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Frigjøring
For lenge siden fikk redaksjonen en oppfordring fra styret i Religionsforeningen om å
markere stemmerettsjubileet i spaltene våre.
Selve stemmerettsjubileet går vi ikke nærmere inn på i dette nummeret, men inspirasjonen til hovedtemaet henter vi derfra. Vi har tatt utgangspunkt i at jubileet er en
del av det store frigjøringsprosjektet i den moderne tid. Vi feirer i år at det er 100 år
siden både kvinner og menn fikk anerkjennelse som fullverdige samfunnsborgere i
vårt land. Dette har grunnleggende betydning for skole og pedagogikk, et tema som
i dette nummeret blir tatt opp av Per Bjørn Foros. Han viser at frihet i dag må problematiseres og kvalifiseres for å bli meningsfullt. Når Annbjørg Bjørsnøs skriver om
frihet hos Simone de Beauvoir, er hun i kontakt med modernitetens frigjøringsprosjekt og viser hvordan temaet hos den franske tenkeren ender opp i en ansvarsetikk.
Morten Fastvold nærmer seg frigjøring med utgangspunkt i livssynshumanismen og
Erik Thorstensen undersøker nyateismens religionskritikk nærmere. Også i disse to
siste bidragene er forbindelsen til modernitetens frigjøringsprosjekt tydelig.
Frigjøring blir i dette nummeret et perspektiv som vi også vender mot religionene. Knut
A. Jacobsen gjør rede for sikhismens frelsesmål og kaster på denne måten lys over en
religion en del av oss først i senere tid har lært å kjenne. Roald E. Kristiansen skriver
om frigjøring i buddhismen ved å kommentere en sentral tekst, nemlig fortellingen
om massemorderen Angulimala. Nora S. Eggen får fram hvordan hijra i islam på ulike
måter kan forstås som et frigjøringsprosjekt. Kjell Nordstokke gjør opp status for latinamerikansk frigjøringsteologi, mens Marit Skjeggestad skriver om frigjøring i Kairosdokumentet, en tekst kristne palestinere la fram i 2009. Benjamin Gerber reflekterer over
frigjøring i et jødisk perspektiv og går da til fortellingen om utferden fra Egypt. Særlig
jødedom og kristendom har utvilsomt hatt betydning for utviklingen av frigjøring som
et hovedtema i vestlig tenkning. Men kanskje har vi her et grunntema i enhver kultur,
selv om forståelsen av frigjøring varierer, ikke minst knyttet til forholdet mellom individ
og fellesskap?

Didaktiske emner

Ole Martin Moen reflekterer i dette nummeret over et aktuelt fagdidaktisk emne, nemlig om en lærer i faget religion og etikk bør være åpen om sitt eget livssyn i møte med
elevene. På midtsidene er undervisningsopplegget knyttet til hovedtemaet frigjøring.

Faste spalter

I de faste spaltene presenterer Menar Mohammad i Hva står dere for? denne gang sjiaislam, Henk Pol gir i Et Europa i endring et bilde av religionsundervisningen i nederlandske skoler. Shoaib Sultan lar i Hellig misunnelse seg inspirere av kristne naboers
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praktisering av diakoni og nestekjærlighet og i Foreningsnytt rapporterer Siw Fjelstad
fra Religionslærerforeningens studietur til det flerkulturelle Oslo. Tidligere i år forsvarte
Tove Nicolaisen sin avhandling om hindubarn i skolens RLE-fag. Arbeidet blir oppsummert hos oss i spalten Fra forskningsfronten. I Fra arkivet henter vi blant annet fram Helgard
Mahrdts artikkel om Hannah Arendt fra 2/2008. Men også flere andre aktuelle artikler blir
omtalt og lagt ut på tidsskriftsiden på religion.no. I Foreningsnytt på baksiden kunngjøres et
spennende filmseminar på Filmens hus 16. november og Landsmøte og 25-årsjubileum til
neste år.

Redaksjonsskifte – om en stund

Da nåværende redaksjon av Religion og livssyn tok over ansvaret for spaltene i 2009,
gjorde vi det klart overfor styret i Religionslærerforeningen at vi planla ei redaksjonstid på fem år. Inspirasjonen hentet vi fra tidsskriftet Utposten, utgitt av allmennleger
i Norge. Der vet redaksjonen at når fem år er gått, skal en ny redaksjon ta over. Hver
redaksjon får anledning til å selv å sette sitt stempel på tidsskriftet og gi det en selvstendig fagprofil. Slik er det også med oss. Vårt siste nummer er 3/2014. Allerede nå
har styret satt i gang arbeidet med å få en ny redaksjon på plass. Men styret har ikke
lagt inn noen forutsetning om at den nye redaksjonen skal holde det gående i fem år!
Interesserte kan kontakte styreleder Kari Repstad, kari.g.repstad@uia.no Det gjelder
også de som vil engasjere seg aktivt i foreningen på andre måter.

KRLE og politisk hestehandel

Like før dette nummeret går i trykken har samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige
partiene blitt offentliggjort. Her heter det under punkt 4: “RLE-faget endrer navn til
KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget, i tråd med kompetansemålene, skal inneholde minst 55 prosent kristendom, gjeninnføres.” For øvrig skal
faget fortsette som før. Avtalen får fram et hovedproblem ved politiske hestehandler:
Avtalepunkter slipper igjennom uten nødvendig prøving.
Gjeninnføringen av prosentregelen fra L97s KRL-fag overser læreplanendringene
som kom med Kunnskapsløftet. Kompetansemålene i gjeldende RLE-plan legger
ikke opp til å kunne oppfylle prosentregelen, selv om kristendommen har beholdt
en kvantitativ særstilling. Det siste er det gode grunner for. Men spriket mellom gjeninnført regel og nye mål kan tyde på en mangelfull kjennskap til hesten som ble solgt.
Med navneendringen overses betydningen av at et skolefag må få lov til å sette seg
– både elever, foreldre og lærere vet hva RLE er etter forrige navneendring i 2008.
Navnet RLE bygger opp under en sentral føring i faget, nemlig at religioner og livssyn
behandles som kvalitativt likeverdige. I denne saken har KrF skapt uro rundt et fag
som etter en turbulent start har funnet sin plass i skolen. Vi følger opp KRLE i 3/2013.
oak
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Studietur til det flerkulturelle Oslo
Fredag 19.april i år arrangerte Religionslærerforeningen studieturen Det flerkulturelle Oslo,
en ekskursjon der vi på én dag besøkte fire religiøse institusjoner; Norges Hindu-kultursenter
i Martin Strandsvei 10, Det Mosaiske Trossamfunns Synagoge i Bergstien 13, Central JamaatE Ahl-E Sunnat-Moskeen i Motzfeldtsgate 10, og til slutt St.Hallvard katolske kirke i Enerhauggata 4. De 16 som deltok, var både lærere og studenter.

Den åttearmede lysestaken. Foto: Aina Hammer.

Norges Hindu-Kultursenter er en
organisasjon som samler hinduer
med hovedsakelig tamilsk bakgrunn. Tempelet er viet til Shiva,
og har siden det åpnet i 1998 holdt
til i leide lokaler i et trykkeri bak
Rødtvet kirke i Groruddalen. Det
var lite ved bygningen utenfra som
sa noe om det som møtte oss inne.
Vi fikk først en omvisning i selve
tempelet, der guden Murugan, sønn
av Shiva, hadde en sentral plass. Etter å ha tittet inn i ulike «rom»
i hovedrommet, der ulike guder
hadde sine plasser, fikk vi et foredrag,
der tempelets aktiviteter ble knyttet
opp mot hinduistisk tro og liv.
Vi ble også fortalt at det nå er bestemt at tempelet skal få sin egen
bygning på Stovner, som ifølge planene skal stå ferdig i 2015.

Guden Murugan med sine to koner, Valli og Deivanei. Fotograf: Aina Hammer.

I Det Mosaiske Trossamfunds synagoge ved St. Hanshaugen, fra 1920, ble besøket i
større grad et foredrag om det å være jøde i Norge i dag, ikke minst hvordan det kan
oppleves å være en jødisk elev i en norsk skole. Det ble blant annet kommentert at vi i
norsk skole presenterer jødedommen gammeltestamentlig, uten å ta hensyn til jødisk
tradisjon og utvikling. Selve synagogen er i utgangspunktet ortodoks, men den er i
dag et møtested for alle jøder i Osloområdet, der unge samles etter skolen, der det
holdes gudstjenester på sabbaten og andre jødiske helligdager, og der overgangsriter
som bar mitzva, brylluper og andre fester feires.
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Syngagogen på St. Hanshaugen. Den hebraiske teksten lyder: “Hvor vakre er dine telt,
Jakob, dine boliger, Israel.” Fotograf: Aina Hammer.
Etter besøket i synagogen kjørte bussen oss til Grønland, hvor vi hadde lunsj på Asylet,
områdets eldste trehus fra 1730, før vi til fots gikk til Central Jamaat-E Ahl-E Sunnatmoskeen, (moskeens utforming er nærmere beskrevet i en artikkel i tidsskriftets arkitekturnummer 2/2012). Vi hadde lagt ekskursjonen til en fredag, og var derfor så
heldige at vi fikk oppleve deler av fredagsbønnen. Vi ble vist rundt i hele bygningen,
med hovedvekt på de aktiviteter som foregår der. Vi fikk se rommene der elever tilbys
leksehjelp, kjøkkenet der det lages mat til elevene når de kommer fra skolen, biblioteket og noen av oss klatret opp i moskeens kjennemerke utenfra; tårnet, med flott
utsikt over Grønland. Etter prekenen hørte vi sang, og omviser forklarte at moskeen er tilknyttet sufi-bevegelsen. Omviser la ellers vekt på at opplysnings-arbeidet
moskeen drev, hadde som mål å skape toleranse, både innenfra og utenfra.
Over Grønland til fots gikk vi til St. Hallvard katolske kirke på Enerhaugen. Kirken vekket oppmerksomhet da den sto ferdig i 1966, den regnes som et av de sentrale verkene
i nyere norsk arkitektur og er belønnet med flere arkitekturpriser, (se forside og artikkel
i Religion og livssyn 2/2012). Tre bygningsdeler omslutter det sirkulære kirkerommet,
som er overdekket av et nedhengende betongtak. De tre bygningsdelene inneholder
kapell, menighetssal og kloster med prestekontorer. Omviser la vekt på hvordan tro kom

Fredagspreken i Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat-moskeen. Fotograf: Aina Hammer.
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til uttrykk i interiør og eksteriør. Kirken rommer Norges største katolske menighet, som
på grunn av økt innvandring fra katolske land, er blitt så stor, at de sliter med å kunne tilby
nok gudstjenester. Etter omvisningen var det sakramentstilbedelse og messe. Deltakerne
på ekskursjonen kunne etter eget ønske bli igjen og overvære dette.
Fire institusjoner på én dag er mye, men vi regnet med at flere av dem som ønsket å
delta på ekskursjonen, kom langveisfra, og derfor la vi opp til en kompakt ekskursjonspakke. Fra deltakere denne fredagen kom ønsker om å besøke flere av de ulike kristne
menighetene i Oslo, med hovedvekt på kristen kulturarv, og hvordan den kommer til
uttrykk i de ulike menighetene og bygningene. Styret mottar gjerne flere forslag til
liknende arrangementer. Hvis det er interesse for det, vil Religionslærerforeningen
arrangere lokale og kompakte ekskursjoner, ved siden av de lengre reisene foreningen
hvert år har tilbudt. Forslag kan sendes undertegnede.
Til slutt noen råd til lærere som ønsker å arrangere ekskursjoner for elever, og som
selv ikke har skaffet seg erfaringer med å planlegge dette. Det er ikke alltid lett å få
kontakt eller lage avtaler med de ulike institusjonene, ikke minst med dem som drives
på dugnad av frivillige, og hvor de som tar telefonen, ikke snakker godt norsk. Hjemmesider eller gulesider er ofte ikke oppdatert, så regn med at det går med en del tid,
for å finne fram til rett person. Noen kan nås bare på mail, mens andre bare kan nås
via privat mobiltelefon. Det anbefales å notere navn og mobiltelefonnummer, gjerne
flere numre for hver institusjon, og ikke minst ta en ringerunde et par dager før, for å
bekrefte avtalene. Si i fra hva dere ønsker med besøket, men vær åpne for at det kan
bli noe annet. Legg opp et program med god tidsramme, - og for elever vil nok to
institusjoner på én dag, være mer enn nok å fordøye.
På vegne av styret i Religionslærerforeningen.

Siw Fjelstad (f. 1960)

• lektor ved Frogn videregående skole
• E-post: siw.fjelstad@frogn.vgs.no

frigjøring

Artikkelforfatteren utkom i 2012 med boka Angsten for
oppdragelse skrevet sammen med Arne Johan Vetlesen
(anmeldt annet sted i dette nummeret).

Oppdragelse, frihet og
motstand
Per Bjørn Foros
Ord som frihet og frigjøring har preget både politisk og pedagogisk debatt, under
skiftende historiske betingelser. Disse begrepene fikk sin betydning gjennom
framveksten av det moderne og dets kretsing om individet, altså i løpet av de siste
hundreårene. Fra historiebøkene kjenner vi kampen mot nød, undertrykkelse
og tvang, som også var kampen for frihet, og når denne kampen lyktes, snakker vi
om frigjøring. Etter hvert ble forestillingene om frihet og frigjøring utvidet, og de
kom til å gjelde ikke bare i sosial eller økonomisk forstand, men generelt knyttet til
rettigheter og verdighet hos utsatte grupper og minoriteter, slik også barn, stilt overfor
voksensamfunnets krav og autoriteter. Men det har vært en kronglete vei. La oss
studere den nærmere, med vekt på vår nære forhistorie.

Fast og flytende modernitet

Sosiologen Zygmunt Bauman deler forrige århundre – med referanse til den
vestlige verden – inn i to faser (Bauman 2001). Det faste moderne strekker seg fra
1920-årene fram mot 1970-tallet, forårsaket av økonomiske og sosiale kriser, krig
og gjenoppbygging, noe som krevde faste politiske grep og en sterk stat, herunder
en målrettet skole og voksne autoritetsfigurer. Vi kjenner historien: Det oppstod
autoritære utvekster, både politisk og pedagogisk, som for lang tid skulle sitte i minnet.
Etter andre verdenskrig kom det nye tider. Europa var preget av sterke demokratiske
strømninger, fredelig sameksistens og økende velstand. Vi kunne lene oss tilbake,
staten begynte å løsne grepene, og frihetstrangen økte. Samtidig kom det til et oppgjør
med det faste moderne, i form av en reaksjon mot tvang, ensretting og likhet. Nå blir
det frihet, ytringsrett og mangfold som gjelder. Dermed er vi på vei inn i det flytende
moderne.
For de unge kom 1968 til å bli et tidsskifte. Det startet med studentopprøret, som
rettet seg mot maktstrukturene i samfunnet, mot urettferdighet, utbytting og
imperialisme. Dette er blitt kalt sosialkritikken, som hadde politisk og sosial frigjøring
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av alle undertrykte grupper som mål, enten det var unge, fattige, kvinner, avvikere eller
fremmede. Den såkalte kunstnerkritikken derimot, var rettet mot massesamfunnet,
kommersialiseringen og fremmedgjøringen av mennesket, og ivret for personlig
frigjøring, med vekt på selvrealisering og autentisitet (Boltanski & Chiapello 2005).
Men så kom det sterkere krefter: Nyliberalismen flommet innover oss. Ikke bare
forstummet sosialkritikken, kunstnerkritikken mistet også sitt samfunnskritiske
potensial. Ropet på personlig frigjøring lot seg glatt forene med markedets lover;
selvrealiseringen ble til konkurransementalitet, konsumkritikken til konsumentfrihet,
retten til å velge i markedet. Til sammen konstituerer dette det flytende moderne, noe
som er en bedre betegnelse enn det postmoderne. Det moderne er jo slett ikke over,
men endrer altså karakter.

Frihetens forvandling

Nå er det at friheten perverteres, og skifter innhold. Lengselen etter frihet fra uverdige
livsvilkår blir nå til kravet om frihet til valgmuligheter og goder. Blant de unge er
vi vitne til autoritetenes sammenbrudd, som en reaksjon mot voksensamfunnets
undertrykkelse. Og de fikk støtte blant progressive pedagoger. Et sitat fra Halldor
Skard, en av syttitallets guruer, taler for seg selv: ” De negative verdier er å være
autoritetsbundet, pålegge seg selv krav, underkaste seg selv tvang, sette kunstige
normer, påbud og regler, med andre ord stopprammer. Dette gir følelsen av ikke å
strekke til, noe som er roten til alt det onde”. Det er lett å være enig i det siste, men er
ikke frigjøring noe mer?
Olav H. Hauge var klarsynt, og skriver i dagboka si i 1968, midt under opprøret: ”Var
det dette dei meinte med fridom? Fridom til å gjera det som sviv deg. Var det ikkje å
frigjera dei store, gode kreftene i deg, du meinte? Jau, det var sikkert det. Men ikkje
fridom til å gjera alt. […] Det held ikkje.”
Den danske sosiologen Henrik Dahl hevder å representere ”generasjonen som er født
voksen”, det vil si: født til frihet – i motsetning til tidligere generasjoner, der de unge
fikk sin frihet først når de kom i arbeid og flyttet ut fra hjemmet. Men det er også hans
generasjon som begynner å ane frihetens problem:
Vores problem er slet ikke resterne af undertrykkelse i den moderne verden,
men at leve med friheden i den postmoderne verden. Vores kollektive bevidshed
tager udgangspunkt i, at der kan argumenteres så vel for som imod hva som
heldst, og at alting derfor i principet kan lade sig gøre (Dahl 1998: 58).
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Selvets ekspansjon

Beslektet med frihetens pervertering er selvets ekspansjon. Det er ikke lenger nok
med selvstendighet og selvtillit; nå snakkes det om selvrealisering (som dukket
opp allerede på 1970-tallet), selvforvaltning og selvkonstruksjon. Selvet er blitt til
merkevare.
En slik tankeverden er det vi finner i boka Hemmeligheten av Rhonda Byrne (2007).
Der får vi høre: ”Du kan få, gjøre eller være alt du ønsker”; ”Vi kan få alt vi velger. Det
spiller ingen rolle hvor stort det er”; ”Aldring finnes bare i tankene våre”; ”Rikdom er en
bevissthetsstrøm”; ”Når vi lar begrensende tanker fare, vil vi oppleve menneskehetens
sanne storhet.” Dette er selvtilstrekkelighet satt i system, og frihet gjort til tankespinn.
Barbara Ehrenreich avkler denne mentaliteten, og finner den slett ikke frigjørende,
men snarere innsnevrende (2010).
Er det kanskje slik at det som dypest sett er frihet og frigjøring ikke oppleves eller
oppstår gjennom fraværet av krav, forpliktelse og grenser – ”anything goes” – men
tvert imot har disse rammene som forutsetning? Har vi misforstått frihetens sanne
vesen?

Hvilken frihet?

Nå reiser det seg mange spørsmål: Hva er det som er berettiget og nødvendig frihet
for barn, og hvilken frihet er misforstått og tilslørende? Når er friheten et gode, og når
blir den til et problem? Når er friheten frigjørende og utviklende, og når tvinger den
oss inn i valg vi ikke har bedt om?
Frigjøring er et begrep som blir mer brukt i politisk enn i pedagogisk sammenheng, og
det er ikke ofte vi bruker det i dag, nettopp fordi den ytre frihet allerede er vunnet – og
altså i noen sammenhenger pervertert. Så er det kanskje på tide å gjenerobre begrepet.
For hva er frigjøring i dagens kulturbilde? Den er i alle fall ikke knyttet til daglig
selvkonstruksjon, i møte med et stort marked av muligheter og forventninger (”bli
den du vil være”), heller ikke til en pålagt konsumentrolle, stilt overfor et uendelig
varetilbud (valget mellom de hundre tannkremer). Snarere er det grunn til å etterlyse
en frigjøring fra dette tyranniet, og en motstand overfor disse kreftene. For friheten er
blitt til tvang, og den sliter oss ut mer enn den frigjør.
Men hva kan foreldre og lærere stille opp mot markedets og trendenes overmakt? For
det skjer noe både i skole og arbeidsliv som nører opp under forestillingene om å
skape seg selv og ta seg fram i verden. Vi lever i mulighetenes samfunn, men det er ikke
nødvendigvis frigjørende. For suksesskriteriene er nådeløse og kontrollbyråkratiet
voksende. Her ser jeg en utvikling som er i strid med humanismen jeg forbinder med
frigjøring. Jo, det skal stilles krav og det skal pålegges plikter – men det spørs hva som
er formålet. Hvis det utelukkende er snakk om kompetansekrav og nytteformål, diktert
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av et vekstorientert konkurransesamfunn, er det fremmedgjørende, ikke frigjørende.
Menneskets dannelse er noe ganske annet enn ”New Public Management”.
Det er i dannelsen vi finner nøkkelen til forståelsen av frigjøring. Og det er i
samfunnsetisk forstand dannelsen kan spille en slik rolle, ikke bare som individets
dannelse (Foros og Vetlesen 2012). Frigjøring kan bare forstås i en sosial eller
samfunnsmessig ramme. Ja, det er i vår avhengighet og sårbarhet begrepet får sin
mening, gjennom våre eksistensielle grunnvilkår. Dette kan lyde som et paradoks,
men både frihet og frigjøring er paradoksale begreper.

Frihetens byrde

Historisk og politisk er frihet en grunnleggende rettighet, båret fram av europeisk
humanisme. Men den er i ferd med å skygge for forpliktelsen. I dag er det nettopp det
som er faren: Vi er flinkere til å fremme krav og rettigheter enn til å ta inn over oss
ansvar og forpliktelse.
Kulturen endres langsomt og umerkelig, og den sementeres over tid. Derfor er det
heller ikke gjort i en håndvending å endre det vi oppfatter som uheldige kulturtrekk.
Det er ikke enkelt å gjeninnføre forpliktelsen i en kultur der alt er tillatt. Det er vanskelig
å forene tyngde og letthet – ”swinger by night, straight by day”, som sosiologen Daniel
Bell uttrykker det, i en analyse av denne dobbeltheten (Bell 1976).
Det spørs om vi ikke må revidere begrepene våre. Grenseløs utfoldelse, forestillingen
om selvtilstrekkelighet og kravstore forventninger skaper verken utvikling eller
frigjøring. Barn og unge må også møte motstand. Bakgrunnen til dette har jeg allerede
har vært inne på, men det kan trenges en utdypning.

Angsten for oppdragelse

Gjennom de siste tiårene har det bredt seg en ”angst for oppdragelse”: en angst for
det normative blant foreldre, lærere og i kulturen som helhet (Foros og Vetlesen
2012). Etter at ’68-opprøret kortsluttet autoritet med autoritær og dermed mistet
distinksjonen mellom god og dårlig utøvelse av autoritet, har man raskt grepet til
merkelapper som autoritær, paternalistisk og moralistisk når normative spørsmål
reises.
Denne utviklingen har gjort det mindre selvfølgelig at barn møter motstand gjennom
normativt tydelige voksne. Det å stå for holdninger som tåler kritikk og som følges
opp i handling, vanskeliggjøres også ved at asymmetri tåles så dårlig: Symmetri er
blitt selve modellen for den sosiale relasjonen, uansett ulikhet i alder, kompetanse og
livserfaring. I forholdet mellom generasjonene er dette mer tilslørende enn frigjørende.
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Henrik Dahl retter en kritisk pekefinger mot sin foreldregenerasjon – curlingforeldrene
– som rydder banen og fjerner alle hindringer, de som har skaffet barn den tøylesløse
friheten:
Forudsætningen for at man kan gennemføre denne udviklingen (mot selvstendighet), er for det første, at ens forældre er til stede og for det andet, at de gør
modstand. Uden kvalificeret modstand kommer der til at mangle konsekvens
og dybde i sælvstendiggørelsen (Dahl 1998: 92).
Holdningene som preger curlingforeldrene, har lenge vært framtredende også i skolen,
selv om den er i ferd med å våkne til ny erkjennelse. Gradvis har ettergivenheten og
snillismen sneket seg inn i skolen. I forhandlingsskolen er det lite som ligger fast;
regler og normer gjelder ikke fullt ut, og alle vet at det er slik.

Møte motstand – øve motstand

Dette betyr ikke at dannelsen skal være kritikkløs overlevering av gitte verdier og
passiv tilpasning til et voksensamfunn det er all grunn til å sette under debatt. I vår tid
kan dannelse like lite lene seg på selvskreven framtidsoptimisme som på tradisjoner
fundert i verden av i går. I stedet må dannelse bli stridbar og konfliktorientert,
formidlet av foreldre, lærere og andre voksne som tilkjennegir uro og innbyr til
motstand – skjønt den ofte møtes med sanksjoner. Tenåringene i Natur og Ungdoms
velbegrunnede aksjoner idømmes bøter på titusenvis av kroner.
Frihet og frigjøring får sin mening i spenningen mellom det å møte motstand og
samtidig øve motstand. Vi snakker altså om to forutsetninger: Den ene er voksne som
yter normativ motstand; den andre er opplæring til å stå i strid og være med og forme
verden.
Den unge danske filosofen og økonomen Finn Janning skal få siste ord:
Modstand handler om at skabe et fundament, som en bedre verden kan vokse frem af.
Aldri som en blind troskab overfor en position, heller ikke i opposition, hvilket meget
modstand fejlaktig reduceres til. Snarere en konstant blottelse. Ingen forbedring
finder sted uden denne blottelse, der kræver stort mod. Al utvikling sker i kraft af en
blottelse. En åbenhed overfor det, som ikke er en selv, det ukendte, det fremmede.
Det vi ikke umiddelbart kan forstå, men vil forstå. Fordi det ukendte og fremmede
måske kan vise sig at skabe et bedre fundament, et tredje sted, hvorfra kommende
generasjoner kan skabe ny livsglede ( Janning 2009: 124).
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frigjøring

– sikhismens frelsesmål
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Åndelig utvikling som ender med enhet med guddommen og realisering av
frelsesmålet, “befridd mens man fremdeles lever” (jivanmukti), beskrives i Guru
Nanaks Japji. Japji er tekstsamlingen som starter med Mul mantra som er åpningslinjene på første side i Guru Granth Sahib, sikhenes hellige bok (også kalt Adi Granth).
Japji finnes på side 1-8 i Guru Granth Sahib (den norske oversettelsen av Japji finnes
på s. 6-30 i Sanger fra Adi Granth [ Jacobsen, 2004]). Det er enighet om at Japji er
“den viktigste av alle de mange samlingene som finnes i sikhenes skrifter” (Shackle og
Mandair, 2005, s. 1).
Japji, sammen med de andre innledende tekster Sodar og Sohila, skiller seg fra resten
av tekstene i Guru Granth Sahib ved at de resiteres og ikke er satt til en rag, en melodi.
Tekstene som kommer etter de innledende, er organisert i 31 hoveddeler etter hvilken
melodi de synges i. Guru Granth Sahib er en bok med poesi satt til musikk. Oppdelingen etter melodi viser hvor viktig estetikk er i sikhismen. I tittelen betyr jap meditativ
resitasjon eller gjentakelse av samme lyd i en meditasjon, ji er en tittel som ofte kommer etter et navn og betyr “ærede”. Japji er altså en tekst ment for resitasjon og meditasjon, og den trykkes også først i Nitnem (‘daglig nam”), samlingen av de tekster som
fromme sikher resiterer daglig. Japji resiteres om morgenen.

De fem stadier (khander)

Hvorfor er Japji den samling dikt av Guru Nanak som fromme sikher resiterer daglig,
og den delen av Guru Granth Sahib som holdes høyt? Dette skyldes ikke minst at det
er i denne teksten de sfærer eller stadier, khand, som mennesket passerer gjennom
mot frigjøringen, beskrives. I Japji beskrives en utvikling som et forløp med fem stadier eller sfærer, fem khander, som personen passerer gjennom på sin vei til enhet med
guddommen, kalt Vahiguru (“Vidunderlige guru”) som er mest brukt i dag, eller Akal
Purakh (“Evig Vesen”), som er det mest brukte ordet for guddommen i Guru Granth
Sahib. Guddommen kalles også navnet, nam. Guddommen overstiger uansett språket.
Det siste og høyeste av de fem stadier i åndelig utvikling er sannhetens sfære (sach
khand). Slik beskrives sannhetens sfære i Japji:
I sannhetens sfære bor den formløse Herren,
Som betrakter skaperverket etter å ha formet det.
Med sitt blikk av nåde gir han glede
Planeter, solsystemer, galakser, som har beskrivelser uten like
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Det finnes verdener hinsides verdener skapt av ham.
Slik han befaler gjør de.
Det Han beskuer, betrakter og tenker,
O Nanak, er like hardt å forklare som stål.
(Guru Granth Sahib, fra Japji 37, s. 29; oversatt av Astri Ghosh)
Vi fødes inn i det første av de fem stadier, dharam khand, som er pliktens og fromhetens stadium. Her gjelder alminnelig ansvarsfullhet og plikter overfor andre. Gjennom
hengivenhet oppnår mennesker det andre stadiet, gyan khand, erkjennelsens stadium, eller sfære. På dette stadiet har de utviklet seg forbi en forståelse av at handling
bare skal utføres på grunnlag av plikt og blitt oppmerksom på Vahiguru og universets
mangfold. Om dette stadiet sier Japji:
Der vettet seirer er visdommens sfære
Og den upåbegynte lyden ljomer blant lyder og salige gleder.
(Guru Granth Sahib, fra Japji 36, s. 28; oversatt av Astri Ghosh)
Det tredje stadiet er anstrengelsens eller estetikkens sfære (saram khand). Her kommer sinnet mer og mer i samklang med Akal Purakh. Det beskrives slik i Japji:
I bestrebelsens sfære er Skjønnheten Ordet,
Former av skjønnhet uten like blir skapt der.
(Guru Granth Sahib, fra Japji 36, s. 28; oversatt av Astri Ghosh)
Estetikkens sfære er et svært viktig stadium for det er det siste stadiet der det er menneskets anstrengelse som leder videre i åndelig utvikling. Fortsettelsen fram til de to
siste stadiene er kun mulig ved Vahigurus nåde.
O Nanak, ved Hans nåde blir man ett med Ham,
Alt annet er falskt og forfengelig.
(Guru Granth Sahib, fra Japji 32, s. 26; oversatt av Astri Ghosh)

frigjøring

sekvensene av karam (punjabi; sanskrit: karma) og død-gjenfødselkjeden er brutt.
Når personen dør, oppnår han endelig forening med Akal Purakh.

Fra manmukh til gurmukh

Det som står i veien for frigjøringsprosessen, er haumai, egoisme og selvopptatthet.
Mennesket må forandre seg fra å være en manmukh, en som er opptatt av seg selv, til å
bli en gurmukh, en som er befridd fra egoisme og selvopptatthet og som følger guruenes lære. “Problemet er at mennesket er egoistisk og stolt (haumai), og så lenge sinnet er påvirket av haumai, vil man bli gjenfødt ifølge karma. Løsningen er å begynne
med nam simaran. ” ( Jacobsen, 2006). Nam simran betyr å huske på Vahigurus navn
ved tilbedelsesritualene i gurdwaraen, i sang og resitasjon, i seva, som betyr å dele med
andre og hjelpe til, og i ærlig arbeid, kirat. Gud, Vahiguru, er overalt rundt oss og inni
oss, men mennesket blir blindet av haumai. Egoisme fører til at man gjør handlinger
som binder en til sansar (punjabi; sanskrit: samsara) og gjenfødsel. Men Vahiguru
er full av nåde og ytrer shabad, ordet, gjennom Guruen, i form av de ti menneskelige
guruer og boken Guru Granth Sahib som er den levende guru, slik at mennesket kan
forstå Navnet, nam. Guruen er nams stemme, og ved å høre den våkner man opp til
Vahiguru og det guddommelig navn som bor i alt som er rundt en og også inni en. Den
evige guru er den mystiske stemmen til Vahiguru, som ytrer det guddommelige ordet
i menneskets hjerte. Vahigurus hukam er universets guddommelige orden og betyr
harmoni. Jivanmukti oppnås ved at man bringer seg selv innenfor denne harmonien,
ved hjelp av nam simaran, en indre disiplin som fokuserer på det guddommelige navns
allestedsnærvær ( Jacobsen, 2006). Slik uttrykkes det i Japji:
Han kan ikke kjennes gjennom tankene,
Selv om man tenker hundre tusen ganger,
Eller man er stille eller man mediterer lenge.
Ved å faste kan man bli dydig,
Men man vil fremdeles sulte etter sannheten.
Selv om man prøver på hundre tusen måter,
Kan man ikke nå Gud.
Hvordan kommer vi frem til sannheten?
Hvordan fjerner vi falskhetens slør?
O Nanak, slik er det skrevet:
Følg Guds vilje, hukam, følg den rette vei.
(Guru Granth Sahib, fra Japji 1, s. 6; oversatt av Astri Ghosh)

Denne nåden har vært til stede i alle stadiene, men har vært kombinert med personens
egen anstrengelse. Utvikling mot det fjerde stadiet, nådens sfære (karam khand) skjer
ved at individet gjennom Vahigurus nåde innser at Vahigurus essens er den samme
som individets egen essens ( Jacobs, 2011). Det siste stadiet er sach khand som er nirguna, formløs og evig. Dette stadiet kan ikke beskrives, bare oppleves. En person som
er kommet til dette stadiet er en gurmukh, en som følger guruenes lære, og han opplever ikke lenger verden fra et selvsentrert individs perspektiv, men fra Akal Purakhs
synsvinkel. Dette er frigjøringen og endemålet. Frigjøring oppleves altså mens man
fremdeles er i live og dette kalles jivanmukti (“levende frigjøring”). Verden er ikke forskjellig fra guddommen, så sikhismen er ikke en vei bort fra verden, men innebærer et
sosialt liv som ikke er selvsentrert. En gurmukh opplever ikke lenger de negative kon-

Hvert menneske må gjennom konstant trening prøve å bringe livet sitt i harmoni med
hukam og overvinne egoismen gjennom å meditere på navnet, nam. Guru Nanak
forkynte det guddommelige nam som det eneste middel til frelse. Menneskene gjenfødes i samsvar med kvaliteten på de handlinger de utfører, det vil si deres karam (sanskrit: karma), men ved å hengi seg til det guddommelige navn kan de oppnå løsrivelse
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fra gjenfødselens verden. Når livet er i fullkommen harmoni med Vahigurus orden,
hukam, er frelsen oppnådd.

Saram khand, estetikkens sfære

Det tredje stadiet, nevnt ovenfor, saram khand, er estetikkens sfære, og estetikk spiller
en særlig viktig rolle i sikhismen. Guruene fremmet estetikk som veien til erkjennelse
og åndelig utvikling. Det er på det tredje stadiet at sinnet kommer mer og mer i samklang med Vahiguru og dette er det siste stadiet der det er menneskets anstrengelse
og ikke bare Vahigurus nåde som leder videre. Poesi og musikk er med andre ord av
avgjørende betydning på veien til frelse. Musikken stimulerer sansene og sinnet, og
leder til harmoni med guddommen (Singh, 2011, 75). Gurbani kirtan, sang av guruens ord fra de hellige skriftene, er det viktigste element som gjør gurdwaraene religiøst
relevant. Å sitte på gulvet i stille meditasjon med ansiktet vendt mot Guru Granth
Sahib som ligger åpen på alteret, mens man lytter til ordene og musikken, shabad kirtan, er den sentrale religiøse handling i gurdwaraen. Mange sitter stille i timevis foran
Guru Granth Sahib i darbar-rommet i gurdwararen og lytter til gurbani kirtan. Gurdwaraens oppgave er å gjøre estetisk opplevelse mulig, og det gjøres gjennom musikk og
poesi, dvs, gurbani kirtan ( Jacobsen, 2012). Sikhismen legger vekt på estetisk nytelse,
intensivering av sanseopplevelsene. Guru Nanak mente at et individs estetiske opplevelse var helt avgjørende for individets etiske utvikling (Singh, 2011, s. 74). Inderjit
N. Kaur mener at det dominerende estetiske element i Guru Granth Sahib er sammenfattet i tre begreper, shabad surat, sahaj dhyan and Har ras. Shabad surat betyr at
bevisstheten stemmes ved hjelp av ordet (shabad) og her er oppgaven til musikken
å muliggjøre kontemplasjon av det guddommelige gjennom shabad (ordet) (Kaur,
2011, s. 266). Sahaj betyr en tilstand av fred og forening med Gud. Sahaj dhyan er
rolig kontemplasjon preget av fred, ro, harmoni og hvile. Har ras refererer til opplevelsen av det guddommelige (har). Hensikten med shabad, ordet, er å oppleve nam,
den gudommelige tilstedeværelse i oss, for shabad er manifestasjon av den upåbegynte lyden, anhad shabad, som finnes i hver person (Kaur, 2011, s. 268). Shabad kirtan
forbinder personen til den upåbegynte lyden, anhad shabad, slik at den gir gjenlyd i
og gjennomsyrer henne og i denne tilstanden gi opplevelse av navnet (nam), det guddommelige (har) og salighet (anand) (Kaur, 2011, s. 268-69).
Gurbani kirtan, sang av guruens ord, skal tale til sjelen. Hovedaktiviteten til de som
bruker gurdwaraer i Norge (Oslo og Lier) er å sitte rolig i flere timer å lytte i meditasjon til sang av guruens ord. Mange sikher forteller at musikk er det de synes er
mest attraktivt ved sikhismen (Townsend, 2011, s. 216). De to gurdwaraene i Norge,
Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji på Alnabru i Oslo og Gurudwara Shri Guru Nanak
Niwas i Lier (se Jacobsen 2011), legger vekt på at det er dyktige ragier (musikere som
opptrer med kirtan, tre ragier utgjør en kirtan-gruppe som synger hellige vers mens
de spiller på harmonium og trommer) i gurdwaraen fordi det er kirtan-gruppen som
står for den estetiske opplevelsen i gurdwaraen. Kirtan-grupper kommer fra India til
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Norge og blir gjerne mange måneder av gangen. Gjennom sang av guruens ord feirer
også sikh-samfunnet det kollektive minnet om Guru Granth Sahib som den levende
guru og seg selv som det samfunnet som resiterer og tolker teksten (Townsend, 2011,
217). Språket i Guru Granth Sahib er middelalder-punjabi, persisk, middelalder-hindi
og -marathi, sanskrit og arabisk (men alt er skrevet med punjabi-skriften, gurmukhi),
og ikke alle som lytter til sang av guruens ord forstår hva som sies. Spesielt for de som
ikke er vokst opp i Punjab, er innholdet vanskelig å forstå, men sangene kan likevel
gi meditativ ro og opplevelse av hellighet fordi musikken taler utover språket. Men
gurdwaraen i Norge bruker noen ganger TV-skjermer som gir simultanoversettelser
til engelsk for at alle skal få med seg teksten. Foreningen av språk og musikk, shabad og
kirtan, er en manifestasjon av guddommen, og da er innholdet viktig.

Seva-mystikk

Å livnære seg av ærlig arbeid, kirat, og bidra til fellesskapet, og å dele med andre og
hjelpe til, seva, er også knyttet direkte til frelsesveien. Seva er i ytterste forstand en form
for mystikk og har samme funksjon som poesi og musikk. Seva leder til at egoisme
blir svekket og at man ser verden mer og mer fra perspektivet til Vahiguru. NikkyGurinder Kaur Singh skriver: “The metaphysical experience in Sikhism is not apart or
separate from the physical; rather, the deeper the awareness of the Transcendent, the
more vibrant is the participation in the everyday world. … Not asceticism or world
renunciation but ethical engagement is the consequence of the metaphysical journey”
(1997, s. 530- 531). Det er egentlig dette den norske sikhen Sumeet Singh Patpatia
uttrykte på en svært enkel måte da han i et avisintervju sa: “Står du på Youngstorget
og ser en sikh, skal du vite at det er en person som er villig til å hjelpe deg” (Kvame
Holm, 2012, URL). Målet er å bli en som ikke er til for seg selv, men for andre. Lykke
er å befri seg fra egoisme og overstige sitt individuelle selv og gå inn i en større etisk
og sosial sammenheng. Frigjøring er å bli helt fri fra egoisme og oppleve verden fra et
større perspektiv. Mennesket som er “befridd mens man lever” (jivanmukti) er ikke
lenger en manmukh, en selvsentrert som streber etter egen vinning, men en gurmukh,
en som følger guruenes lære og opplever verden fra Vahigurus perspektiv. Personen
forenes med Vahigurus bevissthet, på et vis som ikke kan beskrives eller fattes, men
bare kan oppleves.
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Frelse eller frigjøring?

Mens frelse er et nøkkelord i kristendommen, er frigjøring mer sentralt i buddhistisk
sammenheng. De to begrepene betyr imidlertid ikke uten videre det samme. I en nettdebatt i 2007 ble Den norske kirkes nettleksikons definisjon av nirvana kritisert fordi
ordet ble presentert som buddhismens «frelsesmål». Den norske buddhisten Kåre
A. Lie skrev: “’Frelse er kristenprat. Det er omtrent like relevant å snakke om frelse
i buddhismen som å diskutere midtstopperens rolle i skiflyging.” Ordet frelse ga Lie
assosiasjoner til at man reddes bort fra noe og over i noe bedre. Nirvana, mente han,
kan best beskrives som «å være der man hele tiden har vært, men uten å la seg binde
av dette». Nirvana betegner frigjøring fra uvitenhet og lidelse, og er en tilstand preget
av enhet, harmoni og fravær av ego. Lie mener derfor at ordet frelse ikke er relevant å
bruke i buddhistisk sammenheng.
En bør være varsom med å bruke et begrep fra én religiøs tradisjon i tolkningen av en
annen tradisjon. Dette blir likevel ofte gjort. Religionsforskeren Knut A. Jacobsen har
brukt frelsesbegrepet i sin bok om buddhismen ( Jacobsen 2000:21). Han gjør det
imidlertid som oftest i en kontrasterende sammenheng og sier bl.a. at buddha frelser
i kraft av sin lære og ikke i kraft av sin person slik tilfellet er i en kristen kontekst. Men
han bruker også frelsesbegrepet i mer allmenn forstand når han knytter det til særtrekk ved indiske religioner (ibid: 75). I den siste sammenhengen bruker han ordet
frelse for å betegne det han mener kan oppfattes som en menneskelig tilstandsendring, frigjøringen fra de drivkrefter som holder livshjulet i gang, nemlig begjær, hat og
uvitenhet. Mens Kåre A. Lie primært forstår frelsesbegrepet i lys av kristen tradisjon,
bruker Jacobsen ordet som et kontrastbegrep. Det er trolig også dette som ligger til
grunn for kirkeleksikonets bruk av ordet som da vil fremheve at det er to ulike frelsesforståelser i kristendom og buddhisme. Det kan derfor være forsvarlig å bruke ordet
frelse i en buddhistisk sammenheng så sant man gjør klart hva ordet skal bety i den
aktuelle kontekst. Ordets relevans er avhengig av dets bruk, ikke av at det på forhånd
har et gitt begrepsinnhold uavhengig av kontekst.
Frigjøring i buddhismen
De grunnkreftene som ifølge buddhismen mennesket skal frigjøres fra, er de krefter
som holder mennesket fanget i samsara (livets kretsløp) og «frelse» er dermed å oppfatte som det å bli frigjort (befridd) fra disse kreftene. Veien er dermed åpen for erfaringen av nirvana som innebærer en slutt på erfaringen av utilfredshet og lidelse. Denne
erfaringen er ikke forbundet med noen tanke om et evig liv der alt vil bli bra. Nirvana
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er ikke å oppfatte som noe hinsides. Buddhismens syn på nirvana er at nirvana er
hinsides alle kategorier som beskriver både en dennesidig og en hinsidig virkelighet.
Nirvana er ikke «et sted» hverken i tid eller i rom, men er først og fremst forbundet
med menneskets erkjennelse av sannheten om tilværelsen. Ordet nirvana er etymologisk forbundet med tanken om et lys som blåses ut og det som blåses ut er de tre samsariske drivkreftene. Når de er utslukket, er nirvana en realitet. Man sier at den som
har realisert nirvana, er et lykkelig menneske fordi der ikke lenger er noe å begjære.
En slik person kalles i theravadabuddhismen for en arhant. Dette er en person som er
frigjort fordi en kan bryte ut av samsara for å tre inn i parinirvana og derved unngå å
bli gjenfødt. En mahayanabuddhist vil på sin side betone barmhjertigheten som gjør
at en kan bli en boddhisattva som velger å hjelpe andre frem til erkjennelse. En lover
derfor å ikke tre inn i nirvana før alle andre levende vesener også er klar til å gjøre det.
Frigjøring kan altså forstås i positiv forstand, f.eks. som lykke. Men frigjøring kan
også uttrykkes i negativ form, f.eks. i forhold til hva man slipper bort ifra. Det kan
uttrykkes som at en blir frigjort fra det som er vondt (dukha). Veien til målet skjer
gjennom den praksis som omtales i den såkalte «8-foldige vei». Veien inkluderer tre
hovedelementer: etikk, meditasjon og mental innstilling. Til sammen utgjør de veien
til frigjøring fra gjenfødelsens kretsløp.
Veien til buddhismens frigjøring er realitetserkjennelse. I den tidlige buddhisme og
i dagens theravadabuddhisme er fokuset sterkt lagt på selverkjennelsen i religionspsykologisk forstand. Den videre utviklingen av buddhismen i Øst-Asia førte til en
sterkere vektlegging av en religiøs ontologi. Utgangspunktet er imidlertid stadig en
erkjennelse som uttrykkes i form av benektelsen av selvet (anatman), selv om man i
mahayanaretningen utvidet dette til en lære om alle tings tomhet (śunyatā). Uansett
er erkjennelsen frigjørende på den måte at en ikke trenger å klynge seg til hverken egen
eksistens eller til noe annet som eksisterer i kraft av seg selv som f.eks. en allmektig skapergud. Dette innebærer ikke at buddhismen er ateistisk, men at den ultimate erkjennelsen ikke er avhengig av en gudstro eller noe annet man oppfatter som absolutt.
Buddhister fornekter ikke tanken om gud(er), men mener at guder ikke løser menneskets dypeste eksistensielle problem. Selv gudene befinner seg innenfor samsara
og trenger hjelp til frigjøring fra livets kretsløp. Samtidig kan guder og andre mektige
vesener være til hjelp og nytte i det daglige. Det er ikke gudene som frigjør mennesket
fra deres samsariske fangenskap, det kan bare selverkjennelsen gjøre.
Buddhismens nirvana kan vi betrakte som en frigjøring fra begjær, hat og uvitenhet.
I denne forstand kan man si at nirvana er buddhismens «frelsesmål». I en samsarisk
kontekst erfares nirvana som en fornemmelse av enhet, sinnets likevekt og harmoni,
samt som fraværet av egoistiske motiver. Gjennom meditativ praksis forsterkes slike
erfaringer og religiøse innsikter.
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Angulimalas frigjøring

Fortellingen om den beryktede morderen Angulimala, er vel kjent og populær i
buddhistiske land. Teksten finnes i Angulimala sutta som er nr. 86 i skriftsamlingen
Majjhima Nikaya (Taler av middels lengde), den andre av fem samlinger (nikaya) i
Sutta Pitaka («tale-kurven») i den buddhistiske kanon. Fortellingen finnes også i
Theragātā (De eldre munkenes vers) i Khuddaka Nikaya, en samling mindre skrifter i
Sutta Pitaka. Deler av teksten som her er brukt, inkluderer også materiale som er blitt
føyd til senere og der finnes også tilføyelser som ikke er tatt med her. Religionshistorikeren Richard F. Gombrich (1996) setter fortellingen i sammenheng med buddhismens oppgjør med tantrisk praksis (Shivakult) mens fredsaktivisten Shivar Kumar
(2006) setter fortellingen i en aktuell sammenheng ved å la den belyse et buddhistisk
syn på kampen mot terrorismen. I denne artikkelen skal vi derimot fokusere på hvordan fortellingen vanligvis er brukt i buddhistisk tradisjon, nemlig som en illustrasjon
på Buddhas makt til å gi håp til den mest hardbarkede ved å velge buddhismens vei til
frigjøring. Den skildrer Buddha som i sin barmhjertighet er uavhengig av tid og rom:
han ser seg rundt i verden for å finne noen å hjelpe og velger å tre inn i den dramatiske
situasjonen der Angulimala er i ferd med å drepe sin mor. Ved å plassere seg mellom
Angulimala og moren, tiltrekker Buddha seg Angulimalas oppmerksomhet og redder
derved moren. Angulimala forsøker i stedet å drepe Buddha, men er ikke i stand til
å komme nær nok. Da Buddha tiltaler ham direkte, oppgir han sitt forsett og følger
Buddha.
I dagens buddhistiske tradisjon brukes fortellingen om Angulimala til å illustrere idealet om å beskytte alt som lever. Det skjer ved at fortellingen viser to ulike perioder i
Angulimalas liv (den første delen er trolig et senere tillegg). I den første delen brukes
hans opprinnelige navn, Ahimsaka, som betyr «ikke-vold». Som ung mann utmerket han seg på skolen og blir gjenstand for andre elevers misunnelse. De manipulerer
derfor læreren til å legge Ahimsaka for hat. Da skolen er slutt, skal læreren ha lønn
for jobben og han presenterer sitt krav: han vil ha ett tusen menneskefingre fra ulike
personer. Ahimsaka aksepterer sitt grusomme oppdrag og blir dermed kjent som Angulimala som betyr «fingerkrans». Hans morderiske aktivitet presenterer fortellingens tilhører for et vrengebilde av det buddhistiske idealet om barmhjertighet og at en
ikke skal ta liv. Det er også verd å merke seg hvilke krefter det var som gjorde at dette
vrengebildet oppsto. Det var hans medelevers misunnelse som endte opp i et hat som
igjen gjorde at de førte sin lærer bak lyset slik at han formulerte sitt grusomme krav.
Vi introduseres dermed for de tre faktorer som vi har sett ifølge buddhismen fører til
menneskets fangenskap i samsara: begjær, hat og uvitenhet. Medelevenes kunnskapsbegjær fører til en misunnelse som blir så sterk at de legger Ahimsaka for hat, og dette
hatet fører til at de narrer læreren slik at han i sin uvitenhet om de riktige omstendighetene fremsetter sine morderiske krav. Disse faktorene presenteres på en slik måte at
det ene fører til det neste som i en kjede av årsaker og virkninger. Men etter buddhistisk forståelse er denne kjeden mer å forstå som betingelser. Faktorenes relasjon forstås
best i lys av læren om gjensidig betinget tilblivelse (pratītyasamutpīda). Relasjonen
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mellom dem er ikke å forstå som en årsaks- og virkningsrelasjon i kausal forstand,
men på den måten at når man har det ene, har man samtidig det andre og det tredje.
De er gjensidig betinget av hverandre.
Møtet med Buddha frembringer en ny forståelse hos Angulimala. Han er selv i sin
morderiske aktivitet blitt et offer for de tre drivkreftene som har medført stor lidelse
for mange: Han har selv et begjær om å tilfredsstille sin lærers krav om belønning, han
utviser hat mot sine ofre når han vil myrde dem, og han er selv uvitende om hva som
har gjort ham til den morderen han har blitt. Når han møter buddha og hører hans
ord om at han (buddha) er barmhjertig mot alle levende vesener mens Angulimala er
uten barmhjertighet, så vekkes det i ham en ny forståelse der han forstår at et slikt liv
bare fører til mer lidelse, sorg og ødeleggelse. Han vender derfor om og blir buddhas
disippel og en munk. Slik ender han opp med å bli en buddhistisk arhat (en som er
opplyst).

Angulimala i dagens buddhisme

Fortellingen om Angulimalas omvendelse kan vi dermed forstå som en eksempelfortelling som fremhever at der er håp for selv det verst tenkelige menneske. Tradisjonen har forsterket dette budskapet ved å gjøre Angulimala til en livets beskytter.
Fortellingen om Angulimala brukes f.eks. i Burma ved at den resiteres for en kvinne
som skal føde. Slik blir hun påminnet om å søke tilflukt i de «tre juveler» (buddha, dharma og sangha). Slik opptrer Angulimala som fødselshjelper og beskytter
av vordende mødre. Koblingen mellom Angulimala og fødende kvinner møter vi
for øvrig i en tekst der det fortelles om at buddha oppfordret den nylig omvendte
morderen til å velsigne og trøste en fødende kvinne som stred med sterke smerter.

frigjøring

Angulimala i norsk skolesammenheng

Denne artikkelen har lagt vekt på at fortellingen om Angulimala brukes av buddhister
for å fremme religiøs oppvåkning og forståelse av de negative drivkrefter i menneskelivet som holder en fanget i kretsløpet av liv og død. Den vil motivere til en endret
i livsinnstilling og derved religiøs frigjøring fra begjær, hat og uvitenhet. Nå hører
selvsagt ikke en slik frigjøring til skolens oppgaver. Hvordan kan den likevel brukes
som en ressurs i religionsundervisningen?
Skolens oppgave i forbindelse med undervisningen om buddhisme, er å hjelpe elevene til å forstå buddhismen og dens egenart. En del av denne oppgaven er å bidra
til at elevene også forstår hva som motiverer mennesker til å leve som buddhister
og hvordan dette konkret kan komme til uttrykk. Det er i denne sammenhengen at
fortellingen om Angulimala kan være verdifull. Dens hovedpoeng er at selv de mest
forherdede mennesker er gjenstand for buddhas barmhjertighet og den dramatiserer
hvordan en endret mental livsinnstilling er mulig gjennom et møte med buddhas budskap. I en religiøs sammenheng brukes fortellingen som en eksempelfortelling ved
at den enkelte plasserer seg i Angulimalas sted for å undersøke hvordan en påvirkes
av drivkreftene som holder en fanget i samsara. Skolens oppgave er begrenset til å
la elevene forstå at dette er et buddhistisk anliggende og at fortellinger som den om
Angulimala brukes i en oppdragende sammenheng. Fortellingen er en illustrasjon på
hvordan buddhister bruker buddhafortellinger til å fremme den religiøse frigjøringen av mennesker. Undervisningen skal ikke være et bidrag til en slik frigjøring, men
begrenses til å «frigjøre» elevene fra uvitenheten om buddhismen som religion.
Undervisningen skal hjelpe elevene til å tilegne seg en dypere forståelse av hvordan
buddhister motiveres av og bruker buddhistisk tradisjonsmateriale.

Angulimalas omvendelsesfortelling er også blitt brukt i sammenheng med buddhisters
arbeid med tungt belastede kriminelle som man mener trenger hjelp til motivasjon
for å bryte med sin voldelige atferd. En slik bruk av fortellingen tar utgangspunkt i at
den illustrerer at en radikal omforming er mulig for alle mennesker slik at en kan ta
kontroll over og endre sin karmiske situasjon. Det er i en slik kontekst at en ser Angulimala knyttes til den engelske organisasjonen Buddhist Prison Chaplaincy Organisation
som søker å fremme buddhismen overfor straffedømte i britiske fengsler. Organisasjonen betjener fanger som ønsker å lære om og praktisere buddhistismen i engelske
fengsler ved at den formidler kontakt med buddhistiske prester når deres nærvær er
ønsket av innsatte. Organisasjonen har også blitt engasjert i tilsvarende arbeid ved to
psykiatriske institusjoner i London.
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Kongen av Kosala hadde en rådgiver som
het Bhaggawa. Hans kone het Mantani og de
hadde en sønn som het Ahimsaka. Da Ahimsaka ble født, kom det et underlig lys fra alle
våpen i landet. Kongen ble urolig da dette ble
kjent og den neste morgen innkalte han sin
rådgiver for å finne ut hvorfor våpnene begynte å lyse. Rådgiveren sa: «Min kone har
født en sønn, deres majestet.»
«Så hvorfor lyser våpnene på denne måten?»
spurte kongen.
«Deres majestet, min sønn vil bli en stor
røver.»
«Vil han røve alene eller sammen med en
bande?» spurte kongen.
«Han vil røve helt alene,» sa rådgiveren.
«Vi bør drepe han med en gang,» sa kongen.
«Nei!» ropte Bhaggawa, «Ettersom han vil
gjøre det alene, vil det bli lett å fange ham.»
Da Ahimsaka var blitt gammel nok, sendte faren ham til en skole i Takka Sila. Ahimsaka var
det sterkeste, flinkeste og mest lydige barn av
alle barna på hele skolen. Andre barn ble misunnelig på ham og uten at han visste det, fikk
de læreren til å hate ham. Da han hadde fullført
sin utdannelse, sa læreren derfor til ham: «Nå
må du betale for din opplæring.»
«Hvor mye skal jeg betale, Mester?» spurte
Ahimsaka.
«Jeg vil ikke ha penger, men ett tusen menneskefingre fra høyre hånd. Og husk at du
ikke skal ta to fingre fra samme hånd fra den
samme personen.»
Selv om det var en vanskelig sak for ham å
gjennomføre, lovet Ahimsaka å betale sin lær-
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er. Han tok med seg et sverd og dro avgårde
og kom til Kosala. Der gjemte han seg nær en
vei i jungelen og ventet på at folk skulle komme forbi. Når noen kom, løp han ut og drepte
dem, hugget av en finger fra deres høyre hånd
og hengte kroppen i et tre til føde for gribber
og kråker. Av fingrene laget han en krans og
derfor kalte folk ham «Angulimala» (anguli
= fingre, mala = krans).
Angulimala dro så til et annet distrikt og fortsatte med sine drap der. Fordi han drepte så
mange, besluttet kongen i Kosala å ta med seg
sin sterke hær og fange røveren. Da Mantani
hørte dette, gikk hun til sin mann og forsøkte
å få ham til å redde sønnen.
«Kjære, han er svært farlig nå,» sa Bhaggawa,
«han kan ha forandret seg fullstendig og hvis
jeg går dit, kan han drepe meg også.» Men
moren var enda mer glad i sønnen enn seg
selv. Hun tenkte, «Jeg må selv gå til jungelen
og redde ham.»
Nå hadde Angulimala drept 999 mennesker
og hadde tilbragt flere måneder i jungelen
uten mat, søvn eller ro, så han var utålmodig
etter å få betalt sin gjeld slik at han kunne leve
et skikkelig liv. Han tenkte, «Selv om min
egen mor kommer i dag, vil jeg drepe henne
og kutte av henne en finger så jeg kan få ett tusen fingre.»Akkurat denne dagen så Buddha
seg rundt i verden for å se om der var noen
som trengte hjelp, og han så Angulimala og
hans mor. «Jeg må redde dem,» tenkte han,
og dro ut i jungelen. Landsbyboerne så ham
og ropte: «Mester, ikke gå den veien! Den
er for farlig. Kom hjem med en gang!» Tre
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ganger advarte de ham, men Buddha fortsatte
idet han takket dem for deres omtanke.
Nå kom Angulimalas mor inn i jungelen. Angulimala så henne komme og tenkte, «Stakkers kvinne. Hun kommer alene. Jeg synes
synd på henne, men der er ikke noe jeg
kan gjøre. Jeg må holde mitt ord og drepe
henne.» Plutselig kom Buddha til syne mellom dem. Angulimala tenkte, «Det er bra at
denne asketen kommer i veien for min mor.
Hvorfor skulle jeg drepe henne? Jeg vil la
henne gå og drepe denne fremmede.» Og
med sverdet sitt sprang han imot Buddha.
Buddha gikk rolig foran ham og tenkte, «La
denne unge mannen se meg løpe.» Uansett
hvor mye Angulimala løp mot Buddha, klarte
han ikke å nå ham igjen. Til slutt ble Angulimala så trett at han ikke klarte å løpe lenger og
ropte til Buddha: «Stopp! Stå stille!»
«Jeg står stille, Angulimala! Stå du også
stille!» sa Buddha.
Angulimala kunne ikke forstå hva Buddha
mente, så han spurte ham, «Hvordan kan
du si at du står stille når du løper fortere enn
meg?» Buddha sa:
«Jeg står alltid stille, Angulimala, for jeg er
barmhjertig mot alle levende vesener
men du er uten barmhjertighet mot levende
vesener derfor står jeg stille mens du aldri
står stille.»

«Der er en fryktelig drapsmann som kalles
Angulimala og jeg skal dra ut for å fange
ham.»
«Men mektige konge, tenk om du ser
Angulimalas hår raket av og ham i gul kappe.
Hva ville du gjøre med ham?»
«Jeg ville tilbe ham,» svarte kongen.
Da kalte Buddha på Angulimala og de
skremte soldatene løp unna. Men Buddha
stoppet dem og forkynte læren til alle sammen.

Hijra - migrasjon som
frigjøringsprosjekt
Nora S. Eggen
Gjennom historien har mennesker, stilt overfor urettferdighet og undertrykkelse,
funnet en utvei i migrasjon, og i Koranen fremholdes nettopp denne løsningen som
lovende: ”Den som emigrerer for Guds skyld, finner mange muligheter på jorden.”
(4:100) Denne formen for forflytning, som ikke bare er oppbrudd i fysisk forstand,
men som også innebærer et opprør mot urett og en higen etter et nytt og bedre liv,
er i islamsk tradisjon knyttet til begrepet hijra. Som så ofte er tilfelle bygges ikke
koranteksten over utlegginger av slike abstrakte begreper, men over fortellinger,
beskrivelser og oppfordringer til handling, og det er fremfor alt gjennom verbet ”å
emigrere” (hjara) og den aktive partisippen ”emigrant” (muhajir) ideene omkring
hijra formes i koranteksten. Den grunnleggende betydning av verbet hajara er å
reise ut, og det brukes i generell språkbruk om så vel fugletrekk som menneskers
migrasjon. Gjennom sin rotbetydning er ordet knyttet til å bryte bånd, men, som en
av de tidlige leksikografene nevner, også til å forme nye bånd. (Ibn Faris 1971 6:34)
I lys av koranteksten kan migrasjon forstås som et frigjøringsprosjekt som innebærer
to bevegelser: frigjøring fra undertrykking (4:97) og frigjøring ”til Gud og Hans
sendebud”. (4:100)
En forståelse av hijra som frigjøringsprosjekt knytter seg til to skjellsettende hendelser
i islams tidlige historie, kjent under betegnelsene den første og den andre hijra. De
omstendighetene emigrantene søkte å frigjøre seg fra var ikke så svært ulike i de to
migrasjonsprosessene, men den situasjonen de migrerte til var radikalt forskjellig. På
hver sin måte har disse to migrasjonsberetningene fått en paradigmatisk karakter, og
beretningene har blitt forstått i lys av ulike historiske omstendigheter som eksempler
til etterfølgelse i vanskelige tider.

Angulimala ble glad for det Buddha sa og
kastet sverdet bort og knelte foran ham. Buddha velsignet ham og tok ham med til templet
og gjorde ham til munk.
Før kongen gikk ut i jungelen, ønsket han å bli
velsignet av Buddha, så han gikk til templet
med fem hundre hester og soldater. Buddha
spurte ham, «Hva er det som bekymrer deg,
mektige konge?»
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Den første hijra

Den første hijra ble foretatt omtrent fem år etter at profeten Muhammad hadde begynt
å motta åpenbaringene, til nabolandet Abyssinia, dagens Etiopia, på det afrikanske
kontinentet tvers over Rødehavet. Det hadde samlet seg en gruppe tilhengere rundt
Profeten, og det qurayshiske ledersjiktet så ikke nådig på det de betraktet som
oppviglere mot den rådende samfunnsorden. De som ikke hadde tilhørighet til en
sterk stamme eller som hadde mistet sin stammebeskyttelse, sto i fare for å miste sitt
livsopphold og, i verste fall, sitt liv. En gruppe muslimer søkte da tilflukt i Abyssinia. De
qurayshiske lederne på sin side forsøkte å forhindre at flyktningene skulle få fotfeste
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i Abyssinia ved å sende en gruppe for å advare negusen, den abyssiniske herskeren,
mot rømlingene. Negusen hadde tette forbindelser med qurayshiske handelsmenn,
men han var også en oppriktig troende kristen. Det fortelles i de tidlige kildene, som
Ibn Ishaqs profetbiografi, om hvordan det ble holdt en høring, hvor muslimene fikk
legge frem både sin tro og sitt beskyttelsesbehov, og qurayshene fikk komme med
motargumenter. I et forsøk på å diskreditere muslimene appellerte disse til negusens
kristne tro, og ba ham spørre muslimene om hva deres skrifter sa om Jesus. Negusen
ble straks interessert og ba dem fortelle. Muslimenes talsmann, Jafar, sa at Profeten
hadde lært dem at Jesus var Guds tjener og sendebud, Hans ånd og ord, anbrakt i
jomfru Maria. Rørt til tårer lovet negusen dem sin fulle beskyttelse. (Ibn Ishaq 1955,
150 f.)
Den muslimske kontingenten forble i Abyssinia i godt over et tiår (615-628). En del
reiste tilbake til Mekka, men en del forble i Abyssinia helt til 628 og flyttet derfra rett
til Medina. Som frihetsprosjekt var denne første hijra fremfor alt en bevegelse fra en
situasjon med undertrykkelse og delvis alvorlig nød, til en situasjon hvor de under
herskerens beskyttelse hadde den nødvendige frihet til å både utøve sin tro og søke
sitt livsopphold.

Den andre hijra

Den andre hijra hadde en annen karakter. Den situasjonen muslimene søkte frihet fra
var ikke vesensforskjellig fra den første hijra, om enn konfliktene var blitt tilspisset
og situasjonen stadig mer uholdbar. Men den situasjonen man søkte til var radikalt
annerledes. Profeten og hans tilhengere søkte ikke bare beskyttelse i den fruktbare
oasen Yathrib, senere kalt Madinat al-nabi – Profetens by, men et permanent
tilholdssted og en lederposisjon.
Forut for emigrasjonen til Medina hadde Profeten uten hell forsøkt å etablere allianser
i noen andre oasebyer, men i Medina hadde han gjennom møter og to bindende
avtaler skaffet seg en solid base av støtte. Den første av disse to avtalene ble inngått
med en gruppe på seks menn i år 620, mens året etter vendte en gruppe på åttito menn
og to kvinner tilbake og inngikk en avtale om å både adlyde og beskytte Profeten.
I mellomtiden hadde en stor og sterk gruppe troende vokst frem i Medina. Den
politiske situasjonen i Medina var dessuten mer fragmentert enn i Mekka, og det
innebar ikke bare større muligheter for Profeten til å etablere en lederposisjon, men
også at det fantes et behov for en samlende leder.
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populære hos de qurayshiske lederne, så de heller ikke med blide øyne på at de forsvant,
og de fryktet at Profeten skulle etablere en maktbase som i sin tur kunne utgjøre en
mer alvorlig trussel enn muslimene hittil hadde vært. Det var derfor i deres interesse å
forsøke å forhindre at Profeten selv kom seg unna Mekka, og om nødvendig ta livet av
ham. Ibn Ishaq forteller den berømte beretningen om hvordan Profetens unge fetter
og nære venn Ali la seg i hans seng, mens han selv og den trofaste følgesvennen Abu
Bakr flyktet ut bakveien og ut i ørkenen i retning Medina. På veien ble de to forfulgt,
men også hjulpet: både på prosaisk vis av Abu Bakrs barn Asma og Abdullah som
brakte dem mat, og på mirakuløst vis med et spindelvev og et duerede som kamuflerte
den hulen de hadde tatt tilhold i på veien. Profeten og Abu Bakrs inntreden i Medina
ble feiret av mengder av muslimer, mekkanere og medinesere, som sto klare til å bygge
et nytt samfunn. (Ibn Ishaq 1955, s. 222 f.)

Muhajirun og ansar

De mekkanske muslimene fikk betegnelsen muhajirun – emigrantene, og de
medinesiske ansar – hjelpere, og disse to gruppene utgjorde til sammen en stor del
av befolkningen i Medina. Begge disse gruppene skulle komme til å innta spesielle
posisjoner; de første i kraft av hva de ga opp (se Koranen 9:100), de andre i kraft av
deres uforbeholdne imøtekommenhet (se Koranen 59:8-9). Selv om slektskapslinjer
forble viktige for araberne, overtok tilhørighet til disse kategoriene noe av den rollen
stammetilhørighet tidligere hadde hatt.
Forholdet mellom muhajirun og ansar var imidlertid ikke uten spenninger. Et
eksempel er konflikten rundt ledervervet etter Profetens død, hvor grupper blant ansar
aspirerte til ledervervet basert på sin lange tilhørighet i Medina, mens grupper blant
muhajirun snarere mente ledervervet måtte gå til de som hadde lengst fartstid som
muslimer og som Profetens nære følgesvenner. Senere ble en spesiell gunst knyttet til
disse kategoriene, og i tiårene etter Profetens død ble både utnevnelse til posisjoner og
utregning av pensjoner gjort på grunnlag av dem, i tillegg til kompetanse og meritter.

Selve emigrasjonen i år 622 foregikk over tid, hvor grupper av muslimer avviklet sine
virksomheter i Mekka, og reiste mer eller mindre åpenlyst med sine familier og sine
eiendeler for å etablere seg i Medina. Profetens egen avreise fikk imidlertid en mer
dramatisk karakter, og det er herfra betegnelsen ”flukten til Medina”, som man ofte
finner i innføringsbøker og lærebøker, stammer. Om enn muslimene ikke var særlig

Men hva med de muslimene som hadde valgt å bli igjen i Mekka? Koranen viser
stadig til det prisverdige i å emigrere for Guds skyld. Den som er i stand til å gripe til
denne løsningen, men som unnlater å gjøre det, gjør urett mot seg selv og rammes av
straff i det hinsidige (4:97-99). Tolkningstradisjonene knytter denne passasjen til den
historiske situasjonen rundt den andre hijra, og fremholder at det her er etternølerne,
de som ble igjen i Mekka, det er snakk om. Det ble ikke ansett som legitimt å forbli i en
situasjon som krevde underordning når det fantes en situasjon, som riktignok kunne
være mindre lukrativ i materiell forstand, og som krevde at man brøt over tvert med
sitt tidligere liv og sine stammebånd, som i denne samfunnsstrukturen hadde vært helt
avgjørende for ens eksistens, men som innebar religiøs frihet. I religiøs forstand var
imidlertid den individuelle motivasjonen avgjørende, slik det heter i en overlevering
fra Profeten: ”Handlinger står i forhold til hensikten, og enhver oppnår det han har
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hatt til hensikt. For den som utvandrer til Gud og Hans sendebud, blir utvandringen
til Gud og Hans sendebud. Den som utvandrer for denne verdens skyld, eller for å
gifte seg med en kvinne, vil oppnå det han utvandret for.” (De rettvises hager, s. 3)

Hijra som frigjøringsprosjekt

Det fantes også andre grupper i Medina, som de jødiske stammene Aws og
Khazraj. Den første utfordringen etter at Profeten hadde kommet til Medina, ble
altså å etablere en bredt anerkjent ledelse og noen bredt anerkjente premisser for
sameksistensen. Muhammad nøt respekt også blant de som ikke var muslimer, og om
de ikke anerkjente ham som profet, anerkjente de ham som politisk leder. I avtaler
mellom disse ulike partene, den såkalte Medina-konstitusjonen, ble så en del sentrale
prinsipper for sameksistens slått fast.
Som frigjøringsprosjekt var denne andre hijra radikalt forskjellig fra den første; en
frigjøring til en beskyttet, men underordnet og midlertidig posisjon versus frigjøring
til en permanent og ledende posisjon, hvor forordningene, verdiene og etikken i
de åpenbaringene Muhammad hadde mottatt og stadig fortsatte å motta, kunne
få et praktisk uttrykk. Var det først og fremst Profeten og hans tilhengere som ble
frigjort fra undertrykkelse og forfølgelse, eller innebar dette frihetsprosjektet at det
var Medina som ble frigjort fra en konfliktfylt og destruktiv situasjon? Både i tidlige
og moderne tolkninger er like stor vekt tillagt denne siste forklaringsmodellen. (EI2,
oppslag ”hidjra”)
Etableringen i Medina skulle uansett komme til å bli avgjørende for utviklingen av
institusjonalisert islam. Det var derfor fremsynt av den andre kalifen etter Profeten,
Umar, da han under sin styreperiode (634-644) fastsatte at hijra til Medina skulle
være utgangspunkt for en ny tidsregning, altså år null i den såkalte hijrakalenderen.

Ulike forståelser av hijra

Etter at Mekka var erobret i år 630 var det ikke lenger påbudt å emigrere (De rettvises
hager, s. 4), men hijrabegrepet har siden inngått i en rekke ulike diskurser.
Utover i middelalderen antok hijra en betydning som en teknisk term relatert til
begrepsparet dar al-kufr og dar al-islam. Dette begrepsparet refererer til en forståelse
av verden som todelt, bestående av områder hvor ikke-troende styrer og områder
under en samlet muslimsk ledelse, og i et terminologileksikon fra tidlig 1400-tallet
defineres følgelig hijra som ”å forlate det land som styres av ikke-troende for å flytte
til islams land”. (al-Jurjānī 1971, s. 134) En diskusjon i senmiddelalderens Europa,
som i dag, var om det var tillatt å forbli i de ikke-troendes land fremfor å emigrere
til de troendes. Den faktiske geo-politiske situasjonen var og er imidlertid langt mer
fragmentarisk. Likevel eksisterer det en forestilling om ”den islamske verden”, og
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begrepet hijra kan brukes blant muslimer bosatt i Norge om å (re)emigrere til land
hvor man oppfatter at islam spiller en mer fremtredende sosio-kulturell, om enn ikke
nødvendigvis politisk, rolle.
En mer markant politisert forståelse av hijra vokste på 1800- og 1900-tallet frem
med bevegelser som knyttet begrepet til jihad, forstått som frigjøringskrig og opprør
mot en urettferdig og urettmessig hersker. (Masud 1986) Med ideologiske linjer til
den tidlige kharijiyya-bevegelsen, som kun aksepterte tilflukt i deres egne leire som
sann hijra, viser også noen bevegelser som går under betegnelsen al-takfir wal-hijra
(vantroerklæring og emigrasjon) et behov for å markere en total moralsk, politisk og
sosial, om enn ikke fysisk, avstand til alle som unndrar seg deres spesifikke definisjon
av islam. (Timani 2008)
En annen forståelse fremholder hijra som et mer generelt prinsipp: å emigrere for
å oppnå et bedre liv, med frihet i forhold til så vel identitet og religiøs praksis som
økonomisk frihet, frihet fra sykdom eller frihet til å søke kunnskap. (Mawsuaat
42:180) I denne sammenhengen fremstår også beretningen om den første hijra
som paradigmatisk. Her er hijra forstått som emigrasjon til områder hvor islam
ikke er dominerende, men hvor muslimer kan tilbys beskyttelse og dermed frihet
fra undertrykking og forfølgelse, som en tredje geo-politiske størrelse: dar al-sulh
(avtalens område). Mange flyktninger til Norge har hatt nettopp denne forståelsen av
hijra som en underliggende idé.
Man kan også høre omtalt en reemigrering fra Norge til andre land i Europa som
en hijra, her i en forståelse hvor de to paradigmene kombineres. Å slå seg ned i land
med større muslimsk befolkning, som England, og gjerne i byer hvor muslimer er
dominerende, forstås som en frigjøringsprosess for ens, og ikke minst ens barns,
islamske identitet. På den andre siden er det å søke beskyttelse forankret i beretningen
om den første hijra.
I beretninger fra profeten Muhammad omtales hijra som et åndelig vendepunkt.
Det heter at hijra, i likhet med å anta islam og å utføre pilegrimsreisen, innebærer
en altomfattende tilgivelse, altså en frigjøring fra byrder av synd og en ny start. (De
rettvises hager, s. 174) I senere islamsk tenkning ble dette meningsinnholdet brukt
for å forstå hijra i åndelig forstand, som et indre frigjørings- og omvendelsesprosjekt
– en ”hjertets hijra”, som 1300-tallstenkeren Ibn Qayyim al-Jawziyya skriver om.
(Mawsuaat 42:178) Dette er også en begrepsbruk som vi finner i dag, for eksempel
hos Tariq Ramadan forstått som hijra i egentlig forstand (2007), og også som en
tilgjengelig mulighet for dem som ikke kan, eller vil, migrere i fysisk forstand.
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Frigjøringsteologien – dens
utgangspunkt og stilling i dag
Kjell Nordstokke

Innledning

I august 1967 ble det offentliggjort et opprop i Brasil undertegnet av 300 prester.
Dokumentet beskrev den brutale fattigdommen, særlig i den nordøstlige delen av
landet og oppfordret både kirkeledere og politiske myndigheter til å ta ansvar. Denne
hendelsen illustrerer et av utgangspunktene for det som snart skulle framstå som
frigjøringsteologien, nemlig en ny erkjennelse av de uverdige levekårene til store deler
av befolkningen på det latinamerikanske kontinentet. Kirkens folk, både katolikker og
protestanter, begynte på en helt ny måte å engasjere seg i samfunnsspørsmål og tok
offentlig til orde for dyptgripende reformer. Men det førte også til en ny måte å ”gjøre”
teologi på, en uttrykksform som ønsket å få fram at teologi er refleksjon over praksis,
eller med andre ord, kritisk ettertanke som bringer spørsmål om troen på Gud inn i
hverdagens kamp for et menneskeverdig liv.
I denne artikkelen skal vi se på noe av det som kjennetegner den latinamerikanske
frigjøringsteologien, både slik som den tok skikkelse for snart femti år siden, men også
slik den i dag framtrer.

Historien som teologisk sted

Erkjennelsen av fattigdom brakte med seg spørsmål om de historiske årsakene til at
utviklingen var blitt som den ble. Det fikk mange til å konkludere at løsningen på LatinAmerikas problemer ikke var utvikling, det begrepet som politisk allierte i USA og
Europa hadde satt på dagsordenen ved inngangen til 1960-årene, men frigjøring, det
vil si en radikal endring av de samfunnsstrukturene som legitimerte klasseskillene og
holdt store deler av befolkningen nede i fattigdom. Også kirkeledere begynte å stille
slike spørsmål, også om den rollen kirken til da hadde spilt hele siden kolonitiden. En
av dem var den brasilianske biskopen Dom Hélder Câmara som selv hadde vokst opp
under fattige kår og etter hvert ble en av de viktige røstene i kritikken av det daværende
militærregimets utviklingsstrategi som helt klart fremmet de rikes interesser og som
også førte til omfattende brudd på menneskerettighetene. ”Når jeg gir mat til de fattige, kaller de meg en helgen», pleide han si, «men når jeg spør hvorfor de fattige ikke
har mat, kaller de meg en kommunist”.
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Politisk sett var Latin-Amerika på 1960-tallet preget av revolusjonær gjæring. På Cuba var
Fidel Castro kommet til makten, snart skulle Salvador Allende velges til president i Chile.
Ideologier stod steilt mot hverandre, og i stadig flere land gjennomførte de militære
statskupp under dekke av hensynet til ”nasjonal sikkerhet”. Mens alt dette skjedde holdt
den katolske kirke i 1968 et stort kirkemøte i Medellín i Colombia. Temaet var: ”Kirken i
den aktuelle omformingen av Latin-Amerika i lys av konsilet”. Med ”konsilet” menes Det
andre Vatikankonsil som var blitt holdt i Roma noen år tidligere (1962-65) og som hadde
gitt grønt lys for en åpnere og mer samfunnsorientert kirke. Ordet ”omformingen” viser
til den revolusjonære situasjonen på kontinentet, med klar bevissthet om at dette også for
kirken var en tid for oppbrudd. Historiske hendelser ble dermed tolket som ”tegn i tiden”,
som arena for guddommelig nærvær og handling.

Et slikt spørsmål gjelder hva som menes med frigjøring. Gutiérrez peker på tre nivåer i
forståelsen av dette begrepet: Det første gjelder frigjøring fra undertrykkelse i politisk
forstand, fra samfunnsstrukturer som holder mennesker nede i fattigdom. Det andre
gjelder frigjøring fra sosiale og kulturelle tradisjoner som legitimerer marginalisering.
Det tredje handler om undertrykkelse på det åndelige plan hvor bestemte religiøse
tolkningstradisjoner har bidratt til å bekrefte fattigdom og lidelse, for eksempel som
uttrykk for Guds vilje eller skjebnens spill. Virkelig frigjøring forholder seg til alle
disse nivåene, hevder Gutiérrez, men han understreker viktigheten av å starte i det
konkrete og politiske for å unngå at begrepet reduseres til noe som bare gjelder enkeltpersoner eller det trosmessige.

Medellín-møtet ble et vendepunkt i latinamerikansk kirkehistorie, framfor alt fordi
fokus ble flyttet fra interne religiøse temaer til den sosiale virkeligheten som preget
kontinentet, og dernest fordi det innebar en utfordring til å handle. I sluttdokumentet
fra møtet heter det at ”det er nødvendig å kjenne mennesket for å kjenne Gud. (…)
Det er ikke nok å reflektere, få bedre innsikt og snakke. Nå trenges handling”.

En ny måte å lese Bibelen på

Frigjøring som teologisk begrep

En av de mest innflytelsesrike teologene på Medellín-møtet var peruvianeren Gustavo
Gutiérrez. Han ble hovedarkitekten for det som etter hvert ble kalt frigjøringsteologi. I 1971 gav han ut boken ”Teologia de la liberación” som siden er blitt en klassiker
fordi den på en grunnleggende måte gjør rede for hva som er frigjøringsteologiens
hovedanliggender og viktigste synspunkter. Det første som det er viktig å notere, er at
Gutiérrez bekrefter den sosiale virkelighetens betydning som teologisk ”sted”, det vil
si som arena for teologisk refleksjon.
Det begrunner han ved å vise til Bibelens framstilling av Gud som handler i historien,
framfor alt illustrert i Det gamle testamentets fortelling om frigjøringen av Israelsfolket fra fangenskapet i Egypt. Her berettes det at Gud ser folkets nød, hører de undertryktes skrik, kjenner deres smerter, og derfor vil stige ned for å sette dem fri og
føre dem til et godt land (2. Mosebok 3, 7-8). På samme måte vitner også profetene
om Guds blikk for undertrykte og fattige. De mektige refses for å ha brutt retten og
forsøkt skjule urett bak from gudsdyrkelse ( Jesaja 1, 10-17; Amos 4, 1-5).

Frigjøringsteologene har dokumentert at ordet frigjøring har en sentral plass i Bibelen,
slik som vi har sett i fortellingen om frigjøringen fra slavekårene i Egypt. Det er ingen tvil
om at dette i første rekke handler om undertrykkelse i politisk forstand. Men de andre
nivåene hører også med i fortellingen, som når folket underveis på flukt fra fangenskapet
møter vanskeligheter og begynner å lengte tilbake til ”kjøttgrytene” i Egypt. Frigjøringen
er først hel når tankeverdenen er frigjort fra undertrykkende tankemønstre.
Også fortellingene om Jesus ble lest i et frigjøringsperspektiv. Allerede i 1972 publiserte den brasilianske fransiskanermunken Leonardo Boff en bok om ”Jesus Kristus
Frigjøreren”. Fokus var den historiske Jesus, han som solidariserte seg med fattige
mennesker og løste mennesker fra det som holdt dem nede, slik det kommer til uttrykk i programtalen i synagogen i hjembyen Nasaret: ”Herrens Ånd er over meg, for
han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for
å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og
rope ut et nådens år fra Herren” (Lukas 4, 18-19).
I arbeidet med bibeltekstene ble det gjort mange viktige oppdagelser. Noe av det første
var at Bibelen talte med tydelig ord om undertrykkelse og frigjøring, særlig i Det gamle
testamentet, men at dette ikke alltid kom fram i oversettelsene til europeiske språk. Ofte
var uttrykkene gjort mildere enn det som var uttrykt på hebraisk, og det fantes også en
tendens til å plassere utsagnene innenfor en åndelig tolkningsramme.

Derfor må også kirken stille seg på de fattige side, ”opción por los pobres” som det heter i
dokumentene fra Medellín-møtet. Det betyr en grundig analyse av de fattiges situasjon,
noe som innebærer at sosiologien og andre samfunnsfag får en viktig oppgave som samtalepartner til teologien, en rolle som filosofien gjerne har hatt i klassisk europeisk teologi.
Dette innebærer også et tydelig metodeskifte i det teologiske arbeidet: Mens klassisk teologi ofte har argumentert deduktivt, fra det tidløse og prinsipielle i retning av det konkrete
og praktiske, bruker frigjøringsteologene bevisst en induktiv metode slik at utgangspunktet
alltid er hverdagens virkelighet med de spørsmål den reiser til troen på Gud.

Dernest fant de latinamerikanske bibelforskerne at det var en overraskende likhet mellom den sosiale virkeligheten de bibelske forfatterne skrev ut fra og den som de selv kjente
fra sin egen kontekst. Gjenkjennelsen gikk både på erfaringer av fattigdom og sosial marginalisering, men også på den form for ideologisk og religiøse legitimering som datidens
konger bygget sin makt på. Slik er også vår sosiale og politiske hverdag, hevdet frigjøringsteologene, og dette la de til grunn for nødvendigheten av et profetisk samfunnsengasjement, både for å avsløre (”denunciar”) urett og maktmisbruk og for å forkynne (”anunciar”) Guds ”prosjekt” i historien, en verden hvor fred og rettferdighet rår.
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Men dette førte også til en tredje og skjellsettende oppdagelse, nemlig at det var de
fattige som best så denne sammenhengen mellom egen livssituasjon og det Bibelen
gav innblikk i. I Nicaragua formidlet dikterpresten Ernesto Cardenal lesningen fattige fiskere fra Solentiname gjorde av fortellingene om Jesus. I Brasil systematiserte
Carlos Mesters erfaringene fra det han kalte ”folkelig bibellesning” ut fra tesen om at
når de fattige leser bibelen, skjer det noe både med de fattige og med bibeltekstene.
De fattige tar på en måte eiendomsrett til bibelen ut fra erkjennelsen av at bibelen for
det meste ble skrevet av fattige mennesker som forteller om Guds frigjørende nærvær
midt i deres hverdag. Det at de kan identifisere seg med bibelske figurer virker myndiggjørende, både religiøst og sosialt. På mange måter minner dette om den bevisstgjøringsprosessen som den brasilianske pedagogen Paulo Freire hadde utviklet og
som hadde som mål å myndiggjøre fattige mennesker til å være bevisste subjekt.

En ny måte å være kirke på

Erfaringen av å være myndiggjort som bibelleser fikk følger for forståelsen av det å
være kirke. Dette gjelder særlig den romersk-katolske kirke hvor gudstjenestefeiringen
tradisjonelt hadde vært noe presteskapet hadde ansvar for og hvor lekfolket var passive tilskuere til liturgien. Allerede på Medellín-møtet var det pekt på behovet for nye
og mer inkluderende kirkemodeller, og det ble henvist til erfaringer som var gjort med
såkalte ”basismenigheter”. Som navnet indikerer, er dette menigheter på grasrotnivå.
Samtidig ligger det i begrepet en ambisjon om å være kirke nedenfra, basert på de fattiges tro og erfaringsverden.
Det lå flere anliggender bak ønsket om å etablere nye kirkemodeller. Den tradisjonelle
soknekirke-modellen hadde avslørt svakheter som ble forsterket gjennom mangelen
på prester. Store deler av den katolske befolkningen, og særlig de som bodde på landsbygda eller i fattige slumområder, var uten kirkelig betjening. Kirkelederne fryktet at
det kunne føre til at folk mistet kontakt med kirken, og at de i stedet for eksempel lot
seg engasjere i pinsebevegelsen som var på frammarsj, særlig blant de fattige.
Frigjøringsteologenes anliggende var altså å forme kirken på en måte som tok de fattige på alvor. Deres utgangspunkt var at flertallet av befolkningen i Latin-Amerika er
fattig og troende. Derfor er det ikke tilstrekkelig å være en kirke for de fattige, men av
og med de fattige, med strukturer og uttrykksformer som bekrefter de fattiges tro og
kamp for en mer rettferdig verden. Frigjøringsteologi og basismenigheter ble dermed
to sider av samme sak. Gustavo Gutiérrez skrev om de fattiges kraft til å forandre historien – også kirkens historie. Leonardo Boff introduserte ordet ”ekklesiogenese”, kirken
født nedenfra ved at de fattige ”erobret” gudstjenesteliv, bibellesning, bønn og sosialt
engasjement. Dette var ikke noe de bare drømte om, men noe som kunne registreres:
Titusener av basismenigheter ble organisert over hele kontinentet. For det meste bestod de av grupper på 30–50 personer, de feiret gudstjeneste og de lot seg engasjere i
saker som hadde med deres hverdag å gjøre. I ettertid kan det hevdes at de kom til å
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spille en viktig rolle som pådrivere i utviklingen av det politiske liv på kontinentet, fra
autoritære til mer demokratiske systemer.

Reaksjon og strid om frigjøringsteologien

Som vi har sett, frigjøringsteologien vokste fram i kjølvannet av Medellín-møtet i 1968
og kan oppfattes som en følge av den fornyingsprosessen som Det andre Vatikankonsil
hadde lagt grunnlag for. Med det skulle snart bli strid om frigjøringsteologien. Noen
kirkeledere mente at den var for skarp i sin kritikk av den tradisjonelle kirken og dens
ordninger, men enda viktigere var det at mange av frigjøringsteologene aktivt brukte
marxistisk tankegods når de analyserte samfunnsstrukturene. Det gjorde dem politisk
farlige i manges øyne. Det hjalp lite at frigjøringsteologene hevdet at det bare handlet om samfunnsanalyse, og ikke om ideologisk tilslutning. På den annen side var det
mange frigjøringsteologer som åpent støttet den politiske venstre-siden, slik som Ernesto Cardenal. Han gikk inn i sandinistregjeringen i Nicaragua. Det førte til at han mistet
retten til å være prest.
Samtidig fikk vi et klimaskifte i den romersk-katolske kirke, særlig etter at Johannes
Paul II var blitt valgt til pave. I Latin-Amerika var allerede en rekke viktige lederposisjoner inntatt av konservative biskoper, og med støtte fra Vatikanet satte de i gang tiltak for å begrense frigjøringsteologenes innflytelse. Også basismenighetene ble pålagt
å underordne seg den offisielle kirken og dens kontrollorganer. De biskopene og prestene som hadde sluttet seg til frigjøringsteologien, fikk begrenset sitt handlingsrom.

Situasjonen i dag

Klimaskiftet i den katolske kirke har gjort at mange hevder frigjøringsteologien ikke
lenger spiller en viktig rolle i Latin-Amerika, og at den først og fremst er av historisk
interesse. Kritikerne føyer gjerne til at samfunnsendringene, særlig etter kommunismens sammenbrudd ved inngangen til 1990-tallet, i stor grad har gjort frigjøringsteologien irrelevant. Poenget er ikke lenger undertrykkelse og frigjøring analysert i
klassekampperspektiv, hevdes det.
Uten tvil har mye endret seg siden frigjøringsteologien tok form på slutten av 1960-tallet. Men det er frigjøringsteologene de første til å bekrefte. De har alltid hevdet at
samfunnsanalysen må være kritisk og derfor åpen for nye analyseredskaper og konklusjoner. Derfor ser vi at de i dag i mye større grad fokuserer på rollen til sivilsamfunnet,
på sosiale mekanismer som enten ekskluderer eller inkluderer, og på bygging av kritisk
samfunnskompetanse (”construir cidadania”). Vi ser også en vektforskyvning når det
gjelder hvilke teologiske spørsmål som gis oppmerksomhet. Spiritualitet og håp er
blitt sentrale temaer, kanskje ut fra en ny erkjennelse av at de samfunnsendringer en
gjerne ville se, ikke kom så snart en gjerne ønsket.
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De teologiske grunnholdningene er imidlertid i stor grad de samme som før, og særlig det metodiske grepet som forplikter til å ta utgangspunkt i hverdagens erfaringer
i refleksjonen om hva det betyr å tro på Gud og ha del i kirkens oppdrag i verden.
Kvinners plass i kirken og i samfunnet, konsum og globaliseringer, vår tids økologiske
utfordringer – dette er noen eksempler på temaer som i dag gis oppmerksomhet.
Omgivelsene, både de internt kirkelige og de samfunnsmessige, kan ha gjort at frigjøringsteologene oppfattes å være mer lavmælte i dag enn for førti år siden. Bøkene deres selges nok i færre opplag. Men sporene de har satt, er blitt stående, kanskje vel så
mye på grunn av spørsmålene de stilte og måten disse ble stilt på, som alle svarene de
forsøkte å gi. Det er spørsmål som har fått ny aktualitet når den romersk-katolske kirke
for første gang har fått en pave som kommer fra Latin-Amerika. Det ville være helt feil
å framstille Frans I som en frigjøringsteolog. Ikke desto mindre bærer det han sier og
måten han opptrer på med seg ekko av det som alltid har vært frigjøringsteologenes
anliggende: De fattiges virkelighet og hvordan deres tro og erfaringer utfordrer kirken
til handling.

Kjell Nordstokke (f. 1946)

• dr. theol., professor em. ved Diakonhjemmet Høgskole
• E-post: nordstokke@diakonhjemmet.no
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Kairosdokumentet – et kristenpalestinsk kampskrift for frigjøring
Marit Skjeggestad

11. desember 2009 ble det som er blitt kalt det palestinske Kairos-dokumentet, offentliggjort
i Betlehem i et seminar med lokale og internasjonale deltakere. En gruppe teologer, ledere
og engasjerte menighetslemmer fra de fleste kirkene i området hadde arbeidet sammen over
tid og skrevet et dokument under overskriften «A moment of Truth».
Kairos Palestina er det offisielle navnet på dokumentet som kan leses både som et politisk
og religiøst frigjøringsskrift. Det er et opprop imot Israels okkupasjonspolitikk og for
palestinernes frihet. Forfatterne henvender seg både til det israelske og palestinske folk
og deres myndigheter og til et bredt, internasjonalt publikum. Alle adressater, uavhengig
av sin posisjon i det politiske verdenssamfunnet og i det økumeniske kirkelandskapet, blir
oppfordret til å høre, vurdere og ta stilling til både de teologiske og de politiske implikasjoner
av dokumentets anliggende. Målet er frigjøring og rettferdighet. De mener at vi alle kan
bidra til at palestinerne skal bli frigjort fra den ulovlige okkupasjonen. En hovedsak for
forfatterne er at ingen frihet er rettferdig, god og varig, hvis den bygger på andres ufrihet.
Som kristne tror de på en skapende Gud som gir alle mennesker lik verdighet, og at det
åndelige ikke kan løsrives fra det materielle og det politiske.
Forfatterne har sett seg lei på at den ene forhandlingsrunden etter den andre gjennomføres
uten at man kommer nærmere rettferd og fred, frihet og likeverd. Som representanter
for de palestinske kristne kirkene vil de derfor kjempe fram en reell forandring for det
okkuperte folk og kirkene i Israel/ Palestina med alle fredelige midler.
De palestinske kirkelederne tror det er mulig at kirker, enkeltmennesker, frivillige
organisasjoner og internasjonale sammenslutninger kan gå sammen om å endre
praksis. En innsats nedenfra kan legge forholdene til rette for fredelig sameksistens
mellom israelere og arabere og mellom kristne, muslimer og jøder i Det hellige land.
Kairosdokumentet kan også kalles en bekjennelse og et kampskrift som særlig oppmuntrer
kirkene i verden til å vende om fra sin lunkne, tause og handlingsfattige rolle og i stedet samle
seg og reise seg imot den folkerettsstridige okkupasjon av palestinsk land og liv. Dernest
utfordres kirkene til å gjøre alvor av den ufravikelige erkjennelse at troen og forkynnelseseller bekjennelsesordene i det kristne livet alltid må ledsages av kjærlighetens gjerninger –
og at rettferdigheten krever mer enn ord. Det kreves handling. I praksis etterlyses en vital og
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handlingsorientert ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen og aktiv solidaritet med det
okkuperte palestinske folk i deres kamp for frigjøring. Noen av handlingsalternativene er for
eksempel å boikotte varer og tjenester fra ulovlige, israelske bosettinger.
Kairos Palestina er et kirkelig og økumenisk nødrop. Det er et vitnesbyrd fra palestinske
kirkeledere i fellesskap om hvordan de opplever livet under Israels okkupasjon. De vil vitne,
så vi som hører skal vite og reagere. I dette dokumentet settes den palestinske erfaring av
urettferdighet, undertrykkelse og ufrihet inn i en kristen teologisk tolkningskontekst. De
henvender seg således til sine trossøsken i det verdensomspennende kirkefellesskap med
en profetisk røst som kaller kirkene til en radikal etisk reorientering. Derfor forventer
forfatterne også at de kirkelige adressatene gir verbale svar og en respons i form av
handling som er i tråd med det rop de har hørt.

Rettferdighet – etisk nødvendig, både kristelig og politisk

Kairos-dokumentet etterlyser trofasthet hos verdens kristne og ber om at de holder fast ved
den hele og fulle kristne og politiske sannheten. Forfatterne mener dette er særlig påkrevet
i en situasjon hvor kristne er splittet i synet på hva som er Guds vilje for Israel og Det hellige
land. Kristensionismen er ifølge dokumentet kjetteri. De mener at kristensionisme er en
teologi som i denne situasjonen bør fordømmes som falsk lære fordi den rettferdiggjør
okkupasjon og lidelse på Vestbredden og i Gaza. De palestinske kirkelederne utfordrer
både kristne og hele verdenssamfunnet til å støtte palestinsk politisk frigjøring, og de
mener den himmelvide forskjellen på okkupant og okkupert må inn i regnskapet.
Kairos speiler opplevelsen av at det haster. Det greske ordet kairos betegner tid,
avgjørende tid, et tidsskille. I kristen kontekst skal det forstås som det øyeblikket da
mennesket kalles av Gud til å gripe muligheten til å la seg omvende og forvandles. I
Det nye testamentet brukes det igjen og igjen for å betegne tiden for Kristi komme
og nærvær i verden. Den konkrete politiske virkeligheten i "Det hellige land" angår
alle, både kristne og andre, i følge forfatterne, men som kristne er vi forpliktet på
Guds lov. Oppgjør med urett og kamp for rettferdighet og verdighet hører naturlig
med i det kristne livssyn. Derfor kan de som palestinske kristne rope at nå er det på
høy tid at okkupanten vender om og bryter opp fra uretten. Nå er det på tide at våre
medmennesker tar grep og snur tiden fra undertrykkelse til frihet. De undertrykte
ofrene venter på sin frigjøring. Det er på tide med fred gjennom rettferdighet.
Overgriperne må straffes og gjøre opp for seg. De undertrykte må få sin frihet.

Israels okkupasjon og kravet om palestinsk frigjøring

I tiden omkring 1948 tok Israel med makt land, olivenlunder, jordbruksmark og
bygninger med innbo fra den palestinske befolkning som ble drevet på flukt. Mange
av flyktningene låste dørene og tok nøkkelen med seg. Denne nøkkelen er den dag i
dag et sterkt symbol for retten til å vende tilbake, vende hjem. Landområdene som
Israel tok, var mye større enn det som var fremforhandlet for den nye jødiske staten
i FN. I seksdagerskrigen i 1967 gjentok en lignende tragedie seg, men den innfødte
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befolkningen lot seg ikke like lett fordrive denne gangen. Det internasjonale samfunn
ved FN nedfelte raskt en resolusjon som slo fast at Israel ulovlig hadde annektert og
okkupert fremmed land. FN krevde tilbaketrekning til grensene før krigen i 1967
og umiddelbart opphør av okkupasjonen. Men intet skjedde og ingen grep inn. Nye
massakre av palestinere fant som kjent sted i Libanon i 1978 og 1982 med sterk israelsk
medvirkning eller drivkraft, etterfulgt av nye FN-resolusjoner om betingelsesløs
tilbaketrekning. Og siden den gang har man fortsatt å vise til resolusjoner, rettferdighet,
dialoger og politiske prosesser i bilaterale og multilaterale fora.
Palestinerne har opplevd den ene forhandlingsrunden etter den andre uten at de kommer
seg ut av en fortvilet situasjon som okkupert. De erfarer at det palestinske folk er kneblet
under Israels strenge okkupasjonspolitikk. Mens noen tyr til terror og vold i kampen mot
okkupasjon og undertrykkelse, er det andre som kjemper for frigjøring med ikke-voldelige
midler. Dette er også bakgrunnen for at de palestinske kirkelederne har oppfordret
verdenssamfunnet til å boikotte Israel og deres okkupasjonspolitikk. De utfordrer det
internasjonale fellesskapet til ikke å støtte okkupanten gjennom økonomisk samhandling,
men rope ut et klart nei som ledsages av en fredelig, men effektiv handling som boikott er.

Boikott som fredelig virkemiddel for frigjøring

I skrivende stund er EU kommet frem til en beslutning om å svarteliste og boikotte
varer og tjenester som kommer fra de ulovlige israelske bosetningene som er bygget på
palestinsk jord. Kairos Palestina er et dokument til verden hvor palestinske kirkeledere
oppfordrer til boikott av og sanksjoner mot Israel fordi denne staten okkuperer palestinsk
land og bryter med FNs konvensjoner og folkeretten. Da Kairos-dokumentet ble lansert i
norsk oversettelse kom boikott opp på dagsorden også i Den norske kirke. Argumentene
for boikott som et effektivt og fredelig virkemiddel i kampen for fred, fremmes samtidig
som man viser til de erfaringer kirkene gjorde under frigjøringsprosessen i Sør-Afrika.
De palestinske kirkelederne trekker selv paralleller til det sørafrikanske Kairosdokumentet som ble lagt frem i 1985. Den gang var Kairos en kraftig vekker for kirker
verden over i kampen mot det sørafrikanske apartheid-regimet. Det som skjedde
da de palestinske kirkelederne utformet sitt eget Kairos var at de identifiserte det
palestinske folk med de svarte i Sør-Afrika den gangen. De palestinske teologene
mener situasjonen de befinner seg i på Vestbredden og i Gaza ikke er ulik den de
svarte befant seg i under apartheid. Erkebiskop Desmond Tutu har sagt det rett ut:
Det regimet palestinerne lever under er apartheid.
Med disse parallellene er spørsmålet om boikott og effekten av boikott nærliggende.
Den økonomiske boikotten av Sør-Afrika var delvis et resultat av en verdensvid
kirkelig mobilisering. Ikke bare var det en ikkevoldelig strategi som fikk sterk støtte
internasjonalt, men boikotten bidro også sterkt til apartheid-regimets fall.
De palestinske kirkelederne har høstet kritikk for med boikottforslaget å ville staten
Israel til livs. Men i et svar på kritikken presiserer de at de ønsker fred og trygghet for
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både palestinere og israelere. De sørafrikanske teologene som har bistått palestinerne
i prosessen som ledet frem til Kairos-dokumentet, vet bedre enn de fleste at boikott
ikke er en hevnaksjon eller ønske om utslettelse av Israel. Desmond Tutus liv er et av
de sterkeste vitnesbyrdene på dette: Den samme mannen som reiste verden rundt
for å overbevise stormaktene om boikott av apartheid-regimet, ledet omfattende og
krevende forsoningsprosesser etter regimets fall.
Eksempelets makt fra frigjøringsteologien i Sør-Afrika er sterkt. De palestinske
kristne minner oss om at boikott ikke er det samme som å erklære krig, men det kan
være en betydningsfull protest mot undertrykkelse. Det kan være et effektivt, ikkevoldelig våpen i kampen for frigjøring. Det er en solidaritetshandling som virker, en
fredsstrategi som er forenlig med og endog oppmuntret av kristen teologi.
De palestinske kristne som støtter denne linjen, mener at boikott ikke innebærer noen
enkle fiendebilder eller at de vil okkupanten Israels undergang. Men boikott er her
tenkt som en talehandling, en tydelig måte å føre en dialog på. En måte å si nei på.
Det er en måte å stille den andre part til ansvar. Sagt med kristen-kirkelig terminologi:
Boikottens tale er et kall til omvendelse, bort fra uretten – en omvendelse som kan
berede grunnen for forsoning. Forsoning og tilgivelse krever et oppgjør med uretten,
det vil si et rettsoppgjør. For staten Israels vedkommende kreves derfor et rettferdig
oppgjør med okkupasjonens undertrykkende konsekvenser for det okkuperte folk.

Kristen frihet og den politiske frigjøring fra urett

Den kristne frihet omfatter hele menneskelivet, også på et dennesidig, menneskelig plan,
også på et samfunnsmessig og kollektivt plan. Det handler om at det skapte liv skal få utfolde
seg ut fra egen iboende, gudegitt frihet, men denne frihet skal ikke fortrenge andres rett til
liv og rettferdighet.
Felles for den ene, universelle og kristne kirken er at på alle steder og til alle tider er kirken
kallet til i tro å ta sitt kors opp og følge Jesus Kristus. Om man følger Kristus, vender man om
(gresk: metanoia) fra synd og urett. Etterfølgelsen krever en “radikal etisk reorientering”,
for å bruke en kjent formulering fra den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer.
De palestinske kirkelederne ber den verdensvide kirke om å (er)kjenne deres lidelse
og deres sår, og å respondere med en felles fredsstrategi og med ikke-voldelig motstand
mot krenkelsene. Forsoning, tilgivelse og helbredelse krever et reelt oppgjør med
uretten og en reell forvandling. De palestinske kirkelederne erklærer at det ikke er nok
med støttende ord og verbal solidaritet fra kristne søsterkirker. De imøteser solidaritet
i form av gjerninger og det forventes tydelige reaksjoner i form av aktiv handling.
Dokumentet er en klar og sterk uttalelse om at verdens kirker må ta avstand fra enhver
bibeltolkning og teologi som understøtter okkupasjon, diskriminering, frihetsberøvelse og
undertrykkelse.
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Den kristne kirke må, for å være troverdig og pålitelig, følge apostelens ord om at “vår
kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling” (1. Joh. 3, 18). Dette innebærer
ikke at våre idealer om ordveksling og dialog med begge parter i en konflikt er uforenlig
med handling og praktiske reaksjoner for å stanse urett og fremme rett. Men våre ord i
dialog må samsvare med våre gjerninger og med praktisk politikk. Kirkens identitet hviler
i Jesus som aldri stilte ord og gjerning opp mot hverandre, men var selv inkarnasjonen av
begge i en uatskillelig enhet. Dette vil, i tråd med Kairosdokumentets anbefaling, innebære
at kirkene i sin tale om rettferdighet og fred lar sine ord ledsages av handling. Det vil i
praksis bety (blant annet) økonomisk boikott av varer og tjenester produsert og levert fra
ulovlige bosettinger på okkupert jord.
Kirkens tale om rettferdighet og fred, om kjærlighet og barmhjertighet kan ikke
reduseres til vennlig avvisning av motstand og konflikt. I bibelsk perspektiv forkynner
sanne profeter Herrens vrede og dom over uretten. Kampmotivene i den kristne tro
er framtredende både i Jesu forkynnelse og i den nytestamentlige brevlitteraturen.
Freden har en pris. Rettferdighet har en pris. Kampen mot vold, krenkelser og urett
krever innsats, kløkt, smerte og pågangsmot. Forfatterne av det palestinske Kairosdokumentet er tydelige på at kristne må, som Kristi etterfølgere, være forberedt på å
tåle den belastning og byrden det er å dele sine søskens lidelser og stå opp med dem i
kampen mot ulovlig okkupasjon og dens destruktive konsekvenser, selv om det koster.
Kairos Palestina er klinkende klar i sin kritikk av hvordan det internasjonale samfunnet og den verdensvide kirke nærmest har vært handlingslammet i kampen mot
okkupasjonens brutalitet. Det er ingen tvil om at formålet med oppropet er å bidra til
kampen for frigjøring fra okkupasjon og til et liv i tillit, åpenhet, respekt og kjærlighet.
De palestinske kirkelederne forsøker å overbevise den verdensvide kirke og det
internasjonale samfunn om at det kreves reell endring, både i ord og gjerning, både i
det politiske og i det teologiske, for at vi skal være sannferdige mot vår tro, vårt håp og
vår kjærlighet. Politisk frihet er her både begrunnet og legitimert gjennom teologisk
argumentasjon og religiøs overbevisning. For dem vil politisk frihet være veien til
helhetlig frigjøring for alle, både for det palestinske folk og for israelere som gjennom
okkupasjon skaper ufrihet også for sin egen befolkning.
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Et sannhetens øyeblikk – Kairos Palestina, Oslo 2010 (lett søkbart på nettet).
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Denne teksten er en preken bidragsyteren holdt i Göteborgs
Synagoga i februar 2012.

Parashat Beshalach
- Med hjärta mitt i uttåget
Benjamin Gerber

frigjøring

Det var därför jag blev lite förfärad över hennes uttalande att hon nu ville kallas Jasmin. Visst, jag vet att inte ta allt som kommer ur munnen på ett femårigt barn på
fullaste allvar – och jag vet att det är ett vanligt inslag i en individs identitetskapande
process att vilja vara någon annan, men på ett känslomässigt plan, så var detta ett hårt
slag för mig. Sen slogs jag av en snilleblixt!
Det fanns ju en film med en cool, tuff och vacker princessa, som hette Zipporah, den
animerade Prinsen av Egypten! Det är en magnifik film som varit lite för avancerad
för Zipporah att titta på tidigare, men nu var stunden inne. Jag hade också tur i att
Dreamworks som gjort filmen gav Zipporah en mycket större roll i berättelsen än hon
hade i Torahn, för att spela upp romantiken och spänningen, men det var ju bara bra!

Jag har världens bästa väckarklocka. Det finns nog inget som kan få upp en ur sängen
bättre än en femåring som hoppar på en och säger: “Upp nu, pappa! Jag vill titta på
Bolibompa!” oavsett vilken tid det är på morgonen, och har jag tur, börjar väckningen
efter klockan 6 på morgonen...

Nu fick Zipporah, min dotter, se sin namne som hjältinna och prinsessa (OK, dotter
till en överstepräst, men sak samma) i en spännande animerad film om det judiska
folket! Men vad jag hade glömt sen jag sist såg filmen – för flera år sedan, var vilken
effekt den har på mig.

I onsdags skedde en ändring i rutinen: istället för att min dotter ber mig sätta på
TVn, sa hon: “Jag tycker inte om mitt namn! Jag vill heta Jasmin!” Jasmin är prinsessan i Disneys tecknade långfilm Alladin, som hon nyligen hade blivit förtjust i.

Jag ska beskriva den effekten strax, men först låt mig nämna något annat, relevant i
sammanhanget. På Limmud-konferensen i England i år träffade jag en ung filosof och
lärare vid namn Sam Lebens. Lebens tillhör det nya intellektuella gardet inom den
ortodoxa världen som vill ifrågasätta ortodoxins reflexmässiga försvar av Torahn som
det judiska folkets historiebok.

Nu ska jag säga att jag och min fru, Alisa, funderade länge på vad vi skulle kalla
våra döttrar. Vi hade många specifika krav på namnet: det skulle vara hebreiska - att hon hela livet skulle vara stolt över sitt judiska arv; det skulle vara ovanligt, så att hon slapp bli den 4:e Rebecca eller 3:e Naomi, på det judiska dagiset; namnet skulle komma från en betydande person i Torahn eller Tanach,
som hon kunde identifiera sig med; namnet skulle vara förhållandevis lätt att
uttala i på svenska, engelska och italienska, de tre språken hon har med sig i livet.
Det var en hög ribba att nå upp till, men vi hittade det i namnet Zipporah. Hon var
Moshes hustru, och fast hon, som alla kvinnor, var en marginal karaktär i Torahn, var
hon mycket viktig för Moshes utveckling från egyptisk prins till det judiska folkets
största ledare och profet. Det var ju hon som Moshe mötte när han var på flykt från
farao, och det var hennes far Jitro, prästen av Midjan som tog in den unge mannen och
gav honom ett hem och en familj. Så fort Alisa föreslog namnet, visste vi båda att den
var perfekt på alla sätt.
Under dessa fem år som gått, sedan Zipporahs födelse, har jag hängt med på denna
otroligt spännande resa att få lära känna denna unga dam. Så viljestark och envis, men
så känslig och kärleksfull, med en sådan underbar humor och som sedan hon kunnat
tala och ställa frågor, självmant bett mig berätta för henne allt jag kan ur vårt folks
rika historietradition. Berättelsen om Moshe och om Zipporah har alltid varit en av
hennes favoriter.
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“Det finns många bra historieböcker i världen, historieskrivning som har förändrat
vårt sätt att förstå vår värld och vår samtid, men ingen tar skildringar ur dessa historieböcker, omvandlar dem till ritualer för att återuppleva dem.” påpekade han. (Du
kan läsa Lebens utförliga artikel Religious Belief and Make-Believe på bloggen Philosophy of Judaism.)
Han menade att det är mycket viktigt att förstå vad t.ex. franska revolutionen betyder
för Europas historia, men det markeras i Frankrike av festligheter, inte av att alla i sina
hem hugger huvudet av en docka som ska representera Ludvig XIV eller slår ner en
väg som ska representera stormningen av Bastille-fängelset.
Men vi tar berättelser ur Torahn, som just uttåget ur Egypten och återupplever den
varje år, med att smaka på bittra örter och saltvatten och Matsa – fattigdomens bröd.
Vi sjunger sånger för att hylla miraklen som ledde folket till frihet och tackar Gud för
att vi är fria. Denna sedermåltid och helgen Pesach, firar vi inte för att våra förfäder
blev fria – nej, vi firar den för att VI blev fria. Vi läser i förra veckans parasha, tre versen
innan denna veckas läsning börjar, vad vi ska berätta för våra barn om denna händelse: När din son en gång frågar dig vad detta betyder skall du svara: «Med sin starka
hand förde Herren oss ut ur Egypten, ut ur slavlägret.» Shemot 13:14
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Detta är egentligen ett absurt bud. Själva stycket börjar med orden “När Herren fört
dig in i kanaaneernas land...”. Den första generationen, de som faktiskt befriades från
Egypten, dog i öknen, under den 40-åriga vandringen, så detta är de facto ett bud
som ska hållas av den första föräldrargenerationen som INTE upplevde uttåget ur
Egypten. Man kan ju säga att Torahn instruerar dem att ljuga för sina barn när de säger
Herren förde OSS, ut ur Egypten.

Jag ville först inte att min dotter skulle se mina tårar, men tänkte sedan, varför
ska jag dölja mina känslor för henne? Känslorna är inget att skämmas över. Det
är inte en animerad film som väcker dem hos oss, utan förmågan att identifiera oss så starkt med våra myter att de blir till en del av oss. Torahn är nämligen
mycket sannare än någon empiriskt bevisad historiebok – Torahn är vår identitet,
våra liv, våra förfäder och våra barnbarnsbarn. Torahn är här och nu och evig.

Men det är endast en osanning på det historiska planet. Sam Lebens menar att vi gör
Torahn en björntjänst när vi försöker envist definiera den som historia. Då kan man
leta sig igenom arkeologiska lämningar och upptäcka att det inte finns något bevis
för att 1,5 miljoner människor vandrade ut ur Egypten – en kultur som var på sin tid
världsmästare i historieskrivning – och vandrade genom öknen under någon längre
resa. Envisas vi med att behandla Torahn ordagrannt som en historiebok, så målar vi
in oss i ett hörn som vi har svårt att ta oss ut ur.

Kl. 6:30, en mörk och frusen januarimorgon i Göteborg, förde Gud återigen, med
stark hand, både mig och min Zipporah, ut ur Egypten.

Låt oss istället säga att Torahn inte representerar en historisk sanning, utan en mytisk
sanning. Tänk att jag får tag i en tidsmaskin och reser till Egypten för 3500 år sedan,
just vid den tid och plats som Torahn beskriver att uttåget skedde. Kanske blir jag
vittne till ett av världens mest formativa händelser, men mer troligt är att inte kommer
se något alls – för troligtvis skedde det inget historiskt uttåg ur Egypten! Vet ni vad
jag skulle då förändra vid mitt sederbord under nästkommande Pesach? Inte ett dyft.

Shabbat shalom!
Teksten er tidligere publisert på forfatterens blogg http://torahblogga.blogspot.no/

Benjamin Gerber (f. 1978)

• Religionspedagog i Judiska församlingen i Göteborg.
• E-post: benjaminigbg@gmail.com

Slaveriet i Egypten och uttåget därifrån, mötet med Gud vid Sinaiberg och vandringen genom öknen – allt detta HAR hänt, inte för att det går att bevisa, utan för att vi,
det judiska folket, har under flera tusen år upplevt det! Vi har firat helgerna, diskuterat
och föreställt oss lidandet under piskan och den otroliga glädjen vid befrielsen och
kopplat det till allting som hänt vårt folk sedan dess! Torahn är sann för att vi upplever
den inom oss, hör det från våra föräldrar och berättar det för våra barn.
Så när jag tittade på Prinsen av Egypten med min Zipporah, började tårarna rinna
ned för mina kinder vid synen av det förslavade och besegrade folket, som reste sig
med sina få ägodelar och husdjur och lämnade fångenskapen bakom sig. Jag grät när
en tecknad farmor tvekade inför åsynen av ett vidsträckt öken framför sig, och när en
liten flicka, hennes barnbarn, tog hennes hand och började djärvt gå framåt (2:43 i
videon). ( Jag gråter när jag skriver detta.)
När folket stod inför havet och faraos krigsvagnar dundrade emot de skräckslagna
människorna, med ryggen mot ett hav som de inte kunde korsa, kände jag deras fruktan, fast jag visste vad som skulle hända, och när havet delade sig under Moshes stav,
och folket gick mellan två väggar av vatten, kände jag deras förundran. När de till sist
kom till andra sidan och deras plågoandar hade försvunnit under de tillbakaforsande
vattenmassorna, grät jag igen av glädje och lättnad.
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Begrepet frigjøring
i et humanistisk perspektiv
Morten Fastvold

«Mennesket er født fritt, men overalt er det i lenker» skrev den franske
filosofen Jean-Jacques Rousseau. Så hvis vi mener at vi er født frie, slik FNs
menneskerettighetserklæring fastslår, virker det paradoksalt at vi underkaster oss
restriksjoner av samfunnsmessig og kulturell art. Da gjør vi jo oss selv ufrie gjennom
våre egne lover og regler og normer. Burde vi ikke i stedet frigjøre oss fra alt dette for
å leve i pakt med vår natur? Samt finne tilbake til «den edle villmann» som vi ifølge
Rousseau huser innerst inne, og som bare hemmes av institusjonell tvang og kulturelle
normer?
Rousseaus edle villmann spøkte utvilsomt i bakgrunnen da hippier og sekstiåttere slo
ut håret på seksti- og syttitallet. Uten helt å være klar over det baserte de sitt uhyre
positive menneskesyn på en vulgæroppfatning av Rousseau (han hadde ikke bifalt noen
«fri» oppdragelse der alt er lov). Frigjøring fra kapitalens, moralens, tradisjonens og
religionens lenker var et sentralt anliggende for de unge samfunnsomveltere, enten de
var blomsterbarn eller venstreradikalere. Først når dette var oppnådd, ville vi kunne
leve sammen i fred og harmoni og la hundre blomster blomstre.

frigjøring

Kulturradikalismen og Vestlandsfanden

Rousseaus edle villmann står ikke høyt i kurs i de abrahamittiske religioner. De lærer
oss ikke at mennesket er godt av natur. Tradisjonell kristendom lærer oss tvert imot
at vi er født syndige og må tuktes til å gjøre det gode. Etter episoden med slangen og
eplet ble arvesynden menneskehetens svøpe, påfallende nok fordi man hadde spist av
kunnskapens tre. I tillegg gjør Djevelen sitt for å bringe oss vekk fra den smale sti og
ut på fortapelsens brede vei. Muslimske menn som glaner på toppløse norske kvinner,
tenker nok sitt om det. Hvordan kan folk her til lands, også presteskapet, se igjennom
fingrene med slikt? Hvordan skal det gå med et så dekadent samfunn?
Mørkemenn hadde vi imidlertid også før fremmedarbeiderne kom − og da spesielt
Vestlandsfanden, som hovedstadens kulturradikalere gjorde til en mytisk skikkelse.
I mellom- og etterkrigstiden ble Vestlandsfanden selve innbegrepet av provinsielt
trangsyn, herskerlyst og intoleranse som måtte bekjempes i frigjøringens navn. Mye
av kulturkampen dreide seg nettopp om å utbre en sekulær, frisinnet livsstil, der ikke
minst et utvunget forhold til alkohol og sex sto sentralt. Til grunn for dette lå en
bramfri ateisme og en tro på vitenskap og opplysningstidens idealer − samt Rousseaus
spøkelse. Mennesket var slett ikke født syndig, slo man fast, men var godt av natur.
Det var dette vi måtte basere vår barneoppdragelse og våre samfunnsinstitusjoner på.
Kan vi derfor si at den sekulære humanismen, eller livssynshumanismen, er kulturradikalismens og Rousseaus ektefødte barn? Ja, til en viss grad. Men med en sterk
reservasjon når det gjelder forestillingen om den edle villmann. Han er nemlig ikke
det eneste alternativet når vi forkaster ideen om arvesynd og menneskets syndige
natur, slik Rousseau gjorde helt rett i. Vi kan også mene at mennesket verken er ondt
eller godt av natur, og at vi har kapasitet til både å gjøre ondt og godt.

Nå som de motkulturelle bølgene har lagt seg og grånende sekstiåtterne gremmer
seg over dagens konforme ungdom, snakkes det adskillig mindre om frigjøring. De
kvinner som brant bh-en for å frigjøre seg fra tradisjonelle holdninger til kropp og
kjønnsroller og dobbeltmoral, må attpåtil svelge at «feminisme» har fått en utdatert
klang − samtidig som unge kvinner tar alt feminismen har oppnådd for gitt, og like
fullt hengir seg til kirkebryllup, cupcakes og rosablogger.

Da blir det de kulturelle normene og de samfunnsmessige rammene vi skaper oss, som
langt på vei avgjør hvor onde eller gode vi blir mot hverandre. Opplysningstidens store
tenker Immanuel Kant betonte at det knapt er mulig å handle ut fra de morallover han
formulerer hvis det hersker lovløse tilstander. Derfor blir det maktpåliggende å skape
samfunnsinstitusjoner som siviliserer mennesket og gjør det mulig å handle moralsk.

Dette sier sitt om hvor kort historisk hukommelse vi mennesker har (jf. dagens ungdom). Og om at verden sjelden blir slik man forestilte seg det (jf. dagens sekstiåttere).
Samt om hvor raskt normene for hva som anses som greit og naturlig, kan endre seg.
Når kvinner for eksempel forarges over at de ikke kan sole seg toppløs i Oslo østs
parker uten å få trakasserende blikk fra nye landsmenn, glemmer de at det bare er
noen få tiår siden også norske menn ville ha glant på samme vis. Tenker vi oss femti år
tilbake i tid, må vi mentalt forflytte oss til en ganske annen verden enn den vi nå bor i.

Fornuftens tidsalder og skepsisen til mennesket
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Livssynshumanismen anser seg gjerne som et barn av opplysningstiden, med dens
utviklingsoptimistiske tro på fornuft og vitenskap. Men kimen finner vi hundre år
tidligere, i det som kalles fornuftens tidsalder, og som kulminerte etter fredsavtalene i
Westfalen i 1648. De gjorde slutt på Trettiårskrigen, som var den blodigste av en rekke
religionskriger som herjet det vesteuropeiske kontinent etter reformasjonen. Med
denne freden så man konturene av en ny politisk orden, basert på selvstendige stater i
fredelig sameksistens, selv om de har ulike religioner.
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I dette nye politiske klimaet dristet noen filosofer seg til å foreslå et skille mellom
kirke og stat. Man hadde jo sett hvor galt det gikk når ikke bare kirken, men også
statsmakten så det som sin plikt å frelse den enkelte borgers sjel. Først ut var Thomas
Hobbes, som i hovedverket Leviathan fra 1651 beskriver menneskets natur som alt
annet enn god. Mennesket er snarere som en ulv mot mennesket, og i en naturtilstand
der det verken finnes politi eller lover, vil livet være «nasty, brutish, and short». I
kontrast til den naturrettstenkning Thomas Aquinas knesatte på tolvhundretallet, og
som går ut på at Gud har skapt en objektiv, moralsk orden vi må gripe både med hodet
og hjertet, anerkjente Hobbes bare én naturgitt rettighet: retten til å forsvare oss selv
og våre nærmeste med alle midler.

Også en kristen tenker som John Locke tok til orde for et skille mellom kirke og
stat, og for at herskeren måtte tolerere borgere med en annen religion enn dem selv.
Erfaringene fra religionskrigene og borgerkrigene i England hadde gjort toleranse til
en dyd av nødvendighet, siden spørsmålet om den rette lære ikke lot seg løse militært.
Lockes toleranse gjaldt imidlertid kun de lavkirkelige protestantiske og kalvinistiske
menigheter som oppsto utenfor den anglikanske kirken − og ikke katolikker og ateister,
for der gikk tross alt grensen. Da de amerikanske founding fathers forfattet landets
konstitusjon hundre år senere, gjorde nettopp de mange, mindre kirkesamfunn det
umulig å opprette noen statsreligion, slik at den nye amerikanske staten måtte bli
sekulær.

De lovløse tilstander vi kan observere i såkalte «failed states», samt en lang rekke
funn fra arkeologisk, antropologisk, historisk og psykologisk forskning, gir Hobbes
adskillig mer rett enn Rousseau. Vold og overgrep har vært en del av menneskenes liv
helt fra starten av, og oppsto ikke først da visse samfunn og kulturer ble etablert. Like
fullt peker Hobbes på en fornuftens vei ut av naturtilstandens uføre. Den er at vi alle
må inngå en tenkt samfunnskontrakt der vi frasier oss vår naturgitte rett til selvforsvar,
og overlater den til en eneveldig hersker. Herskeren får dermed et voldsmonopol som
skal brukes til å opprettholde lov og orden. Bare slik unngår vi at folk tar loven i egne
hender og henfaller til feider og blodhevn og selvtekt og borgerkrig. Først da kan
vi etablere en rettsstat som gjør hverdagen mer trygg og sivilisert, slik at folk kan få
realisere sine livsprosjekter og næringslivet kan blomstre.

Noe som kjennetegner seksten- og syttenhundretallets politiske tenkere, er at de
hadde et årvåkent blikk for menneskets svake sider. Montesquieu advarte således
mot maktens korrumperende virkning og foreskrev at statsmakten måtte deles i tre:
i en utøvende, lovgivende og dømmende instans. Disse skulle passe på hverandre, og
dermed hindre en hersker eller et enkeltorgan i å utvikle diktatoriske holdninger. Det
var en slik sunn skepsis til menneskenaturen som den sekulære politiske orden ble
tuftet på, og som har vist seg så formålstjenlig og slitesterk at dens prinsipper fortsatt
gjelder. En slik kombinasjon av sunn skepsis og intellektuell kløkt står etter min
mening livssynshumanismen nærmere enn den heller naive antakelsen om at vi alle i
bunn og grunn er edle villmenn.

Hobbes mente at det han skrev, var i tråd med Skriftens ord. Like fullt gjorde boka
kirkens menn rasende. Hobbes hadde nemlig holdt Gud utenfor sitt resonnement
ved å gjøre spørsmålet om politisk legitimitet til et rent menneskelig anliggende.
Herskeren styrte ikke ut fra Guds nåde, slik man fram til da hadde ment, men ut fra
sin evne til å sikre borgernes liv og eiendom gjennom en effektiv ordensmakt og gode
lover. Så vederstyggelig var denne sekulariseringen av maktens legitimitet at Hobbes’
verker ble brent på bokbål i 1666 ved universitetet i Oxford av alle steder − enda det
var prinsippene for den moderne rettsstat Hobbes hadde formulert.

Jordiske liv fremfor udødelige sjeler

Heldigvis fikk Baruch Spinoza og andre frisinnede intellektuelle tak i Leviathan før
den ble forbudt. Boka inspirerte Spinoza til å forfatte en teologisk-politisk avhandling i
samme ånd, som vakte like stor harme, selv i det forholdsvis mer tolerante Amsterdam.
Spinoza var allerede blitt kastet ut av sin jødiske menighet for kjetteri, og nå ertet han
også på seg de kristne, hovedsakelig kalvinister som ville overta byens styre og stell.
«Han har skrevet enda dristigere enn det jeg våget», fastslo Hobbes, siden Spinoza
også bedrev religionskritikk ved å påvise at Bibelen ikke kan forstås bokstavelig, og at
undere er umulig, og at det profetene sier ikke nødvendigvis er Guds vilje. Ikke rart
han måtte flykte fra Amsterdam og holde en lav profil som linsesliper i Leiden.
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Løsrivingen av vitenskapelig og politisk tenkning fra teologiens overherredømme
kan meget vel betraktes som et frigjøringsprosjekt − og da som det trolig viktigste
frigjøringsprosjektet i den vestlige sivilisasjon. Livssynshumanismen springer ut av
denne frigjøringen, siden et sekulært syn på statsmakten fordrer at herskeren primært
må betrakte mennesket som et dennesidig vesen. Avgrenset man seg ikke her ved å holde
spørsmålet om menneskets sjel utenfor, kunne man lett gripes av religiøs fanatisme, slik
som under religionskrigene, der ikke bare prestene, men også de politiske herskerne så
det som sin oppgave å frelse villfarne sjeler i andre land, om nødvendig med våpenmakt.
Med tanke på all den blodsutgytelse og ødeleggelse dét hadde ført til, uten at noen sto
igjen som seierherre, var dette en bitter og dyrekjøpt historisk erfaring.
Når statsmakten måtte nøye seg med å betrakte folk som dødelige fysiske vesener med
sine jordiske livsprosjekter, kunne man utvikle en større sensitivitet for menneskelig
lidelse. Da ble det mulig å rette en humanistisk basert kritikk mot den utstrakte sadismen
som både verdslige og kirkelige institusjoner var gjennomsyret av. Hadde for eksempel
inkvisitorene rett i at de gjorde sine ofre den største tjeneste, siden torturen kunne redde
deres sjel? Kunne man med noen rimelighet hevde at litt legemlig smerte i torturkjelleren
var for intet å regne mot den evige pine som ventet en sjel som gikk fortapt? Om man
mente at ethvert middel var tillatt for å redde en udødelig sjel fra evig fortapelse, så måtte
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man også innse at folk tilsto hva som helst for å slippe mer tortur. Ville ikke inkvisitorene
selv tilstå de urimeligste ting, skulle de få smake sin egen medisin?
Satte man spørsmålet om sjelens udødelighet i parentes, ble det også mer nærliggende
å anta en empatisk holdning til forbrytere og avvikere og minoriteter. Ikke-religiøse
intellektuelle, samt kvekere og andre kristelige fritenkere utenfor det kirkelige
establishment tok ikke bare til orde for å avskaffe kirkelig tortur, men også grusomme
former for henrettelser og avstraffelser, som ofte foregikk i full offentlighet. Enda
et krav var en mer human behandling av soldater og sivilbefolkning, både ens egne
og fiendens. På sytten- og attenhundretallet vokste disse røster til en reformatorisk
bevegelse som i USA omfattet kampen mot slaveriet. Disse ga ordet menneskeverd en
dennesidig betydning som preget tidsånden i stadig større grad.
Ved forrige århundreskifte var offentlige henrettelser på det nærmeste en saga blott,
og behandlingen av kriminelle hadde bedret seg så kraftig at historikere med rette
snakker om en humanitær revolusjon. Denne humanitære revolusjonen beredte i sin
tur grunnen til det som er blitt kalt rettighetsrevolusjonen i det tjuende århundret, der
like rettigheter for kvinner og menn, svarte og hvite, heterofile og homofile ble kjempet
igjennom − først og fremst som et vern mot voldelige overgrep og diskriminering.
Også barn er blitt tilkjent rettigheter og en status de ikke hadde tidligere. Alt dette
har bidratt til å skape et mer humant samfunn i ordets rette forstand, tuftet på
dennesidige verdier som det har kostet blod, svette og tårer å få gjennomslag for, og
som livssynshumanismen baserer seg på.
Siden vi mennesker har så kort historisk hukommelse, er det lett å ta fruktene av den
humanitære revolusjon og rettighetsrevolusjonen for gitt − slik som når vi betrakter
dagens tilstand som det eneste naturlige, og knapt kan forestille oss at mennesker
har tenkt og handlet annerledes. Men det var ingen selvfølge at vitenskap og politisk
tenkning frigjorde seg fra teologien. Eller at ideer om toleranse og en humanisering
av samfunnet vant fram. Erkjennelsen av at de humanistiske verdier som de fleste
av dagens mennesker slutter opp om, er historisk frembrakte, er et sentralt poeng i
livssynshumanismen. I dag ville det vært utenkelig å velge en sjefstorturist til pave, slik
man gjorde i 1555 (han tok navnet Paul IV). Men slik måtte det ikke nødvendigvis gå.
At det likevel gikk slik, kan vi takke det storstilte intellektuelle frigjøringsprosjektet
for som modige menn og kvinner siden den tid tok på seg.

Morten Fastvold (f. 1954)

• filosof, forfatter og filosofisk praktiker. Han er knyttet til
Human-Etisk Forbund som ressursperson innenfor
ulike arbeidsområder.
• E-post: morten@fastvold.no
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Simone de Beauvoir om frihet
Annlaug Bjørsnøs

De seneste årene har vi sett tendenser til at liberalistiske strømninger vokser seg stadig
sterkere i det norske samfunnet, et samfunn som har vært preget av stor oppslutning
om likhet og rettferdighet som bærende prinsipper for fellesskapet. Liberal kommer
av det latinske ordet liber – fri – og det sentrale stikkordet i liberalismen som politisk ideologi er da også frihet, i betydningen frihet for individet til selv å velge sitt
liv. Det er imidlertid ikke bare innenfor liberalismen at frihetsbegrepet står sentralt.
Når sosialister insisterer på betydningen av fellesskapet, betyr det ikke at ikke også
de har individuell frihet som kjerneverdi og frigjøring som politisk prosjekt. Frihet er
altså et positivt ladet begrep for ulike politiske ideologier. Dette indikerer at det må
finnes ulike betydninger av ordet, og ulike oppfatninger av hvilke betydninger som
bør vektlegges. Nedenfor skal det handle om Simone de Beauvoirs originale bidrag til
diskusjonen om hva frihet er.
Simone de Beauvoir (1908-1986) var en fransk eksistensialistisk filosof og forfatter som
lenge levde i skyggen av sin langt mer berømte kollega og livsledsager Jean-Paul Sartre.
Samarbeidet mellom de to var tett, og deres unike forhold er både myteomspunnet og
grundig dokumentert, ikke minst av dem selv. Beauvoir er mest kjent for boken Det annet
kjønn fra 1949 (på norsk i 2000), der hun viser hvordan kvinnens historisk sett underlegne
posisjon i forhold til mannens ikke er naturgitt, men har sitt opphav i under-trykkende
maktstrukturer. Hun argumenterer her for at siden undertrykkingen er samfunnsmessig
etablert, er frigjøringsprosjektet også et kollektivt anliggende.
Det er en stadig økende interesse for Beauvoirs filosofi og forfatterskap. Nyere forskning har ført til at hennes selvstendige bidrag til eksistensialistisk filosofi og filosofisk
metode har blitt løftet fram.

Eksistensialismens frihetsbegrep – Sartre vs Beauvoir

Frihet er ifølge eksistensialismen et grunntrekk ved menneskets eksistens. Sartre
hevder at friheten er innskrevet i bevissthetens struktur: ontologisk sett er mennesket
fritt. (Ontologi: læren om det som er, om ulike former for væren, og om det værendes
vesen). Ting og fenomener eksisterer for oss og vår bevissthet som valg, og disse valgene kan vi enten ta inn over oss eller benekte. Klassisk er Sartres formulering: Mennesket er dømt til å være fri. Med dette antyder han frihetens pris: det store ansvaret
som friheten pålegger oss. Siden friheten til valg i seg selv altså er gitt, blir alle forsøk
på å benekte den ”unnskyldninger”. Vi kjenner alle til eksempler på hvordan vi skyld-
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er på omstendigheter utenfor vår kontroll når vi skal forsvare oss overfor kritikk for
et valg vi har gjort (eller ikke gjort). Denne radikale forståelsen av frihet utarbeidet
Sartre i Væren og intet, som kom ut i 1943 (på norsk i 1993, i utvalg). Senere skulle
han komme til å modifisere denne forståelsen i takt med diskusjoner med Simone de
Beauvoir fra våren 1940 (se Beauvoir 2004). Er det virkelig slik at friheten er absolutt?
spør hun. Vi mennesker lever jo alltid i en eller annen faktisk kontekst eller situasjon,
vi er situerte ut fra vårt kjønn, vårt språk, vår fortid osv., og disse omstendighetene kan
være avgjørende for våre muligheter til å realisere vår frihet. Samtidig er vi selvsagt
ikke identisk med vår situasjon eller fullstendig bestemt av den, som frie, bevisste individer kan vi overskride den, ja, vi overskrider den hele tiden. I eksistensialistisk terminologi er vi dermed en blanding av faktisitet og transcendens. Så hva veier tyngst? Ifølge
Beauvoir kan ikke friheten ses på som absolutt, for, som hun sier, hvilken frihet har en
kvinne som er stengt inne i et harem? Der Sartre hevder at selv i en tvangssituasjon
har man mulighet til å ivareta sin frihet, mener Beauvoir at et frihetsbegrep som ikke
tar hensyn til de konkrete omstendighetene menneskene lever under, er utilstrekkelig.
Eksemplet med haremet er ikke tilfeldig valgt, det handler om at der mennesket lever i
en situasjon av undertrykking, får det ikke realisert sin (ontologiske) frihet. Forholdet
mellom frihet og situasjon eller ”situerthet” må med andre ord inkluderes i en diskusjon om begrepet frihet. Det samme gjelder våre relasjoner til andre. Eksemplet viser
at når vi skal leve ut den individuelle friheten, står vi overfor andre mennesker, som
også har sin frihet, til å begrense eller bidra til å realisere vår egen. Beauvoirs kritiske
spørsmål til Sartre er starten på det som skal bli hennes etisk funderte frihetsbegrep.
Beauvoirs tenkning om frihet videreutvikles mot slutten av 40-tallet i Pyrrhos og Cineas
(1944, heretter PC) og Tvetydighetens etikk (1947, begge på norsk i 2009. Heretter TE).
Hennes forståelse av situasjonens betydning for frihet er også en underliggende premiss
i Det annet kjønn, der en bredt anlagt undersøkelse av kvinnens situasjon i vid forstand er
utgangspunkt for bokens mest berømte tese: Man fødes ikke som kvinne, man blir det.

Den konkrete friheten
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handling, aktivitet, engasjement, bevegelse er da også ord som stadig går igjen i Beauvoirs
tekning. Verden er alltid i bevegelse mot noe ukjent og nytt, og derfor er de mål vi setter
oss, aldri endelige mål: ”Uansett hvilken situasjon som blir skapt, er den noe gitt som må
overskrides. […] For hvert menneske starter menneskeheten på nytt”, sier hun (PC: 52).
Å realisere friheten er å beherske grunnleggende ferdigheter for å mestre den sosiale
virkeligheten. ”Himmelen tilhører den som kan fly, havet den som kan svømme og seile.”
(id.) Vitenskap, teknikk, kunst og filosofi er måter menneskene erobrer verden på : ”Oppdagelser, oppfinnelser, industri, kultur, malerier og bøker befolker verden på en konkret
måte og åpner konkrete muligheter for menneskene” (TE: 135). Man kan selvsagt også
velge å fornekte eller flykte fra denne friheten på ulike vis, man kan for eksempel erstatte
den med et moralsk prinsipp, en fast sannhet eller en politisk idé som man kan fortape seg
i. Det er imidlertid friheten som bør settes som det høyeste mål, sier Beauvoir.
Det endelige mål som mennesket må ta sikte på, er sin frihet; det er
det eneste som er i stand til å fundere ethvert måls verdi: komfort,
lykke og alle de relative godene som menneskenes prosjekter setter,
må altså underordnes denne absolutte betingelsen som vi prøver å
virkeliggjøre (TE: 153).
Selv om hun understreker at lykke eller tilfredshet ikke kan brukes som målestokk når
vi skal beskrive menneskers situasjon, er betydningen av livsgleden likevel en del av
bildet. For at ideen om frihet skal ha en konkret mening, sier hun, må selve gleden ved
å eksistere bekreftes i hvert enkelt menneske.
Hvis tilfredsheten hos en gammel mann som drikker et glass vin ikke
teller, da er produksjonen og rikdommen bare hule myter; de har en mening bare hvis de kan gjenvinnes som individuell og levende glede; å spare
tid og å vinne fritid har ingen mening hvis vi ikke berøres av latteren til et
barn som leker. Hvis vi ikke er glad i livet for vår egen del og gjennom den
andre, er det forgjeves å rettferdiggjøre det på noen måte (TE: 166-167).

Ethvert menneske gir sin frihet et konkret innhold. Alle strekker vi oss mot noe, vi har
prosjekter, som eksistensialistene uttrykker det. Friheten virkeliggjøres ved at man tar
ansvar for den, setter seg mål og engasjerer seg. Mennesket er et handlende vesen, og

Men den enkeltes erfaring er også en del av en mer generell situasjon, som går ut over
individets egne, umiddelbare erfaringer, og som er utenfor individets kontroll. Vår
eksistens inngår jo i praksiser, institusjoner, sosiale strukturer, tradisjoner og verdier
som finnes i den verden vi fødes inn i. All erfaring viser oss at menneskene kjemper
om makt, og bruker sin frihet til å skaffe seg fordeler på bekostning av andre, og undertrykke andre. Den konkrete friheten kan begrenses på mange måter, ikke minst i
Det annet kjønn har Beauvoir gitt oss mange eksempler på de ulike mekanismene som
historisk sett har virket sammen for å begrense kvinnens frihet. Slike anslag mot den
konkrete friheten må bekjempes. ”En frihet som bare blir brukt til å fornekte frihet
må fornektes. […] [Å] være fri, det er ikke å ha makt til å gjøre hva som helst, det er å
kunne overskride det gitte mot en åpen fremtid” (TE: 140).
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I innledningen til PC slår Beauvoir fast menneskets ontologiske frihet: ”Vårt forhold
til verden er ikke bestemt i utgangspunktet, det er vi som bestemmer det” (PC: 35).
TE innledes med et sitat av Montaigne, som peker i samme retning: ”Livet er ikke
godt eller ondt i seg selv, det er åstedet for godt og ondt i den grad du gjør plass for det
ene eller det andre ” (TE: 89). Vi gjenkjenner eksistensialismens grunnleggende tro
på at verden i seg selv ikke er utstyrt med en forutbestemt mening, og vi gjenkjenner
troen på menneskets frihet til valg og at vi selv bestemmer våre liv.
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Gjennom måten vi realiserer våre friheter på, dvs. lever våre liv på, legger vi altså
premissene for andres. Slik knytter Beauvoirs tanker om den konkrete friheten an til
det etiske perspektivet.

Min frihet og de andres – frihet og avhengighet

Vi har sett at min ontologiske frihet gir meg mulighet til å handle fritt, samtidig som
den gir meg et ansvar for å forvalte denne friheten – et ansvar jeg ikke kan rømme
fra. Min konkrete frihet er nødvendig for at jeg skal realisere min ontologiske frihet,
men den kan altså begrenses av den faktiske situasjonen jeg lever i, og den er relatert
til makt som kan brukes på ulike måter. Moralsk frihet – som er det tredje aspektet
ved Beauvoirs frihetsbegrep – handler om å ta ansvar både for egen og andres frihet.
Det å være menneske, handler også om å leve sammen med andre mennesker. Alle
mennesker er frie, og så snart vi har med dem å gjøre, merker vi deres frihet, i både
positiv og negativ forstand. Sartres utgangspunkt er at den grunnleggende relasjonen
mellom mennesker er konflikt: Vi ser den andre/hverandre som en potensiell fare for
vår egen frihet. Beauvoir tenker annerledes, hun er først og fremst opptatt av hvordan den individuelle friheten kan realiseres innenfor det relasjonelle, mellommenneskelige rommet. Friheter er ikke selvtilstrekkelige, sier hun i PC, men innbyrdes
avhengige:
Menneskene er frie, og jeg er kastet ut i verden blant disse fremmede frihetene. Jeg har behov for dem, for når jeg først har overskredet mine egne
mål, ville mine handlinger falle tilbake på seg selv, ubevegelige og unyttige,
hvis de ikke ble tatt med av nye prosjekter mot en ny fremtid (PC: 80).
Beauvoir argumenterer her for at det er i min egen interesse å omgi meg med frie mennesker, fordi det er først når mine medmennesker fritt velger å dele mine prosjekter og
fritt ønsker å engasjere seg i dem, at de får kraft nok til å bli realisert. Derfor må vi også
arbeide for den andres konkrete frihet. ”Bare den andres frihet er i stand til å gjøre
min væren nødvendig. Mitt essensielle behov er altså å ha frie mennesker overfor
meg. […] [V]i har behov for den andre for at vår eksistens skal bli begrunnet og nødvendig”, sier hun (PC: 73). Gjensidig anerkjennelse er dermed en fundamental del av
Beauvoirs frihetsbegrep, og en fredelig, konstruktiv sameksistens av frie individer er
et ideal for å realisere den individuelle friheten. Det å ville den andres frihet er også et
valg vi gjør: ”Vi er ikke noens neste, vi gjør den andre til vår neste ved å gjøre oss til
hans neste gjennom en handling” (PC: 35). Og gjennom de individuelle valgene vi
foretar, bidrar vi til å forme kollektivet og historien.
Det paradoksale eller tvetydige ved menneskets eksistens, dette at vi både er frie og
avhengige av andre, både atskilte og knyttet til hverandre, er nettopp det Beauvoir
mener vi må ta inn over oss.” Våre friheter støtter hverandre lik steinene i en hvelving,
men det er en hvelving som ikke holdes oppe av noen søyle” (PC: 85). Som moralsk
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rettesnor behøver vi ikke abstrakte, generelle prinsipper, det er den innebygde gjensidigheten i vårt forhold til andre som er utgangspunkt for all moralsk handling.

Konklusjon

Innledningsvis så vi hvordan begrepet frihet har blitt brukt og brukes i dag for å rettferdiggjøre ulike typer politiske ideologier. Satt på spissen: Enten lovprises individets
frie valg versus kollektivets tvang, eller man viser til kollektivets avmakt overfor samtidens ekstreme individualisme. Kan Beauvoirs frihetsbegrep bidra til en klargjøring?
I avslutningen av TE svarer Beauvoir ja på spørsmålet om den etikken hun har utviklet
er individualistisk, hvis man med dette forstår at den gir individet en absolutt verdi,
og at dette bare er individet som har makt til å skape verdier og gi mening til sin egen
eksistens. Men dette er ingen individualisme som fører til at alt er tillatt, for individet
definerer seg selv bare gjennom et ansvarlig forhold til kollektivet. Ifølge Beauvoir kan
ikke den enkeltes frihet realiseres på andre måter enn i et samfunn som er skapt i fellesskap med andre. ”Jeg angår de andre og de angår meg”, sier hun (TE: 130). Det er
derfor ikke noen motsetning mellom individ og kollektiv.
Det privilegiet som bare mennesket har: å være et suverent og enestående subjekt midt i et univers av objekter, deler det med alle sine
likemenn: mennesket er på sin side et objekt for de andre, det er ikke
annet enn et individ i den gruppen det er avhengig av (TE: 91).
For Beauvoir ligger kilden til alle verdier i menneskets frihet og i det etiske kravet om
å ville denne friheten for seg selv og andre. Både for enkeltindividet og kollektivet
er et slikt frihetsbegrep et stimulerende utgangspunkt for diskusjoner om hvordan vi
ønsker å forme vår felles fremtid.
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Nyateismens religionskritikk
Erik Thorstensen

Religionskritikk er en kjent sjanger. Som oftest dreier den seg om å peke på noe som
er galt eller som ikke stemmer med et bestemt fenomen, en gitt religiøs tradisjon
eller med hele det komplekset som en eller flere er enige om at skal betegnes som
"religion". Jeg kan ikke komme på ett eneste unntak fra at slik kritikk finner sted internt
i religioner eller livssyn.
I tillegg til den interne kritikken og diskusjonen finnes det også en ekstern kritikk av
religioner og livssyn. Det er denne kritikken utenfra som skal være temaet her. Også
denne kritikken utenfra er i bevegelse og endring, og jeg vil derfor forsøke å belyse
hva jeg mener er noen relevante samfunnskontekster for å forstå den aller nyeste av
slike eksterne kritikker. I dagligtalen omtales Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel
Dennett, Christopher Hitchens og Michel Onfray som nyateister. De fem nevnte
nyateistene er kjendiser: De opptrer ofte i media, har egne nettsteder og finnes i utallige
videoklipp overalt på internett.
Akkurat hva som er nytt med den nye ateismen er litt uklart, men kanskje det kan være
at for første gang i historien har det vært mulig å leve av å være ateistisk polemiker og
skribent. Det er en forklaring som ikke sier noe om innholdet, men konteksten for
religionskritikken. Å tenke på termen "nyreligiøsitet" som en parallell til "nyateisme"
kan være nyttig, siden det heller ikke i nyreligiøsiteten er det nye ved forestillingene
som er det viktige, men hvordan nåtiden trekker veksler på fortidige religioner og
tankestrømninger og lager forskjellige og sammensatte livssyn.

Kilde: https://twitter.com/RichardDawkins/status/365473573768400896,
besøkt 29.08.2013.
Denne Gudshypotesen står definitorisk sett i kontrast til Dawkins’ eget verdensbilde
der alt kan forklares gjennom evolusjonslæren. Ifølge Dawkins må en slik kreativ
intelligens være et sluttprodukt av evolusjonen og kan umulig være dens startpunkt.
Gitt at alt ved menneskene, ifølge Dawkins, best kan forklares evolusjonært, hvordan
har da religion oppstått og hvorfor er den gal?

Richard Dawkins’ beskrivelse av hva i verden som er religion, vektlegger fremfor alt
troen på en aktivt intervenerende guddom, altså teisme, selv om hans egen fremstilling
av hva "Gudshypotesen" går ut på, er noe videre enn kun teisme:
I shall define the God Hypothesis more defensibly: there exists a superhuman,
supernatural intelligence who deliberately designed and created the universe and everything
in it, including us. (Dawkins 2006, 31)

Ifølge Dawkins er religionen blitt til som et biprodukt av nyttige sider ved evolusjonen.
Med henvisning til Daniel Dennett skriver Dawkins at menneskene har utviklet
tre forskjellige former for innstillinger til verden: den fysiske, den skapte og den
intensjonelle innstillingen. Den fysiske innstillingen er en modus der mennesker
forholder seg til omverden ut fra fysikkens lover. I den skapte innstillingen behandler
og manipulerer mennesker omverdens gjenstander. Den intensjonelle innstillingen
er opphavet til religionen. Her forholder mennesket seg til verden som om verden
kan påvirke mennesket. For Dawkins og Dennett er dette en fornuftig modus fordi
urmenneskene hadde naturlige fiender som kunne vært skjult i skyggene eller bak
en stein eller bakketopp. Gjennom denne intensjonelle innstillingen til verden kan
menneskene tillegge omgivelsene egenskaper. Ved å tro på og handle ut fra at det er
farer ute i verden vil menneskene øke sin overlevelsessjanse og dermed reproduktive
muligheter. Og det var bedre at denne intensjonelle innstillingen ble aktivert for ofte
enn at den ikke slo inn ved en virkelig fare. Når så denne intensjonelle innstillingen
fyrer av, er mennesket sikker på at det finnes noe der ute − og Dawkins bruker da
termen misfiring om situasjoner der den intensjonelle innstillingen slår inn uten at
det faktisk er noen fare − og skaper en fortelling om hvorfor det er riktig å behandle
omverden som handlende og truende. Disse misfirings er blitt til religion. Likheten
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Nyateistene setter seg selv i scene som frihetsforkjempere, og anser religion for å være
den største og mest alvorlige trusselen mot så vel individets som samfunnets frihet.
Illustrasjonen øverst på neste side er et eksempel på Richard Dawkins’ syn på islam
som undertrykkende for muslimers intelligens og kreativitet.

Richard Dawkins: evolusjonsbiologismer og religion som virus
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med Edward Burnett Tylors (1832–1917) animisme: "Spiritual beings are held to
affect or control the events of the material world" (1871, 385) er påfallende. I likhet
med Tylor forstår Dawkins religion som feilslått vitenskap.
Det gjenværende spørsmålet er da: Når en evolusjonær mekanisme som den
intensjonelle innstillingen har vist seg å ha seleksjonsfordeler, hvordan kan den så
være gal? Hvis Dawkins mener at den kun er et stadium som skal overvinnes, har
han et teleologisk verdenssyn, og det passer dårlig overens med evolusjonslæren.
Dessverre for sakligheten, er det på dette punktet i forklaringen Dawkins setter inn
med sykdomsmetaforikken: denne intensjonelle innstillingen gjør barn sårbare
for bevissthetsvirus − religion er et slikt virus − som så sprer seg videre både i
generasjonene og samfunnet. Under denne metaforikken ligger forestillingen om
at menneskene skal bli friske. Friskheten består i å være fri fra all overtro. Dawkins
(2006, 67) siterer anerkjennende en amerikansk genetiker som skriver om krigen
mellom fornuftstro og overtro at religion er den vanligste formen for overtro.

Sam Harris: nevroreduksjonisme og religion som blind tro

Sam Harris er både fullstendig tradisjonell i religionskritikken og totalt uortodoks i
omfavnelsen av nyreligiøse introspektive teknikker. I likhet med Dawkins, finner også
Harris at religion er lik ubegrunnet tro:
[R]eligious faith is simply unjustified belief in matters of ultimate concern—specifically
in propositions that promise some mechanism by which human life can be spared the
ravages of time and death», (Harris 2005, 65),
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er at Harris beskriver religiøse som fullt og helt prisgitt den irrasjonelle arven uten
evner til refleksjon. Hvis de har denne evnen til refleksjon, så er det på grunn av
fornuften. Siden fornuften er religionens motsetning, kan ikke de to finnes samtidig.
Denne typen absolutt skille mellom rasjonalitet og religiøsitet virker fullstendig
uproblematisk for Harris. I The End of Faith fra 2004 har Harris noen sluttbetraktninger
om hvordan menneskene kan utnytte sine indre mentale evner fritt og uten å måtte
ty til eksterne religiøse svar. Slik jeg leser Harris er hensikten med å presentere et
slikt indre mentalt landskap å forsøke å overvinne den dualismen som han skriver
karakteriserer religioner og forestillinger om gud vs. menneske.
Senere har Harris utdypet konsekvensene av monismen. Hos Harris er det hjernen
som står bak og er den fullstendige og komplette forklaring på alt menneskelig.
Videre kan alt i verden forklares gjennom årsak og virkning, av Harris beskrevet som
naturvitenskapens forklaringsmåte. Studiet av menneskers meningsproduksjon og
liv blir da lik nevrofysiologiske studier av hjernen og baserer seg på indirekte bilder
av gjennomsnittlig hjerneaktivitet. Basert på denne monistiske nevro-orgien avviser
Harris både at mennesker kan ha fri vilje og samtidig et skille mellom er og bør. Siden
ingen av disse fenomenene kan leses ut av hjernescanninger, finnes de heller ikke. Hos
Sam Harris er det også en radikal og tilsynelatende selvmotsigende konklusjon: Den
sanne kunnskapen kan frigjøre menneskene fra uvitenhetens (religiøse) diktatur, men
sannheten om mennesket er, ifølge Harris, at vi er underlagt fysikkens lover om årsak
og virkning på alle områder og følgelig er forestillingen om fri vilje en illusjon.

Michel Onfray: ateologi og ahistorisitet

Harris’ greie forklaring på hva folk tror på, er nokså lik forklaringer både Charles
Taylor og Emile Durkheim kunne ha gitt: folk tror på det de tror på fordi tidligere
generasjoner trodde på det. Forskjellen mellom Taylor eller Durkheim og Sam Harris,

Den andre nyateisten som avfeier forestillingen om fri vilje, er Michel Onfray. For
Onfray er fri vilje en arv fra forestillingen om at Gud skal ha lov til å straffe menneskene
som ikke gjør sin gudegitte plikt. Onfrays filosofiske nemesis, Immanuel Kant, holdes
ansvarlig for å ha videreført denne vrangforestillingen gjennom sin pliktetikk. Kant
får da også skylden for å ha gitt Adolf Eichmann morallæren som skulle til for å sende
jødene i døden under den andre verdenskrig (Onfray 2008). Slik skyldfordeling er
symptomatisk for den onfrayianske ateologien, en term som er
“en parallell til teologien, en vei som går motstrøms opp gjennom
diskursen om Gud for å undersøke nærmere dens mekanismer slik at vi
kan oppdage baksiden av kulissene i monoteismes verdensomspennende
forestilling. En mulighet for filosofisk avmaskering.” (Onfray 2007, 27)
Inspirert av Nietzsches genealogiske religionskritikk og med klare innslag av både
marxisme og freudianisme, går Onfray gjennom monoteismenes lystfordrivende,
intelligensfornektende og kvinnehatende historie. Onfrays ateologiske dekonstruksjon
er mer givende enn de øvrige ateistenes fordi den drar veksler på annet enn de særs
klassiske religionsstyggedommene som korstog, inkvisisjon, heksebrenning, jihad osv.
Hvis vi ser bort fra de teoretiske problemene med å bruke Freud, Marx og Nietzsche
som sannhetens voktere, er det ett fundamentalt problem jeg ser hos Onfray og det er
bruken av historien der han veksler ubesværet mellom myte og historisitet.
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Siden alle våre handlinger utføres ut fra hva vi tror om verden, konkluderer Harris
med at de religiøses handlinger er helt uten noe rasjonelt grunnlag.

Den amerikanske psykologen Jonathan Haidt (2012, 249) fremstiller helt uironisk
handlingsmodellen hos Sam Harris som illustrert over. Fraværet av triggere eller
andre eksterne faktorer er selvfølgelig et stort problem og bidrar til Harris’ bilde av
religiøse som irrasjonelle.
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Som eksempel vil jeg bruke kapittelet "Den jødiske oppfinnelsen av hellig krig" i Vi
trenger ikke Gud (Onfray 2007, 206–209). Her begynner Onfray fortellingen med
pakten mellom Gud og Moses ved Sinai og avslutter den med Josvas erobring av
Kanaan ispedd noen blodige bibelvers. Dette er belegget for at jødene både skal ha
funnet opp folkemord og hellig krig; to praksiser der jødene har vært den mest utsatte
folkegruppen i det 20. århundre. Når vi så vet at utvandringen fra Egypt, erobringen
av Kanaan, ja, absolutt alle de fem Mosebøkene er mytisk materiale, blir Onfrays
kritikk hengende i luften. Mener Onfray at Bibelen er sann? Nei, det svarer han tydelig
avkreftende på flere steder. Problemet blir så hvem som skal ha gjort hva når og hva
betyr det nå.

Christopher Hitchens: essayistikk og eklektisme

Christopher Hitchens (1949-2011) delte i hvert fall et godt stykke på vei forkjærligheten for den marxistiske læren med Michel Onfray. I Hitchens’ God is not great møter
leseren på en nokså forfriskende språkføring og et enormt vidd. Han forsøker ikke å
komme med sitt eget personlige (vitenskapelige) alternativ til religion, men ramser
kun opp alt det fæle den har ført til. Hitchens skriver at den mest grunnleggende kritikk
noen kan rette mot religioner, er å si at de er menneskeskapt. På det samfunnsmessige
planet er det enhver religionshistorikers utgangspunkt. Dog er religionsvitere ofte
tilbakeholdende med å uttale seg om ontologien, men kan vanskelig ta for gitt at
den guddommelige opplevelsen de studerer er sannere enn teoriene de baserer
observasjonene på. Hitchens’ ateisme er inderlig og engasjert, men uinformert og
ensidig. Jeg synes kapittelet "An Objection Anticipated: The Last-Ditch ‘Case’ Against
Secularism" er talende for ensidigheten. Hitchens og andre sekularister og ateister har
ofte opplevd å bli konfrontert med Hitler og Stalin som eksempler på ikke-religiøs
menneskelig ondskap. Som et uttrykk for Hitchens’ evne til retorisk kunst kan vi
bruke hans første «observasjon» av bruken av Hitler og Stalin: “To begin with a
slightly inexpensive observation, it is interesting to find that people of faith now seek
defensively to say that they are no worse than fascists or Nazis or Stalinists.” (Hitchens
2007, 230).
Hitchens’ grep er misunnelsesverdig og viser ham som en flott retoriker. Samtidig er
det sjelden troende forsøker å si at de i det minste er bedre enn Stalin og Hitler. De
ønsker snarere å peke på at ondskap ikke er noe som utelukkende finnes i religiøse
kretser og bør betraktes som et menneskelig-politisk fenomen. Hitchens definerer
totalitarisme ahistorisk som et system som “[...] demands that citizens become wholly
subjects and surrender their private lives and personalities entirely to the state, or to the
supreme leader.” (Hitchens 2007, 230–231).
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hennes innsikter. Det første kjennetegnet på totalitarisme i Arendts bok The Origins of
Totalitarianism er å skape et klasseløst samfunn (Arendt 1966, 305–340). Alle Hitchens’
eksempler er hentet fra sfærer og steder der nettopp etableringen av hierarkier er sentrale
– og ikke det klasseløse fellesskapet.

Frihet til hva?

Den nyateistiske friheten innebærer ikke friheten til å beslutte seg for å leve i strid
med de forskjellige scientistiske domenene nyateistene beskriver og postulerer
som normgivende. Enhver slik handling vil nyateistene betegne som den absolutte
ufrihet. Den nyateistiske avvisningen av at individer kan ha første- og andre-ordens
preferanser som går ut over nytelsesmaksimering, gjør at de står i skarp kontrast til de
fleste filosofiske diskusjoner om frihet.
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Hitchens fortsetter og finner en rekke eksempler på monarkier, imperier og kirkesamfunn
som har avkrevd sine undersåtter slik lydighet. Til tross for at Hitchens viser til Hannah
Arendt, filosofen som startet opp systematisk forskning på totalitarisme, bruker han ikke
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Bør en RLE/RE-lærer i den offentlige skolen fortelle elevene om
eget religiøse eller livssynsmessige ståsted?

Åpenhet om eget livssyn
overfor elever
Ole Martin Moen
1. Innledning

På lik linje med at elever kommer til religionsfagene med en ballast av verdier og
overbevisninger, kommer også lærere til faget med en ballast. Religionslærere har
tanker om livet og døden, om rett og galt, og om de ulike ideene og praksisene som
formidles i ulike religioner og livssyn, og vil ofte mene at noen ideer og praksiser
er mer overbevisende og adekvate enn andre. Religionslærere har selv livssyn, og
dette gir opphav til en utfordring: Hvordan bør man, i rollen som religionslærer,
forholde seg til sine egne religiøse og livssynsmessige overbevisninger, og på hvilke
måter – hvis noen – kan man med rette la disse påvirke undervisningen? Dette er en
overordnet didaktisk utfordring for religionsfaget. Det spesifikke spørsmålet jeg skal
drøfte i denne artikkelen er hvorvidt, og eventuelt under hvilke omstendigheter, en
religionslærer bør la elevene få vite om hans eller hennes religion eller livssyn. Jeg vil
argumentere for at vektige grunner taler både for og imot åpenhet om religiøs eller
livssynsmessig tilhørighet, og konkludere med at mens åpenhet er et problematisk
valg i religion-, livssyn- og etikk-faget (RLE) på barne- og ungdomsskolen, er det i
større grad rettferdiggjort i religion og etikk-faget (RE) i den videregående skolen.

2. Objektivitet og nøytralitet

Et av særtrekkene ved RLE og RE er at man som faglærer ikke skal ta stilling til
sannhetsgehalten i det som er objektet for faget, nemlig ulike religioner og livssyn.
I læreplanen for RLE står det at undervisningen skal favne om alle, uavhengig av
religiøs eller livssynsmessig bakgrunn, og at undervisningen skal være “upartisk”
(Læreplanverk for Kunnskapsløftet). Gudmund Hernes uttalte allerede i
Stortingsmelding nr 14 (1995-96), om det daværende KRL-faget, at undervisningen
i faget bør være “nøytral og objektiv” (se Sødal 2009, 29).

DIDAKTISK EMNE

...frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen
religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller
tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som
støytande eller krenkjande. (§ 2.3)
Dette bidrar til å stille samme krav til faglighet og nøytralitet i RLE-faget som i andre
skolefag. FNs barnekomité, som overvåker overholdelsen av FNs barnekonvensjon,
skrev følgende i sin rapport om overgangen fra KRL til RLE:
			
Komiteen hilser velkommen endringen i opplæringsloven for skolefaget
som nå heter «Religion, livssyn og etikk», for å indikere at barn bør gis en
objektiv orientering om ulike tilnærminger til de grunnleggende spørsmål
og utfordringer i menneskelivet, men komiteen stiller spørsmål ved hvordan
dette blir gjennomført i praksis. (FNs komité for barnets rettigheter 2010: 9)
Komiteen foreslo en tett oppfølging av faget nettopp for å sikre objektivitet, så ut
fra både læreplanen og fra de juridiske prosessene som ledet frem til utformingen
av RLE-faget, står objektivitet sentralt. Det er forståelig at religionsdidaktiker Helje
Kringlebotn Sødal vektlegger at undervisningen i RLE ikke skal “fremstille én
trostradisjon som bedre, mer sann og viktig enn andre” (Sødal 2009, 30) og skriver at
“[k]ravet om objektiv, kritisk og pluralistisk RLE-undervisning skal sikre at elevene
får balansert, saklig og mangesidig kunnskap i faget, og at de får anledning til å utvikle
en spørrende holdning.” (Sødal 2009, 31) Dette innebærer ikke at RLE er eller skal
være et fag der man aldri tar stilling til spørsmål om sannhet. Det innebærer bare
at bedømmelse av sannhet er begrenset til sosiologiske, geografiske og historiske
spørsmål om religioner og livssyn, og ikke gjelder religiøse og livssynsmessige
spørsmål som sådan.
Gitt dette synes det som en naturlig konsekvens at læreren bør fremstå som nøytral
i religions- og livssynsspørsmål. Dersom læreren ikke fremstår som nøytral, men
snarere tar side, synes det som om objektiviteten og nøytraliteten i undervisningen
blir brutt eller, i det minste, truet.

Endringene fra KRL til RLE i 2008/2009, som fulgte en avgjørelse i Den europeiske
menneskerettsdomstolen, burde, om noe, styrke snarere enn svekke kravene til
nøytralitet og objektivitet. RLE-faget regnes som et ordinært skolefag uten fritaksrett,
og som sådan er det et fag som man ikke kan søke fritak fra ut over fritaksgrunnlaget
som oppgis i opplæringsloven, som gir fritak

Hovedgrunnen til dette er at læreren er en autoritetsfigur, og som Sødal påpeker, er
læreren et moralsk og kunnskapsmessig forbilde for sine elever (Sødal 2009, 40). I
skolehverdagen har læreren rollen som den som vet, den som kan og den som vurderer.
Følgelig kan det være utfordrende for elever å skille mellom hva læreren mener og hva
man selv bør mene, og en lærers åpenhet om egne livssynsmessige overbevisninger
kan bidra til at mange av elevene ikke opplever undervisningen som nøytral, men
snarere opplever at enkelte livssyn er bedre og mer riktige enn andre. Dette er i sin tur
problematisk, mest åpenbart for elever som deler eller har bakgrunn i motstridende
livssyn, og følgelig kan oppleve at undervisningen truer deres egne overbevisninger.
Foresatte kan også oppleve dette som en trussel, og dette kan i tur være problematisk
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for kultivering av en god dynamikk mellom elev, hjem og skole. Kanskje mindre
åpenbart, men like reelt, er det problematisk for elever som deler lærerens livssyn, og
som i mindre grad enn de burde opplever at faget utfordrer dem til å tenke kritisk om
tankegodset som for dem synes selvsagt.
Følgelig synes både juridiske og pedagogiske grunner til å tale for at en RLE-lærer i
den offentlige skolen bør fremstå som nøytral, og ikke være åpen for elevene om egne
livssynsmessige overbevisninger.

3. Objektivitet uten nøytralitet?

Selv om mye taler for nøytralitetsidealet, er dette likevel ikke uproblematisk. For det første
kan det påpekes at det er tvilsomt om nøytralitet i RLE/RE-faget overhodet er mulig.
Enhver religionslærer tar, bevisst eller ubevisst, standpunkt til stoffet. Ingen er livssynsfri,
og ingen klarer å opprettholde vanntette skott mellom livssyn og undervisningspraksis:
Ens livssyn former hvordan man selv forstår stoffet, og følgelig er det med på å forme
hvordan man tilnærmer seg det, hva man vektlegger og, ikke minst, hva slags pedagogiske
ideer man aksepterer (Sødal 2009, 20-21). Dersom bør forutsetter kan, hvilket synes som
et rimelig prinsipp, kan det virke som om nøytralitetskravet må falle.
En respons til dette kan være at selv om full nøytralitet kanskje ikke er mulig, kan nøytralitet
likevel være et ideal som man som RLE-lærer bør strebe henimot. Heller ikke dette er
imidlertid åpenbart. En hovedgrunn til dette er at selv om nøytralitet fremheves i formålet
med faget, står det i opplæringsloven at “opplæringa skal byggje på grunnleggjande
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet... “ (§ 1-1) Selv
om dette er allmenne og utbredte verdier, er de likevel ikke nøytrale (jf. Afdal 1997), og
visse verdimessige overbevisninger ligger bakt inn selv i tanken om at elever i den offentlige
skolen bør nærme seg ulike religioner fra et objektivt og nøytralt perspektiv. Som sådan
ser det ut til at nøytralitet, selv om det kan være et gode, ikke er et udelt gode; i visse
verdispørsmål skal man faktisk, i henhold til opplæringsloven, ta side.
Det er også andre forhold som taler imot et strengt nøytralitetskrav. En mer
pragmatisk grunn er at mange religionslærere er engasjert og synlige i lokalsamfunnet
gjennom å skrive kronikker, delta i debatter eller ha verv i menigheter eller holde
konfirmasjonskurs for Human-Etisk Forbund. Dette er noe skolen ikke kan nekte
religionslærere å gjøre, og tvert imot synes det som noe som i utgangspunktet er
uttrykk for et positivt engasjement. Som sådan står vi i en situasjon der en lærers
livssynsmessige overbevisninger vil kunne være godt kjent hos elevene, og i disse
tilfellene blir nøytralitet umulig. I en del tilfeller vil derfor ikke bare undervisningen
i noen grad være påvirket av et gitt livssyn (hvilket kanskje uansett er uunngåelig);
det vil også være kjent blant elevene hva læreren mener om flere av spørsmålene og
idétradisjonene som man lærer om i faget.
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Man må også huske at selv om RLE/RE-faget regnes som et ordinært skolefag, er
det også et fag som skiller seg ut. RLE/RE-faget er noe mer enn religionshistorie og
religionssosiologi; det er også et fag som inviterer elever til å reflektere over egne liv
og overbevisninger. Dette er dette Sødal kaller det “det eksistensielle aspektet” ved
faget (Sødal 2009, 13). Faget må ikke, som følge av et nøytralitetsideal, bli et fag der
man viker unna å diskutere religiøse og livssynsmessige spørsmål, og i stedet retter
hovedfokus mot artefakter, riter og historiske fakta. En slik undervisning tenderer mot
å ligge på et lavt taksonomisk nivå, har begrenset anvendelsesverdi og tar fra RLE/REfaget det dannelsesaspektet som er med på å gi det legitimitet som et fag separat fra
samfunnsfag. Når man skal diskutere religiøse- og livssynsmessige spørsmål direkte,
er det vanskelig å unngå å ta stilling til argumenters holdbarhet.
Selv om disse momentene taler imot et absolutt nøytralitetskrav, kan det fremdeles stilles
sterke objektivitetskrav til en RLE/RE-lærer. Som en lærer i den offentlige skolen utfører
man en bestemt jobb, og det er i strid med arbeidsinstruksen å undervise på en måte som
favoriserer en religion eller et livssyn fremfor en annen. Det er imidlertid ikke entydig
at objektivitet forutsetter nøytralitet. Det kan endog argumenteres for at det å gjøre ens
egen tilhørighet klar for elevene nettopp kan bidra til objektivitet: Siden undervisningen
uansett er farget av lærerens overbevisninger, kan det være at elevene i større grad får
et objektivt bilde av temaene som dekkes i faget når læreren er åpen og ærlig om hvor
han eller hun kommer fra. Det å vite at læreren eksempelvis er kristen, og å ha dette i
minnet når læreren diskuterer ulike temaer i faget, kan bidra til en distanse til stoffet. Det
kan også gi elevene en innsikt på et metaplan, nemlig at all formidling er farget, men at
formidling likevel kan være mer eller mindre ærlig, faktabasert, villig til å ta inn over seg
andre perspektiver, og derigjennom mer eller mindre objektiv.
Som sådan kan det synes rettferdiggjort at lærere er åpne om sine livssyn for elevene.
Så lenge læreren i undervisningssituasjoner evner å nærme seg eget livssyn også
fra et utenfraperspektiv (jf. Henriksen 2000), og andre livssyn også fra et faglig
innenfraperspektiv (Eidhamar 2009), kan man som religionslærer komme langt
henimot et mål om objektivitet. Gitt dette, og gitt at man inviterer til konstruktiv
dialog og viser interesse og respekt for alternative synspunkter, trenger ikke det å ha
tonet flagg i livssynsspørsmål å bryte med normene man bør følge som RLE/RElærer. Sødal rører ved dette når han skriver at undervisningen ikke skal “fremstille én
trostradisjon som bedre, mer sann og viktig enn andre”, men gjør det klar at objektiv
betyr saklig, men ikke nødvendigvis nøytral (Sødal 30).

4. Konklusjon

I NOU 2013:1, “Det livssynsåpne samfunn”, skriver et mindretall i Stålsett-utvalget,
bestående av Bente Sandvig og Andreas Hompland, at “RLE-fagets underliggende
spenninger [utgjør] et problem når det gjelder hvordan skolen underviser om
religion og livssyn.” (9.4.2.1, s. 243) I en skole som samtidig skal være verdiladd og
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objektiv, og i et fag der mange opplever at de må undervise distansert om noe som i
høy grad og på et personlig nivå opptar dem, er det vanskelig å si noe overordnet og
kontekstuavhengig om åpenhet om livssyn i RLE/RE-faget.
Likevel kan noe sies. En hovedkonklusjon kan være at åpenhet om eget livssyn blir mindre
problematisk jo eldre elevene blir. Mens det for barneskoleelever kan være vanskelig å
skille lærerens standpunkt fra standpunkter som det er galt for elevene å avvike fra, bør
det for videregående elever være lettere å se lærerens standpunkt som ett blant flere. I en
kontekst med eldre elever synes det derfor å være greit, i alle fall dersom elever spør, å
fortelle hvor man livssynsmessig hører hjemme, og legge til at dette ikke er avgjørende
for undervisningen, at livssynsspørsmål er vanskelige spørsmål og at det står respekt av
å mene noe annet. Snarere enn å være en trussel mot god undervisning, kan åpenhet om
eget standpunkt bidra til å gjøre faget aktuelt og levende, og derigjennom forsterke det
eksistensielle aspektet som bidrar til å gi religionsfaget verdi og legitimitet.
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Hva står dere for?

Sjiaislam
De grunnleggende prinsippene i islam er felles for muslimer. Muslimer deler samme
gudstro, Koranen og troen på profetene. De fleste religioner har likevel grupper med
forskjellige tankeretninger, og islam er ikke noe unntak.
Uenighetene mellom sunni og sjia startet etter profeten Mohammed sin død i år
632. Sjiaer mener at profeten Mohammed utropte Ali ibn Abu Talib, fetter og svigersønn til Profeten, til sin etterfølger, bl.a. ved en seremoni ved Ghadir Khum. Sunnier
betviler dette. De mener at Profeten ga myndighet til Abu Bakr. Begge fører argumenter for sine standpunkt.
Sjiaene den gang mente man trengte ledere med spesiell spirituelle innsikt (imamer) til å lede samfunnet, mens sunniene mente man skulle velge en leder blant Profetens nærmeste tilhengere.
Skillet mellom sjia og sunni ble større etter slaget ved Karbalaa i dagens Irak i år
680, der profetens barnebarn og tredje imam, Hussain, ble omringet i tre dager, for
deretter å bli henrettet. Kvinner og barn som overlevde, ble tatt til fange og måtte
marsjere gjennom ørkenen til dagens Syria. Karbalaa-hendelsen blir markert årlig av
millioner av sjiaer over hele verden med en sørgeperiode.
Sjiaer kan vise intense følelser i religiøse markeringer. Sorgfulle hendelser i historien markeres med gråt, i blant kan de sørgende slå seg, for å markere sorg, og det
hender noen skader seg til blods. Dette er imidlertid bare en ytre, tradisjonell form for
å uttrykke sorg, og har ingenting å gjøre med sjiatroen.
Det er en tradisjon i sunni for at islam er ferdig utviklet hva angår lover, praksis
og leveregler. Behovet for nye personlige fortolkninger, prinsipielle nyvurderinger og
forklaringer (ijtihad) er begrenset. I sjiaislam mener man religionen islam stadig må
utvikles og fortolkes, så prinsippet med ijtihad er en stadig utfordring.
Når en muslim har nådd puberteten, blir man ansett som voksen og stilles ansvarlig for alle sine handlinger. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan ting i islam skal
tolkes, derfor velger de fleste sjiamuslimene å følge en nålevende lærd. De lærde har
spesialisert seg innen tolkning av islamske kilder som Koranen og sunna.
Sjiamuslimer ærer tidligere ledere ved å søke nærhet til dem der de er gravlagt.
Er noen drept for troens sak, sier Koranen, så lever de videre. Sjiamuslimer lar seg
inspirere ved graven, og mener de kommer nærmere Gud. (Dette blir av enkelte sunnimuslimer kritisert for å være en “dyrking” av de døde, noe sjiamuslimer selv bestemt
avviser.)
Den obligatoriske bønnen (salaat) skal fremsies fem ganger daglig. Sjiamuslimer
slår sammen middagsbønn og ettermiddagsbønn, og likeledes kveldsbønn og nattbønn. Vi fremsier fem bønner, men lar det skje ved tre anledninger.

Menar Mohammad (f. 1982)
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15. februar i år disputerte førsteamanuensis Tove Nicolaisen
ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hindubarn i religionsundervisningen. Egengjøring,
andregjøring og normalitet.
Prosjektet handler om hindubarns erfaringer med religions- og livssynsundervisningen i grunnskolen. Jeg gjorde det meste av feltarbeidet mens faget var KRL (Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap). Etter dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i 2007 endret faget i 2008 navn til RLE (Religion, livssyn og etikk).
KRL/RLE-faget er omdiskutert, og det har vært mye synsing om hva som er bra og
hva som er skadelig for barn og unge når de skal lære om religion og livssyn i et felles
fag. Jeg gjorde prosjektet fordi jeg ville lære av elevene. Hovedmålet var å undersøke
hvordan barn med bakgrunn i den nordindiske og den tamilske hindutradisjonen
erfarer faget og undervisningen. Feltarbeidet ble gjort i Oslo-området i perioden
2005-2009 og bestod av intervjuer med sju barn, observasjoner i KRL/RLE-timer
og utfyllende intervjuer med foreldre og lærere. Barna gikk i 6.-9. klasse.
Jeg undersøkte hvordan barna posisjonerte seg i undervisningen og hvilke erfaringer
og meninger de hadde. Jeg brukte fortolkende antropologisk metode for å forstå og
for å sette barnas posisjoneringer i meningsbærende kontekster. Slik sett er prosjektet
innenfor den etnografiske religionsforskningen. Det ble etter hvert avgjørende for
meg å gjøre kritisk forskning med det mål å avdekke det som blir tatt for gitt, og anses
for å være normalt og naturlig i faget. Jeg brukte derfor diskursanalytiske og postkoloniale perspektiver for å avdekke ”KRL-normaliteten” og dominerende diskurser.
Disse tre tilnærmingene viste seg å være gode redskaper for tenkning, analyse og
tolkning både for å forstå og for å avdekke.
Barnas selvforståelser var komplekse. Det indiske og det tamilske var langt framme og
sammenvevd med det hinduistiske på ulike måter, og med familien som omdreiningspunkt og basis. Dette viser at elevers selvforståelser ikke nødvendigvis samsvarer med
fokuset på religions- og livssynstilhørighet i RLE-faget. Barnas religions- og gudsforståelser kunne divergere fra det som blir tatt for gitt i faget. Kort fortalt kan fokus på klart
atskilte verdensreligioner, på monoteisme som utgangspunkt for gudsforståelsen og på religion som tro, med basis i hellige skifter, skille seg fra hindubarnas ofte mer overgripende
reli-gionsforståelse, komplekse gudsforståelser og fokus på religion som praksis. I undervisningen kunne den hinduistiske ikonografien være en utfordring og ble ofte presentert

74

RELIGION OG LIVSSYN – 2/2013

FRA FORSKNINGSFRONTEN

som eksotisk. Når det gjelder undervisning om hinduisme, viser jeg på hvilke premisser
undervisningen var bekreftende; da handlet det om gjenkjennelse og om lærerens vilje til
å lære av barna, men undervisningen kunne også være andregjørende og eksotiserende.
Den multiperspektivistiske forskningsmetoden gjorde barnas agentskap tydelig. De
gjorde sine egne selvstendige posisjoneringer, de var flinke og ivrige elever, de verdsatte utdanning, og de bidro til at undervisningen ble bra. De befant seg i en undervisningskontekst som muliggjorde så vel egengjøring som andregjøring og eksotisering. For å beskrive barnas erfaringer konstruerte jeg begrepet egengjøring, et begrep
som spiller på andregjøring, men som samtidig skal vise at barnas reaksjon på andregjøring og eksotiserende holdninger ikke var å gå inn i en stakkarslig offerrolle.
Tvert imot innebærer egengjøring stolthet og kjærlighet til egen tradisjon og gleden
over å stå for egne meninger. Det er slik jeg valgte å karakterisere hindubarna innenfor
religions- og livssynsundervisningen. Jeg tror at faget hjalp dem til å se det positive i
egen tradisjon klarere. Et eksempel er at de ble mer bevisste på sine egne respektfulle
holdninger til andre. Jeg fant ingen eksempler på at de tok avstand fra egen tradisjon
eller at de prøvde å utviske forskjeller. Prosjektet handler om sju barn/unge med hindubakgrunn, men funnene fra prosjektet har også gjort det mulig å diskutere spørsmål
knyttet til elever og religionsundervisning mer generelt.
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Religionsundervisningen
i nederlandske skoler
Henk Pol

For å forstå betydningen av nederlandsk religionsundervisning må man vite litt om
nederlandsk utdanningssystem generelt. I 1806 underskrev Ministeren for utdanning
JH van der Palm en ny lov om utdanning. Fra da av ble utdanning en av regjeringens
oppgaver. Utdanningen søkte å støtte utviklingen av sosiale og kristne verdier i henhold til idealene i opplysningstiden. Moralske og sosiale verdier skulle fremme utviklingen av den enkelte borger. Resultatet ble skoler hvor religionsundervisningens
skulle styrke dette aspektet. Konservative protestanter og katolikker foretrakk religionsundervisning som gav opplæring i egen tro.
I løpet av 1800-tallet ble det nederlandske pillariseringssystemet etablert (et system
som skiller ulike religiøse grupper fra hverandre med hver sine samfunnsinstitusjoner, red.
anm.) Resultatet var at ved siden av den offentlige skolen (som ble styrt av lokale politiske myndigheter) fantes det kristne (les: protestantiske) skoler og katolske skoler.
I 1920 mottok alle disse tre likeverdig økonomisk støtte av nasjonale myndigheter.
I dag går nederlandske barn fra 4 til 12 år i grunnskolen. Deretter er det et valg mellom allmennutdanning og yrkesutdanning. Allmennutdanning er på 5 til 6 år og gir
studiekompetanse på universiteter. Yrkesutdanningen tilbys på et lavere nivå (3 eller 4
år) og senere et videregående nivå (3 eller 4 år) og faktisk også på et universitetsnivå.

Religionsundervisningen

I grunnskolen undervises det i faget verdens religioner og livssyn (lære om religioner).
Dette faget som ble introdusert i 1985, har som mål å fremme toleranse i det nederlandske samfunnet. Utover dette har offentlige grunnskoler stort sett ikke obligatorisk
religionsundervisning. Det er mulig å velge ikke-obligatorisk protestantisk, katolsk,
muslimsk, hindu eller humanistisk undervisning. Fra 2009 har denne undervisningen blitt betalt av regjeringen og ansvaret ligger hos de ulike trosretningene. I kristne
grunnskoler er den obligatoriske religionsundervisningen preget av protestantisme og
i katolske skoler av katolsk lære. Det finnes ellers flere muslimske skoler og hinduiske
skoler, enkelte jødiske, men ingen egne humanistiske skoler.
I videregående opplæring i den offentlige skolen undervises det jevnt over ikke i religion. Loven av 1985 som gjorde faget obligatorisk i grunnskolen, gjorde dette ikke
gjeldende i videregående opplæring. Noen ganger undervises det i filosofi, også som
et eksamensfag. Kristne, katolske og muslimske videregående skoler underviser som
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regel i egen religion og noen ganger også i etikk og verdens religioner. Dette er et valg
som skolens ledelse tar. Offentlige yrkeskoler har for det meste ikke religionsundervisning. Yrkesutdanning gitt av religiøse samfunn har en generell religionsundervisning, noen ganger et valgfritt etikkurs som tar opp aktuelle spørsmål for yrkesutøvelsen (for eksempel økonomi, medisin, sosial etikk).
Noen universiteter er grunnlagt av religiøse grupperinger. Disse institusjonene er en
integrert del av det nederlandske høyere utdanningssystemet. I hverdagen er det knapt forskjeller mellom et universitet grunnlagt av staten og et som er grunnlagt av
kirken. Religionsundervisning er for det meste ikke del av studiet.

Med et blikk inn i fremtiden

Det nederlandske samfunnet blir stadig mer sekularisert. Kirkene synes å begrense
seg til medlemmenes private interesser. Religionsundervisningen får ikke mye
oppmerksomhet. I protestantiske og katolske grunn- og videregående skoler kjennetegnes undervisningen noen ganger mer av å være undervisning inn i religionen, noen
ganger også undervisning fra religionen.
Offentlige skoler, protestantiske og katolske skoler slås i stor grad nå sammen. I disse
skolene hvor kristne og ikke-kristne kommer sammen er ikke alltid religionsundervisningen obligatorisk og gis bare til barna som kommer fra de tidligere konfesjonelle
skolene. Lang mer spennende er forsøk på å la alle barna delta i alle timene, også i religionsundervisningen, og i et mangfold av religiøse og ikke-religiøse ritualer. Å være
involvert i dette forsøket er en stor ære. Kanskje vil nederlandsk samfunn i fremtiden
forstå religionens varige betydning.
Teksten er oversatt fra engelsk av Marit Hallset Svare.

Henk Pol (f. 1947)
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Å praktisere nestekjærlighet

”I denne spalten dykker vi ned i tidsskriftarkivet på utkikk etter
aktuelle artikler.”

Jeg har tenkt mye på dette med hva jeg ser opp til i andre religioner. Det er ikke noe
jeg ikke finner i min egen religion, men heller noe man kjenner igjen og som kanskje
gjøres på en annerledes, og mer utbredt måte, hos noen andre. Men etter å ha kommet meg gjennom mange ulike religioner endte jeg opp ganske nær mitt eget utgangspunkt. Jeg ønsket i utgangspunktet som tilhørende en abrahamittisk religion, ikke å
velge en av de andre abrahamittiske religionene. Imidlertid endte mitt søken likevel
opp hos «naboen», nemlig kristendommen. Jeg synes kampen for et verdig liv for
de som lever i fattigdom, eller folk som på andre måter er i en vanskelig situasjon og
trenger hjelp og støtte, er viktig, noe som det for øvrig jobbes mye med i ulike muslimske land. Dette arbeidet skjer også med støtte av norske muslimer. Problemet er at det
i liten grad har vært noe norske muslimer har drevet med i Norge.

Fra arkivet:

Noe av begrunnelsen for dette er selvsagt at Norge er et rikt land, men fattige og trengende finnes også her, enten det dreier seg om tabubelagte temaer blant muslimer som
rusmisbruk, ensomhet, eller rett og slett fattigdom. Her har vi behov for en større selvinnsikt, men også å sette i gang å arbeide. Det kirkelige diakonale arbeidet er noe jeg ser
opp til, hvor ord om «nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet» omsettes til handling. Dette er ting jeg håper at norske muslimer etter hvert vil komme i gang med. At man tar dette med naboens ve og vel på alvor, og
i fremtiden også hjelper folk rundt seg når de sliter, muslimer så vel som ikke-muslimer.
Moskeene selv er kanskje heller ikke den rette instansen til å gjøre noe, men de bør se
om ikke de kan starte opp noe sammen. Norske muslimer har bygget opp organisasjoner, de har etter hvert fått lokaler som er bygget opp som moskeer (i alle fall enkelte
av dem), nå er kanskje tiden kommet til å bygge nettopp denne typen institusjoner
som kan være til hjelp for trengende. Et suppekjøkken, en tjeneste som hjelper narkomane og prostituerte, de lengst nede på skalaen, eller rett og slett noen som hjelper
f.eks. aleneforeldre som sliter med å få endene til å møtes. Jeg håper norske muslimer
vil ta en slik utfordring.

Shoaib Sultan (f. 1973)
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Helgard Mahrdt om Hannah
Arendt – og noen andre tekster
Dette er første gang frigjøring er hovedtema i Religion og livssyn. Men flere artikler i
tidsskriftets historie berører temaet. Denne gangen vil vi løfte fram flere tekster.
I 1/1996 trykket tidsskriftet Sturla Stålsetts artikkel “Frigjøringsteologi – nedenfra?”
Kjell Nordstokke som skriver for oss nå, var den første i Norge som disputerte på
latinamerikansk frigjøringsteologi. Det skjedde i 1991 på et arbeid om brasilianeren
Leonardo Boff. Stålsett disputerte i 1998 på at arbeid om Jon Sobrino fra El Salvador.
Selv om de to norske teologene har en del til felles, skriver de om frigjøringsteologi
med ulike referanser og synsvinkler, og artiklene kan derfor utfylle hverandre. Stålsetts artikkel ligger nå ute på Religionslærerforeningens nettsted religion.no.
I 2/2008 var temaet for Religion og livssyn filosofi og kjønn. Som lederen i herværende
nummer er inne på, berører dette også et tema som frigjøring. I artikkelen “Skjønne kvinner
og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi” viser Else Wiestad hvordan Kant viderefører
tidligere tiders kjønnsdeling samtidig som kvinnen får en betinget anerkjennelse. Wiestad
bidrar i samme nummer med artikkelen “Kvinner i filosofien”. Denne synliggjøringen av
kvinner er det erfaringsvis mange elever som interesserer seg for, og læreplanen inviterer til
å arbeide med dette stoffet. Begge Wiestads tekster ligger nå ute på religion.no.
Gunnar Heienes bidrag i samme nummer, “Simone de Beauvoir – filosof og feminist”,
er en fin oversikt over liv og tenkning til den franske filosofen og gir et perspektiv på
Annlaug Bjørsnøs´ bidrag om temaet frihet hos Beauvoir i dette nummeret. Heienes
tekst ligger ute på religion.no.
I høst vises den tyske regissøren Margarethe von Trottas film om Hannah Arendt fra
2012 på flere norske kinoer. I samme nummer 2/2008 trykkes en god innføringstekst
av Helgard Mahrdt, nemlig “Hannah Arendt: filosof, jøde og kvinne”. Denne artikkelen,
skrevet av den fremste Arendt-eksperten i Norge, er nok krevende for de fleste elever,
men noen kan godt få bryne seg på den. Og det er mye stoff herfra å trekke veksler på
for lærere som vil bruke filmen i undervisningen. Arendt får i dagens politiske filosofi
betydelig oppmerksomhet, knyttet til temaer som menneskerettigheter, anerkjennelse og
verdensborgerskap. Også Mahrdts artikkel er tilgjengelig på religion.no.
oak
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Jesusbok i hybridsjanger
Atle Sævareid
For andre gang utgir NRK-journalist Tomm Kristiansen en bok om Jesus. Årets bok
fremstår som en lettere slanket og oppdatert versjon av Mannen fra Nasaret, som kom
ut i 2000 – en rekke avsnitt, iblant lange passasjer, er kopiert fra forrige bok.
Sjangermessig er ikke Jesus, opprører og fredselsker helt grei å plassere. Store deler av boken
er skrevet i romanform, og deler av innholdet er oppdiktet. Likevel kaller forlaget boken
«en moderne biografi for ungdom», og på forlagets hjemmesider finner vi den under
«faktabøker». En biografi bør bygge på kilder, men for lesere som ikke er lommekjent
i den moderne Jesus-forskningen – og det er nok ikke målgruppen – er det ikke lett å
vite hva som er kildebasert. Kristiansen har plassert en litteraturliste bakerst i boken, og i
forordet oppgir han navnet på tre teologer som han har lært mye av. Hva han har hvorfra,
røpes ikke, og heller ikke om det ligger noen forskningsmessig konsensus bak det han presenterer. Også undertegnede har iblant problemer med å se hvor biografi og fantasi skiller
lag. Men stadig vekk, iblant i hele kapitler, er det verken roman eller biografi vi leser, men
snarere små og store foredrag om natur og næringsliv, sosiale og politiske forhold, jødiske
skikker og religiøse regler. Og innimellom, og i stor grad i det siste kapitlet, opptrer fortelleren som teologisk fortolker: «Hva han i virkeligheten sa var at …» (S. 92)
Gjennom hele boken viser Kristiansen seg som den glimrende formidleren han er.
Ikke minst gir han et levende og nyansert bilde av det samfunnet som Jesus levde i.
Leseren får virkelig møte Jesus i hans eget miljø, og hendelsene blir forklart ut fra sin
religiøse, politiske og sosiale sammenheng. De mange aktørene i dramaet presenteres
med sine ord og holdninger, ikke sjelden med en viss ironi.
Kvinnene har fått stor oppmerksomhet i denne boken. Kristiansen forsømmer aldri
en anledning til å fremheve hvordan Jesus behandlet kvinnene helt på linje med mennene, og at kvinnene ofte gjorde en bedre figur enn mennene.
Kristiansen har valgt et dristig episk grep, særlig med tanke på hvem han skriver om:
Han opererer med en allvitende og ofte svært autoral forteller, og gir ikke minst et omfattende innsyn i det han tror har vært Jesu tanker og følelser, trolig for virkelig å forstå
Jesus ut fra hans menneskelige forutsetninger. Jesus skildres som en våken og sosialt
bevisst ungdom som gradvis, provosert av den sosiale urettferdigheten og fariseernes
strenge lovoverholdelse, samt døperens virke, gjennomgår en utvikling frem mot
sin kallsbevissthet. Her virker han påfallende moderne, og fremstillingen er tydelig
psykologiserende. Underveis dikter Kristiansen opp at den søkende Jesus er på besøk oppe
i fjellene hos datidens hellige krigere: selotene. Her møter han blant annet Judas Iskariot.
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Judas har i det hele tatt fått stor plass i boken. Han fremstilles som den fremste representanten for disiplenes forventning om at Jesus til slutt skal mobilisere sine messianske krefter, feie vekk både romerske okkupanter og korrupte religiøse ledere og
overta makten. Når Jesus i stedet fabler om å la seg ofre, vil Judas sette situasjonen på
spissen ved å forråde ham: «Nå fikk Jesus vise at han var Messias.» (S. 145) Altså en
ganske annen Judas enn ham vi møter i NT. Det diktes også inn en scene der Judas er
det første av vitnene som føres mot Jesus.
Et spørsmål som sikkert mange har stilt seg, er når og hvordan Jesus ble klar over seg
selv som Guds sønn. Kristiansen tenker seg at dette var en visshet som dukket opp
mens Jesus var som i en døs etter nesten 40 dager med faste i ørkenen, altså etter at
han ble døpt av Johannes. Hva det innbar å være Guds sønn, finner vi lite refleksjon
omkring. Det er mennesket Jesus som står i sentrum. Rett nok forteller Kristiansen
uanfektet om Jesu mange undere, men knytter dem ikke til hans guddommelighet.
Mot slutten av hans virke går det opp for Jesus at han må dø i Jerusalem. Dette fremstilles som et resultat av de mange frustrerende konfrontasjonene med presteskap,
herodianere og fariseere. På dette stadiet fremstilles han som oppfarende og ubalansert. Når han renser tempelet, leser vi: «Jesus var vill i blikket, fråden sto om munnen
på ham, så brølte han…». (S. 137) Ved nattverdsmåltidet skildres han som helt ute av
seg, ute av stand til å snakke sammenhengende. Før korsfestelsen var Jesus «viljeløs,
så seg forvirret rundt, søkte etter kjente…» (S. 168) Vi er altså langt fra bildet av en
Jesus som, allerede idet han entrer scenen, er klar over hvem han er og hva planen er,
og som suverent gjennomfører sin gjerning.
Nest siste kapittel handler for en stor del om hva som skjedde etter korsfestelsen. Først hendelsene rundt oppstandelsen, så litt om den første menigheten og kirkens tidligste historie. Kristiansen hopper bukk over den første pinsedagen, ikke helt uvanlig i lutherske sammenhenger.
I siste kapittel presenterer Kristiansen en slags kirke- og kulturhistorie over drøyt
tre sider, men legger mest vekt på å advare mot moralistisk lovtrelldom og fundamentalistisk bibelforståelse. Han rekker også å bringe videre den utbredte myten
om at treenighetsdogmet stammer fra Nikea i 325, enda treleddede bekjennelser av
treenigheten var i bruk i hele kirken allerede tidlig på 100-tallet, og er utledet av NT.
Kristiansen er som sagt en glimrende forteller, men jeg leser boken hans mer som et uttrykk
for hans eget subjektive, og på mange punkter diskutable, bilde av Jesus enn som en biografi.
Tomm Kristiansen: Jesus, opprører og fredselsker, Cappelen Damm 2013. 196 sider.
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Å lese hellige hus
Geir Winje

Hellige hus er et prisverdig prosjekt, der en håndfull forskere, stort sett tilknyttet Universitetet i Agder, analyserer arkitektur og interiør i norske bygninger designet for religionsutøvelse. De viktigste bidragene er skrevet av Olaf Aagedal og Hans Hodne, som
tar for seg bedehus og frikirker, Helje K. Sødal, som ser nærmere på forsamlingslokaler hos pinsevennene, og Jan Opsal, som skriver om eksteriør og interiør i tre arkitekttegnede moskeer i Oslo Øst. I tillegg har Harald Olsen skrevet to oversiktskapitler
om kirkelig arkitekturhistorie i henholdsvis Europa og Norge.
I bokas innledende kapittel presenterer Pål Repstad blant annet ”estetiseringstesen”,
en påstand om økende religiøs estetisering i vår tid. Tesen synes tenkt som en rød
tråd, og den følges på ulike måter og i ulik grad opp i de andre kapitlene. En annen
angrepsvinkel er sosialsemiotisk. Repstad trekker inn Gunther Kress med flere, og legger dermed opp til en lesing av arkitektur og interiør som multimodale tekster. Også
denne røde tråden veksler mellom å være synlig og ikke så synlig. Hadde alle artiklene
i boka virkelig brukt sosialsemiotikk som hovedgrep, kunne det selvsagt blitt en tvangstrøye. På den annen side kunne det gitt boka et mer helhetlig preg og åpnet for mer
sammenligning mellom bygningene. Det vi får, er en håndfull relativt ulike tekster
med det til felles at de fortolker de hellige husene i lys av teologi.
Når jeg opplever enkelte bidrag som viktigere enn andre, er det fordi de kombinerer
tre forhold: For det første presenterer de konkrete, navngitte kirker, bedehus eller
moskeer, mange av dem for første gang i norsk faglitteratur. For det andre leses eksemplene i lys av teori (se ovenfor). Og for det tredje generaliserer forfatterne når de gir
oversikter basert på de eksemplene og den teorien de gjør rede for. Boka kan derfor
være til hjelp under ekskursjoner eller når en av andre årsaker oppsøker «hellige hus»
- også helt andre steder enn i Oslo eller Agder.
Jeg savner imidlertid et kapittel om buddhisttemplet i Lørenskog. Det er arkitekttegnet og ikke et ombygd samfunnshus. Det hadde også vært fint om boka hadde hatt
kapitler om gurdwaraer (sikh-templer), hindutempler, Rikets sal ( Jehovas vitner) og
andre eksempler på dagens religiøse mangfold. Jan Opsals kapitler om moskeer er
imidlertid informative og gode og undersøker blant annet hvordan de nybygde moskeene inngår i bybildet.

BOKANMELDELSER

turprofessoren Keith Critchlow og ekteparet al Faruqi. Førstnevnte representerer
en maksimalistisk tilnærming til arkitektur og interiør, i det han ser etter eksplisitte
budskap i arabesker og geometriske mønstre. Dette er et spennende og relevant perspektiv, men jeg har ikke møtt noen norske imamer eller andre som tenker på denne
måten. Lois Lamya al Faruqi var en anerkjent forsker, særlig opptatt av islamsk musikk
og kunst, og gift med Ismail al Faruqi, professor i religionsvitenskap. I 1986 ble det
amerikansk-palestinske ekteparet myrdet i sitt eget hjem. De etterlot seg imidlertid
en mengde bøker og artikler, blant annet standardverket The Cultural Atlas of Islam
(1986). I motsetning til Critchlow representer al Faruqi en minimalistisk lesemåte.
De leter ikke etter eksplisitt symbolikk, men vektlegger mer formelle trekk som repetisjon, innramming og symmetri, og hvordan slike virkemidler påvirker eller kommuniserer med dem som oppholder seg i moskeen for å be.
Critchlow og al Faruqi representerer bare to av mange mulige måter å tolke moskeutsmykning på. Ingen av dem går i fella og ser det islamske bildeforbudet som et hinder og den ornamentale kunsten som en nødløsning. Det gjør heller ikke Opsal, men
jeg savner en større oppmerksomhet på det faktum at det er så mange måter å lese
islamsk kunst på, og at ingen av dem er «riktige». Kunsten kom først, forklaringer
og fortolkninger kom etterpå. For eksempel leser Opsal quibla-veggen i moskeen i
Åkerbergveien vertikalt, med vekt på hvordan budskapet formidles enkelt og abstrakt øverst på veggen og mer konkret nederst. Dette er en kurant tolkning, men altså
bare én blant mange mulige. En like relevant lesemåte, som ikke er tatt med i Hellige
hus, er horisontal og utledet av trosbekjennelsens to ledd: Alle tekstene til høyre for
mihrab’en (f.eks. sure 112) tematiserer Guds enhet, mens tekstene på venstre side
(f.eks. sure 108) fokuserer på Profeten. Den ene lesemåten er kanskje ikke viktigere
eller riktigere enn den andre, mitt poeng er bare at det er mange måter å lese eller
forklare islamsk kunst på.
Pål Repstad & Elise S. Tønnessen (red.): Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i
religiøst liv. Cappelen Damm 2013, 267 sider.
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Når Opsal tar leserne med inn i de tre moskeene, gir han kvalifisert hjelp til å forstå
utsmykningens innhold og hensikt. Han baserer seg særlig på den engelske arkitek-
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Empirisk om alternativ religiøsitet
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Geir Winje

og «indre balanse» tar i bruk begreper som yang og yin, og at nyreligiøsitetens jungianske slagside gjør at slike førmoderne begreper tolkes i lys av kulturbestemte kjønnsstereotypier knyttet til arketyper som animus og anima. Selv om Kalvigs informanter
tenker ulikt om dette, har de gjennomgående en mer relativistisk forståelse av kjønn.
De er blant annet opptatt av hvordan tradisjonell kjønnsidentitet i dag er i oppløsning,
og de ser maskulinitet og femininitet uavhengig av biologisk kjønn.

Anne Kalvig er religionsviter ved Universitetet i Stavanger, og har i tidligere utgivelser
vært opptatt av kjønn og kjønnsforståelse på det nyreligiøse feltet. I 2011 forsvarte
hun doktoravhandlingen Åndeleg helse. Ein kulturanalytisk studie om menneske- og
livssyn hos alternative terapeutar. Den er nå bearbeidet og utgitt i bokform, tilpasset
både akademikere og andre med interesse for temaet.

Bokas mest omfangsrike kapittel tar for seg ulike syn på sykdom, blant annet forstått
som uttrykk for ubalanse. Det følges naturlig opp av et kapittel om lidelse mer generelt,
altså «det ondes problem». Er plutselig død og andre tragiske hendelser vilkårlige,
eller følger de en lovmessighet styrt av for eksempel karma? Kalvig kommer her fram
til at det foreligger flere nyreligiøse teodicéer eller forklaringsforsøk.

Det som gjør boka særlig interessant i mine øyne, er det empiriske tilfanget. Store
deler av teksten er sitater og sammendrag av sitater fra ni norske alternative terapeuter,
mens mye annen faglitteratur er basert på spørreundersøkelser og tekstanalyse, ikke
på kvalitative intervjuer. Og når Kalvig konsentrerer seg om terapeutene, har hun valgt
relativt tunge og sentrale aktører fra en livssynsstrømning med mange navn: New Age,
alternativbevegelsen, nyreligiøsitet, nyåndelighet, senmoderne spiritualitet osv. De
«lette representantene», de som oppsøker alternative terapeuter, er i og for seg like
interessante, men her møter vi altså utøvere, ikke utprøvere.

I tillegg til intervjuene trekker forfatteren inn to andre typer kilder. På den ene siden
bruker hun tekster skrevet av aktører på det alternative feltet, ikke minst fra New
Age-tidsskrifter som Visjon og Ildsjelen. Disse stemmene representerer i likhet med
intervjuobjektene et innenfraperspektiv, og utdyper den empirien boka legger fram.
På den andre siden bruker hun faglitteratur fra internasjonale størrelser som engelske
Paul Heelas og nederlandske Wouter J. Hanegraaff, blant annet standard oversiktsverk som egner seg når en skal kartlegge og kategorisere nyreligiøse ideer og praksiser.
Hun trekker i tillegg inn mer case-orienterte artikler fra norske forskere som Lisbeth
Mikaelsson og Ingvild S. Gilhus. Både innenfra- og utenfrakildene trekkes inn etter
behov, og ikke systematisk, noe som gjør boka litt ujevn.

I tillegg til innledningen, som plasserer prosjektet i forskningsfeltet, og avslutningen,
som drøfter terapi og samfunnsutvikling, er boka organisert i seks tematiske kapitler.
Det første tar for seg menneskekroppen, som alle terapeutene forstår som flerdimensjonal. De bruker imidlertid forskjellige betegnelser og modeller når de snakker om
menneskets ikke-fysiske kropper. Dette er typisk for senmoderne religiøsitet: Det er
utbredt enighet om visse forestillinger, for eksempel subtile kropper, med det er samtidig akseptert at de forklares på forskjellige måter. Store deler av alternativbevegelsen
er antidogmatisk, det viktigste er ikke teori, men praksis - altså at noe «virker».
Kapitlet om kroppen følges først opp av et kapittel der «gamle» begreper som sjel
og ånd ses i sammenheng med «nye» begreper som energi, chakra og aura. Så følger
et kapittel som ser sjel og ånd i sammenheng med «høyere selv», et begrep som ble
etablert av 1800-tallets teosofer. Det har siden stått sentralt i vestlig esoterisme eller
okkultisme, som jo ligger til grunn for alternativbevegelsen.
Kalvig følger så opp sin forskningsinteresse og ser nærmere på hvordan informantene
forstår kjønn. Med unntak av et visst gudinnefokus, er ikke tematikken så sentral i alternativmiljøene, og det var heller ikke terapeutene som bragte den på banen. I Kjønn
og religion (Pax 2007) påviser Jeanette Sky hvordan mye nyreligiøs litteratur preges
av en essensialistisk kjønnsforståelse og skarpe kontraster mellom menn og kvinner.
Det kan henge sammen med at en i jakten på «det autentiske», «gammel visdom»
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Bokas svakhet er samtidig dens styrke: Informantene sier mye forskjellig, og mange
lesere vil savne konklusjoner og systematiske oversikter, slik vi finner i de nevnte
oversiktsverkene. Men det er sjelden at Kalvig kategoriserer eller gir enkle oppsummeringer. Fordi alternativbevegelsen er mangfoldig, er Åndeleg helse også mangfoldig.
Leseren får altså mye informasjon, men ingen punktliste eller fasit.
Anne Kalvig: Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar.
Cappelen Damm 2013, 291 sider.
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Medborgerskap på spil(l)
– 12 aktuelle begreper
– 12 tenkere. Pluss litt om KLM-faget
Bjørn Myhre
Danske fagdidaktikere lager ofte ting som er ganske annerledes (og mer originale!)
enn det vi i Norge er vant til når det gjelder feltet religions- og livssynsdidaktikk.
Keld Skovmand og Lakshmi Sigurdsson har forsynt oss med en bok, Medborgerskap
på spil, som enkelt sagt beskriver og drøfter 12 begreper fra aktuell kulturpolitisk
debatt: Demokrati, medborgerskap, sekularisering, modernitet, pluralisme, religion,
kultur, offentlighet, minoritet, etikk, globalisering, verdensborgerskap. Drøftingen av de
12 begrepene har alle fått samme lest: Først om grunnbetydningen, deretter bruk av
begrepet, så begrepsutvikling, endelig perspektivering, og til slutt profesjonsrelevans.
Til hvert begrep presenteres så en tekst fra en filosof: Aristoteles, Luther, Locke,
Rousseau, Kant, Popper, de Beauvoir, Løgstrup, Arendt, Habermas, Taylor, Nussbaum.
For eksempel fra Aristoteles: Om dyd og vennskap, fra Luther: Tro og regimenter, fra
Hannah Arendt: Eksistens, frihet, ansvar. Det hele virker enkelt, relevant, klart.
Boken er egentlig ledsagerstoff til et spill (ja, nettopp et spill, som for eksempel Monopol
– uten sammenligning for øvrig). Spillet beskrives som ”utviklet som et didaktisk
læremiddel til læreruddannelsen, men kan bruges i alle andre sammenhenge hvor
deltagerne ønsker at blive klogere på hva, der forener og adskiller os som demokratiske
medborgere (...). Spillet gir deltagerne mulighed til at overveie deres holdninger, styrke
deres viden og opøve evne til perspektivskifte ved at lytte til medspillernes overveielser”.
Dermed anes kanskje likevel et slags monopolspill, men fredeligere, og dessuten med
målgruppen: studenter og lærere i religion og livssyn fagdidaktikk.
Bok og spill er til sammen et læreverk til KLM-faget i dansk lærerutdanning. KLM
står for Kristendom, livsoplysning, medborgerskap. Faget er obligatorisk (!) for
lærerstudenter. Det følgende er lånt fra Zahle Seminariums hjemmeside:
”KLM skal give den studerende en bred viden om og forståelse for de religiøse og filosofiske
traditioner, der er repræsenteret i vores samfund.
Sigtet er, at den studerende udvikler sin historiske bevidsthed og gennem mødet med
forskellige betydningsuniverser i fortid og nutid bliver bevidst om, hvordan hun/han selv
sætter verden i system. Et af fagets mål er udvikling af den studerendes kritiske bevidsthed i
forhold til arbejdet med kildetekster såvel som i forhold til egen kulturelle baggrund.
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Fagets fire indholdsområder (religion og kultur, idéhistorie og etik, demokrati og
medborgerskab samt IT og den virtuelle verden) sammentænkes og bidrager til et nuanceret
billede af, hvordan religion, livssyn og samfund påvirker hinanden. Arbejdet med forholdet
mellem menneske og samfund står således centralt i faget”.
Det interessante sett nordenfra er at man altså har et fag som først og fremst sikter på
skolens oppdragende oppgave og som alle studenter må ha. I Norge finner vi mange
av de funksjonene KLM er tenkt å ha igjen i RLE-faget, men med den forskjell at for
lærerne – i lærerutdanningen - er faget kun et valgfag (!).
Den omtalte boken, som er på drøyt 250 sider, er altså ledsagerheftet til spillet. Jeg
vil anbefale denne til alle som underviser i RLE og RE (videregående), dessuten ville
fagdidaktikere ha glede av den. Den er ryddig, oversiktlig, dialektisk, nyttig. Nyttig
fordi man her får det helt sentrale på begrepsområdet, man får sentrale og treffende
originaltekster, man får ting man kan bruke nokså direkte både for studenter og for
elever. Selvsagt kan det innvendes at man gjennom punktnedslag som her mister
sammenhenger og nettopp det historiske, som man i KLM er så opptatt av å bibringe.
Men å få sentrale begreper og tekster servert på denne måten kan gi inspirasjon til
videre arbeid med stoffet. Og et spill skaper den nødvendige munterhet som kan
gi denne inspirasjonen. Og måtte den mulige inspirasjonen som denne boken kan
gi, lede oss og våre norske kolleger til å se skolen i et perspektiv som går utover det
kortsiktig nyttige, et perspektiv som på sikt kan bidra til reelt medborgerskap.
Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand: Medborgerskap på spil. 12 begreper og
12 tænkere. Klim forlag, Aarhus 2013. 264 sider.
Noen lenker:
Offisiell læreplan til KLM-faget i Danmark:
http://www.emu.dk/sem/fag/klm/studerende/bekendtgoerelse_klm.html
KLM-faget beskrevet på hjemmesiden til en dansk lærerskole (Zahle):
http://zahle.ucc.dk/diverse/fagbeskrivelser/obligatoriskefag/klm.html
Norsk beskrivelse av KLM-faget:
http://www.uia.no/no/portaler/aktuelt/kronikker_og_artikler/religion_paa_
timeplanen
Mer om spillet:
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_2010_1/medborgerskab_spil.html
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Forsvar for det normative
Ole Andreas Kvamme

«Vi løser ikke klimaproblemet ved å slå av lyset. […] Slike småtiltak har ikke effekt
på den globale oppvarmingen. […] Det er relativt lite å hente på at du og jeg dropper
innenriks flyreiser.»
Det er Pål Prestrud, inntil nylig direktør i CICERO Senter for klimaforskning, som har
uttalt dette. Sitatet er hentet fra side 237 i Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse som kom i 2011. Forfatterne er Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi
ved Universitetet i Oslo og Per Bjørn Foros, mangeårig førsteamanuensis i pedagogikk og
miljøfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (se artikkel av Foros i dette nummeret).
Foros og Vetlesen kritiserer Prestrud for ikke å ta innover seg forholdet mellom den
enkelte og samfunnet. Dette er en viktig komponent i det forfatterne kaller politisk
dannelse som forutsetter et samsvar mellom liv og lære. Men samfunnet er altså også
viktig. «Nøkkelen til enhver dannelsesprosess er at den er tilstrekkelig omsluttet av
samfunnet den er en del av», heter det i denne boka (s. 239). Angsten for oppdragelse
rommer derfor kraftige doser samfunnskritikk.
Foros og Vetlesen tar til orde for å fylle oppdragelse og dannelse av barn og unge med
et normativt innhold. Et dannet menneske kjenner en kritisk forpliktelse overfor samfunnet det er en del av og øver motstand når livet er truet. 68-opprørets oppgjør med
gamle autoriteter var legitimt nok, mener forfatterne, men den politiske kritikken har
smuldret hen og kulturkritikken er annektert av nyliberalismen. I dag er verdier som
frihet og selvbestemmelse problematiske. Istedenfor å sette barn og unge fri, blir de
overlatt til seg selv med uklare forventninger fra foreldre, skole og samfunn. Dermed
blir de et enkelt bytte for en forbrukerkultur og en vekstøkonomi som er i ferd med å
ødelegge klodens livsgrunnlag. Mot dette løfter forfatterne fram betydningen av personlig vekst gjennom motstand og grensesetting.
Boka er femdelt. Første del er en samfunnsanalyse som gir begrunnelser for oppdragelse og dannelse. Andre del er et forsvar for et samfunnsetisk perspektiv på dannelse.
Tredje del introduserer fem temaer som ankerfester for oppdragelse og dannelse.
Fjerde del tar opp oppdragelse og dannelse i et teoretisk og praktisk perspektiv. Siste
del er en refleksjon over «Mening og troverdighet».
Boka inneholder en rekke gode iakttagelser. For eksempel foretas en klargjørende skjelning mellom integritet og autentisitet, der integritet ikke bare knyttes til det helstøpte
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mennesket, men også til å handle forbilledlig til fellesskapets beste. Den autentiske handlingen er ekte, inderlig og oppriktig, men kan vanskelig overprøves av andre (s. 64-65).
Dermed viser forfatterne hvorfor autentisitet som ideal har et begrenset samfunnskritisk
potensial. Det er også fine drøftinger av ulike former for kunnskap og fornuft som kaster
lys over handlingslammelsen i møte med klimatrusselen (se s. 237-247).
Dette er ei viktig bok om avgjørende spørsmål. Men av og til er det noe innforstått ved
framstillingen. Om verdibegrepet heter det at dette er «et ord som er så forslitt at det
er vanskelig å bruke» (s. 239). Hva betyr det? Og hvorfor velger forfatterne likevel å
bruke det? Om verdensborgertanken står det at tanken «er vakker, men den er langt
fra å være troverdig i dag» (s. 221). Hva vil det si?
Boka retter seg både mot foreldre og lærere. Forfatterne anerkjenner skolens betydning samtidig som de kritiserer økt vekt på konkurranse, oppløsning av klassen som
fellesskap og Kunnskapsløftets tyngdeforskyvning fra kunnskaper til ferdigheter. Det
er gode grunner til bekymring. Men framstillingen hadde tjent på å få fram flere nyanser for å tydeliggjøre handlingsrommet i skolen. For eksempel er bærekraftig utvikling
i naturfagsplanen er markert som eget hovedområde og konkretisert i kompetansemålene. I et sentralt fellesfag arbeides det altså med et hovedanliggende i
Angsten for oppdragelse, uten at Foros og Vetlesen forholder seg til denne prioriteringen. I fagene RLE og religion og etikk er det ellers et betydelig rom for å
arbeide med de etiske problemstillingene temaet reiser.
Dannelsesbegrepet, skriver forfatterne, finner vi ikke i «lovverket for grunnskolen og
videregående opplæring» (s. 224). Men det er ikke dekkende. Skolens formålsparagraf – § 1 i Opplæringsloven – nevner eksplisitt danning og formidler også implisitt et
dannelsesideal. Formålsparagrafen, vedtatt av et samlet storting, er et av de viktigste
normative uttrykkene for fellesverdier vi har. Da er det synd at denne boka, som tar
til orde for en normativ oppdragelse og dannelse, verken her eller andre steder tar den
helt på alvor. I formålsparagrafen heter det at skolen skal lære elevene til «å tenkje
kritisk og handle etisk og miljøbevisst», en formulering som er på linje med budskapet
i Angsten for oppdragelse, uten at forfatterne knytter an til den. Om dette svekker skolekritikken en smule, gjør det ikke boka mindre relevant for skolen, snarere tvert imot.
Avstanden mellom kunnskap og handling er det for øvrig ikke bare en Prestrud som
illustrerer, det er en felles utfordring for oss alle.
Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen: Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget 2011. 268 sider.
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Returadresse:
Marit Hallset Svare
Granveien 16
7058 Jakobsli

Foreningsnytt
FILMSEMINARET DEN ANNENS ANSIKT 2013: Hengivelse og kritikk
FILMENS HUS I OSLO, LØRDAG 16. NOVEMBER KL 1000-1600
Høstens seminar handler om bruk av NRK Skole i faget religion og etikk. Dette er blitt en viktig ressurs
for mange lærere. Hva slags valg og prioriteringer ligger bak? Hvordan brukes ressursen av lærere?
Seminaret går konkret inn på programserien På tro og Are som er lagt ut på NRK Skole.
Programleder og ateist Are Sende Osen lever sammen med familier fra ulike religioner.
Serien gir tilgang til innenfraperspektivet i religionene, samtidig som Are målbærer et kritisk
utenfraperspektiv. Dette gjør den interessant for skolefaget. På seminaret vises Are som møter
pinsevenner og Are som møter buddhister. Visningene etterfølges av samtale. Bruken av
filmene i undervisningen vil stå sentralt.
Blant bidragsyterne er programsjef i NRK Per Olav Alvestad og prosjektleder i NRK Lena Beate
Hamborg Pedersen, religionslærerne Siv Hennum Mohseni, Eidsvoll vgs og Siw Fjelstad, Frogn
vgs, generalsekretær i NOAS og journalist Ann-Magrit Austenå, journalist Tor Øystein Vaaland,
filosof Jens Oscar Jensen fra STL og representanter fra pinsebevegelsen og buddhistforbundet.
Arrangør: Religionslærerforeningen i Norge, Norske Kirkeakademier og Samarbeidsrådet for
tros- og livssynssamfunn.
Påmelding: post@kirkeakademiene.no. Ingen deltakersavgift. Deltakerne dekker lunsj selv.
Mer informasjon, se www.religion.no

LANDSMØTE OG JUBILEUMSKONFERANSE
4.-5. APRIL 2014
Religionslærerforeningen feirer sitt 25-årsjubileum 4.-5. april 2014. Landsmøtet avholdes
fredag 4. april kl 18 med fagkonferanse lørdag kl 10-16 og jubileumsmiddag om kvelden. Sted:
Oslo katedralskole. Sett av tid til dette nå!
Nærmere program og påmelding vil bli lagt ut på religion.no og kunngjort i kommende nummer
av Religion og livssyn.

Tema: Frigjøring
– hva vil det si å bli fri?
Dette undervisningsopplegget egner seg mot slutten av skoleåret, der elevene skal
samle tråder og utvikle en helhetsforståelse. Det gir også god øvelse før muntlig
eksamen.
Omfang: 3 undervisningstimer.
Arbeidsmåte: Stor vekt på gruppearbeid.
Læreplanmål:
Opplegget involverer sentrale kompetansemål innenfor alle hovedområdene. Også
flere av de grunnleggende ferdighetene er integrert i opplegget. Under er noen
aktuelle kompetansemål, men listen kunne vært lengre. Både ulike retninger og
kjønnsdimensjonen kan trekkes inn.
Religionskunnskap og religionskritikk
• gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
Islam og en valgfri religion
• gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk
			 i religionens etikk
• tolke noen av religionens sentrale tekster
• sammenligne religionen med andre religioner og livssyn
Kristendommen
• gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
• tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
• sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn
Filosofi, etikk og livssynshumanisme
• presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
• gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken
og en fra nyere tid
• gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
• gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
Lærerveiledningen fortsetter på baksiden.
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metodIKK på midtsidene

Til læreren

metodIKK på midtsidene

metodIKK på midtsidene

d) To av gruppene trekkes ut til å presentere sammenligningen i plenum med en oppsummerende klassesamtale.

I plenum:

c) Sammenlign de tre synene på frigjøring som dere nå har lagt fram. Legg vekt på å få fram både likheter og forskjeller.
Hent inn de tre tekstene dere har arbeidet med i sammenligningen. Notér ned stikkord fra sammenligningen på et ark som en hjelp
		 til presentasjon for resten av klassen. Forbered en presentasjon for resten av klassen der dere alle tre bidrar.
Tidsramme: maks 10 minutter.

b) Dere går i nye grupper der én har arbeidet med en religion, en annen med en filosof/religionskritiker.
Den tredje har arbeidet med en annen religion eller et livssyn.
Hver av dere presenterer gruppearbeidet fra første time for de andre i den nye gruppen.

a) Timen begynner med å presentere besvarelsen av oppgaven fra første time for hverandre.
		 Vær konkret i tilbakemeldingene.

ANDRE OG TREDJE TIME (DOBBELTTIME)

		 Lekse: Øv hjemme foran speilet på å presentere besvarelsen av oppgavene muntlig.
		 Tidsramme: maks 5 minutter.

c) Hvordan forholder svarene i b) og c) seg til det sentrale i religionen eller livssynet, hos filosofen eller religionskritikeren?

b) Finn en tekst knyttet til religionen/livssynet/filosofen/religionskritikeren som tar opp frigjøring som tema.
Hva sier teksten om frigjøring?
(Aktuelle tekster er trykket i lærebøkene i faget. På lærebøkenes nettsteder er det lagt ut flere tekster.
		 Bibelen og Koranen er tilgjengelig på nett (bibel.no og http://www.islam.no/page171610.aspx)

a) Undersøk hvordan frigjøring blir forstått her. Hva blir mennesket frigjort fra? Hva blir det frigjort til?
		
Hvordan skjer frigjøringen?

Alle skriver ned hovedpunkter fra arbeidet med oppgavene under på et ark (evt på laptopen). Dette er viktig fordi dere får
bruk for notatene i de neste to timene!

Grupper på tre og tre arbeider med frigjøring i en religion eller ett livssyn, hos en filosof eller en religionskritiker
(som også kan være en filosof).

Gruppearbeid:

Hva betyr frigjøring? Hvorfor er dette et av plussordene i språket? Er frigjøring alltid noe positivt?

I plenum:

FØRSTE TIME

Tema: Frigjøring – hva vil det si å bli fri?

Elevark

Til læreren

metodIKK på midtsidene

Metodetips og varianter
1.) Konkretisering: En utfordring i dette undervisningsopplegget er at temaet
frigjøring kan være ganske abstrakt. Derfor er det viktig bruke litt tid på forståelsen av frigjøring. Dette er hensikten med den innledende plenumssamtalen (for eksempel på 10 minutter). Her er det mulig å sette opp stikkord
fra samtalen på tavla som kan bli stående mens elevene arbeider i grupper.
Trekk gjerne inn relevans: Hva kan frigjøring bety i elevenes liv?
2.) Veiledning: Opplegget avhenger av at klassen er i stand til å arbeide godt
i grupper. Det krever aktiv veiledning og oppfølging fra lærerens side. Sørg
for at elevene faktisk skriver ned hovedpunkter. Noen grupper trenger helt
sikkert hjelp til konkretiseringer. Et tips er å knytte oppgaven nært til menneskesynet. Merk ellers at frigjøring har en kjønnsdimensjon som er tydelig
markert i læreplanen.
3.) Gruppesammensetning: Opplegget legger opp til treergrupper. Mot slutten
av skoleåret er det ikke utenkelig at det er en del fravær. Da er dette sårbart.
Grupper med fire kan være mer robust. Elevinstruksen sier ikke noe om gruppesammensetning, men trolig vil opplegget bli mest vellykket hvis læreren setter sammen gruppene, ikke minst fordi elevene skifter gruppe underveis.
4.) Elevene vurderer hverandre: Undervisningsforløpet er et eksempel på
samarbeidslæring. Elevene deles inn i grupper som først gjør et stykke arbeid. Så øver de på å presentere arbeidet for hverandre før de går inn i neste
gruppe. I denne øvingen er det viktig at klassen har lært å vurdere hverandre, evt lærer det nå.
5.) Oppsummering: Det kan bli vanskelig å rekke den avsluttende sammenlignende presentasjonen. Et alternativ er å droppe den, men at læreren likevel
foretar en oppsummering i plenum med vekt på å få fram hva elevene har lært.
6.) Tekstene: En del av oppgaven til elevene er å selv finne konkrete tekster. Elevinstruksen foreslår å gå til lærebøkene eller til nettet. Også skolebiblioteket kan
være aktuelt å ty til. Men tidsbruken for kildeinnhenting kan sprenge rammene
for opplegget. Et alternativ er at læreren selv deler ut aktuelle tekster til elevene.
Det er mange sentrale tekster som kan leses i lys av temaet frigjøring. En slik
styring vil også kunne sikre at tekstutvalget ikke blir for krevende.
Lykke til!
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