
Beskyttelse af den menneskelige værdighed
af Mette Hartlev

«... anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder 
for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i 
verden.»

1. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder
Citatet, som indleder denne artikel, stammer fra præamblen til FN's Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN's generalforsamling den 10. december 1948. I 
præamblen fremhæves betydningen af anerkendelsen af den menneskelige værdighed. Dette følges 
op i Verdenserklæringens artikel 1, som fastslår, at «alle mennesker er født frie og lige i værdighed 
og rettigheder».

Som det vil fremgå, placerer Verdenserklæringen den menneskelige værdighed i første række. 
Rettighederne henvises til andenpladsen. Herved adskiller Verdenserklæringen sig fra andre -
tidligere - menneskerettighedserklæringer som f.eks. den amerikanske uafhængighedserklæring 
(1776) og den franske menneskerettighedserklæring (1789). Disse erklæringer omtaler ikke den 
menneskelige værdighed, men koncentrerer sig om at sikre frihed og lighed i rettigheder. Til 
sammenligning indledes den tyske Grundgezetz (forfatning), som er fra 1949, derimod i artikel 1
med at proklamere, at «Die würde des Menschen ist unantastbar». 1)

Disse menneskerettighedserklæringer er et produkt af forskellige tider. Den amerikanske 
uafhængighedserklæring og den franske menneskerettighedserklæring er præget af oplysningstidens 
idealer. Formålet var at sikre det (mandlige) borgerskabs friheds-rettigheder og ret til 
medbestemmelse, hvorimod mindre privilegerede grupper såsom kvinder, slaver, fattige og udstødte 
ikke var tiltænkt de samme rettigheder. FN's Verdenserklæring og den tyske Grundgezetz er 
derimod præget af erfaringerne fra 2. Verdenskrig, herunder af den grusomme og umenneskelige 
behandling alt for mange mennesker - ikke mindst udsatte grupper - oplevede under krigen. Derfor 
fremhæver disse dokumenter netop betydningen af at anerkende den menneskelige værdighed. Frie 
og lige rettigheder giver kun mening, hvis de er baseret på en grundlæggende anerkendelse af alle 
menneskers - også det svage menneskes - værdighed. 2)

Hvordan ser det ud med beskyttelsen af den menneskelige værdighed i den danske Grundlov? Det 
vender jeg tilbage til nedenfor i afsnit 3. Først skal vi se nærmere på, hvad der egentlig forstås ved 
den menneskelige værdighed og nogle beslægtede begreber, nemlig personlig integritet og 
autonomi.

2. Værdighed, personlig integritet og autonomi
Begreberne værdighed, integritet og autonomi er vanskelige at have med at gøre, fordi de på den 
ene side anvendes flittigt i almindelig sprogbrug, men på den anden side er svære at definere. Det er 
imidlertid hensigtsmæssigt at have et nogenlunde klart indtryk af disse begreber og deres indhold, 
hvis de skal tillægges betydning i en diskussion af grundlæggende rettigheder.
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Værdighed stammer fra det latinske dignitas. Ifølge Ordbog over Det Danske Sprog kan værdighed 
relateres til en persons egenskaber og kommer i den sammenhæng til at betyde «.. den egenskab at 
være værdig». At være værdig indebærer bl.a. at fortjene noget. Med denne definition kan
menneskets værdighed forstås således, at man i kraft af at være et menneske fortjener respekt fra 
sine omgivelser. Dette svarer til forståelsen af menneskeværd, som defineres som «de for mennesket 
ejendommelige værdifulde indre egenskaber».

Integritet stammer fra det latinske integritas, som betyder "helhed" eller "uskadthed".3)

Integritetsbegrebet har påkaldt sig en del opmærksomhed i den moralfilosofiske litteratur og 
indenfor medicinsk etik. Det er imidlertid karakteristisk, at der er mange forskellige bud på, hvad 
der skal forstås ved personlig integritet. Aslak Syse anvender således en meget bred definition, idet 
han definerer integritet som «respekt for menne-skeverdet».4) Som et eksempel på en mere snæver 
definition kan henvises til Svend Andersen, som bestemmer integritet som «uskadthed». Han 
skelner mellem den fysiske og den psykiske integritet. Den fysiske integritet vedrører den legemlige 
uskadthed og den psykiske integritet den uskadthed, der skal beskyttes mod følelsesmæssige 
overgreb og offentlig udlevering af følsomme oplysninger. 5)

Autonomi betyder selvbestemmelse. Med personlig autonomi henvises således til, at det enkelte 
menneske har ret til at bestemme over sig selv. Personlig autonomi forudsætter, at den enkelte rent 
faktisk har evne til og mulighed for at bestemme selv. Som følge heraf er ikke alle mennesker i 
besiddelse af personlig autonomi. Fostre og døde mennesker har ingen autonomi. Det samme er 
f.eks. tilfældet for små børn og ældre, meget demente mennesker. Nogle mennesker kan have en 
mere begrænset autonomi. Det gælder f.eks. større børn og udviklingshæmmede.

Disse 3 begreber hænger indbyrdes tæt sammen. Nogle gange så tæt, at det kan være svært at skelne 
dem fra hinanden. Alt afhængig af hvor bredt eller snævert man definerer værdighed og integritet, 
kan disse 2 begreber være nærmest identiske. Bischofberger udtrykker det således: «... integriteten 
uttrycker ett grundläggande värde som är identisk med den mänskliga personens värdighet».6) Aslak 
Syse identificerer, som ovenfor nævnt, også integritet med menneskeværd. Med en mere snæver 
definition på integritet kan man nå frem til, at den menneskelige værdighed er et bredere begreb end 
integriteten. Hvis integritet forstås som uberørthed kan man forestille sig situationer, hvor et 
menneske ikke behandles værdigt, uden at der samtidig foreligger en krænkelse af den fysiske eller 
psykiske integritet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de fysiske rammer i et fængsel eller på et 
plejehjem er meget dårlige på grund af manglende vedligeholdelse, rengøring eller omsorg fra 
personalets side.

Integritet og værdighed adskiller sig på et væsentligt punkt fra autonomien. Alle mennesker er i 
besiddelse af integritet og værdighed, som ikke kan differentieres. Man kan således ikke have mere 
eller mindre integritet og værdighed. Dette gælder ikke for autonomi. Nogle mennesker har ingen, 
eller kun en begrænset autonomi. 7) På andre punkter er der imidlertid en tæt sammenhæng mellem 
autonomi, integritet og værdighed. Bischofberger peger på, at autonomien udtrykker forestillingen 
om et etisk handlingsprincip, som går ud på at fremme den mest grundlæggende værdi, nemlig den 
personlige integritet. I dette udsagn ligger, at det autonome menneske kan sige fra overfor indgreb i 
den personlige integritet. Autonomien har imidlertid også en anden side. Det autonome menneske 
kan nemlig også beslutte sig for at acceptere indgreb i den personlige integritet, ligesom det kan 
beslutte sig til at leve på en uværdig måde.

Når det kommer til mennesker, som kun har en begrænset eller ingen autonomi får anerkendelsen af 
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den personlige integritet og værdighed en særlig betydning. Her er det op til omgivelserne at sætte 
grænser for egne handlinger, således at respekten for integritet og værdighed bevares.

3. Den retlige beskyttelse af integritet, værdighed og autonomi
Den tyske Grundgezetz fastslår i artikel 1, stk. 1, at «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt». Denne bestemmelse skal ses i 
sammenhæng med artikel 2, hvoraf det fremgår at «Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfass-
ungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines 
Gesetzes eingegriffen werde».

Selvom man nærlæser den danske Grundlov, finder man ingen tilsvarende bestemmelser, der 
direkte beskytter værdighed, integritet og autonomi. Grundloven er dog ikke blind for disse værdier. 
Som Ross udtrykker det er frihedsrettighederne « ... intimt forbundet med demokratiet. De er 
ideologiske udtryk for den respekt for menneskets moralske personlighed der er demo-kratiets 
dybeste idé».8) Frihedsrettighederne i den danske Grund-lov kan siges at give en sporadisk 
beskyttelse af den menneskelige værdighed, integritet og autonomi. Grundlovens bestemmelser om 
valgret, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ejendomsretten og religionsfrihed, tilsigter 
at sikre den personlige autonomi indenfor disse afgrænsede områder. I den statsretlige litteratur, er 
det især Grundlovens § 71 som sættes i forbindelse med beskyttelsen af den personlige frihed. 
Denne bestemmelse beskytter imidlertid alene mod frihedsberøvelse (indgreb i lokalfriheden), men 
omhandler ikke andre indgreb i den personlige frihed, såsom f.eks. tvangsmæssige indgreb i den 
fysiske integritet. Grundlovens § 72 skal også nævnes. Denne bestemmelse relateres til beskyttelse
af privatlivet. Men ligesom det er tilfældet med § 71, beskytter § 72 kun en mere afgrænset del af 
privatlivets fred; nemlig mod indgreb i form af husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af 
breve og papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden. En mere omfattende 
beskyttelse af den personlige integritet f.eks. mod krænkelser i forbindelse med registrering og 
anvendelse af data, falder udenfor rammerne af den beskyttelse, § 72 tilbyder.

Ligesom det er tilfældet med andre ældre forfatninger, er den danske Grundlov - på dette punkt -
fortrinsvis præget af oplysningstidens idéer om frihed og lighed i rettigheder. Erfaringerne fra 2. 
Verdenskrig, som har brag den menneskelige værdighed ind i den tyske Grundgezetz og i FNs
Verdenserklæring, har ikke præget den danske Grundlov i væsentlig grad

Hopper man et trin længere ned i retskildehierakiet, ser det straks anderledes ud. Her finder man en 
række love, som indeholder bestemmelser, som tilsigter at beskytte og sikre den enkeltes 
værdighed, autonomi og personlige integritet. Straffeloven indeholder således en række 
bestemmelser, som har det formål at beskytte den fysiske integritet og den personlige frihed mod 
overgreb, ligesom den også indeholder bestemmelser, der værner den psykiske integritet mod f.eks. 
injurier, ærekrænkelser og offentliggørelse af private forhold. I forvaltningsretten stiller 
legalitetsprincippet krav om, at ethvert indgreb i borgernes frihed og integritet skal have hjemmel i 
lov. En sådan hjemmel til indgreb i den personlige frihed findes bl.a. i retsplejeloven, 
psykiatrilovgivningen og den sociale lovgivning. Registerlovgivningen er både rettet mod det 
offentliges og privates indgreb i borgernes privatliv og psykiske integritet.9) Indenfor 
sundhedssektoren finder man også flere love med bestemmelser, som tilsigter at beskytte den 
personlige autonomi og integritet. Det gælder f.eks. bestemmelser, som forudsætter samtykke i 
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forbindelse med lægelig behandling, organdonationer, aborter og sterilisationer. En nyere lov fra 
1998 - lov om patienters retsstilling - fastslår i sin indledende formålsparagraf, at «loven skal 
medvirke til at sikre, at patienters værdighed, integritet og selvbestemmelsesret respekteres».

Alt i alt kan man konstatere, at den danske Grundlov kun indeholder en sporadisk beskyttelse af den 
personlige værdighed, integritet og autonomi, hvorimod der på lovgivningsniveau findes en række 
bestemmelser og principper, som tilsigter at værne disse værdier.

4. Skal den menneskelige værdighed beskyttes i lov,
Grundlov eller international ret?

For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt at overveje, hvilke rettigheder, der bør beskyttes 
på grundlovsniveau, og hvilke det er tilstrækkeligt at sikre ved almindelig lov. I den sammenhæng 
kan man også inddrage betydningen af den rettighedsbeskyttelse, man finder i international ret.

I den forfatningsretlige litteratur er der ikke noget klart bud på hvilke forhold, der bør reguleres i 
Grundloven, og hvilke der bør overlades til almindelig lovgivning. Der peges dog på, at de fleste 
forfatninger, udover bestemmelser vedrørende de øverste statsorganer, indeholder et større eller 
mindre katalog af grundrettigheder.10) Disse rettigheder udgør det forfatningsretlige værn for 
borgerne, og de afspejler de værdier, som var dominerende på det tidspunkt, hvor forfatningen blev 
til. Sådanne værdier er ikke bare kulturafhængige, men ændrer sig også med tiden. Dette taler for, at 
man med passende mellemrum underkaster forfatningen et eftersyn. I den forbindelse har det også 
betydning, om forfatningsteksten anvendes dynamisk eller statisk af de forfatningshåndhævende 
institutioner. Jo mindre dynamisk anvendelse, jo mere behov kan der være for at korrigere 
forfatningsteksten.

Den danske Grundlov indeholder en række grundrettigheder, men som det er påpeget i det 
foregående afsnit, indeholder disse bestemmelser ikke en generel, sammenhængende beskyttelse af 
den personlige værdighed, integritet og autonomi. Dette skal sammenholdes med, at dansk 
forfatningsret ikke er præget af en dynamisk men en legalistisk tradition. I det omfang, domstolene 
har gjort brug af en dynamisk fortolkning, har denne - som påpeget af Henrik Zahle - fortrinsvis 
haft karakter af en «restriktiv dynamik». 11)

Men betyder det noget, når legalitetsprincippet og den almindelige lovgivning yder borgerne 
beskyttelse mod vilkårlige indgreb i værdighed, integritet og autonomi? Dette spørgsmål kan måske 
bedst besvare med et citat af Alf Ross

«Selvom det må antages, at lovgiveren normalt også uden grundlovsgarantier vil respektere 
frihedsrettighederne, så vil grundloven dog i en given situation kunne komme til at stå som den 
barriere, der forhindrer ophidsede lidenskaber i at løbe løbsk. Desuden, og ikke mindst, har 
frihedsrettighederne ideologisk betydning. De står for befolkningen som manifeste udtryk for 
fundamentale idealer indskrevet i grundloven, mindre af frygt for at de ellers ikke ville blive 
respekteret, end som en bekendelse til en politisk tro». 12)

Som Ross påpeger, kan den almindelige lovgivning altid ændres, og selvom man vel normalt bør 
have tillid til, at lovgiver vil respektere almindeligt anerkendte grundlæggende værdier, kan man 
aldrig være sikker. Dette taler for, at grundlæggende værdier og principper bør udstyres med et 
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forfatningsretligt værn. Samtidig har Grundloven en vigtig signalfunktion.

Man kan i den forbindelse også diskutere, hvilken betydning det har, at grundlæggende rettigheder 
er beskyttet af international ret. Hvis dette er tilfældet, kunne man sige, at det er mindre væsentligt 
med en grundlovssikring. Borgerne har mulighed for at påberåbe sig international ret ved danske 
domstole og kan i nogle tilfælde også indbringe spørgsmålet for internationale organer (som f.eks. 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol), der har ansvaret for at sikre, at international ret 
implementeres. Dette argument er dog noget tyndbenet. Muligheden for at der vil blive lagt vægt på 
international ret ved danske domstole afhænger af, om de påberåbte regler er transformeret til dansk 
ret. Hvis dette ikke er tilfældet, er den beskyttelse, der ligger i international ret, mere usikker. Den 
enkeltes muligheder for at håndhæve international ret ved internationale organer afhænger 
endvidere af, om internationale retsinstrument er udstyret med et system, der kan behandle 
individuelle klager på en tilstrækkelig retskraftig facon. Hertil kommer, at vejen til disse 
internationale klageorganer er meget lang, idet nationale retsmidler først skal være udtømt. Endelig 
kan man anføre, at det er vigtigt både at fastholde nationalt udviklede forestillinger om 
grundrettigheder og at give internationalt udviklede grundrettigheder en national retskulturel 
forankring. 13)

5. Den menneskelige værdigheds vilkår
Der er ingen tvivl om, at der i seneste 10-20 år er blevet en øget opmærksomhed på den 
menneskelige værdighed og på at sikre denne også for svage og udsatte grupper. Denne 
opmærksom er et produkt af flere forskellige forhold, hvoraf jeg skal nøjes med at pege på nogle 
enkelte.

For det første er der i takt med velfærdsstatens udbygning blevet skabt opmærksomhed om de 
forhold, vi byder svage og udsatte grupper. Det gælder f.eks. udviklingshæmmede og psykiatriske
patienter. Store centralinstitutioner for udviklingshæmmede er blevet nedlagt og erstattet af 
bofællesskaber i almindelige boligområder. Psykiatrien bliver fortsat - og med rette - udsat for 
kritik. Men sammenligner man forholdene i dag indenfor psykiatrien med forholdene for 20 år 
siden, er der ingen tvivl om, at vilkårene for de psykiatriske patienter er blevet mere 
menneskeværdige. Lovgivningsmæssigt har man også med bl.a. ændringer i værgemålsreglerne 
sikret og understøttet en betydelig større mulighed for selv- og/eller medbestemmelse for disse 
grupper. Værdigheden har således fået bedre kår, men det kan selvsagt blive bedre, og de 
nedskæringer, man har registreret på det sociable område indenfor de senere år, og som også har sat 
sine tydelige spor indenfor psykiatrien, tyder på, at retten til et værdigt liv ikke står øverst på listen, 
når man skal vurdere, hvad pengene skal bruges til. Mangel på hjemmehjælp til de ældre, placering 
af børn på voksenpsykiatriske afdelinger, udlevering af madpakker til flygtningefamilier er bare 
nogle få eksempler på, at lovgiver og forvaltninger kunne være mere opmærksomme på den 
menneskelige værdighed.

For det andet indebærer den teknologiske udvikling, at man på en række områder er blevet i stand 
til at gribe ind i den menneskelige tilværelse på en måde, der udfordrer vores forestilling om 
menneskelig værdighed og personlig integritet. Informationsteknologiens udvikling indebærer, at 
man i dag kan indsamle, behandle, opbevare og sammenkøre et meget stort antal data på meget kort 
tid. Man konfronteres ligeledes i stigende omfang med en anmodning om at udlevere 
personoplysninger på områder, hvor dette ikke tidligere har været tilfældet. Det gælder f.eks. når 
man bevæger sig rundt - og eventuelt handler - på internettet, når man køber mobiltelefoner, lejer 
videoer m.v. I den sammenhæng skal også nævnes, at overvågningsteknologien er ved at vinde 
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indpas i menneskers dagligdag. Den møder man ikke bare i supermarkeder og kiosker, men også på 
arbejdspladsen, på landevejene og ved betalingsstederne til Storebæltsbroen.

I sundhedssektoren er der sket en kolossal udvikling indenfor medicinsk teknologi og genteknologi. 
Ved hjælp af avanceret medicinsk apparatur er det muligt at holde (hjerne)døde og døende 
mennesker i live i lang tid. Dette fik i slutningen af 70'erne en forening «Mit Livstestamente -
Retten til en værdig død» til at kræve, at tilkendegivelser i et livstestamente vedrørende behandling
i den terminale fase skulle respekteres af behandlingspersonalet. Sådanne regler indgår nu i 
sundhedslovgivningen. Børn som fødes meget tidligt - ned til 20. uge - kan nu overleve takket være 
avanceret apparatur og kyndigt behandlingspersonale. Men nogle af disse meget tidligt fødte børn 
kommer til at leve et liv med større eller mindre handicaps. Transplantation af hjerter er efterhånden 
en rutinesag. Nu taler man om muligheden for at transplantere ansigter og måske svinehjerter til 
mennesker. Barnløse kan befrugtes kunstigt med egen eller doneret æg og sæd, og da alt dette - i de 
indledende faser - foregår udenfor menneskekroppen kan man også undersøge de befrugtede æg og 
frasortere dem, der er dårlige, fordi de bærer på et arveanlæg for en alvorlig sygdom. Denne 
sorteringsteknik - præimplantationsdiagnostik - tilbydes også par, som kan få børn på naturlig vis, 
men som har risiko for at få et barn med en arvelig sygdom. For at undgå en sen abort kan disse par 
tilbydes kunstig befrugtning og præimplantationsdiagnostik. Menneskets gener afdækkes med 
stigende hast, og dermed bliver det muligt at forudsige ikke alene risiko for sygdomsudvikling, men 
formentlig også anlæg for bestemte former for social adfærd. Det er usikkert - og i vidt omfang 
ureguleret - hvem der kan få adgang til denne viden, og hvad den kan bruges til.

Selvom der i et vist omfang lovgivningsmæssigt er taget initiativ til at regulere disse forhold, er det
min opfattelse, at der er behov for på et mere overordnet og generelt plan at sikre respekten for den 
menneskelige værdighed. Som der er gjort nærmere rede for i afsnit 4, er lovgivningen ikke altid en 
tilstrækkelig garanti for, at borgernes grundlæggende rettigheder respekteres. Og dette gælder i 
særlig grad, når vi har at gøre med svage og udsatte gruppers rettigheder. Erfaringerne med den 
tyske Grundgezetz viser, at de indledende bestemmelser, som beskytter den menneskelige 
værdighed, integritet og autonomi, har haft selvstændig betydning i flere sager for den tyske 
forfatningsdomstol. Derudover har bestemmelserne haft betydning i samspil med andre 
forfatningsbestemmelser.14)

Mon ikke tiden er inde til at give den menneskelige værdighed et forfatningsmæssigt værn?
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