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- m;ske lige undtaget g.undlovsdag.Det kunne af
spejle,at crundloven er en lasr og svart uloraDdedig
ramme, som derfor natudigvis ikke diskuteres,men
dette e! slet jkte nogen naturgiven rolle. I andft demok.atier vies fofatoingen stDr politisk inrerese.
Det gElde. ikke mindst UsA, bvor den bistorisk har
varet et stndsemne mange g.nge siden den forste
vedtagelsei 1787 Den ame.ikanske demokratiske
presidentkandidat BarackObama udgav i 2006 bo
gen ,Mod til ar hibe(. som netop er udkonrmer pi
daosk.Ud afbogensnikapitler efet belt kapitelafsat
til dislussion al den ame k.nske forfatijng. Der ef
neppe tankeligt, aten fremstormendedansk politi
ker ville ofre mangeord pa crundloven i en bog, bvor
han prerenterer sinepolitirke tanke.
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torc dele af den politiske oe demokratxke vrrtkelighed r dagensDanma.k er ikke medraser I
\
J
Crundlov€n: EU er slet ikte nEvnt Da.rierne
er kun indirekte med, procedurerne ved reserins!
dannelse med dronningerunder osv oevnes ikke i
Crundloven - eller nogen anden lov. samtidig indeholde. Crundloven mange paragraffer, som slet ikke
har noget med vkkeligheden at gere. Kongen ffemst;r eksenrpelvissom en magtfuld aktsr i demokratiet, mens virkeligheden er, at kongen er helt uden
politisk magt og alene har en symbolsk funktion.
crundloven er alts: i stigende omfang en utidssvare.de beskriveke af de reelle politiske forbold i Dan
mark og det poljtiskesystemsfunktionsmader.
Det betyder, at niir der pi videregiende uddannelser undeNises om Crundloven,i foNaltningvet,
forfatningvet og lignende fa& si bestSr en ikke uvasendig del afunde.visningeo iit forklare,hvilke dele
af Crundlovender skalsesbo.! fra, oghvilkedeleder
skal omfortolkes meget iangt vrk fra lovens bogstav
N;r jes pi Journalisthsjskolen flere sanse ;rlist un
derviser udenlandsk€studerendei dansk politik. mi
det kraftigt understreges over fof dem, at de endelig
ikke mi tage Crundlovens ord alt for bosstavelisl sii
misforsttrde nemlig heltdetdanske demokrati.
Grondlovenaispejler,ar den er sk.eveti 1953,ogen
del paragratferhelt tllbage i 1849,dengangDanmark
var henholdsviser indhsrriland og et landbrugsland
Crundloveoer ikke skreveti det moderne sanfund
med internet, mobihelefoner, mange radio- og TVkanaler,globalisering,terorisme, europeisering,en
stor oifentlig sektor, et skattetryk omkring 50 pct.,

lpst Grundloven.og kun ll pc. havde lFst det hele.
mens 23 pct. havde last dele afcrundloven. De tal
har neppe flyttet sig meget, selv om Folkeringeti
2005 vedtog at fore.e en udgaveaf crundloven til
alle danskere,oer de blev 18 ir, samt til alle flygt
ninge og indvandrere,som opnir dansk statsboF
geskab. Og hvem kan vare imod den gode ide at
udbrede Grundlovens ord til unge borgere og nye
statsborgere? E! af problenrerm er, at det har veret
nodvendigt,at udnyre denne grundlovsgavemed et
omfattendeset af forklareodekommentare. Faktisk
udgsr forklaringerne to-tre gange mere reksr end
selvecrundloveos esne ord. Hvis der for bveft ord i
Crlndloven skal brugeslo-rre ord pi ar forklaredem.
er det s; ikke tydeligt ior enhvef,at der er p.oblemer
med Crundlovensfo6t;elished? (Tekstenkan leses
pi wwwfolketinget.dk/pdf/Min-crundlovpdf ).
er l, unne ogsavare fri<tendeat sige: "Oghvad
n
|
| si?x fordr alle kurver peger I den nsuge retl-l
n i n s . D a n s l e r n e e r dm
e eslllkleliseiverden.
Danmark er det mest fredelise land. Den samfundsmEssigetillid er i internationaltop. okonomien fir
de finestekarakterernogensiodeafde internationale
kred itinstitutio ner Eiter I 25 5r som und erkuet ligge
dod-nation,ioBt underTysklandsdominans og siden
under Den KoldeKrig, markerer det nye aktivistiske
Danmarksigrgenpi den inrernitionale sceoei lrak, i
Afghanisranog nungeaidre sreder Arbejdslosheden
er histo.isk lav: I marts blot 49.100ledise,hvilket er
100-000unde( hvad okonomernet.oede muligt for
f: :r siden. Lad ogse det blive sagt ligeud: Danmark
er en internationalsucces.
Men hvem skalhavearen for det? Det
vil regeringen og oppositiooen nappe
vare helt enige om. Mange af de sene
ste 15 :.s positivekurver - jnflation, arbejdsloshedosstatens gald - har beveget sig i positiv rctning under bide Poul
Nyrup Rasmossens
regeringer1993-2001
og Anders Fogh RasmussensregEringer
siden2001.si aren skalnok deles.
Vigtigereideone sammenhens er, at Crundloven
nappe kan tilskrives en storre betydnjng tor alle de
posrtiveudviklinsstfek. Den samme srundlov var jo
seldende, da de samme kurver - inflation. arbejdslsshedogstatsgeld - ogmange andre kurver li diF
ligt i I980erne bide under Anke. Jorgensensog Poul
SchliirersregernrgerDet kan alrsi gi bederigiiggodt
og frgtig skidt uansetden uridssvarendegrundlov sa
hvorfor egentliggive den grundlov storopmErksom

Selvom vi ikkelaserGrundloven.
selvom denikkespiiler
politik,selvom det gergodt i
en storrollei denpraktiske
sAer der behov
Danmarkog vi er tilfredsemeddemokratret,
for en moderniserinq
af Grundloven.
miljeprcblemer,klimaforandringer.-. For at sigedet
kl.t Crundloven er skrevet til et helt andet samfund
end del samlund-vi iever i anno 2008.

:r det si er sagl,kunnedet v€re fristendeat
sige:og hvadsi? Ogl.de fredensanke sigp;
I. I en solbeskinneigrundlovsdas.bvor s0.000landet ove.
100,000 denskere - elle. er det fare?
gir til grundlovsmoder,mens de ovrige 98 99 pro
c€nt af danskerne nyder fridagen i haver og parker.
i skoven eller pi stranden. Det er vel helle. ikke det
store problem med en utidssvarendegrundlov nir
de fleste danskere ikke har last Crundloven. En Cal'
lup-undersagelsefra 1998 viste, at to tredjedele af
danskerneikke kunne huske. de nosensindehavd.

Det gor vijo heller ikke, hvilket kunne vpre den
rredje g.und til at v€re ligeglad med en utidssvarende grundlov Den danskegrundlov har i den po
litiske hverdag meget begrenset betydnins, og den
givesringe politisk og medjem€ssjgopmarksomhed

f dansh politik dukler Grundlolen nasren kun op i
I rorbjndelsemed de drnske Eufolkearstemninser
!. hvor den tilseng-ld ef et sikkerrargument - for
nej-siden,som uanset afstemningenskonkrete ind
hold .ltid f:r sat et eller andet spsrgsm;hregn ved
afstemningensiorhold til Crundloveo.I de seneste20
;r h.rcrundloveo dosogsi varetinddr.set i diskus
sionerneom rockeFloveo,som grv pol'tret mulighed
ior at iorbydepersoneratopholdesig beslemtestedcr
- arrockerne opholdt s1gi de sik:tdte rockerborgehvilket aimange blev betragtetsom et b.ud pi flere
grlndlovsparagraffer om forsaml'ngslrihed,privar
livets fred, organjsationsfrihednl.fl. Endnu vigtigere
er Tvindloven, som r 1996 fjernede off€ntlig srotle
til 32 navng'vneTvind-skoler.Disseto love og deres
forbold tilCrundloven blevudsat for en ma$iv kritik,
blaDdtandref.a den nuvarende integrationsminjster
Birthe Rsnn Hornbech. Tvindloven blev omslodt
som ve.ende grundlovsstridigai Hojesterct ' 1999
sanme er sonr crundlovens 150-;6jubileunr blev
fejret. og det var frste gang en lov blev erkleret
g.undlovsstridig,hvilket nogle ser som et demokra
trsk sundhedstegn.mens andre ser det som udtryk
for en nranglendereel tredeling afmagten og dom
stole,som ikke Isr unde*ende lovgivniDgsnagteD.
Den danskekfigsdeltagehei lrak forssgesog$ erldF.et grundlovsstndigai bl.a.,C.undlovskomrleen
2003 vedr kak-k.igen(, som afholder demonst.ation
i morgen. Endelig indg:r GrLrndlovensparagrf o1])
religionsfrihedi de senestepar e6 diskusioner om
torkleder og andre bekledningsgensrande.
sonr krn
tiUagsesreligiossymbolik.
GrundloveDspilleralt$ en vis roue iden politiske
reronk og i de polrtrke debatrer r det drnske sanr
fund, men det sker sjaldent. KoDklus'onenher e.
netop, at Crundloven iortjener en lang! storre polrtisk opmarksomhed. Cruodloven bor loftes fren p:
den politiske dagso|den,og over de kommende s l0
:rgores tjlet felles projekt for politikeme iFolketinget.Og det borgorestilom ikke en folkesas,sii ihvert
fald et projekt. hvor bo.gerne inddriges i shabelsen
af en fornyet og tidssvareodegrundlov,
De! vistigsre hindrins for dette og den fjerde
g.undtil, at accepterereo utid$vrrende grundlov ef
danskernesformidabletilfredsbedmed demokratieL.
I dag.r93 procentafos tilf.edse med det danskedemokrati. i modsetning tjl 1970.rne,hvor niodre end
halvdelenal danskearesagde,at de var tilfredse itilsvarendeundersegekef.
selv om vi ikke leser crundloven, selv onr den
ikke spjller en stor rolle i den praktiske politik selv
om der g:r godt iDanmark og vief rilfredsenred de
mokratiet, $ er der behov fof eo modernise.ing af
crundloven. crundloven sir pi krykker Defsk.lfoF
klares og forrolkes- for ikke.t sigebortforklaresog
borrlbrrolkes for at crundloven ikke fremsr,:rsom
meningslosover lor den politiskevi*elighed.
P; denne ene side er det ingen skam at bliv. svr
sere og gi med krykker. stok eller gangstativ nAr
alderen trykker. Pi den andeD side er det dumt rt
gi pi krykker. nir en ope.ation kan give den iL'lde
fodighed tilbage. Den operation iortjener Crundlo
ven, $ det danskedemok.ati kan f: en tidssvarende
grundlou der kan lases og fo6t;s og give meninstil
demokratiet,som det faktisk udfolder sig iDanmark.
Miske lidt uforskammetat sigetil et fodsehdagsba.n
... nren nu e.detsagt. cod grundlovsdagl
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