränsas i sin religionsfrihet under förutsättning att den allmänna ordningen 

 
170 ”Porro, quum libertas religiosa, quam homines in exsequendo officio Deum colendi exigunt, 

immunitatem a coercitione in societate civili respiciat, integram relinquit traditionalem doctrinam 

catholicam de morali hominum ac societatum officio erga veram religionem et unicam Christi 

Ecclesiam.” I Punkt 1 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 930. 
171 I och med att människor är skapade till Guds avbild åtnjuter människan okränkbar värdighet även 

enligt den islamiska läran. Statens Medicinsk-Etiska Råd, Människosyner. Etiska vägmärken 6, 

Upplaga 1, Stockholm 1994. s. 107; Sachedina, Abdulaziz: Islam and the Challenge of Human 

Rights. New York, Oxford University Press, 2009. s. 216–217. 
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efterföljs.172 Dessutom har läran om religionsfrihet sina rötter i gudomlig uppenba-

relse, och därför måste den respekteras.173  

Som Murray resonerar kring detta är religionsfriheten rotad i objektiv sanning om 

vad som är sant och gott. De sanna och goda föreskrivs dels i gudomliga lagar (lex 

divina), dels i av människor inrättad positiv rätt (lex humana). Människan är en 

rationell och moralisk varelse som skapats i sin värdighet genom att bli ansluten till 

vad som är sant och gott, det vill säga människan är skapad av Gud till sin avbild.174 

Den katolska läran har ett viktigt budskap till det moderna samhället vilket är att 

religionsfrihet och mänskliga personens värdighet ömsesidigt betingar varandra. 

Kort sagt är det inte möjligt att begränsa eller helt avskaffa religionsfrihet utan att 

skada mänsklig värdighet, oavsett hur den enskilda människan upplever inskränk-

ning av sin frihet. 

I deklarationens tredje punkt utvecklas resonemanget kring människans natur. 

Skillnaden mellan den sekulära och kristna antropologin är bland annat att den ka-

tolska socialläran utgår från att människan är Guds skapelse som inser gudomliga 

lagar i sitt samvete. Människans sociala natur kräver i sig att få ge yttre uttryck åt 

sina inre religionshandlingar och att det blir möjligt att dela religiösa frågor med 

andra. Därför måste religionsfrihet, som hör till den enskilda människans natur, ga-

ranteras även när människor agerar i gemenskap med andra. Om fri religionsutöv-

ning förnekas i samhället, görs skada på såväl den mänskliga personen som själva 

ordningen som Gud har upprättat för mänskligt liv. Detta är för att religiösa sam-

fund är krav av social karaktär hos både människan och religionen själv.175 

Deklarationen betraktar familjen som en särskild gemenskap i samhället där föräld-

rarna har rätt att fritt organisera sitt eget religiösa liv. Således har föräldrar rätt att i 

 
172 ”(…) Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse revera fundatum in ipsa dignitate 

personae humanae, qualis et verbo Dei revelato et ipsa ratione cognoscitur. (…) Non ergo in 

subiectiva personae dispositione, sed in ipsa eius natura ius ad libertatem religiosam fundatur. (…)” 

I Punkt 2 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 930–931. 
173 ”Immo haec doctrina de libertate radices habet in divina Revelatione, quapropter eo magis a 

Christianis sancte servanda est.” I Punkt 9 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, 

s. 935. 
174 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 506. 
175 ”Libertas seu immunitas a coercitione in re religiosa, quae singulis personis competit, etiam ipsis 

in communi agentibus agnoscenda est. Communitates enim religiosae a sociali natura tum hominis 

tum ipsius religionis requiruntur.” Punkt 4 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, 

s. 932–933. 
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enlighet med deras religiösa övertygelse bestämma vilken typ av religionsundervis-

ning som ska ges till sina barn. Det måste följaktligen erkännas av staten att föräld-

rarnas har rätt att fritt välja skola eller andra utbildningsmedel för sina barn. För-

äldrars rättigheter kränks således om barn tvingas gå på lektioner som inte överens-

stämmer med föräldrarnas religiösa övertygelse, eller om ett enda utbildningssy-

stem påtvingas från vilket religiös utbildning är helt utesluten.176 Med detta resone-

mang poängterar Dignitatis humane att religionsfrihet definitivt är mer än den en-

skilda människans fri- och rättighet. Som beskrivs ovan rör utövande av religions-

friheten delvis kollektiva rättigheter och delvis får föräldrar enligt deras religiösa 

inställning fostra och orientera sina barn. Här är det värt att notera att deklarationen 

egentligen saknar barnrättsperspektivet men det är inte märkligt med tanke på att 

FN:s konvention om barnets rättigheter, nedan Barnkonventionen, var antagen den 

20 november 1989. I uppsatsen rättsavsnitt kommer ett kort resonemang kring bar-

nets rätt till religionsfrihet att göras. 

Beträffande statens skyldigheter nämns i deklarationen att människors okränkbara 

rättigheter ska garanteras och förstärkas samt all slags diskriminering på grund av 

religiösa övertygelser ska undvikas.177 Till följd av att religionsfriheten har sina 

rötter i uppenbarelsen är en av de viktigaste principerna i den katolska socialläran 

att människan har fri vilja i sin tro och ingen får tvingas att omfamna tron mot sin 

egen vilja.178 Deklarationen hänvisar till kanon 1351 i den dåvarande kanoniska 

lagen, CIC (1917) i vilket föreskrivs att ingen får tvingas att omfamna den katolska 

tron mot sin vilja.179 

Trots det ovan sagda lyfter katolska kyrkan fram att religionsfriheten har sina grän-

ser i den mån att enskilda människor och sociala grupper är bundna av moraliska 

lagar att ta hänsyn till andras rättigheter, sina skyldigheter gentemot andra och allas 

 
176 ”Itaque a civili potestate agnoscendum est ius parentum deligendi, vera cum libertate, scholas vel 

alia educationis media, neque ob hanc electionis libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive 

indirecte imponenda. Praeterea iura parentum violantur, si liberi ad frequentandas lectiones 

scholares cogantur quae parentum persuasioni religiosae non correspondeant, vel si unica imponatur 

educationis ratio, ex qua formatio religiosa omnino excludatur.” Punkt 5 i Dignitatis humanae, 

Declaratio de libertate religiosa, s. 933. 
177 Punkt 6–7 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 933–935. 
178 ”Caput est ex praecipuis doctrinae catholicae, in verbo Dei contentum et a Patribus constanter 

praedicatum, hominem debere Deo voluntarie respondere credendo; invitum proinde neminem esse 

cogendum ad amplectendam fidem.” Punkt 10 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate 

religiosa, s. 936. 
179 ”Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur.” Kanon 1351 CIC (1917), s. 262. 
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gemensamma bästa. Detta är för att den moraliska principen om personligt och so-

cialt ansvar måste iakttas vid utövandet av alla friheter. Dessutom har samhället rätt 

att skydda sig mot missbruk som kan förekomma under förevändning av religions-

frihet. Detta skydd ska säkerställas av staten. Det kan dock garanteras enbart genom 

juridiska normer i enlighet med den objektive moraliska ordningen. I detta avseende 

borde huvudregeln vara att människors frihet erkänns så mycket som möjligt och 

den begränsas endast när det är nödvändigt.180 

I det här sammanhanget har Habermas likadan uppfattning i den meningen att män-

niskans värdighet ska erkännas av samhället.181 I och med att detta endast kan ga-

ranteras inom ramen för ett organiserat samhälle i rum och tid, behövs en politisk 

ordning. För att människans värdighet ska respekteras behöver denna politiska ord-

ning grunda sig på mänskliga rättigheter. Enligt Habermas kopplar grunden för 

mänskliga rättigheter således till medborgarskap i ett demokratiskt samhällssy-

stem.182  

4.2 Dignitatis humanae i ljuset av skrifter från Vatikan II 

I det föregående avsnittet har redovisats hur den katolska kyrkan har tolkat grunden 

för mänskliga rättigheter vid Vatikan II. Analysen visar att mänskliga rättigheter 

rättfärdigas med mänskliga personens värdighet. Detta avsnitt fokuserar på att be-

svara frågan om hur katolska kyrkan försvarar religionsfriheten i ljuset av grunden 

för mänskliga rättigheter. Det har kommit fram till av Dignitatis humanae att rätten 

till religionsfrihet även baseras på den mänskliga personens värdighet. Detta är för 

att människan är skapad till Guds avbild och kallad till att söka och besvara san-

ningen. Religionsfrihet är människans inneboende och okränkbar rättighet. Därför 

har varje enskild person rätt att ha denna frihet och vara respekterad av alla andra.  

I och med att religionsfrihet hör till den enskilda människans natur ska den garant-

eras även när människor utövar sin frihet i gemenskap med andra. Det är statens 

 
180 ”(…) In usu omnium libertatum observandum est principium morale responsabilitatis personalis 

et socialis: in iuribus suis exercendis singuli homines coetusque sociales lege morali obligantur 

rationem habere et iurium aliorum et suorum erga alios officiorum et boni omnium communis. (…) 

Ceterum servanda est integrae libertatis consuetudo in societate, secundum quam libertas debet 

quam maxime homini agnosci, nec restringenda est nisi quando et prout est necessarium.” Punkt 7 i 
Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 934–935; Se även Murray, John Courtney, 

The problem of religious freedom, s. 520–521. 
181 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s. 

71. 
182 Ibid, s. 73. 
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skyldighet att människors okränkbara rättigheter ska garanteras och all slags diskri-

minering på grund av religiösa övertygelser ska undvikas.183 Förutom statens plikt 

har sociala grupper och enskilda i samhället också ansvar vid utövandet av relig-

ionsfrihet. Detta ansvar är baserat på den moraliska principen om personligt och 

socialt ansvar, nämligen att både enskilda personer och sociala grupper är bundna 

av moraliska lagar att ta hänsyn till andras rättigheter samt till sina skyldigheter 

gentemot andra och för det gemensamma bästa.184 

Deklarationen hänger ihop med de ovan redovisade skrifterna. I encyklika Pacem 

in terris nämns att det har förstärkts och spridits uppfattningen i det moderna sam-

hället att människor är likställda med varandra i deras värdighet och det finns ett 

behov av att göra anspråk på detta.185 Vatikankonciliet har därför övervägt detta 

behov och bestämt att det behöver förklaras i vilken utsträckning dessa mänskliga 

behov motsvarar sanningen, rättvisa, kyrkans tradition och lära.186  

Det finns ett flertal hänvisningar till Pacem in terris i deklarationen, bland annat att 

anspråk på skydd av religionsfrihet grundar sig på ett legitimt styre som fick deras 

makt från Gud. Detta är för att det ligger i människans natur att den är skapad som 

en social varelse och inget samhälle kan existera utan ett legitimt styre.187 I ett kon-

stitutionellt samhällssystem måste människors okränkbara rättigheter respekteras 

och garanteras för att främja det gemensamma bästa.188 Den påvliga encyklikan 

hänvisar till FN:s allmänna förklaring och välkomnar den som ett bra initiativ att 

säkerställa de mänskliga rättigheter som baseras på den mänskliga personens vär-

dighet och som därför är universella, okränkbara och omistliga.189 

Det gemensamma bästa formuleras i pastoralkonstitutionen Gaudium et spes som 

ett återvändande mål som säkerställer den högsta nivån av socialt liv med respekt 

 
183 Punkt 4 och 6–7 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 932–935; Se även 

Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 517. 
184 Punkt 7 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 934–935. 
185 Pars I i Pacem in terris, s. 268; Likställdhet i värdigheten bland människor har bibliska rötter, 

exempelvis Gal 3,28; Kol 3,11. 
186 Punkt 1 i Dignitatis humane, s. 929–930. 
187 Punkt 3 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 931–932; Pars II i Pacem in 

terris, s. 269; Jämför med Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 519–520. 
188 Punkt 6 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 933–934; Pars II i Pacem in 

terris, s. 273. 
189 Punkt 1 och 6 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 929–931. och 934; 

Pacem in terris, Litterae Encyklicae. Pars I. s. 259. och Pars IV. s. 296. 
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för mänskliga rättigheter och för hela mänskligheten.190 De händelser som kränker 

den mänskliga värdigheten förstör därför den mänskliga civilisationen och visar 

inte respekt för Gud som skapade människan till sin avbild.191 Pastoralkonstitut-

ionen erkänner och uppskattar dynamiken i den moderna världen genom vilken 

mänskliga rättigheter främjas från alla håll. I den här dynamiken identifierar den 

katolska kyrkan sig med sitt uppdrag bland annat att stödja och lyfta allt som är 

sant, bra och vacker i den mänskliga gemenskapen samt att stärka freden bland 

människor.192 

I likhet med Gaudium et spes nämns i Nostra Aetate att Gud ville att alla människor 

skulle bli en familj och behandla varandra som bröder. All diskriminering eller tra-

kasserier på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg, livsvillkor eller religion är främ-

mande för Kristi anda. Det finns därför ingen grund för teori eller praktik som leder 

till diskriminering i mänsklig värdighet och i rättigheter som härrörande från 

mänskliga personens värdighet.193  

Kyrkokonstitutionen Lumen Gentium handlar om den katolska kyrkans interna liv. 

I relation till uppsatsens ämne är punkt 32 en av konstitutionens viktigaste punkt 

varav principen om likställdhet i värdighet gällande alla människor framgår. Oav-

sett vad enskilda personer har för mission i livet är alla likställda i deras värdighet. 

Det innebär att det inte finns skillnader mellan människor varken på grund av deras 

kön, etnisk tillhörighet, nationalitet eller social status.194 Den katolska kyrkan hjäl-

per särskilt fattiga, syndare och alla som drabbas av mänsklig svaghet eftersom de 

även bär Guds avbild på sig och tillhör Guds folk.195  Kyrkans uppdrag är således 

att delta i arbetet med att den mänskliga personens värdighet och rättigheterna, som 

är baserade på denna mänskliga värdighet, säkerställs.  

 
190 Pars I, Caput II, 26. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1046. 
191 Pars I, Caput II, 27. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1047–1048. 
192 Pars I, Caput IV, 76. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1099–1100. 
193 Punkt 5 i Nostra Aetate, Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religions non-christianas, s. 743–

744.  
194 Caput IV, 32 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 38–39. 
195 Caput I, 8 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 11–12. 
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5. Religionsfrihet i den kanoniska rätten och i folkrätten 

5.1 Religionsfrihet i kanoniska lagar 

I den kanoniska rätten skiljas på autentisk och icke-autentisk tolkning av kanoniska 

lagar. Autentisk tolkning är en officiell och auktoritativ tolkning som görs av lag-

stiftaren eller av den person åt vilken lagstiftaren anförtror rätten till autentisk tolk-

ning. Lagtolkningen är även officiell om den sker genom en dom från en kyrklig 

domstol eller administrativ åtgärd, men dessa binder endast de personer och berör 

endast de ärenden för vilka den ha blivit given.196 Den icke-autentiska tolkningen 

kan vara vetenskaplig, om den formuleras av kanonjurister, enkelt privat förklaring 

om den görs av rättstillämpare och sedvanlig förklaring om den enligt lagen mani-

festeras i samhällets enhetliga praxis. I och med att jag är kanonjurist utgörs en 

vetenskaplig icke-autentisk tolkning i uppsatsen. De gällande tolkningsreglerna och 

principerna finns i kanon 17–22 CIC.197 

Enligt kanon 748 i den nu gällande kanoniska lagen, CIC 1983, är alla människor 

förpliktade att söka sanningen när det gäller Gud och hans Kyrka. När de har funnit 

sanningen har de enligt gudomlig lag skyldighet och rätt att omfatta och bevara den. 

Ingen har någonsin rätt att tvinga andra att omfatta den katolska tron mot deras 

samvete.198 

Denna kanon är placerad i bok III som reglerar kyrkans lärouppdrag. Anledningen 

att regleringen snarare finns i denna bok än i bok II ”Guds folk” är antagligen att 

den knyter till den föregående kanonen. Kanon 747 föreskriver att kyrkan alltid och 

överallt har rätt att förkunna moralens principer, också vad gäller samhällsord-

ningen, och att döma i varje mänskligt ärende i den mån detta krävs på grund av 

grundläggande mänskliga rättigheter eller själarnas frälsning.  

 
196 ”§ 1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab 

eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex 

ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet 

vel extendat aut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae 

iudicialis aut actus non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.” – Kanon 

16 i Codex Iuris Canonici, s. 3. 
197 Kanon 17–22 i Codex Iuris Canonici, s. 3–4. 
198 ”§ 1. Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere 

tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure 

gaudent. 

§ 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem 

adducere nemini umquam fas est.” Kanon 748 i Codex Iuris Canonici, s. 137. 



44 
 

Det kan konstateras att religionsfriheten enligt CIC baseras på alla människors skyl-

dighet att söka sanningen gällande Gud och hans Kyrka samt att samarbeta i att 

bygga upp Kristi kyrka.199 Plikten för samarbetet ska utföras i enlighet med vars 

och ens förutsättningar och uppgifter. Detta är för att det finns en grundläggande 

likställdhet i värdighet och handling bland alla kristtrogna vilket är en följd av deras 

pånyttfödelse i Kristus.200  

Beträffande sanningssökningen räcker dock inte att människor söker sanningen, 

utan alla som har hittat ska bevara den. Å ena sidan handlar det om människors 

skyldighet och å andra sidan är det en rättighet som är grundad på gudomlig lag (lex 

divina). Skillnaden mellan 1 § och 2 § i kanon 748 är att den första paragrafen 

reglerar en allmän plikt om positiv religionsfrihet, medan den andra paragrafen är 

begränsad till den katolska tron och förbudet mot tvång, det vill säga det rör negativ 

religionsfrihet. 

Trots kanon 1 CIC, som föreskriver att kanoner i denna kodex endast avser den 

latinska kyrkan, gäller kanon om religionsfriheten såväl den romersk-katolska kyr-

kan som de östkatolska kyrkorna. Dels för att gudomliga lagar gäller alla katoliker, 

dels för att begreppet katolsk tron i 2 § omfattar både den latinska kyrkan och de 

östkatolska kyrkorna. I de östkatolska kyrkornas kanoniska lag finns en ytterligare 

kanon rörande religionsfrihet vilket gäller samtliga östkatolska kyrkor. Kanon 10 

CCEO föreskriver att de kristna troende är skyldiga att behålla och öppet bekänna 

sin tro samt fördjupa sig i tron genom att hålla fast vid Guds ord och vid kyrkans 

autentiska, levande lära.201 Även om denna bestämmelse inte förpliktar formellt de 

som tillhör den romersk-katolska kyrkan är den styrande som en autentisk formu-

lering av teologiska principen.  

Den föregående kanoniska lagen hade inte sådana bestämmelser. CIC (1917) har 

endast reglerat att ingen får tvingas att omfamna den katolska tron mot sin vilja.202 

 
199 Paragrafen kopplar till Andra Vatikankonciliets kyrkokonstitution. Caput IV, 32 i Lumen 

Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 38–39; Se även Del I, Avdelning II, Kapitel III, 

Artikel 9, § 4, punkt 871 i Katolska Kyrkans Katekes. 
200 Kanon 208 i Codex Iuris Canonici, s. 34; Paragrafen kopplar till Andra Vatikankonciliets 

kyrkokonstitution. Caput IV, 32 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, s. 38–39. 

samt Pars I, Caput II, 29. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius 

temproris, s. 1048. 
201 ”Genom att hålla fast vid Guds ord och hålla fast vid kyrkans autentiska, levande lära, har kristna 

troende en plikt att behålla tron, att öppet bekänna och att förstå den ännu mer praktiserad.” Kanon 

10 CCEO 1990, AAS 82 (1990), s. 1062. 
202 ”Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur.” Kanon 1351 CIC (1917), s. 262. 
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Vad som är anmärkningsvärt i den gamla regleringen är att den väljer en passiv 

formulering av mänskligt beteende, medan den nya lagen lägger vikt vid aktivt för-

bud mot att tvinga andra att handla mot sitt samvete. Således återspeglas den posi-

tiva och negativa religionsfriheten väl av den nya kanoniska lagen och detta visar 

även den utveckling av katolska kyrkans uppfattning om religionsfrihet som har 

sina rötter i Vatikan II. 

Det är värt att notera i detta sammanhang att kanon 208 i CIC reglerar att det finns 

en grundläggande likställdhet i värdighet och handling bland kristna genom vilken 

de alla samarbetar i byggande av Kristi kyrka.203 Ordvalet i CIC är konsekvent efter 

Vatikan II, nämligen den föreskriver underförstått dels att människan har innebo-

ende värdighet, dels uttryckligen att det finns likställdhet i värdighet och handling 

bland alla kristna genom att de är pånyttfödda i Kristus. Det innebär att alla i princip 

har samma mänskliga rättigheter och rättvis inställning i Guds folk samt alla är lik-

ställda inför lagen. Motsvarande bestämmelse finns även i CCEO.204 

Till skillnad mot den katolska kyrkans uppfattning erkänner Habermas inte männi-

skans inneboende rättigheter grundade på naturrätten, utan han hävdar att männi-

skans värdighet är en moralisk källa varifrån de grundläggande fri- och rättigheterna 

härrör.205 Habermas pekar på att respekten för mänsklig värdighet och människors 

jämlikhet har rötter i den judisk-kristna traditionen.206 Han pratar dock om männi-

skors jämlikhet istället för likställdhet i värdigheten bland människor. Skillnaden 

mellan dessa substantiv är att jämlikhet handlar mer om värdering, medan likställd-

het betonar att människor är likställda inför lagen. 

5.2 Rätt till religionsfrihet i folkrätt 

Det finns flera internationella traktater som rör mänskliga rättigheter och religions-

frihet. Med beaktande av den angivna omfattningen behandlar uppsatsen främst två 

av de viktigaste konventionerna och ger inblick i vad som gäller barn. Detta är dels 

 
203 ”Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad 

dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, 

ad aedificationem Corporis Christi cooperantur.” Kanon 208 i Codex Iuris Canonici, s. 34. 
204 Kanon 11 CCEO, s. 1062. 
205 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s.  

65. 
206 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion 

och sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 22–30; Se även Bischofberger, Erwin, Brattgård, Helge, 

Människovärdet i judisk-kristen tradition, s. 81–85. 
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för att katolska kyrkan även tar särskild hänsyn till familjen, dels att religionsfrihet 

inte bara rör om åsiktsfrihet och samvetsfrihet, utan den handlar även om hur för-

äldrar uppfostrar sina barn, vilka livsåskådningar prefereras och hur dessa utövas 

samt vilka värderingar skolorna får förmedla i utbildningen. 

FN:s allmänna förklaring antogs av generalförsamlingen 1948 och reglerar de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Deklarationen är dock inte rättsligt bin-

dande för de länder som ratificerat dem. Det var därför nödvändigt att ta fram kon-

ventioner som reglerar dessa rättigheter och som har bindande karaktär. En av dessa 

traktater är FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som antogs 

1966 men den trädde ikraft den 23 mars 1976. I och med att rättsakter inom folk-

rätten ska tolkas enligt artikel 31 Wienkonventionen analyseras bestämmelser om 

religionsfriheten i ljuset av regleringens ändamål och syfte samt i systematiskt sam-

manhang. Supplementära tolkningsmedlen används vid behov för att få en bättre 

förståelse av innebörden av religionsfrihet och sedan för att kunna jämföra med 

katolska kyrkans uppfattning om rätten till religionsfrihet.207 

Tre av 30 artikel i FN:s allmänna förklaring behandlar andra rättigheter i relation 

till religionsfrihet. Artikel 2 reglerar förbud mot diskriminering i utövandet av i 

deklarationen reglerade rättigheter bland annat på grund av religion, politisk eller 

annan uppfattning. Artikel 16 föreskriver att fullvuxna män och kvinnor har rätt att 

bilda familj och ingå äktenskap utan någon inskränkning med avseende på ras, nat-

ionalitet eller religion. Familjen har även rätt till samhällets och statens skydd.  

Artikel 26 handlar om rätten till utbildning. Det är ett krav att utbildningen främjar 

förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, etniska grupper och religiösa 

grupper. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer dock i första hand deras 

föräldrar. Det finns ingen direkt reglering gällande barnens rätt till religionsfrihet i 

deklarationen förutom rätt till utbildning som ska ges med kravet på att främja to-

lerans och vänskap, oavsett religion och trosuppfattning. FN:s förklaring om av-

skaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller 

övertygelse innehåller en mer detaljerad beskrivning vad denna rättighet innebär i 

relation till religions- och trosfrågor.208 

 
207 Artikel 32 i Wienkonvention om traktaträtten. 
208 Artikel 5 FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad 

på religion eller övertygelse. A/RES/36/55.  
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Rekvisiten för religionsfrihet finns tillsammans med tanke- och samvetsfrihet i ar-

tikel 18 i FN:s allmänna förklaring. Rättigheten innefattar frihet att byta religion 

och trosuppfattning samt att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller 

enskilt, utöva religion eller trosuppfattning. Utövandet av religion och trosuppfatt-

ning kan ske genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sed-

vänjor. Formuleringen antyder att det finns ett samband mellan religionsfrihet och 

tanke- och samvetsfrihet samt att tro kan vara ett samlingsbegrepp för tanke- och 

samvetsfrihet. En tydlig definition saknas dock om vad den ena och den andra in-

nebär. FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskrimine-

ring grundad på religion eller övertygelse ger en vägledning om vad utövandet av 

denna rättighet innebär samt vilka friheter omfattas av dessa rättigheter.209 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter reglerar tanke, - samvets- 

och religionsfrihet också i ett och samma artikel. Rätten innefattar frihet att bekänna 

sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. Den delen av 

religionsfriheten är absolut, det vill säga friheten får inte begränsas.210 Rätten inne-

fattar även frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, 

utöva religion eller trosuppfattning. Utövandet av rättigheten kan göras genom 

gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervis-

ning.211 Det kan ses att konventionen reglerar positiv religionsfriheten mer utförligt 

än deklarationen, till och med negativ religionsfriheten kommer fram tydligt av ar-

tikeln andra punkt. Den föreskriver att ingen får utsättas för tvång som kan in-

skränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en 

trosuppfattning efter eget val.212 En sådan direkt reglering finns inte i FN:s allmänna 

förklaring.  

Konventionen lägger även tonvikt på att friheten att utöva religion eller trosuppfatt-

ning endast får underkastas de inskränkningar som är angivna i lag och som är nöd-

 
209 Artikel 6 FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grun-

dad på religion eller övertygelse. A/RES/36/55.  
210 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 108–110. 
211 Artikel 18.1 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Jämför med artikel 18 

FN:s allmänna förklaring. 
212 Artikel 18.2 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 
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vändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedlig-

heten eller andras grundläggande rättigheter och friheter.213 I denna mening är re-

ligionsfriheten relativ, det vill säga det går att begränsa den under vissa omständig-

heter.214 Det är dock förbud att göra någon inskränkning i religionsfriheten vid ett 

allmänt nödläge som hotar nationens fortbestånd och som officiellt har tillkännagi-

vits.215 Konventionsstaterna är vidare skyldiga att respektera föräldrars och förmyn-

dares frihet att tillförsäkra sina barn religiös och moralisk bildning i enlighet med 

deras egen övertygelse.216 Vid tillämpning av denna bestämmelse ska tas även hän-

syn till Barnkonventionen. Enligt artikel 14.2 Barnkonventionen är detta inte bara 

frihet från föräldrars och förmyndares sida, utan skyldighet också i den meningen 

att de ska ge barnen ledning då de utövar sin rätt. Det ska göras på ett sådant sätt 

som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling.  

I ingressen till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter klargörs 

att erkännandet av varje människas inneboende värdighet och av deras lika och obe-

stridliga rättigheter utgör grundvalen för dessa friheter. Dessutom framgår det av 

ingressen att konventionsstaterna är skyldiga att enligt FN:s stadga främja allmän 

respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och friheter.217 Antidiskrimi-

neringsregler på grund av religion, politisk eller annan åskådning eller ställning i 

övrigt stadgas i artikel 2.1, 26 och 27. Artikel 26 betonar att alla är lika inför lagen 

och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. I artikel 

27 föreskrivs bland annat att staten ska garantera minoriteters rätt att bekänna sig 

till och utöva sin egen religion. Barnens rätt till skydd från sin familjs, samhällets 

och statens sida utan diskriminering av något slag på grund av religion finns i artikel 

24.1.  

Vid en första anblick kan konstateras att det inte finns avgörande skillnad mellan 

traktaternas regler när det gäller positiv religionsfrihet. Både artikel 18 FN:s all-

männa förklaring och artikel 18.1 FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

 
213 Artikel 18.3 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Jämför med artikel 29.2 

FN:s allmänna förklaring och artikel 14.3 i Barnkonventionen. 
214 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 108–110. 
215 Artikel 4.1 och 4.2 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 
216 Artikel 18.4 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Jämför med artikel 26 

FN:s allmänna förklaring. 
217 Artikel 1 FN:s stadga, så kallad portalparagraf. 
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rättigheter föreskriver rätten till utövandet av religion eller trosuppfattning. Skill-

naden är att deklarationen även rör bytet av religion och trosuppfattning, medan 

konventionen lägger tonvikt på rätten att fritt välja och anta religion eller trosupp-

fattning. I frågan om hur en religion eller trosuppfattning kan utövas finns inte skill-

nader i dessa artiklar, liksom i att religionsfriheten regleras tillsammans med tanke- 

och samvetsfrihet. 

Den 20 juli 1993 antog FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en förklarande 

kommentar varigenom tydliggörs bland annat att konventionens artikel 18 även om-

fattar teistiska, icke-teistiska och ateistiska övertygelser som rätten att inte bekänna 

sig till någon religion eller tro. I detta sammanhang ska termerna tro och religion 

tolkas brett.218 Det finns också förtydligande gällande tanke- och samvetsfrihet, 

nämligen att dessa friheter inte heller kan begränsas trots att dessa inte nämns ut-

tryckligen artikel 18.2 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättig-

heter.219 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de ovan nämnda folkrättsliga bestäm-

melserna kompletterar varandra och ska tolkas tillsammans för att få rätt bild vad 

religionsfriheten innebär och vilka rekvisit den har. Rekvisiten för religionsfrihet 

presenteras i jämförelse med kanonisk rätt i kommande avsnitt. 

5.3 Väg mot en bro mellan kanonisk rätt och folkrätt 

För att kunna besvara uppsatsens andra forskningsfråga om i vilken utsträckning 

den katolska kyrkans syn på religionsfriheten är förenlig med FN:s Allmänna för-

klaring och konventioner om de mänskliga rättigheterna behöver en jämförelse gö-

ras avseende rekvisiten för religionsfrihet i den kanoniska rätten och folkrätten. 

I likhet med de ovan redovisade traktaterna är skydd för negativ religionsfrihet syn-

ligt i katolska kyrkans uppfattning om religionsfriheten. Även om formuleringar 

skiljer sig i olika lagar är budskapet samma i den sekulära och kanoniska regle-

ringen, nämligen alla människor har rätt till religionsfrihet och immunitet mot tvång 

att bekänna sig till eller anta religion mot deras samvete eller vilja.220 Det finns dock 

vissa skillnader i regleringen, till exempel FN:s konvention om medborgerliga och 

 
218 Punkt 2 i General comment No. 22 (48) (art. 18) 
219 Punkt 3 i General comment No. 22 (48) (art. 18) 
220 Kanon 748 2 § i Codex Iuris Canonici, s. 137; Artikel 18.2 Konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter. 
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politiska rättigheter reglerar den negativa religionsfriheten från rättighetsbärarens 

sida, det vill säga med passiv formulering ”ingen får utsättas mot tvång”,221 medan 

katolska kyrkan utgår från ett rättighetsperspektiv ”ingen har någonsin rätt att 

tvinga andra”.222 Den andra skillnaden är att förbudet i kanonisk rätt gäller för att 

mot samvetet acceptera den katolska tron, medan konventionen reglerar förbud mot 

inskränkningar i friheten att efter eget val anta en religion eller en trosuppfattning. 

Dessa skillnader är inte förvånande eftersom den katolska kyrkan inte kan reglera 

religionsfriheten mer generellt än den gör inom sitt eget rättsområde, det vill säga 

den katolska tron.  

Däremot kan märkbara skillnader konstateras i reglering av positiv religionsfrihet. 

I kanoniska rätten ligger tyngdpunkten på människors skyldigheter att söka san-

ningen, medan i folkrätten stadgas människors rättighet att utöva sin religion eller 

trosuppfattning.223 Att omfatta och behålla katolska tron är såväl skyldighet som 

rättighet enligt de kanoniska lagarna.224 Mer detaljerad beskrivning om utövandet 

av religionsfrihet finns inte i CIC och CCEO men det kan preciseras i ljuset av de 

relevanta dokumenten från Vatikan II. I Dignitatis Humane anges att religionsfri-

heten kan utövas såväl ensam som i gemenskap med andra, offentligt eller en-

skilt.225 Innehållet av punkt 4 matchar uppräkningen i artikel 6 FN:s förkla-

ring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på re-

ligion eller övertygelse.  

Människans inneboende värdighet som grundvalen för friheter samt erkännandet av 

lika och obestridliga rättigheter finns både i FN:s allmänna förklaring och konvent-

ionen.  Likaså reglerar kanon 208 CIC och kanon 11 CCEO att det finns en grund-

läggande likställdhet i värdighet bland kristna. Det faktum att människans ”innebo-

ende värdighet” och ”obestridliga rättigheter” finns i traktater visar enligt Habermas 

att dessa människorättsförklaringar har rötter i religiösa och metafysiska läror.226  

 
221 Den gamla kanoniska lagen hade lika formulering med passiv form. Kanon 1351 CIC (1917), s. 

262. 
222 I punkt 3 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa anges samma innehåll i passiv 

form. Utöver detta tydliggörs att ingen får hindras från att handla enligt sitt samvete. s. 931–933. 
223 Kanon 748 1 § i Codex Iuris Canonici, s. 137; Artikel 18.1 Konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter; Artikel 18 FN:s allmänna förklaring. 
224 Kanon 748 1 § i Codex Iuris Canonici, s. 137; Kanon 10 CCEO, s. 1062. 
225 Punkt 3–4 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa. 
226 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, s.  

68. 
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Det hör dock till sanningen att katolska kyrkan snarare talar om okränkbara227 och 

omistliga (incommutabilia) rättigheter än obestridliga rättigheter.228 Den viktigaste 

principen i ett mänskligt samhälle är enligt Pacem in terris att varje person har 

människonatur, det vill säga var och en har förnuft och fri viljan samt rättigheter 

och skyldigheter. I och med att dessa är allmänna och okränkbara, så kan ingen ta 

dessa från någon.229 

Respekt för föräldrars frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk 

bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse förekommer även i Dig-

nitatis humane.230 Deklarationen går dock längre än den sekulära regleringen i den 

meningen att det anges att föräldrars rätt kränks om deras barn tvingas gå till under-

visningar som inte stämmer överens med föräldrarnas religiösa övertygelse. Likaså 

om den enda utbildningsmöjligheten är sådan från vilken religionsundervisning är 

helt utesluten. 

Beträffande inskränkningar av religionsfriheten ställer Dignitatis humanae samma 

villkor för statens ingripande som det anges i artikel 18.3 FN:s konvention om med-

borgerliga och politiska rättigheter, i synnerhet skyddet av ordningen, sedligheten 

eller andras grundläggande rättigheter och friheter.231 

Mot bakgrund av det ovan sagda kan dras slutsatsen att den katolska kyrkans syn 

på religionsfriheten i stor utsträckning är förenlig med FN:s Allmänna förklaring 

och konventioner om de mänskliga rättigheterna. De skillnader som finns i uppfatt-

ning om religionsfriheten ligger i katolska teologins och doktrinens natur. Det är 

även givet att människosyn påverkar tolkning av grundval för kravet på respekt för 

människans värdighet. Begreppet människans värdighet i sig borde dock inte tolkas 

på olika sätt eftersom den är en absolut kategori, oavsett människosyn eller trostill-

hörighet eller övertygelser.  

 
227 Punkt 1 och 6 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 929–931 och 934. 
228 Pars I. i Pacem in terris, Litterae Encyklicae, s. 259. och Pars IV. s. 296: ”Utinam quam primum 

tempus adveniat, quo Consilium hoc humanae personae iura efficienter tueri possit: iura dicimus, 

quae, cum ab humanae personae dignitate proxime oriantur, hanc ob causam universalia, inviolabilia 

atque incommutabilia sunt; (…)” Pars I. i Pacem in terris, Litterae Encyklica, s. 259. 
229 ”Quae propterea, ut generalia et inviolabilia sunt, ita mancipari nullo modo possunt.” Pars I. i 

Pacem in terris, Litterae Encyklica, s. 259. 
230 Artikel 18.4 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter; Punkt 5 i Dignitatis 

humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 933; Jämför med artikel 5.1 FN:s förklaring om av-

skaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse. 

A/RES/36/55.  
231 Punkt 7 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 934–935. 



52 
 

I linje med Habermas nuvarande ställning till religionens roll argumenterar jag att 

teologiska förklaringar bör få större hänsyn och utrymme i diskurser om mänskliga 

rättigheter. Skillnaderna i språkanvändning och ståndpunkter borde tolkas som möj-

ligheter att utveckla det kommunikativa handlandet232 istället för hinder samt det 

bör skapa ett gemensamt språk inom området mänskliga rättigheter.  

6. Slutsatser och avslutande reflektioner 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka i vilken utsträckning den katolska kyrkans 

syn på religionsfriheten är förenlig med FN:s Allmänna förklaring och konvent-

ioner om de mänskliga rättigheterna. För att uppfylla syftet har jag behövt ställa en 

ytterligare fråga, nämligen hur den katolska kyrkan tolkar grunden för mänskliga 

rättigheter vid Vatikan II och hur religionsfrihet försvaras i ljuset av detta. I uppsat-

sens sista avsnitt sammanfattas först svaren på forskningsfrågorna och sedan ges 

avslutande reflektioner kring slutsatserna samt hur katolska kyrkan kan bidra till 

diskurser om mänskliga rättigheter. 

Det som har framkommit är att katolska kyrkans syn på mänskliga rättigheter och 

religionsfrihet markant ändrades efter Vatikan II. Grunden för mänskliga rättigheter 

är enligt katolska kyrkan den mänskliga personens värdighet vilket är baserad på 

katolska kyrkans människosyn och personalism, det vill säga att människan har 

skapats av Gud till sin avbild. Den här antropologin har bibliska rötter i skapelse-

berättelse233 och återspeglas i både katolska kyrkans sociallära och doktrin.234 Till 

följd av att människan är Guds skapelse är alla människor likställda i värdigheten 

vilket även har bibliska rötter.235 Av människans sociala natur följer att religions-

frihet inte bara hör till den enskilda personen, utan den ska även garanteras när 

människor agerar i gemenskap med andra. 

Enligt katolska kyrkan är således människans värdighet en universell kategori, det 

vill säga det gäller alla och mänsklig värdighet uppfattas som ett absolut värde. 

Detta framgår tydligt av Vatikankonciliets skrifter som låg till grund för den nya 

 
232 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion 

och sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 22–30. 
233 Första Moseboken, Genesis 1:27. 
234 Del III, Avdelning I, Kapitel I, Artikel 1, punkt 1705 i Katolska Kyrkans Katekes; Pars I, Caput 

II, 29. i Gaudium et spes, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temproris, s. 1048–

1049; Caput IV, 32 i Lumen Gentium, Constitutio dogmatica de Ecclesia, 38–39. 
235 Gal 3,28; Kol 3,11. 
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kanoniska lagen, Codex Iuris Canonici, CIC som trädde i kraft den 27 november 

1983. Ordvalet i CIC tar hänsyn till de förändringar som gjordes i katolska kyrkans 

dogmatiska- och sociallära vid Vatikan II. Människans inneboende värdighet och 

likställdhet i värdighet bland kristna finns i både CIC och Codex Canonum Eccle-

siarum Orientalium, CCEO som är kodifiering av den gemensamma rätten av de 

östkatolska kyrkorna från 1990.236 

I ljuset av den förändrade synen på mänskliga rättigheter försvarar den katolska 

kyrkan religionsfriheten som människans inneboende och okränkbara rättighet och 

som härrörande från människans natur och människovärdighet. Därför har icke-tro-

ende personer även rätt att ha denna frihet och ingen får begränsas i sin religions-

frihet under förutsättning att den allmänna ordningen efterföljs.237  

Vad gäller fråga två, angående i vilken utsträckning den katolska kyrkans syn på 

religionsfriheten är förenlig med FN:s Allmänna förklaring och konventioner om 

de mänskliga rättigheterna, har en jämförelse mellan dessa internationella traktater 

och kanoniska lagar gjorts i uppsatsen. Av denna jämförelse kan det konstateras att 

den katolska kyrkans syn på religionsfriheten i stor utsträckning är förenlig med de 

traktater som uppsatsen grundar sig på. Det finns förstås både likheter och skillna-

der mellan de sekulära och katolska bestämmelserna. Dessa skillnader ligger dock 

i första hand i katolska teologins och doktrinens natur.   

Syftet med uppsatsens avsnitt om begreppsanalys har varit att förtydliga skillnaden 

mellan begrepp människovärde och människans värdighet. I skrifter från Vatikan 

II används begreppen mänskliga personens värdighet och mänsklig värdighet. Män-

niskans värdighet är en universell kategori, det vill säga den gäller alla oavsett män-

niskosyn, trostillhörighet, övertygelser eller dylikt. Mänsklig värdighet är ett mer 

allmänt begrepp uppfattas som ett absolut värde. Därför finns likställdhet i värdig-

het bland människor. 

Varken katolska kyrkan eller de redovisade FN:s traktater talar om människovärde 

som grund för mänskliga rättigheter, utan de hävdar att mänskliga rättigheter härrör 

 
236 Kanon 208 i Codex Iuris Canonici, s. 34, Kanon 11 CCEO, s. 1062. 
237 I Punkt 1, 2 och 9 i Dignitatis humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 929–931. och 935–

936. 
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från människans värdighet. Likaså Habermas använder begreppet människans vär-

dighet i den artikel som var uppsatsens utgångspunkt gällande hans teori.  

Det har även konstaterats att Habermas inte heller talar om att alla människor har 

lika värde vilket betecknas människovärde,238 utan han menar jämlikhet med avse-

ende på människas värdighet.239 Hans resonemang kring att det finns en spänning 

mellan universella rättigheter och krav på att rättighetsbärare ska ha ett medborgar-

skap240 rör även frågan om förhållandet mellan människans inneboende värdighet 

och vad Sulmasy kallade den skänkta värdigheten. Sulmasy menar att skänkt vär-

dighet utgör en konventionell form av värde som tillskrivs av människor till dem 

som anses ha speciella värde, exempelvis talang, förmågor eller befogenheter. 241  

Habermas inställning till religionens roll ändrades med tiden och han pekar på att 

stater ska lyssna på sina medborgare oavsett deras trostillhörighet, liksom överta de 

värde som har rötter i den religiösa traditionen, exempelvis respekt för människo-

värde samt människors jämlikhet. I diskussioner om mänskliga rättigheter kan där-

för inte bortses från religiösa argument, men det religiösa språket bör översättas till 

ett profant språk, som han kallar kommunikativt handlande. Det kommunikativa 

handlandet syftar till att skapa ömsesidig förståelse i kommunikationen och över-

skrida kommunikativa begränsningar.242  

I linje med Habermas nya uppfattning om religion argumenterar jag att teologiska 

förklaringar bör ges mer utrymme i diskurser om mänskliga rättigheter. Detta är för 

att religioner har en viktig roll i samhället och religiösa föreställningar tillhör män-

niskans natur vilket förutsätter att representanter för olika religioner även ska bli 

hörda i de frågor som rör människor. Skillnaderna i språkanvändning och stånd-

punkter borde tolkas som möjligheter att utveckla det kommunikativa handlandet 

istället för hinder. Därför är det viktigt att skapa ett gemensamt språk inom området 

 
238 Bischofberger, Erwin, Brattgård, Helge, Det oinskränkta människovärdet, s. 39. 
239 Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights. s. 

76. 
240 Jämför Habermas, Jürgen, The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human 

Rights, s. 70–73. 
241 Sulmasy, Daniel P., The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis, s. 937–

944. 
242 Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion 

och sanning i ett postsekulärt samhälle, s. 22–30. 
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mänskliga rättigheter och att ha samsyn i frågan om huruvida människans värde 

eller värdighet är grunden för mänskliga rättigheter.  

Jag drar slutsatsen att det är den mänskliga personens respektive människans vär-

dighet som genom att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter ska respekt-

eras. I ljuset av FN:s traktater och Habermas teori översätter jag katolska kyrkans 

begrepp mänskliga personens värdighet till människovärdighet i en profan kontext 

istället för människovärde. Med människovärdighet menas enligt min uppfattning 

att det finns likställdhet i värdighet bland människor. Det betyder mer än att alla är 

lika värda, det innebär att det inte finns olikheter bland människor i deras värdighet 

och alla är likställda inför både de sekulära och gudomliga lagarna. 

Det är även lärorikt hur den katolska kyrkan försvarar och reglerar religionsfriheten 

samt hävdar att både staten och samhället har sina roller i att religionsfrihet ska 

förverkligas i samhället. I och med att vara människa inte bara är en moralisk fråga 

utan människan även har en transcendensdimension kan det konstitutionella styret 

inte ta allt ansvar på sig. Enskilda personer, grupper och religioner i samhället sva-

rar även för att religionsfrihet ska säkerställas för alla. Den viktigaste aspekten av 

rätten till att välja, besvara, byta och utöva religion är att det är en frihet. Om staten 

gör och reglerar allt, finns frihet inte på riktigt. Det är därför Dignitatis humanaes 

lära och Murrays tankar aktuella även idag, nämligen att det ska ges så mycket frihet 

som möjligt och tvång bara kan vara tillåtet om det är nödvändigt för den allmänna 

ordningen.243 

Mänskliga rättigheter har politiska, juridiska och moraliska dimensioner. Mitt för-

slag är att mänskliga rättigheters dimensioner utvidgas till att ta mer hänsyn till 

teologiska människorättsargument. Utveckling av mänskliga rättigheter är kontinu-

erlig och berör såväl enskilda personer som mänskligheten. Människan och tron kan 

inte skiljas från varandra eftersom alla tror på något oavsett att man är religiös eller 

sekulär. Om vi bortse från det, äventyras att mänskliga naturens avgörande egen-

skap förloras. Finns inte respekt för den mänskliga personens värdighet respekteras 

mänsklig gemenskap inte, och i så fall inte heller människovärdighet. Katolska kyr-

kan har använt ordet aggiornamento för modernisering av sin verksamhet och sitt 

 
243 Murray, John Courtney, The problem of religious freedom, s. 521; Se även punkt 7 i Dignitatis 

humanae, Declaratio de libertate religiosa, s. 934–935. 
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rättssystem. Kyrkan har även visat att det går att öppna diskussioner, lyssna på sam-

hällets behov och förespråka religionsfrihet som ”hörnsten i byggandet av mänsk-

liga rättigheter”.244 En sådan aggiornamento behövs även i den sekulära världen. 

  

 
244 La libertà religiosa, condizione per la pacifica convivenza, s. 278. 
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