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Religion – bare en privatsak? 

 
 

Den 25. juni 2010 ble det nedsatt et utvalg som skulle gi råd til 
myndigheten om deres framtidige politikk i forhold til tros og 
livsynsspørsmål. Utvalget ble formelt vedtatt i statsråd etter tilråding 
fra Kulturdepartementet. I realiteten var det Stortingets såkalte 
kirkeforlik som var utgangspunkt for utvalgets mandat. 
 
Dette mandatet gikk ut på å formulere en helhetlig politikk for tros- 
og livssynssamfunn. Her ble det sagt at statens fremste oppgave var 
”å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten”, slik denne er forankret 
i ”sentrale fellesverdier: demokrati, rettstat, menneskerettigheter, 
ikke-diskriminering og likestilling”. Nå foreligger innstilingen, 
nummerert som NOU-dokument 2013: 1 med tittel Det livssynsåpne 
samfunn. Bare tittelen forteller her om et implisitt valg som utvalget 
har tatt: Religion bør forståes først og fremst som et tilbud, som kan 
angå folk som individer, ikke som deler av et kulturelt fellesskap. 
Riktignok sies det noe om at individer også må ha rett til å slutte seg 
sammen i forsamlinger, men da uten at dette får betydning for andre 
enn de som tilhører menigheten.  
 
Bakgrunnen for disse rådene er naturligvis at Norge har fått en mer 
sammensatt befolkning. Befolkningen er religiøst sett blitt mer 
uensartet enn tidligere; dels på grunn av at flere regner seg som ikke-
troende og dels på grunn av en stor innvandring. Når det gjelder 
innvandrere, tenker de fleste på muslimer fra Midtøsten, men 
katolikker fra Østeuropa og fra Søramerika kan tallmessig sett  være 
vel så mange.  
 
Her meldte det seg utfordringer som kunne møtes på to måter. 
Enten ved at staten i størst mulig utstrekning forsøker å sidestille alle 
innbyggere, uansett deres religiøse og ikke-religiøse tro. Dette ville i 
så fall være en typisk juridisk tilnærming med vekt på alle borgeres 
like rettigheter, og med sterk støtte i politisk ideologi. Men det er 
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ikke sikkert at dette perspektivet åpner for det eneste mulige, enn si 
det mest funksjonelle for å binde sammen en befolkning med ulik 
orientering. Den religiøse pluralismen kunne tvert om innby til et 
ordnende hierarki av forskjellige trosformer. En slik tilnærming 
kunne begrunnes med en sosiologisk funksjonstenkning om at 
differensierte samfunn trenger  til sammenbindende symboler, over 
det politiske og økonomisk splittende.  
 
Det sistnevnte alternativet er knapt drøftet i utvalgets rapport. 
Derfor har medlemmene heller ikke trukket fram eksempler på land 
der dette har vært diskutert. Vi behøver ikke å gå lenger enn til 
Tyskland for å finne en debatt om hva  som bør være en tysk 
Leitkultur, gitt de mange forskjellige kulturelle og religiøse 
identiteter. Italienske historikere har framholdt at vel kan pluralisme 
og likhet hver for seg framstå som respektable verdier. Men de lar 
seg bare forene i en viss utstrekning, før de blir dysfunksjonelle. 
Romersks historie er full av eksempler på at utstrakt pluralisme fører 
til dysfunksjonelle samfunn, der valget kan komme til å stå mellom 
anarki og oppløsning eller en sentralisering med en despotiske 
ledelse. 
 
Også eksempler fra ikke-europeiske land kunne med fordel vært 
trukket inn, eksempelvis enkelte stater i India der hinduismen er en 
hovedreligion. Islam og kristendom har status som sekundære 
religioner med færre rettigheter som skal respekteres av alle. Folk 
som kan dokumentere at de tilhører andre religioner, kan ha rett til 
visse fridager i året uten at dette behøver å affiserer andre indere. 
 
Utvalget har valgt å gå utenom en drøfting av dysfunksjonelle sider 
ved en sidestilling av forskjellige religioner; dels ved å pekt på det 
som er felles i alle tradisjonen og dels ved å framholde ar demokrati 
og menneskeverd kan være erstatninger for fellesreligiøse 
tradisjoner. Et eksempel på den førstnevnte strategien er gitt av 
utvalgets  nestleder Bente Sandvik. Hun skrev i Aftenposten for 
19.2.2013, at dissidenter kunne oppleve tro og tradisjon på en annen 
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måte en de som var en del av majoriteten og makta, noe som ikke 
skal benektes. Så skrev hun: ”Gode felles verdier kan forankres på 
mange vis. Den kristne vil sikkert finne gjenklang i sin tro, mens 
muslimen og humanisten kan gi tilslutning fra hvert sitt ståsted”.  
 
Det er en tvilsom forutsetning å gå ut ifra at alle religioner egentlig er 
like og at de alle har sammenfallende syn på  hva som er ”gode 
verdier.” I denne forbindelse kunne en studie av amerikanske 
sosiologer vært trukket fram.  Deres konklusjon har populært vært 
framstilles som at de eneste verdiene som ingen amerikaner ville 
opponere mot, var ”Motherhood and Applepie,  
 
Det bli også tvilsomt å argumentere for at politiske prinsipper skulle 
kunne ta religionens plass. Data fra annen verdenskrig kunne her 
vært trukket fram. Det samme gjelder en politisk absoluttering av 
demokrati og av nålevende mennesker rett til å dyrke de livsformer 
de ønsker, også når disse kommer i konflikt med naturens evne til å 
reprodusere ressurser. Vi spiser allerede i dag råstoffer fra våre barns 
matfat.  
 
Vi bør innse at både en religion og politiske prinsipper kan på ulikt vis 
bli dysfunksjonelle i forhold til framtidige utfordringer, Dermed  
kommer vi ikke utenom en diskusjon av hva slags religion som vil 
være mest funksjonell. Utvalget unnlatt å gå nærmere inn på 
sosiologisk forskning som viser at noen religiøse tradisjoner er mer 
funksjonelle enn andre for å kunne møte  ufrakommelige framtidige 
utfordringer. I den forbindelse kunne det vises til sosiologisk 
forskning som viser at religion ikke bare er et individuelt anliggende, 
men at det i høy grad angår samfunnets tilpasning. Max Weber og 
Emile Durkheim ville her peke seg ut som sentrale forskere. 

Når utvalget har gått utenom denne forskningen, kan det ha 
sammenheng med noe utvalget skriver på side 58 i sin rapport:: 
”kunnskapsoversikten viser at den klassiske samfunnsvitenskap i stor 
grad var opptatt av religionens virkninger i samfunnet, eksemplifisert 
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ved verker av Max Weber og Emile Durkheim. Så sies det: ”Religion 
som tema forsvant… fra de samfunnsvitenskapelige disiplinene 
omkring midten av 1900-tallet”. 

Dette er misvisende. Det kunne her trekkes fram et tresifret antall 
arbeider fra fagene sosiologi, sosialantropologi og psykologi fra de 
siste årtier. Det finnes mange forskere som har analysert 
sammenhenger mellom religion og samfunn. En viktig 
samfunnsvitenskapelig forsker vil i denne sammenheng være Ruth 
Benedict  som med sin bok Pattern of Culture, inndelte samfunn 
etter om de la vekt på skyld eller skam som moralsk sanksjon, 
avledet av vestlige og østlige religiøse lære. (På norsk foreligger 
oversettelsen Kulturmønstre fra 1970.) 

Dette er et verk som har inspirert mange senere religionsforskere, 
deriblant den norske sosialantropologen Inger-Lise Lie. (Ordet som 
stempler djevlene. 1977). Hun foretok inngående studier av miljøer 
dominert av innvandrerungdom med ulik religiøs bakgrunn. Hun fant 
her betydelige ulikheter i disposisjoner for å akseptere vold. Lien 
konkluderte med at ungdommene fra Midtøsten i stor utstrekning 
fulgte sine forfedres syn på ytre sanksjoner for å opprettholde en 
moralsk orden; basert på ære og sosial skam. Referansegruppenes 
akseptering av religiøst begrunnet atferd kunne her bli trukket fram 
som et avgjørende skille på flere områder, mellom for eksempel 
luthersk lære og islamsk lære. Norsk moral henger sammen med en 
indreorientert og situasjonsuavhengige forskjell mellom riktig og galt. 
Denne læren er en del av en protestantisk tradisjon som har bygd på 
spenningen mellom god samvittighet og indre skyldfølelse. Det sier 
seg nesten selv at den siste type kultur er mest funksjonell for 
individuell fristilling og for framvekst og opprettholdelse av 
demokratiske rettsordninger. 

I denne sammenhengen finnes det flere studier som har fokuset på 
forholdet mellom religion og kjønnsroller/ familieforståelse. 
Forskjellen mellom det kristne Nye testamentet og den muslimske 
Koranen kunne her utdypes med henvisninger til Halvor Tjønns bok 
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Muhammed som kom ut i fjor. En sidestilling  av kristendom og islam 
blir problematisk. Dette har vi i det siste fått demonstrert i saken til 
Marte Dalelv. 

På sikt kunne det også være problematisk å sidestille religion og ikké-
religion. En forfatter som det bare så vidt  henvises til i rapporten, er 
den engelske professor i statsvitenskap Eric Kaufmann. Han gav i 
2010 ut boka Shall the Religious Inherit the Earth? Der påviser han at 
religiøse mennesker, uansett konfesjon, får flere barn enn ikke-
religiøse. Dette gjelder både på individplan og på samfunnsplan. 
Denne boka er ikke drøftet i rapporten. – Med Darwin for religionen, 
ville kanskje vært en litt for provoserende tanke for enkelte av 
utvalget medlemmer. 

 

 

I tillegg til den faglige litteraturen som ikke er drøftet i utvalget 
rapport, kunne det også vært trukket fram data som tyder på at 
religion så visst ikke er et tilbakelagt stadium i vår tid. 

Hvis vi holder oss til tallene på artikler som er registret av nettstedet 
Google, vil vi under stikkordet ”society and religion” finne 52 400 000 
artikler. ”Religion and functions” kommer ut med hele 105 000 000 
artikler; her kommer alt som er registret under religionens betydning 
for samfunnenes styringsformer, familiemønstre og  moral. ”Society 
and identity”, kan ses som en personorientert underkategori av 
religionens samfunnsmessige funksjoner, og er registrert med  23 
600 000 artikler. 
  
Når samfunnsforskere har villet koble religion og sosial atferd, 
henger dette sammen med analytiske prinsipper som kunne 
uttrykkes slik: 
 

1) En religion påvirker ikke bare et det enkelte individs trosliv, 
men fungere i et samspill med kulturen i et samfunn, gjennom 
tenkemåter og orienteringsmønstre. 
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2) Folk forholder seg til denne kulturen, enten de er troende 
eller ei, og enten de er dette forholdet bevisst eller ei. 

3) Folks mentalitet og tenkemåte er i stor utstrekning 
kulturbestemt, og ikke bare bestemt av den enkeltes 
overbevisning og valgte trosformer. 

4) Denne orienteringen har ofte samfunnsmessige følger, som 
kan studeres ut fra samfunnsvitenskapelige  modeller, teorier 
og empiriske data, det vil si ut fra målestokker som går utenpå 
den enkeltes tro. 

5) Slike virkningene kan ordnes i forhold til samfunnsmessige 
funksjoner og dysfunksjoner. Her finnes flere målestokker. 
Mest dramatisk er de funksjoner som går på et samfunns 
tilpasning og, på sikt, dets overlevingsevne. 

 
 
Professor emeritus Sigurd Skirbekk,UiO 

(www.skirbekk.info) 
 

 
 
 
 
 


