
Introduktion 

Denne artikel vil tage udgangs-
punkt i den schweiziske teolog 
Hans Küngs globaletik. Küng me -

ner, at den gyldne regel og det kategoriske 
imperativ kan begrunde hans globaletik, 
og Küngs påstand er, at det kategoriske 
imperativ er en moderniseret, rationalise-
ret og sekulariseret udgave af den gyldne 
regel. I det følgende vil denne påstand 
blive genstand for en kritisk undersøgelse. 

Etik for verdens fremtid 
Küng var hovedmanden bag den erklæ-
ring om globaletik, der i 1993 blev frem-
sat af Verdensreligionernes Parlament.2 
Erklæ ringen om globaletik var tænkt som 
et religiøst supplement til FNs menneske-
rettighedserklæring, og arbejdet blev støt-
tet af midler fra internationale organisa-

tioner. I mange år var Hans Küngs insti-
tut, Stiftung Weltethos inspirator i global -
etikken og religionsdialogen i kraft af 
frem bringelsen af meget ny litteratur om 
emnet. 

Küng tog udgangspunkt i tre modeller, 
som er kendt fra religionsteologien. Küng 
kaldte eksklusivismen for fæstningsstrate-
gien. Han kaldte inklusivismen for om -
fav nelsesstrategien. Endvidere kaldte han 
pluralismen for bagatelliseringsstrategien. 
Küng angav, at han ikke tilsluttede sig 
nogen af de tre strategier, men så tingene 
på en ny måde. De tre modeller er opstil-
let i religionsteologien, hvor det religiøse 
vægtes tungere end det etiske. Küngs til-
gang til problemstillingen var, at det etiske 
er vigtigere end det religiøse.3  

For at bygge sin egen strategi op 
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The article is based on the global ethics of Swiss theologian Hans 
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imperative is a modernized, rationalized and secularized version of the 
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ween the golden rule and the categorical imperative. Immanuel Kant 
was aware of that, but Küng overlooked it. For example, Küng over-
looked the difference between the directive form and the prohibition 
form of the golden rule. This leads to several philosophical problems 
and a theological problem1. 



anvendte Küng noget fra pluralismen, 
idet han forudsatte, at de forskellige reli-
gioner rummer noget, som kan forene til 
en globaletik. Det, som forener, kan  
findes ved hjælp af den komparative reli -
gions videnskabelige metode. Fra inklusi-
vismen kom elementet, at den globaletik, 
som opstilles, skulle vinde tilslutning hos 
alle, og de grupperinger, som ikke kan til-
slutte sig, skulle gerne miste betydning. 
Ende lig anvendte Küng noget fra eksklu-
sivismen, for globaletikken rummer noget 
uopgiveligt, som menneskeheden ikke kan 
overleve uden. Dette blev kogt ned til to 
sætninger: 1) Grundfordringen: Ethvert 
men neske skal behandles menneskeligt. 
Det er humanitetskriteriet og 2) Den 
gyld ne regel: Hvad du ikke vil, at andre 
skal gøre mod dig, skal du heller ikke 
gøre mod andre.4  

Der er andre, der også arbejder med 
globaletik f.eks. Institute for Global 
Ethics og Global Ethics Network. Men 
Küngs globaletik påkaldte sig nordisk 
inte resse. I svensk sammenhæng er der en 
doktorafhandling om Küngs globaletik,5 

og i finsk sammenhæng er der to.6 Küngs 
grundbog blev hurtigt oversat til norsk.7 I 
norsk sammenhæng er der fokuseret på 
Küngs globaletik i forhold til religions -
dialogen8 og Küngs religiøse grundanlig-
gende.9 Det er hævdet, at Küngs global -
etik ikke er universel, men blot transkon-
tekstuel.10  

Forarbejdet til erklæringen kom sær-
ligt frem i Küngs bog Projekt Weltethos. 
Küngs vision om en globaletik fremgår af 
den prætentiøse titel. Bogen er et forsøg 
på at analysere samtiden og omvæltning-
erne i 1900’tallet, samt at fremsætte nogle 
grundlæggende livsværdier og normer.11 
Verdenssamfundet har ansvar for at sikre 
en beboelig jord for de kommende gene-
rationer.12 Denne etiske holdning kalder 
Küng verdensetos. Han bruger begrebet 

ethos på tysk (engelsk: ethic) og markerer 
derved en forskel fra ethik (engelsk: ethics). 
Dermed hævder Küng, at det er noget helt 
grundlæggende, han gør gældende.13  

Küng har et stort forfatterskab, der be -
handler mange forskellige religioner. Da 
han udformede globaletikken, anvendte 
han en komparativ metode for at finde 
det, som er fælles, og som kan vinde kon-
sensus. I det øvrige forfatterskab spiller 
filosofen Kant ingen rolle, men ved eta -
bleringen af globaletikken hentes Kant 
ind som en slags fundamentalfilosof.  

Centralt i Küngs globaletik står forsø-
get på at begrunde en ubetingede og uni-
versel etisk forpligtelse for både religiøse 
og ikke-religiøse mennesker.14 Küngs ana-
lyser fører frem til, at der er fem store 
påbud, som de store verdensreligioner er 
nogenlunde enige om: 1) Man må ikke 
dræbe. 2) Man må ikke lyve. 3) Man må 
ikke stjæle. 4) Man må ikke bedrive 
utugt. 5) Man skal respektere forældre og 
elske børn.15 Küngs store udfordring er at 
begrunde disse bud. Begrundelsen finder 
han i den gyldne regel, som har oprindelse 
forskellige steder, bl.a. Kung-futze, rabbi 
Hillel og Jesus. Den gyldne regel lyder i 
forbudsversionen: Du må ikke gøre det 
mod andre, som du ikke vil have, at de 
skal gøre mod dig. I påbudsversionen 
lyder den gyldne regel: Du skal gøre det 
mod andre, som du vil, at de skal gøre 
mod dig. Küng påstår, at Kants kategoriske 
imperativ og formålsformel er modernise-
ringer, rationaliseringer og sekulariseringer 
af den gyldne regel.16 Det kategoriske 
imperativ lyder: Du skal handle således, 
at grundsætningen for din handling altid 
tillige kan være princip for almengyldig 
lov givning.  Formålsformelen lyder: 
Hand le altid sådan at det menneskelige 
såvel i dig selv som i den anden altid er 
mål, aldrig middel. 

Har Küng ret i sin påstand om, at det 
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kategoriske imperativ og formålsforme-
len er en moderne rationalisering af den 
gyldne regel? 

Tilknytningen til Kants etik 
Filosofien har efter Küngs opfattelse ikke 
leveret en etik, der er bæredygtig. Flere 
nyere filosoffer har givet afkald på univer-
selle normer.17 Derfor knytter Küng til 
Kant, der satte det transcendentale sub-
jekt som udgangspunkt for en etik med 
autonomi. Denne etik skulle overtrumfe 
drifternes nedbrydende udfoldelse. 
Postmoderniteten, der ifølge Küng er pro-
blemet, har udspring hos Nietzsche, fordi 
denne frisatte det driftsbundne menneske 
med dets vilje til magt.18 Küng vil lægge 
Kants etik som basis og på det grundlag 
bygge de gode elementer sammen fra de 
forskellige religioner. 

Küng finder i Kants formålsformel en 
inspirationskilde til en menneskelig etik. 
Den går på, at mennesket aldrig må gøres 
til blot et middel. Mennesket skal altid 
være målet og kriteriet for etikken.19 Det 
er kaldt menneskeværdsprincippet.20 Hos 
Kant er der tale om en pligt til at opret-
holde og fremme menneskelivet. Küng er 
klar over, at human etik ikke lader sig 
fremme blot ved, at der ændres ved love, 
ordninger og institutioner i samfundet. 
Der må ske en holdningsændring i men-
nesket. Hvis verden skal forandres, må en 
forpligtende verdensetos fremmes.  

Et problem ved Küngs tilknytning til 
Kants etik er, at de ikke arbejder med 
samme intention. En forskel er, at Kants 
etik er deontologisk, mens Küngs er teleo-
logisk, idet målet er fred i verden. En 
anden forskel er, at Kant ville etablere en 
autonom etik uden religiøs autoritet. 
Küng vil fremme en religiøs motiveret 
etik, men kommer ikke udenom autono-
mien, da globaletikken er en menneskelig 
konstruktion. Küngs dilemma er, at han 

ønsker både autonomi og dependens. 
Autonomiteorien siger, at det gode er sel-
vevident. Dependensteorien siger deri-
mod, at det gode kommer fra Gud.21 
Küng er selv af den overbevisning, at det 
gode er givet af Gud, men det gode er 
også godt i sig selv, således at både reli-
giøse og ikke-religiøse mennesker bør 
vælge det gode for dets egen skyld. Küng 
forsøger at forene autonomi med religion, 
fordi religionen kan motivere til etisk 
hand ling.22 Men hvordan skal både reli-
giøse og ikke-religiøse mennesker finde 
motivation i religionerne? Küng har to 
svar på det. Dette ene svare er at verdens-
religionerne rummer nogle store forbille-
der, som er værd at efterfølge; Buddha, 
Jesus Kristus, Kung-futze, Lao-tze og pro-
feten Muhammed.23 Küng efterlyser en 
holdningsændring, og hans tanker går på 
at udvikle et sprog om verdenslaster og 
verdensdyder, som kan stå i globaletik-
kens tjeneste. Det er imidlertid noget som 
specialisterne må udvikle i de kommende 
år.24 

Küngs strategi bag projektet bygger på 
Kants kategoriske imperativ formuleret 
som universaliseringsformelen: Handl 
således, at grundsætningen for din hand-
ling kan være en almengyldig lov.25 Kants 
kategoriske imperativ har fået kritik for 
at virke som en ”etisk formalisme”.26 
Kritikere peger på, at det kan føre til tri-
vialiteter, passivitet eller uoverstigelige 
løsninger. Ved det kategoriske imperativ 
kan man komme frem til, at alle, som har 
fået skidt i øjet, skal pille det ud (triviali-
tet). Man kan komme frem til, at en rig 
nation enten ikke skal hjælpe nogen som 
helst fattig nation (passivitet) eller skal 
hjælpe alle fattige nationer (uoverskue -
ligt).27 Kant udleder det kategoriske 
imperativ af den rene fornuft a priori ved 
transcendental deduktion, og han under-
streger, at en mulig løsning aldrig kan 
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være selvmodsigende.28 Küng diskuterer 
ikke sådanne spørgsmål, men forudsætter 
anvendelsen af Kants etik som rigtig. 
Kants kategoriske imperativ er formalt,29 
men Küng vil anvende det materialt, og 
derfor tager han udgangspunkt i formåls-
formelen. Det er problematisk, fordi Küng 
fylder globaletikken med religiøst beting-
et indhold, der problematiserer universa-
liteten. 

Religionens nødvendighed for etikken 
Der er en etisk kerne, som Küng vil sam-
menstykke af de forskellige religioners 
etik. Küng nævner det jødiske dobbelt-
bud om kærlighed til Gud og næsten. 
Küng vil inddrage den kristne radikalise-
ring af næstekærlighedsbudet ved budet 
om fjendekærlighed (Matt 5,44-47). 
Dette skal sammenholdes med Koranens 
vedholdende understregning af retfærdig-
hed, sandfærdighed og gode gerninger. 
Det grundlæggende for etikken er at 
bevare det menneskelige uanset hvilken 
religion, der er tale om. Religionen vil 
kunne yde autoritet bag disse bud, og det, 
som vil blive fremmet, er: menneskets liv, 
integritet, frihed og solidaritet.30 Det 
menneskelige i Küngs globaletik lægger 
vægt på menneskerettigheder, og de er 
inspireret af Kants formålsformel.31     

Der er efter Küngs opfattelse brug for 
et kategorisk imperativ, som ikke er filo-
sofisk betinget, men som derimod er reli-
giøst betinget, og som i praksis virker 
som øverste samvittighedsnorm. Det 
handler om at finde det, som kan fylde 
noget i menneskets dispositioner, hold-
ninger og dyder, som er styrende for men-
neskets adfærd. Her kan der findes inspi-
ration i Tora og Talmud, hos Jesus, i 
Koranen og i Kung-futzes lære. Her kom-
mer den gyldne regel ind i billedet. 

 

Kant og Küngs gyldne regel 
Küng mener, at alle de store religioner har 
en gylden regel, som ikke er hypotetisk og 
betinget, men som er kategorisk, apodik-
tisk, absolut og ubetinget, og som kan 
føres ud i praksis i enkeltindividets og 
gruppers situationer.32 Den gyldne regel 
er ifølge Küng først fremkommet hos 
Kung-futze (ca. 551-489 f.Kr.): ”Hvad du 
ikke selv ønsker, gør det heller ikke imod 
andre”. I jødedommen fremsatte rabbi 
Hillel en variant (60 f.Kr.-10 e.Kr.): ”Gør 
ikke mod andre, hvad du ikke vil, at de 
skal gøre mod dig”. Küng nævner ikke, at 
den var kendt i jødedommen fra Tobits 
bog 4:15. Jesus kom også med en gylden 
regel (Matt 7,12): ”Alt hvad du vil, at 
mennesker skal gøre imod dig, skal du 
gøre mod dem". Kung-futzes og Hillels 
gyldne regler er forbud, mens den gyldne 
regel hos Jesus er et påbud. Denne sond-
ring kommer ikke tydeligt frem hos 
Küng. Der er andre, der har kaldt på buds -
versionen for guldreglen, fordi den påby-
der det gode, mens forbudsversionen er 
kaldt sølvreglen, fordi den blot kræver, at 
man afstår fra onde handlinger. Den 
barmhjertige samaritaners handlinger vil 
kun blive krævet ud fra guldreglen.33 

Küng hævder, at Kants kategoriske 
imperativ og formålsformelen er moder-
niseringer, rationaliseringer og sekularise-
ringer af de gyldne regler.33 Dette er et 
springende punkt hos Küng, som han 
ikke leverer teologisk eller filosofisk argu-
mentation for. Er det sandt, at den gyldne 
regel er kategorisk og hviler på apodiktisk 
vished? 

Kant havde tidligt sondret mellem på 
den ene side nødvendige og kategoriske 
handlinger og på den anden side beting-
ede og hypotetiske handlinger.35 Norbert 
Hinske gør opmærksom på, at den tidlige 
Kant – mellem 1765 og 1775 – over -
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vejede en modificeret version af den gyld-
ne regel: ”Vi er af social natur, og det vi 
misbilliger hos andre, kan vi redeligvis 
ikke billige hos os selv”. Det svarer stort 
set til indholdet i den gyldne regel i Tobits 
bog. Hinske mener, at det viser, at Kant 
ser en sammenhæng mellem den gyldne 
regel og det kategoriske imperativ. Begge 
rummer gensidighed.36 Men Hinske for -
klarer ikke, hvori gensidigheden ligger i 
det kategoriske imperativ. Martin Bausch -
ke nævner, at for Kant er der ved første 
øjekast en sammenhæng mellem den 
gyldne regel og Kants egne imperativer, 
men ligheden er formel.37 Dermed er det 
antydet, at problemstillingen er mere 
kompleks.  

Det hyppigst læste værk af Kant om 
etikken er den korte fremstilling i Grund -
legung zur Metaphysik der Sitten fra 
1785. Norbert Hinske gør opmærksom 
på, at Kant selv i 1785 bemærker, at den 
gyldne regel ikke kan bruges til etikkens 
overordnede regel. Den kan ikke begrun-
de pligten mod én selv, kun pligten mod 
andre. Den gyldne regel kan endvidere 
begrunde tvangspligterne, men ikke kær-
lighedspligterne. Den gyldne regel forud-
sætter sammenligning mellem ligeværdi-
ge, og viser ikke vej til de nødvendige 
hjælpeydelser til de svage. Kant nævner 
selv sammenligningsaspektet i den gyldne 
regel. Hvis en dommer skal dømme en 
skyldig til straf, vil den skyldige gøre den 
gyldne regel gældende og gerne slippe for 
straf ved at påpege, at dommeren selv kan 
komme i en situation, hvor han har brug 
for mild behandling af andre.38 I det til-
fælde vil den skyldige bruge dommeren 
som middel til at nå sine egne mål. 
Hinske nævner selv et opdateret eksem-
pel. Enhver forfatter ønsker altid positive 
anmeldelser af sine nyudgivne bøger, og 
hvis forfattere selv skal følge den gyldne 
regel, så skal disse forfattere altid give 

positive anmeldelser af andres bøger.39 
Det vil tilsidesætte enhver kvalitetsvurde-
ring. I 1785 afviser Kant derfor den gyld-
ne regel som etikkens højeste norm til for-
del for det kategoriske imperativ. Det 
skyldes sammenligningsaspektet i den 
gyld ne regel, der ikke lever op til den apo-
diktiske visheds radikale krav. Küng har 
derfor ikke ret i sin påstand om, at den 
gyldne regel er kategorisk og hviler på 
apodiktisk vished. 

Selv om den gyldne regel ikke har 
samme niveau som det kategoriske impe-
rativ, kan Kant godt forholde næstekær-
ligheden til formålsformelen. I Grundl e -
gung zur Metafysik der Sitten fra 1785 
siger Kant udtrykkeligt, at næstekærlig-
hed ikke har noget med følelser at gøre, 
men alene har kvalitet i handlingens grund -
sætning, der kan påbydes.40 Kant siger i 
det større værk fra 1797 Die Metaphysik 
der Sitten: ”Pligten til næstekærlighed 
kan udtrykkes således, at denne pligt 
består i at gøre de andres formål til mine 
(forudsat at de andres formål er morals-
ke) og denne pligt til agtelse for næsten er 
den maxime, at intet andet menneske må 
regnes som blot middel for at opnå mine 
mål”.41 Her foretager Kant den modifice-
ring af den gyldne regel, at forventningerne 
er moralske. Det er en specifik kvalifice-
ring af den gyldne regel, som modvirker 
en naiv fortolkning. Ifølge Kant kan den 
gyldne regel misbruges til at gøre andre 
mennesker til midler i stedet for formål. 
Hvad betyder det at gøre de andres for-
mål til mine? Det betyder, at jeg udover 
mine egne formål også har de andres for-
mål. Kant har imidlertid ret i, at både den 
gyldne regel og næstekærlighedsbudet 
kan fortolkes, så appliceringen bliver 
umoralsk. Küng bringer ikke den slags 
overvejelser på bane.  

Derek Parfit diskuterer forholdet mel-
lem den gyldne regel og det kategoriske 
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imperativ. Parfit mener, at Kant tager fejl, 
og det skyldes, at Kants kategoriske 
impe rativ ikke fordømmer en række for-
kerte handlinger. Parfit eksemplificerer, 
hvordan hvide racister har brugt det kate-
goriske imperativ til at holde sorte men-
nesker ude af hoteller. Det kategoriske 
imperativ sikrer ikke mod forkerte hand-
linger, der har årsag i selviskhed, smålig-
hed og viljen til selv at tage fordele på 
andres bekostning. Kants imperativ for-
dømmer ikke rige magtfulde mænds for-
dele frem for kvinder, fattige og syge. 
Derfor mener Parfit, at den gyldne regel 
er bedre.42 Men han mener, at den gyldne 
regel bør nyformuleres. Det skyldes, at 
når man skal forestille sig, hvad den 
anden/de andre vil gøre mod en selv, er 
det en forestilling, som kan være meget 
mangelfuld, fordi mennesker tænker og 
føler forskelligt. Det vil ikke være en reel 
objektiv kendsgerning, at den anden/de 
andre vil det, som man forestiller sig. 
Parfit mener derfor, at man i drøftelsen 
om det kategoriske imperativ og den 
gyldne regel bør inddrage yderligere to 
principper; princippet om upartiskhed og 
princippet om samtykke. Parfits nyfor-
mulering lyder: Det er forkert at handle 
på en måde medmindre enhver anden 
rationelt set kan ville, at det er sandt, at 
enhver tror, at en sådan handling er 
moralsk tilladt.43 

Parfit diskuterer ikke forholdet mellem 
påbuds- og forbudsversion af den gyldne 
regel. Han tager udgangspunkt i påbuds-
versionen hos Jesus.44 Det er to afgørende 
og bemærkelsesværdige forhold ved Par -
fits nyformulering: Det første er erkendel-
sen af, at den umiddelbart forudsatte gen-
sidighed ikke findes i den gyldne regel, og 
det andet er, at Parfits nyformulering er 
en forbudsversion. Det kaster lys over den 
version, der er formuleret af Jesus (Matt 
7:12). 

Er det muligt at se Jesus af Nazareth 
og Immanuel Kant fra Königsberg som 
kompatible? Jesus fremsætter et påbud: 
”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre 
mod jer, det skal I også gøre mod dem”, 
og han tilføjer: ”Sådan er loven og profe-
terne” (Matt 7:12). Men dermed er ikke 
sagt, at det er en udtømmende beskrivelse 
af loven og profeterne. Den gyldne regel 
siger noget om forhold mellem ligeværdige 
mennesker, og fungerer som en øjenåbner 
for egoister. Den gyldne regel kan ikke 
fungere som en selvstændig størrelse, men 
må indholdsbestemmes. Der er to andre 
bud, som sammenholdes med ”hele loven 
og profeterne” (Matt 22:40), nemlig bud-
det om at elske Gud som det største bud, 
og buddet om at elske næsten som sig 
selv. Det sidstnævnte indebærer at elske 
det andet menneske ligeså meget, som 
man elsker sig selv. Det rummer en sam-
menligning fra én selv til den anden. Det 
er modsat den gyldne regel, der rummer 
en sammenligning fra den anden til én 
selv. Dertil kommer, at forskellen på den 
gyldne regel og det kategoriske imperativ 
er, at ifølge den gyldne regel skal man 
sætte sig i den andens sted, mens det kate-
goriske imperativ byder, at man skal 
sætte sig i enhver andens sted.45 

Det er ikke enkelt at sammenholde 
Kant og Jesus. Hos Kant står den gyldne 
regel, næstekærlighedsbudet og formåls-
formelen under det kategoriske imperativ 
som overordnet norm. Hos Jesus står den 
gyldne regel og næstekærlighedsbudet 
under buddet om kærlighed til Gud som 
den øverste norm. Det er ikke sammenlig-
neligt, og derfor leverer Küng ikke 
begrundelse for sammenhængen mellem 
det kategoriske imperativ og den gyldne 
regel. Hans påstand, at den gyldne regel 
er kategorisk, apodiktisk og ubetinget,46 
holder ikke. 

Küng vil bruge Kants etik som basis og 
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tillige anvende empirisk materiale i 
udform ningen. Det er i modstrid med 
grundstrukturen i Kants etik, der bygger 
på den rene fornuft. Derfor foretager Kant 
en udrensning af alt empirisk og sansbart 
materiale, dvs. følelser, drifter, trang og 
tilbøjeligheder. Kant skriver eksplicit, at 
hans etik måske ikke er efterlevet af ren 
pligt af et eneste empirisk eksempel fra 
verdenshistorien. Men det mister Kants 
etik ikke sin sandhedsværdi af. Det er 
ikke pga. af erfaring, at man kan slutte sig 
til en apodiktisk lov, men fordi det er 
udledt af den rene fornuft a priori, og 
fordi den i sig selv er objektivt nødvendigt 
sand. Den hellige i evangeliet (= Jesus af 
Nazareth) kan ikke betragtes som empi-
risk eksempel, men må ses i forhold til 
den sande original, som ligger i fornuften 
a priori, skriver Kant.47 Hvor det katego-
riske imperativ forudsætter apodiktiske 
sandheder, dvs. nødvendige sandheder, så 
hviler Küngs globaletik på assertoriske 
sand heder, dvs. faktiske sandheder, som 
ikke nødvendigvis er sandheder til enhver 
tid og i enhver sammenhæng, og proble-
matiske sandheder, som måske antages at 
være sande uden at være det. Der er en 
alvorlig modsætning mellem Kants etik 
og Küngs anvendelse. 

Küng er opmærksom på, at Kant skel-
ner mellem hypotetiske og kategoriske 
imperativer. Küngs afvigelse fra Kants 
opfattelse kommer op til overfladen, idet 
han afviser, at man ud fra det endelige og 
betingede i den menneskelige tilværelse 
kan udlede tvingende menneskelige nød-
vendigheder, et absolut krav og et katego-
risk ”du skal”. De betingede moralnor-
mer kan alene have autoritet, hvis de 
begrundes af det ubetingede, som Küng 
kalder urgrund, urholdepunkt og urmål, 
dvs. Gud.48 

  

Etik som samling af religiøse brikker 
Küng ønsker en verdenskonstellation, 
som rummer en form for konsensus 
blandt alle gode menneskelige kræfter i 
verden.49 Küng henter derfor overordnede 
normer, værdier og idealer fra flere af de 
store verdensreligioner. Han konkretise-
rer det i følgende 5 bud, som er fælles for 
alle store verdensreligioner. 1) Man må 
ikke dræbe. 2) Man må ikke lyve. 3) Man 
må ikke stjæle. 4) Man må ikke bedrive 
utugt. 5) Man skal respektere forældre og 
elske børn.50 Küng kalder budene for 
maksimer for elementær menneskelighed. 
Denne minimaletik er fremsat ved en 
komparativ analyse af skriftreligionerne. 
Det fjerde bud rummer uløselige uenighe-
der,51 men Küng går ikke ind i det. Det er 
relevant at nævne, at i Ioanna Kuçuradis 
optik er det ”ethics” i pluralis, når der er 
tale om en samling normer med tilsigtet 
verdensvid gyldighed.52 Küng har selv 
hæv det, at han fremsætter ”ethic” i singu -
laris. Her fremstår en inkongruens hos 
Küng. 

Küng mener, at disse fem bud er meget 
konkrete. Thomas Jeromin kritiserer for-
holdet mellem det etiske og det religiøse i 
globaletikken. Hvorfor skal en person 
væ re sin ægtefælle tro med henvisning til, 
at globaletikken skal følges, for at men-
neskeheden kan overleve, spørger Jero -
min. Mennesker efterlades i et tomrum 
uden personlig motivation for at handle 
godt.53 

Kritik fra afrikansk synsvinkel 
Küng har udarbejdet sin globaletik på 
baggrund af de store skriftreligioner jøde-
dom, kristendom, islam, hinduisme, 
buddhisme og konfucianisme. Men afri-
kansk etik er udeladt, fordi afrikansk tra-
ditionel religion ikke er en skriftreligion. 
Uchenna B. Okeja påpeger det,54 og har 
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flere kritiske spørgsmål til Küngs global -
etik: Hvad betyder det af behandle men-
nesker menneskeligt? Når Küng kobler 
det sammen med de konkrete bud i global -
etikken, er konsekvenserne for globaletik-
ken uoverskuelige. Disse bud tolkes for -
skelligt i teologisk etik, filosofisk etik, 
buddhistisk etik, afrikansk etik og isla-
misk etik påpeger Okeja.55 Han mener, at 
Küngs eneste motiv til at inddrage religio-
nerne er, at de skal medvirke til konsen-
sus.56  

Okeja spørger, hvorfor ikke-religiøse 
mennesker skulle føle sig forpligtet på en 
global etik med en religiøs begrundelse? 
Küngs minimaletik bygger derfor på en 
tvivlsom teoretisering af religion i globali-
seringens tidsalder. Küng tager for givet, 
at religionerne er enige om tolkningen af 
den gyldne regel, og det er forkert, mener 
Okeja.57 Det er kritisabelt, fordi der i de 
forskellige varianter af den gyldne regel, 
der findes i de forskellige religioner, ligger 
en indbygget gudsopfattelse i de tekster, 
hvori den gyldne regel indgår. De guds -
opfattelser er indbyrdes modstridende. 
Polyteistiske og monoteistiske religioner 
har forskellige gudsopfattelse i de tekster, 
hvori den gyldne regel indgår. Den kristne 
gudsopfattelse indebærer, at Gud er tre -
enig, hvilket møder afvisning fra både 
jødisk og muslimsk gudsopfattelse.58 Det 
er problematisk, hvis man empirisk vil 
finde en vej frem til en globaletik. Den 
gyldne regel er blot en formel størrelse i 
de forskellige religioner, som i hver reli-
gion har forskellig tolkning og anvendelse. 
Den kræver klargøring for at kunne fun -
gere normativt. Okeja mener, at Kants 
kritik af den gyldne regel er rigtig.59 Prob -
lemet med den gyldne regel er, at den kan 
bruges af en sadist til onde formål. Küng 
søger en bedre model end de hidtidige, 
derfor står den gyldne regel ikke alene i 
Küngs globaletik.  

Okeja går ind i debatten om den gyld-
ne regel. I kristen tradition er det bemær-
kelsesværdigt, at påbudsversionen hos 
Jesus er koblet sammen med loven og 
profeterne dvs. GT, jf. Matt 7:12 og Matt 
22:39-40. Okeja mener, at der er to tradi-
tioner, der udviklede den gyldne regel. 
Den ene var den bibelske og den anden 
den græske filosofi. Han nævner flere 
eksempler fra græsk filosofi bl.a. Senecas 
formulering: ”Forvent fra andre, hvad du 
gjorde mod dem”. I oldkirken var der en 
række kirkefædre, der koblede den gyld-
ne regel hos Jesus sammen med Senecas 
version og den græske filosofis tanke om 
den naturlige lov. Fra Augustin og fremef-
ter bliver det fælles sprogbrug, at den 
naturlige lov og den gyldne regel dækker 
hinanden.60 Det er en forenkling, der over -
ser to indbyggede problemer i den gyldne 
regel. Den er ikke et logisk stringent pro-
portionalt princip om gensidighed.  

Det første problem består i, at det førs-
te menneskes ønske om at blive behandlet 
af andre på en bestemt måde ikke er iden-
tisk med det andet menneskes ønske for 
sig selv. Et eksempel: En diskussionslysten 
person forventer, at andre har lyst til at 
diskutere, men de andre ønsker ikke dis-
kussion og siver væk fra fællesskabet. 
Den diskussionslystne person følger for-
melt den gyldne regel, men ender med at 
blive isoleret. 

Det andet problem består i, at det førs-
te menneskes ønske om at blive behandlet 
af andre på en bestemt måde kan gå imod 
sociale, juridiske og andre regler, og kan 
være udtryk for et egoistisk asocialt 
ønske. Et eksempel: En lovbryder vil 
bestikke en korrupt politimand, og hvis 
det var acceptabelt ville al lov og ret i fæl-
lesskaber nedbrydes. 

I den efterfølgende kristne tradition 
har man konstrueret en tolkning af den 
gyldne regel, som er indforstået, og som 
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ikke bygger på Tobit 4:16 og Matt 7:12.61 
Begge steder udtales et bud til hver enkelt-
person, men gensidigheden bliver indlæst, 
og det betyder, at man fejltolker reglen. 

Ifølge Okeja er der tre formtyper i den 
gyldne regel: Den første formtype kan 
for muleres så det skete af Epictet: Søg 
ikke at påføre nogen en mulig lidelse, som 
du selv vil undgå for din egen del. 
Augustin formulerede det: Gør ikke over-
for nogen, hvad du ikke selv ønsker at 
lide. Der er her tale om, at egen lidelse er 
udgangspunktet, men derudfra skal der 
tages hensyn til den anden. Som sådan er 
det en empatiregel. Den anden formtype 
tager udgangspunkt i de andres handling-
er og en vurdering af dem ud fra Kong 
Nikokles’ formulering: Pris ikke blot det 
gode; efterlign det. Den opfattelse af den 
gode handling opøver den moralske evne 
til selv at tage stilling og handle. Derfor 
kaldes den autonomiregel. Den tredje 
formtype er en forening af de to første, 
empatireglen og autonomireglen. Det bli-
ver derfor en reciprocitetsregel; der rum-
mer to formuleringer: 1) Gør ikke mod 
andre, hvad du ikke vil, at de andre skal 
gøre mod dig. 2) Gør mod andre, hvad du 
vil, at de skal gøre mod dig.62 

Nyt afrikansk perspektiv 
Okeja mener, at afrikansk filosofi har nyt 
at bidrage med i en globaletik med  
ud gangs punkt i den gyldne regel. Okeja 
hen ter inspiration fra Kwasi Wiredu, som 
har opstillet nogle grundlæggende prin-
cipper for afrikansk etik. Disse er krav, 
som skal være opfyldt for, at en globaletik 
kan anerkendes. 1) Begrebet om enhed af 
menneskeheden. 2) Begrebet om fælles -
skab. 3) Det moralske imperativ om sym-
patisk upartiskhed. Princippet om sympa-
tisk upartiskhed er udviklet af Kwasi 
Wire du, og det indebærer en form for 
harmonisering i tilfælde af moralsk kon-

flikt. Upartiskheden legemliggør de mo -
rals ke regler, og sympatien driver den 
moralske motivation. Det er en intersub-
jektiv struktur og forpligtelse, der er i 
overensstemmelse med den gyldne regel, 
og som udfylder den med gensidighed. 
Wiredu mener, at sympatisk upartiskhed 
udspringer af den fælles biologiske natur 
og kan sammenholdes med den gyldne 
regel og Kants kategoriske imperativ. 
Sympatisk upartiskhed udtrykker den 
logiske antagelse, at uden den vil livet i 
fællesskab ikke kunne leves.63 

Imidlertid har Okeja et afdæmpet syn 
på globaletikkens muligheder. En global 
etik skal blot have den begrænsede vision 
at kunne vise et bidrag til en bedre ver-
den. I så fald skal andre forhold udvikles 
1) Udvikling af en global økonomi.  
2) Spred ning af uformelle sammenkob-
linger. 3) Udviklingen af internationale 
systemer.64. 

Der er er i virkelighedens verden et 
stort praktisk problem med universalite-
ten. Kant forudsætter, at alle har del i en 
a priori rationalitet. Wiredu forudsætter 
en biologisk enhedsbasis i menneskehe-
den. Fejltolkningen af den gyldne regel 
indlæser gensidighed i den. Kant, Wiredu 
og fejltolkningen af den gyldne regel 
forudsætter, at alle mennesker har evner 
og muligheder for at handle etisk. Men 
empirisk set er der mange mennesker, der 
mangler social kompetence på grund af 
genetiske årsager, psykosocial fejludvik-
ling i den tidlige barndom eller en senere 
erhvervet hjerneskade. En del mennesker 
tiltrækkes af grupper, som underkaster sig 
et uhæmmet magtbegær, som det ses i kri-
minelle bander, terrorgrupper og hos psy-
kopatiske diktatorer og det magtapparat, 
de har omkring sig. Overvejelsen om en 
global etik ud fra de ovennævnte princip-
per insisterer på en universel gyldig-
hedsprætention. 
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Kritik fra en teologisk position 
Der foreligger autoritative skrifter i mange 
religioner, men der er en nødvendig 
opblødning af autoritetsopfattelsen på 
vej. Det er tilfældet med Toraen, Bibelen, 
Koranen og forskellige hinduistiske og 
buddhistiske skrifter, mente Küng. Det 
gjorde han gældende i et af hovedkapit-
lerne i Projekt Weltethos. Det handler om 
religionsfreden, der er nødvendig for ver-
densfreden.65 Strategien var, at alle skulle 
kunne tilslutte sig globaletikken, og de, 
som ikke kunne tilslutte sig, skulle miste 
deres betydning. Det er en fejlslutning hos 
Küng, at religionerne i overvejende grad 
er årsag til diskriminering, undertrykkel-
se, vold, terror og krig, og hvad der ellers 
kan nævnes af onde handlinger. Spørgs -
målet er, om det snarere er personlige las-
ter som egoisme, selvhøjtidelighed, hid-
sighed, vrede, rethaveriskhed, magtbegær 
og hævnlyst, der er årsagen, selv om det 
findes hos religiøse mennesker. Dertil 
kommer nedarvede kulturelt betingede 
traditioner. Det er ikke svært at få sympa-
ti for Küngs vision om at udvikle et sprog 
om verdenslaster og verdensdyder, som 
kan stå i globaletikkens tjeneste.66 

 Har Küng ret i, at religion har været 
årsag til meget ondt i verden? Det er let at 
dokumentere, at der er sket onde hand-
linger i religionernes navn. Men hvordan 
ses der indad? Påbyder kristendommen 
ikke netop ud fra sit grundlag i NT, at 
man skal handle imod andre, som man 
gerne ønsker, at de skal handle imod en 
selv (Matt 7,12). Påbyder kristendommen 
ikke netop, at man skal elske sin næste 
(Matt 22,39), og at det principielt er alle 
mennesker, der er næste, fordi der ikke 
må øves personsanseelse (Jak 2,8-9)? Gud 
viser ikke personsanseelse (Rom 2,11, 
Gal 2,6 og Ef 6,9), men lader sin sol og 
sin regn komme både onde og gode til 

gavn. Sådan skal kristne heller ikke vise 
personsanseelse. Det indebærer, at kristne 
er forpligtet til at elske sine fjender (Matt 
5,43-48) og behandle alle godt.  

Den gyldne regel er fremsat af Jesus i 
en speciel variant, guldreglen. Kristen -
dom men er som en monoteistisk religion 
traditionelt koblet sammen med etisk uni-
versalisme. Selv om Gerd Neuhaus står 
for en eksklusiv position i sandheds -
spørgsmålet, er han klar over det episte-
mologiske problem. Den menneskelige 
erkendelse er stykkevis ifølge Paulus  
(1 Kor 13:9). Kristne erkender kun det 
ufuldkomne (1 Kor 13:12) og lever i tro, 
ikke i skuen, dvs. empirisk bevisbarhed  
(2 Kor 5:7).67 Den absolutte sandhed kan 
man tro på og bekende sig til, men den 
står overfor en uindløsbart korrespon-
densteoretisk problem.68 Der er ikke fuld -
stændig kohærens mellem sandheden fra 
Gud og den menneskelige erkendelse. En 
kristen kan ud fra sin absolutte tro mene, 
at religionskrige, enkebrænding, prostitu-
tion, børneofringer og kvindeomskæring 
er grundlæggende forkerte og onde. Men 
denne absolutte overbevisning møder 
modsigelse. Der er ingen umiddelbar kon-
sensus om denne absolutte afvisning af 
disse kritisable handlinger. Derfor er det 
ikke nogen enkelt opgave at opstille en 
etik ud fra autonomien, som skal føre 
frem til konsensus.69 Det illustrerer vans-
keligheden ved Küngs forsøg på at etable-
re en global etik.  

Diskussion 
Diskussionen om globaletikken illustre-
rer, at den gyldne regel bruges abstrakt og 
løsrevet fra de tekster, hvori den indgår. I 
de forskellige religiøse tekster, hvori den 
gyldne regel indgår, ligger der indbyrdes 
modstridende gudsopfattelser.70 Når Jesus 
fremsætter guldreglen: ”Derfor: Alt, hvad 
I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det 
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skal I også gøre mod dem. Sådan er loven 
og profeterne” (Matt 7:12), så kobler han 
den sammen med loven og profeterne, 
dvs. GT, og den nære kontekst i Bjerg -
prædikenen og Mattæusevangeliet. I Bjerg -
prædikenen er der opfordring til at stifte 
fred (Matt 5:9). Det taler for Küngs anlig-
gende, men der er også advarsler imod at 
deabsolutere de bud, som Jesus fastholder 
(Matt 5:19). Det taler imod Küngs anlig-
gende. Endelig befaler Jesus sine disciple 
at gå ud og gøre alle folkeslag til disciple, 
bl.a. ved at lære dem at holde alt det, han 
har befalet (Matt 28:20). Det budskab 
har i snart 2000 år skabt modtagelses-
kontekster og afvisningskontekster. Det 
skyldes, at det gør en forskel. Budskabet 
har både et absoluthedskrav og en univer-
sel gyldighedsprætention. 

Den gyldne regel, som Jesus fremsæt-
ter, er radikal i sit krav og uendelig i sin 
ekstensivitet. Den person, som tager guld-
reglen ind over sit liv og ser dybden i bud-
det vil se sin egen uendelige skyld. I Jesu 
forkyndelse er den gyldne regel og de 
andre buds radikalitet sat i sammenhæng 
med forkyndelsen af Guds tilgivelse. Ved 
at bruge den gyldne regel i påbudsversio-
nen løsrevet fra Guds tilgivelse og i en 
deabsolutteret hensigt, som strider imod 
Jesu autoritet, opstår teologiske proble-
mer.  

Hverken Kant eller Küng går ind på at 
se påbudsversionen i den litterære sam-
menhæng. Jesus overgår Kant, idet de 
andre regler hos Jesus, som ligner den 
gyld ne regel, også rummer en forklaring, 
der stiller krav til én selv (Matt 7:1-5), og 
som rummer kærlighedspligter mod 
andre (Matt 22:39). Jesus og Kant be -
hand ler ikke samme sag, idet Kant udle-
der et apodiktisk kategorisk imperativ af 
det transcendentale subjekt. Den gyldne 
regel hos Jesus begynder med et ”Derfor” 
(Matt 7:12), som viser tilbage til Guds 

handlinger over for mennesker (Matt 
7:11). I Jesu forkyndelse er der eksempler 
på, hvordan mennesker får kritik for ikke 
at handle efter en gylden regel, der har 
Guds handlinger som forudsætning (Matt 
18:32-33). Den gyldne regel hos Jesus 
kal des ikke apodiktisk og kategorisk, 
men læst i kontekst kræver den fuldkom-
menhed, på samme måde som Gud er 
fuldkommen (Matt 5:48). Det kan undre, 
at den specifikke teologiske variant af den 
gyldne regel, som Jesus fremsætter i 
Bjergprædikenen, ikke får lov at lyde med 
sine implikationer i diskussionen om glo-
baletik. Diskussionen om grundlaget for 
en globaletik vil være mere kvalificeret, 
hvis der defineres, hvilken variant af den 
gyldne regel, der forudsættes. Vanskelig -
heden er, som Okeja påpegede, at man i 
oldkirken koblede Jesu variant sammen 
med Senecas variant og den græske filo-
sofis tanke om den naturlige lov. Den 
tolkning vandt hævd, selv om den er ud -
tryk for en forenkling. 

Konklusion 
Den kritiske analyse af spørgsmålet om 
det kategoriske imperativ er en moderne, 
rationel og sekulariseret udgave af den 
gyldne regel har givet en række delsvar 
undervejs. 

Der er en række forskelle på Kants etik 
og Küngs globaletik, som problematiserer 
Küngs påstand om, at det kategoriske im -
pe rativ er en moderniseret, rationaliseret 
og sekulariseret udgave af den gyldne 
regel. Kants kategoriske imperativ er for-
malt og filosofisk betinget, men Küng 
bru ger det materialt med religiøst indhold. 
Det kategoriske imperativ forudsætter 
apodiktiske sandheder, dvs. nødvendige 
sandheder, mens Küngs globaletik forud-
sætter assertoriske sandheder, dvs. faktiske 
sandheder. Kants etik er deontologisk, 
mens Küngs er teleologisk, idet målet er 
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fred i verden. Det peger i retning af mang-
lende konsistens i Küngs ræsonnement. 

Kant var selv i 1785 klar over, at han 
ikke kunne bruge den gyldne regel som 
etikkens overordnede norm. Den kan ikke 
begrunde pligten imod en selv, kun plig-
ten mod andre. Den kan ej heller begrunde 
kærlighedspligterne, kun tvangspligterne. 
Endvidere var Kant klar over, at den gyld-
ne regel kan tolkes, så man gør andre 
mennesker til middel i stedet for formål. 
Den gyldne regel indeholder et sammen-
ligningsgrundlag fra én selv til den anden, 
mens det kategoriske imperativ har et 
sammenligningsgrundlag fra én selv til 
enhver anden. 

Küng går ikke ind i overvejelser om de 
to versioner af den gyldne regel. Han 
nævner begge versioner, men skynder sig 
videre.71 Der er en vigtig pointe i, at for-
budsversionen er en sølvregel og påbuds-
versionen er en guldregel. Påbudsversio -
nen er fremsat i Bjergprædikenen og for 
det menneske, der tager påbuddet for 
pålydende, vil der være en erkendelse af 

skyld, som Guds tilgivelse i Jesu forkyn-
delse er svaret på.  

 Det er endvidere interessant, at Okeja 
peger på, at tolkningen af den gyldne 
regel fra Augustin og fremad blev styret 
af aspekter fra den græske filosofi. Den 
gyldne regel i jødisk og kristen version er 
et bud til en enkeltperson. Det ene men-
neskes ønske om at blive behandlet på en 
bestemt måde er ikke nødvendigvis iden-
tisk med det andet menneskes ønske om 
at blive behandlet på samme måde i lig-
nende tilfælde. I vestlig tænkning har det 
været forudsat, at mennesker tænkte på 
samme måde, og det har givet den gyldne 
regel en indforstået tolkning, som ikke 
svarer til virkeligheden. Endvidere kan 
den gyldne regel – hvis den er løsrevet fra 
sin bibelske kontekst – legitimere både 
gode og onde handlinger f.eks. under kor-
rupte samfundsforhold. 

 På den baggrund står det kategoriske 
imperativ og den gyldne regel som to 
selvstændige størrelser, der skal tages 
alvorligt hver for sig. 
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