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[Intro in English] 

Jeg vil først si noen ord på engelsk.  

I will speak of the age of globalisation--and I will speak in Norwegian. It may seem a 

contradiction in terms. In the globalised world, communication is everything. In the one 

global village, we speak but one language: English. The fact that there are more people in the 

world speaking Mandarin than English does not alter this impression. Why? English is 

spoken so widely - because of a strong and remaining legacy, that of colonisation. Firstly, we 

had the colonising adventures of the British Empire. Now, we have the U.S. hegemony, its 

increasingly arrogant unilateralism. If nothing else, this fact reminds us that globalisation is 

a post-colonial product.  

To speak Norwegian in a globalised world may thus be ainterpreted as a sign of 

resistance. Resistance to the globalising forces. A statement about national identity. It is not 

necessarily so, in this case. Our faculty has in fact become much more international lately. We 

have an English Master's program, and should get use to being a more bilingual study 

environment. Still, I will in this occation, for more practical purposes, speak Norwegian. For 

those of you who do not understand Norwegian, there is an abstract, a fact sheet on the 

RIGA-project in circulation. I will rather hope to be able to develop further some of my 

viewpoints in the setting of the Master's Programme at a later occation.  
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1. He’s got the whole world..?   

Temaet for min forelesning er følgende: ’He’s got the whole world...?’ Om 

religion i globaliseringsalderen (RIGA). Vi kunne begynt denne forelesningen med å 

synge He’s got the whole world in his hands. Vi kunne reist oss og klappet i hendene og 

gynget med. Det ville kanskje vekket minner hos mange av oss, gode og litt mindre 

gode. Vi skal ikke gjøre det; det er tross alt vitenskap vi skal forsøke å bedrive....Men 

sangen er da ganske godmodig. På norsk, som kjent: ”Han har den hele vide verden i 

sin hånd”. Et sentralt teologisk poeng understrekes – og repeteres ikke få ganger: 

Den kristne Gud er gud for hele verden, for hele kloden, for alle mennesker. La oss ta 

sangen på alvor, et øyeblikk: Denne teologiske påstanden idag faktisk er mer sentral 

og mindre selvsagt enn noen sinne. Vi lever i globaliseringens tidsalder, blir det 

hevdet. Om det er riktig, og hva det i tilfelle innebærer, skal vi straks se nærmere på.  

Men i forhold til sangen må vi spørre:  Er den kristne gud den globaliserte verdens 

overhode? Dersom globaliseringsalderen er å ligne med et imperium, en global og 

totalitær --globalitær --  suverenitet som setter seg igjennom med uimotståelig kraft 

overalt, slik som for eksempel Michael Hardt og Anonio Negri hevder i boka Empire 

(Hardt and Negri 2000), kan vi spørre: Er det Gud som er imperiets 

allestedsnærværende, men usynlige, keiser? Hva innebærer det i tilfelle å hevde 

dette – at ”han har den hele vide verden si i sin hånd”?  

Dette er et av de underliggende temaene som et stort nytt forskningsprogram 

på vårt fakultet skal behandle. Forskningsprogrammet har fått overskiften ”Religion 

i globaliseringsalderen: Forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand. 

” For enkelthets skyld og blant venner: RIGA-prosjektet. Det jeg vil gjøre i denne 

forelesningen er å belyse noen av de spørsmålene som vi stiller oss i dette prosjektet, 

og fortelle litt om hvor og hvordan vi har tenkt å finne svar på dem. Mer detaljert 

informasjon om RIGA-prosjektet, dets deltakere og delprosjekter, finner du på våre 

nettsider, som det tidsriktig heter – på fakultetets hjemmeside, under ’forskning’. 
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’Den hele vide verden’, ’globalisering, ’religion’ – det er liksom ikke småtterier 

vi er ute etter. Selvsagt er så vidåpne og diffuse termer umulig å gå direkte løs på. Vi 

må sirkle inne mer nøyaktig hva vi er ute etter. Før vi gir slipp på allsangen om Han 

som har den hele vide verden i sin hånd, kan vi bruke den til å posisjonere oss noe 

nærmere.  

For ikke bare stiller den påstanden om den kristne guds som universets Herre 

klart fram. Sangens aller første ord lader sangen og dermed bekjennelsen utvetydig: 

Denne kristne Gud er Han; det er Han som er globaliseringens herre. 

Kjønnsperspektivet er ufrakommelig som et kritisk-analytisk redskap i teologien i 

dag. I forhold til spørsmålet om religionenes, og blant dem kristendommens plass og 

funksjon i en globaliseringsalderen, må dette kritiske redskapet brukes i begge 

retninger. I hvilken grad er globaliseringen, eventuelt talen om den eller mytene om 

dem, preget av en underliggende forutforståelse av fordeling av makt mellom 

kjønnene? Feministisk orienterte forskere har kommet med vesentlig kritikk og 

nyansering i globaliseringsdebatten. Mye globaliseringsteori usynliggjør at det er 

kvinner som rammes hardest av globaliseringens skyggesider. En teologisk 

viderebearbeidelse av disse perspektivene må spørre: I hvilken grad bidrar gudstalen 

og den religiøse praksis til å forsterke, befeste, eller evt. kritisere dette 

kjønnshierarkiet i globaliseringen?  

Går vi til sangens tredje og fjerde vers, finner vi noe annet interessant. Husker 

noen av dere disse versene?   

3.        

Han har min lille brune søster 

                  i sin hånd, 

                  :/han har min lille brune søster 

                  i sin hånd,:/ 

                  ja, han har verden i sin hånd. 

 

            4.     

  Han har min lille sorte bror 

                  i sin hånd, 
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                  :/han har min lille sorte bror 

                  i sin hånd,:/ 

                  ja, han har verden i sin hånd. 

  

I all denne velmente omsorg for min lille brune søster og min lille sorte bror 

får vi gjennom sangen her en annen problematikk med stor relevans tydelig på 

bordet. Det er det vi kan kalle den postkoloniale problemstillingen. Postkolonialisme, 

eller postkoloniale studier er en retning som har vokst fram med økende styrke innen 

flere vitenskapsdisipliner, først og fremst innen litteratur og antropologi, men også i 

psykologi, sosiologi og statsvitenskap (se f.eks. Eriksson and Thörn 1999). Vår verden 

er ikke lenger inndelt i kolonimakter og koloniserte folk og nasjoner. - Men er vårt 

bilde av verden, av oss selv og av de Andre (nasjoner, folk, ”brødre og søstre”) 

likevel preget av de tankemønstre og holdninger som kolonitiden skapte? 

Postkolonialismens viktigste tenkere Frantz Fanon, Edward Said, Homi Bhabha og 

Gayatri Chakravorty Spivak, hevder alle dette. Said’s verk Orientalism Said 1991 

(1978) er kanskje selve grunnboken. Her viser Said med stor skarphet hvordan 

’Orienten’ er noe som er oppfunnet i Vesten, og at denne forestillingen om Orienten 

som de såkalt ’orientalske’ mennesker og kulturer har blitt påtvunget, har skapt dype 

forestillinger--både hos mennesker i østen og i vesten!—om hvem ’orientalske’ 

mennesker er. Det vil si: Forestillinger om hvordan de ’egentlig’ er. Det er denne 

essensialistiske forståelse av hvem orientalske mennesker 'er', hva som er deres 

identitet, som Said kritiserer. ’Identitet’ er en grunnkategori—identiteten forstått som 

en kjerne, som noe egentlig, fast, uforanderlig, er det postkoloniale tenker først av alt 

vil til livs. Det interessante er også at Said viser at også Vestens bilde av seg selv,  av 

egen identitet, grunnleggende blir preget gjennom den vestlige konstruksjon av den 

Andre, dvs. Orienten. Vesten speiler seg i sin motsetning: Østen. I Vestens 

nedvurderende bilde av Østen avsløres hvem Vesten selv drømmer om være.  

Tilbake til sangen: Hva gjør det med oss og vårt bilde av Gud, verden og de 

andre, når vi synger ”Han har min lille brune søster i sin hånd?” Et postkolonialistisk 

perspektiv er nødvendig for å kritisk belyse hvem som snakker og hvem som blir 

snakket om når temaet er ”globalisering”.  At noen prosesser er 
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verdensomspennende, betyr slett ikke at de virker på samme måte overalt og for alle.   

I den forstand kan Roland Robertsons definisjon av globalisering som en verden som 

i stadig større grad er  ’ett sted’ - ’a single place’ - være svært misvisende.  

I RIGA-prosjektet vil vi undersøke hvordan religion, i særdeleshet kristentro 

fungerer eller kan fungere i globaliseringens randsoner. Vi søker oss til vrangsida av 

globaliseringen, for vi tror det vi finner der, er avslørende. Derfor trenger vi disse to 

kritisk-analytiske redskapene lånt fra feminisme og postkolonialisme. Med de i 

verktøykassa, kan vi nå forsøke oss på en første tilnærming til det litt sleipe og 

uformelige begrepet globalisering 

  

2. Hva er ’globaliseringsalderen’? 

At ’globalisering’ er i vinden, trenger vel ikke dokumenteres. Et søk på BIBSYS 

i forrige uke ga 597 treff på ’globalisering’. 45 titler hittil i år, 132 titler i fjor, 107 titler 

i 1999. Spørsmålet er altså ikke om termen er aktuell, men om det flittige forbruket av 

dette begrepet skyldes at det har et bestemt og meningsfylt innhold som er spesielt 

aktuelt, eller om det først og fremst dreier seg om et begrep med en så tiltalende 

overflate at det pynter opp og aktualiserer nærmest enhver gammel og velprøvd 

analyse av verden og den beskaffenhet.  Ingen tvil om at ’globalisering’ selger bøker 

(og forskningsprosjekter!) for tiden.  

Men temaet er ikke kun et akademisk moteblaff. Det står øverst på den 

politiske dagsorden. I går ettermiddag gjestet selveste generalsekretær Kofi Annan 

vårt universitet, sammen med statsminister Stoltenberg og utenriksminister Jagland. 

Temaet var demokrati og styring i en globalisert verden.  

Tittelen som vi har valgt på vårt forskningsprogram, ”Religion i 

globaliseringsalderen”(RIGA), forutsetter altså at det finnes noe som heter 

’globalisering’ og at dette er noe som preger vår tid på en avgjørende måte, til 

forskjell fra tidligere tider. Begge deler kan bestrides.  
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2.1. Mellom hyperglobalister og skeptikere 

I en bok som tar mål av seg å være et standardverk på området, nemlig David 

Held et al. Global Transformations Held and Anthony McGrew 2000 fra 1999 skjelnes 

det mellom tre tilnærminger til temaet, nemlig hyperglobalistenes, skeptikernes og 

transformasjonalistenes syn på hva globaliseringen er (Held and Anthony McGrew 

2000,5-10). 

Hyperglobalistene hevder at noe helt nytt og definitivt annerledes har oppstått i 

og med kombinasjonen av høyhastighetsteknologi og markedsliberalistisk økonomi. 

Verden er i stadig større grad blitt ett eneste marked. Nasjonalstatene har i praksis 

utspilt sin rolle. Makta ligger nå først og fremst  hos transnasjonale selskapene, med 

budsjetter som langt overgår mange staters nasjonalbudsjetter. Det finnes 

hyperglobalister som jubler over dette, og det finnes de som fortviler, hevder Held & 

co. Men både neoliberale triumfalister og post/ eller neo-marxistiske kritikere er 

enige om at globalisering først og fremst er et økonomisk fenomen, der en stadig mer 

intergrert økonomi avtvinger markedsdisiplin fra alle aktører, uansett hvor de 

befinner seg. 

Skeptikerne er de som (med Forkynneren) hevder at intet er nytt under solen; at 

globalisering er et nytt navn på gamle prosesser; ja at verden i realiteten var mer 

sammenvevet, mer globalisert, i 1890 enn den er i dag.  Hyperglobalistene 

overdriver, hevder skeptikerne: Det er langt fra slik at vi ser et verdensomspennende 

marked der de samme betingelser gjelder for alle og overalt.  Det kan være riktig at 

vi ser en økt internasjonalisering av økonomien. Men den skyldes snarere en økt 

samhandling mellom nasjonale økonomier, og en tendens i retning av 

regionalisering, der tre handelsblokker får stadig større betydning, det vil si, Europa, 

Amerika og Asia/Stillehavsområdet. For skeptikerne er globalisering og 

regionalisering motsatte trender. Staten har langt fra utspilt sin rolle, hevder de 

videre. Tvert imot er det både rom og behov for at nasjonalstaten kan ha en aktiv 

tilrettelegger- og regulerings-rolle.  Det skeptikerne og i hvert fall den kritiske siden 

blant hyperglobalistene imidlertid kan enes om, er at denne økonomiske utviklingen 

ikke på noen måte har opphevet skillet mellom rike og fattige, mellom Nord og Sør i 
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verdenssamfunnet. Store sosiale forskjeller består og forsterkes, og dette fører i sin 

tur til konflikter og uro. I denne sammenheng ser vi en oppblomstring av aggressiv 

nasjonalisme og voldslegitimerende fundamentalisme, snarere enn framveksten av 

en ny global kultur.1 

Transformasjonalistene er de som på den ene siden hevder at situasjonen ved 

starten av det nye millenniet preges av raske sosiale, politiske og økonomiske 

endringer som representerer noe nytt og annerledes, i og med at de innebærer at alle 

samfunn og regjeringer verden over må tilpasse seg en situasjon der det ikke lenger 

er et klart skille mellom ’innenriks’ og ’utenriks’. Globalisering er et navn på 

prosesser som omformer alle samfunn idag. Men, dette skjer i større og mindre grad, 

og på høyst ulike måter. Disse prosessenes retning og utfall er også høyeste grad 

uavklart. I motsetning til hyperglobalistene, vil altså ikke transformasjonalistene 

hevde at denne utviklingen med nødvendighet går i retning av én, samlet 

verdensøkonomi, én verdenskultur, eller ett verdenssamfunn. 

Transformasjonalistene vil peke på hvor uhyre komplekse, mangetydige og 

sammensatte globaliseringsprosessene er. Dette fortsatt i følge Held & co. i boka 

Global Transformations, som -- ikke overraskende ut fra tittelen, og ut fra prinsippet 

om den gyldne middelvei --  plasserer seg selv i denne tredje båsen.   

Sosiologen og utviklingsteoretikeren Ankie Hoogvelt  (Hoogvelt 2001 (1997), 

120-121) mener denne tredelingen kan sees i nær sammenheng med hvilke 

samfunnsområder en velger å fokusere i sin tilnærming til fenomenet globalisering, 

det vil si, om globalisering først og fremst handler om økonomiske, politiske eller 

sosiale prosesser. Hun hevder at hyperglobalistenes fokus primært er politisk, 

skeptikerne ser på økonomien mer isolert, mens transformasjonalistene, der hun også 

vil høre hjemme, er opptatt av globalisering som et sosialt fenomen. Bare med visse 

                                                 

1 Held & co. viser her til  Samuel P. Huntingtons bok The Clash of Civilizations Huntington 

1997. Men som vi  ser av sitatet nedenfor (s.xx), argumenterer Huntington noe annerledes: De 

kulturelle forskjellene er viktigere, mer konfliktskapende, enn de sosiale.  
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reservasjoner kan vi vel akseptere Hoogvelts anvendelse her, siden vi har sett at både 

hyperglobalistene og skeptikerne primært orienterer seg ut fra økonomiske 

endringsprosesser. Men det kan likevel være nyttig å ta Hoogvelts poeng som en 

påminnelse om at globalisering ser forskjellig ut alt etter hvilke aspekter ved den vi 

velger å undersøke nærmere. I tillegg til Hoogvelts tre områder, bør vi minst føye til 

et fjerde, nemlig det kulturelle - hvori inngår religion.  

 

2.2. Forflytninger, transformasjon, integrasjon, motstand 

Nå har RIGA-prosjektet som nevnt valgt fire andre begreper til å utforske 

globaliseringsfenomenet med, nemlig forflytninger, transformasjon (eller 

forandringer), integrasjon og motstand. La oss se nærmere på disse. 

Forflytninger fordi mobilitet, bevegelse, ’flyt’ er selve globaliseringsfenomenets 

kjerne og drivkraft. Flyt av varer, mennesker, ideer, penger. Og: religioner, 

trosforestillinger, former for gudsdyrkelse, ritualer, livsholdninger.  

Forandringer fordi alle forflytninger innebærer forandringer. Ingen som drar ut 

på en reise kommer hjem som den samme. Hvilke forandringer skjer? Hvordan 

påvirker  forflytningen det som flyttes på – enten det er ting, mennesker eller ideer? 

Og hvordan påvirker selve forflytningen omgivelsene rundt seg?  

Vi ser for oss at disse forandringene kan lede i to motsatte retninger, enten i 

retning av mer helhet, enhet, likhet, sammenheng: Integrasjon. Eller i retning av mer 

forskjell, konflikt, splittelse, partikularitet. Det er dette vi vil fange inn med begrepet 

’motstand’. Disse begrepene er ikke i utgangspunkt kvalifisert som godt eller dårlig, 

riktig eller galt. De kan hver for seg romme klare motsetninger. ’Integrasjon’ kan for 

eksempel både henvise til dialog, forsoning, større grad av forståelse mellom ulike 

grupper og innlemmelse i og videreføring av et rådende globalt markedsregime som 

fungerer på de rike og mektiges premisser; integrasjon kan være innordning til 

globaliseringen som vestliggjøring. (A propos: Jfr. Løgstrups lakoniske bemerkning i 

det utkast til forord for essaysamlingen System og Symbol som ble funnet ved hans 

død den 20.11. 1981: ”Efter at vor vestlige kultur er begyndt at tage vanvidstræk, er 

 8



den kommet til at omfatte hele kloden, så det er et temmelig uheldigt tidspunkt, det 

er sket på.”)  

Motstand kan på sin side både inkludere fundamentalistiske, isolasjonalistiske 

og nasjonalistiske strategier, og den omfattende motstand mot globalisering som, i 

følge egne erklæringer, ikke forkaster ideen om større globalt fellesskap, men 

nettopp gjør motstand mot den eksisterende globaliseringen fordi den ikke fremmer 

slikt fellesskap. ’En annen verden er mulig’. 

Dermed ser vi at det kan tenkes paradoksale og spenningsfylte sammenhenger 

mellom integrasjon og motstand. De kan ikke bare enkelt plasseres på hver ende av 

en akse.  

Forflytninger, transformasjoner, integrasjon og motstand er å forstå som 

heuristiske begreper, det vil si, begreper som vi, i utgangspunktet litt tilfeldig,  har 

valgt å bruke som lommelykter for å lyse opp et mørkt rom med. Nytten av disse vil 

kun vise seg gjennom det vi får øye på i lysstrålen. Det vil si, om det vi får øye på   

forteller oss noe nytt. Eller enda bedre, om det vi finner ved hjelp av lommelyktene 

kan brukes til å skape forandring med.  

Hvis vi nå krysser disse fire begrepene, nemlig forflytninger, forandringer, 

integrasjon  og motstand,  med disse fire områdene: politikk, økonomi, sosiale 

forhold og kultur, så får vi et at ganske finmasket nett til å fange opp 

globaliseringens mangfold og kompleksitet med. Dermed kan vi med noe større 

presisjon håpe å plassere religion og teologi – oss selv som fakultet, som kirke, som 

forskningsmiljø – inn i dette bildet.   

Siden vi ikke har all verdens tid til rådighet: Jeg har jukset litt, som det heter. 

Jeg har et skjema på lur, og vil overlate til dere å grunne over de stikkordene som 

står oppført her, og eventuelt utforske dem videre på egen hånd.  

 

2.2. Er globalisering noe – er det noe nytt?  

Vi går heller rett til en slags konklusjon på denne første delen: Vi må svare på 

om betegnelsen ’globaliseringsalderen’ er velvalgt. Er ’globalisering’ noe – og i 
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tilfelle, er det noe nytt?  En kunne hevde at den enkle konstatering av den enorme 

interessen for å diskutere samtidige globale prosesser under betegnelsen 

globalisering, er nok til å rettferdiggjøre betegnelsen. ’Globaliseringsalderen’ er 

ganske enkelt den epoken da vi diskuterer avgjørende sosiale, politiske, kulturelle, 

økonomiske og – ikke minst – etiske spørsmål  av global rekkevidde under 

overskriften ’globalisering’. I tillegg mener jeg dette skjemaet hjelper oss til å fange 

inn omfanget og rekkevidden av disse prosessene, og nyansere de uhyre komplekse 

og sammensatte prosessene det her dreier seg om.  I kortform dreier globalisering 

seg om endringsprosesser  

-      som omfatter de aller fleste samfunn på kloden (om enn på ulike måter)  

-  skaper et økt gjensidig avhengighetsforhold mellom alle land og regioner; 

-  som først og fremst skyldes  

a) en formidabel akselerasjon og økt rekkevidde innen 

informasjonsteknologi og kommunikasjon  

b) en ny-liberalistisk organisering av verdensøkonomien   

- som fører til motstridende prosesser i retning av mer  

likhet i form av økende grad av felles referanseramme  

• økonomisk (markedsøkonomi), 

• politisk (demokrati),  

• sosial (livsforventninger og forbrukermønster) og  

• kulturell (’homogenisering’ / ’vestliggjøring’) ,   

og  

ulikhet, i form av  

• sosial og økonomisk polarisering (økende fattigdom i Nord 

og Sør),  

• kulturell heterogenisering (økt vektlegging av nasjonal 

identitet, religiøs tilhørighet, kulturelt særpreg) og  
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• fundamentale endringer i politiske maktstrukturer (fra 

politikk til økonomi, fra nasjonalstat til transnasjonale 

selskaper, [globalt] sivilt samfunn, regionale og globale 

allianser og organer.)   

Mye av dette er ikke noe nytt. Endringsprosesser med global rekkevidde, 

kultur- og sivilisasjonsmøter, og gjensidig avhengighet mellom folkeslag og regioner 

har i høy grad funnet sted før i historien. Held & co. analyserer grundig hvordan og i 

hvilken grad ulike sider ved det vi i dag kaller globalisering har satt sitt preg på 

tidligere historiske epoker. Når det likevel er  berettiget å kalle vår tid for 

globaliseringsalderen, skyldes det framfor alt disse prosessenes hastighet, omfang og 

intensitet. Dette er unikt, og har store konsekvenser. Ingen forblir uberørt av 

globaliseringens krefter.  

En siste innvending mot termen skal vi ta med. Den fremmes bl.a. av Anna-

Karin Hammar i boka ”Globalisering – ett problem för kyrkan?” Hun henviser til at 

de prosesser som kalles globalisering ikke omfatter alle på samme måte. ”Det finnes 

vinnare och förlorare, inkluderade och exkluderade...fattiga och rika, fattiggjorda och 

berikade. Denna assymmetri osynliggörs av själva begreppet globalisering” 

(Hammar 2000, 72.) Globaliseringsbegrepet er med andre ord harmoniserende, etter 

hennes mening. Det fungerer som en myte om gjensidig gevinst og utvikling. 

Hammar har utvilsomt et poeng. Likevel  mener jeg at den omfattende 

globaliseringskritikk og –motstand som vi idag er vitne til både i litteraturen, 

avisspaltene og på gatene i metropolene rundt om tydelig har preget begrepet. Det 

viser jo forøvrig Hammars egen bok – og den tittelen hun har valgt. Når vi drøfter 

’globalisering’ i dag, er det som oftest med fokus på dens problematiske og 

motstridende sider.  

3. Religion i globaliseringsalderen 

Hvilken rolle spiller så religion i alt dette? Har kristendommen noen 

påvirkning på disse prosessene? Blir kristendommen selv preget av dem? Hva slags 

teologisk bearbeidelse av globaliseringen finner sted – eller bør finne sted? Det er 
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altså slike store spørsmål RIGA-prosjektet vil stille.  Svarene er nok nødt til å bli 

avgrensede og relativt lavmælte. Vi har like fullt tro på at de er viktige – og at det er 

viktig å arbeide med dem ut fra et spesifikt teologisk utgangspunkt.  

3.1. Religionen revitaliseres og relativiseres? 

Innen globaliseringslitteraturen ser vi at religioners – og særlig 

verdensreligionenes betydning for globaliseringsprosessene framheves. Samtidig ser 

vi  interessant nok at det hersker tydelig usikkerhet om hva dette betyr. På den ene 

siden tilskrives religionen en økt betydning i internasjonale forhold. Huntingtons 

bok om the Clash of Civilizations er det mest framtredende eksempelet. Det nye 

konfliktmønsteret etter den kalde krigen følger sivilisasjonsgrensene, mener 

Huntington. Og sivilisasjoner er for ham grunnleggende inndelt etter religioner eller 

konfesjoner: Den muslimske sivilisasjon, den vestlig-kristne, den østlig kristne, den 

buddhistiske, den konfutsianske, osv.  Huntingtons argument i kortform lyder:  

”The rivalry of the superpowers is replaced by the clash of 

cilvilizations. (...) In this new world, the most pervasive, important and 

dangerous conflicts will not be between social classes, rich and poor, or 

other economically defined groups, but between peoples belonging to 

different cultural entities(...) (a)nd the most dangerous cultural conflicts 

are those along the faultlines between civilizations. (...)The 

revitalization of religion throughout much of the world is reinforcing 

these cultural differences” (Huntington 1997, 28-29).   

Huntington bygger blant annet på den franske religionssosiologen Gilles 

Kepel, som i 1991 ga ut boka La Revanche de Dieu, Guds revansje (Kepel 1994 (1991))– 

om de  tre abrahamittiske--for noen--overraskende "come back" på verdenarenaen. 

Den franske filosofen Jaques Derrida har på sin side pekt på den vestlige 

kristendomsformens avgjørende betydning som drivkraft i globalisering som 

vestliggjøring. Dette kaller han ”globa-latinisering” – fritt oversatt. Med ikke så rent 

lite hjelp fra kapital, media og militærmakt har Vesten skaffet seg og sin gud "den 

hele viden verden i sin hånd".  
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På den annen side hevdes det, i tråd med moderniserings- og 

sekulariseringsteorier generelt, at religionens plass i samfunnet er stadig mer 

marginalisert. Den mister betydning. Hos Held og co. finner vi at religionenes rolle 

vies lite plass i framstillingen. Det til tross for at de tillegges stor betydning for 

globalisering, riktignok først og fremst i førmoderne tid. Det heter til og med at 

”world religions unquestionably constitute one of the most powerful and significant 

forms of the globalization of culture in premodern era, indeed of all time” (Held and 

Anthony McGrew 2000, 333, min utheving). Det er litt underlig at ikke dette sterke 

utsagnet har gitt større plass til religiøse forhold i de ellers så omfattende analysene 

av globaliseringens mange ansikter i denne boka. Det mangler simpelthen et stort 

kapittel i boka, religionskapitlet. Det er et slikt kapittel RIGA-prosjektet vil være med 

å gi materiale til.  

Religionssosiologen Peter Beyer har derimot viet religionens rolle i 

globaliseringen mye oppmerksomhet, først og fremst i boka Religion and globalization 

Beyer 1994. Beyer hevder at de to motstridende tendensene jeg har beskrevet, skjer 

samtidig. Han hevder at det både finner sted en revitalisering og en relativisering av 

religion under globaliseringen. Revitaliseringen skjer i form av en styrking av 

partikulære identiteter. Under presset av de globaliserende kreftene søker folk etter 

identitet, etter røtter. Den finner de i religionen. Dermed fornyes, revitaliseres denne. 

Men som en faktor som bidrar til å bestemme én gruppes identitet blant og i 

motsetning til mange andre grupper i det globale samfunn relativiseres samtidig 

religionen. Den kan ikke spille en overgripende, samlende rolle, men blir snarere 

omformet til redskaper i ulike partikulære gruppers kamp om innflytelse og posisjon 

på verdensarenaen.   

En annen måte å beskrive denne samtidighet av religiøs revitalisering og 

relativisering, kan være å se på nivåer: På individuelt og gruppe-nivå får religionen 

økt betydning. Men nettopp på grunn av dette, kan den ikke ha annet en relativ, 

partikulær funksjon på det overgripende nivået, det globale. 

Men stemmer nå egentlig dette? Kan det ikke tenkes at religiøs praksis, 

spiritualitet, teologisk refleksjon kan ha en integrerende funksjon også på et globalt 
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nivå? Eller kan det tenkes at religion først og fremst gir ressurser til motstand mot de 

globaliserende kreftene slik de framtrer i dagens verden? Hvordan fungerer det i 

praksis, på lokalt nivå, i hverdagslivet? Hvordan fungerer kristen tro i 

globaliseringens randsoner, på dens vrangside?  

3.2. Integrasjon og motstand 

Vi tenker oss altså at de endringene som religion forårsaker eller blir utsatt for  

i globaliseringalderen kan gå i to retninger, enten ’med’ globaliseringen, 

’integrasjon’, eller ’mot’ globaliseringen, ’motstand. Som nevnt er ikke disse 

nødvendigvis motsetninger på en akse: Integrasjon – motstand. Integrasjon kan bety 

det å innlemme, det å skape helhet. Det er  et velbrukt politiker-ord. Integrasjon er 

positivt, harmoniserende. Forsoning og dialog er ord som er nær beslektet med 

integrasjon. Religonenes og kirkenes rolle i slike prosesser er sterkt framhevet for 

tiden. Tenk på sannhetskommisjonen i Sør-Afrika og erkebiskop Tutu. Også i andre 

konflikter på det afrikanske kontinent (som i Eritrea/Etiopia og i Sudan) har religiøse 

ledere, i samarbeid på tvers av religionene, tatt initiativ for fred og forsoning.  

 I RIGA-prosjektet vil vi ha tre delprosjekter hvor disse spørsmålene, 

religiøse/kristne trosfortolkningers bidrag til integrasjon i form av forsoning og 

dialog, står sentralt. Ett handler om et kirkelig-teologisk initiativ til en 

forsoningsprosess i det gjenforente Tyskland etter murens fall. Kirken i det tidligere 

DDR tok initiativ til åpne høringer og tribunaler der folk som var undertrykt 

gjennom 40 års kommunisme kunne gi sin vrede uttrykk. Samtidig ville 

representanter for undertrykkerne bli gitt anledning til å forklare sin versjon av 

fortiden. Men prosessen ble kort og uavsluttet. Hva skjedde? Et verdifullt og lite 

analysert materiale fra denne prosessen finnes samlet i en liten tidsskriftserie “Zwie 

Gespräch” som kom ut på kirkelig foranledning i Berlin i tiden 1991-1995.  

Et annet delstudium i RIGA-prosjektet vil ta for seg tilretteleggelsen av den 

offentlige religionsundervisningen. I globaliseringsalderen lever religioner som nære 

naboer. Hvordan unngå de friksjoner og i verste fall konflikter som Huntington 

forutser? Hvordan kan det politiske myndigheter legge til rette for en konstruktiv 

integrasjon på tvers av religiøse forskjeller? KRL-debatten her hjemme er ikke unik i 
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verden. Hva slags sammenligninger kan gjøres mellom dette arbeidet i Norge, og for 

eksempel, Egypt, Palestina, Syria og England?  Hvordan er forholdet mellom 

forståelsen av religion, moral og kulturelt-nasjonalt fellesskap i de ulike modellene 

som vi finner i disse landene?   

Vi går også litt tilbake i tid. Misjonspioneren Karl Ludvig Reichelt, 

Buddhistmisjonens, nå Areopagos’ grunnlegger, var som kjent en mann forut for sin 

tid. Vi spør: Hvilke religiøse forandringsprosesser finner sted i møtet mellom 

buddhisme og kristendom i Karl Ludvig Reichelts dialogiske misjonsarbeid i Kina i 

første halvpart av 1900-tallet? Hva skjer når tradisjonell norsk pietistisk kristendom, 

etablert kinesisk buddhisme, og kinesiske synkretistiske bevegelser med 

nettverksforbindelser til vestlig okkultisme møtes i Reichelts person og gjennom 

hans innsats?  

Men 'integrasjon' gir også assosiasjoner til det å smøre maskineriet.  Drive 

med og drive fram globaliseringen, smøre den samfunnsutviklingen som skaper 

polarisering og marginalisering, som støter ut og kaster fra seg. Integrasjon kan som 

kjent ofte skje ’ovenfra’, på de sterkestes premisser. Slik integrasjon kan også være 

religiøst motivert, eller få sin religiøse legitimering. Derfor er et kritisk perspektiv 

hele tiden nødvendig: Når blir religionens integrerende potensiale til maktmisbruk 

og overgrep? Her er utydelige overganger. Overganger det er helt avgjørende å kaste 

lys over. 

Ikke minst urbefolkninger verden over har fått føle presset i retning av 

integrasjon. Integrasjon - da nærmest forstått som overgivelse, eller underkastelse. 

Hvordan takler urbefolkninger i dag det presset de blir utsatt for? I hvilken grad er 

religion og teologi ressurser for deres bearbeiding av globaliseringen? Hvordan 

kommer dette til uttrykk i rekapitulering og nyformulering av etniske symboler,  tro 

og ritualer? Og hvordan kan vi i kunst fra urfolkenes utkanter se både motstand mot 

og integrasjon av de globaliserende kreftene? To av delstudiene i RIGA-prosjektet 

undersøker disse forholdene. Samisk, nord amerikansk, afrikansk og arktisk 

urfolksteologi og  -kunst skal belyses ved hjelp av postkoloniale og feministiske, 

kontekstuelle og billed-teologiske perspektiver.  
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Som regel utløser tvangsintegrasjon sterk motstand. Vi har i sommer sett mer 

av globaliseringsmotstanden enn noen gang før. Mest oppmerksomhet skaper den 

organiserte, offentlige, medievennlige motstanden, fra opprør og  demonstrasjoner, 

til globale allianser som ATTAC. Men motstand viser seg også i mer usynlige, 

forsiktige, men likevel effektfulle hverdagshandlinger. Det er dette etnografen og 

statsviteren James Scott har kalt 'det skjulte transkript' i boka Domination and the Arts 

of Resistance Scott 1990. Religiøsitet kan nære og være uttrykk for slik motstand mot 

globalisering - både den synlige og den mindre synlige motstanden.  

Som eksempler på dette, vil vi i RIGA-prosjektet undersøke nærmere hvordan 

frigjøringsteologisk inspirerte forskere og grasrotbevegelser i Latin-Amerika 

kritiserer globaliseringen som markedsfundamentalisme, sosial eksklusjon og 

kulturell ensretting. Men samtidig som de yter motstand, lanserer de andre utkast til 

en global verdensorden: ’En verden med rom for mange verdener’, for å bruke 

zapatistenes slagord, eller ’en annen verden er mulig’ som var hovedtemaet i Det 

sosiale forum i Porto Alegre i fjor. Indianeropprøret i Chiapas og de landløses 

mobilisering i Brasil (MST) er spesielt interessante i vår sammenheng, siden de begge 

er protestbevegelser som delvis har sin opprinnelse i et diakonalt arbeid. Deres 

teologisk funderte refleksjon om jorda, deres jordteologi, blir også et fokus i RIGA.  

I kontrast til denne sosiale og kirkelig mobiliseringen finner vi den 

postpentekostale kirken Igreja do Reino do Deus, som etter å ha hatt eventyrlig 

framgang og utbredelse i Brasil nå driver misjon i Sør-Europa og i Afrika. Denne 

framgangsrike kristendomsfortolkningen spiller på mange måter med 

globaliseringen. Men samtidig er dens teologiske grunnlag tilnærmet 

fundamentalistisk: Deres visjon for verden innebærer det partikulæres erobring av 

helheten, menneskehetens omvendelse til pinsevenn-kristendom. 

 Her ser vi altså at motstand og integrasjon plutselig synes å bytte plass. Det 

som ved første øyekast er høyrøstet motstand, står i virkeligheten for en annen form 

for integrasjon. Og den integrasjon som smører maskineriet, kan likevel vise seg å 

bæres oppe av en partikularistisk visjon som vil motsette seg mangfold og forskjeller. 
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Dermed ser vi altså at der er spenningsfylte scenarier som spennes ut under 

overskriften religion i globaliseringsalderen. 

 

3.3. Et spørsmål om verdighet? 

Dette er noen av de arbeidsoppgavene vi har gitt oss selv. Jeg er overbevist om 

at vårt fakultet kan gi vektige bidrag til den uoversiktlige, men viktige 

globaliseringsdebatten i akademia, i kirkene og i offentligheten for øvrig. Det 

forutsetter at arbeidet med og samtalen om disse spørsmålene foregår langt utover 

den gruppa som pr. i dag er knyttet til RIGA-prosjektet. Kjære studenter, stipendiater 

og kolleger: Dere er herved invitert, alle som en.   

Til slutt: Jeg har grunnet litt på et spørsmål: Finnes det et sted hvor de møtes 

de to - integrasjon og motstand? Integrasjon har å gjøre med integritet. Derfra er 

veien kort til ’verdighet’. Integrasjon som forsoning forutsetter sannhet og 

rettferdighet. Ikke alltid kan dette nåes i virkelighetens politiske verden. Hva da? Er 

det alt eller intet? Nei, men det går en grense for hva ofrene kan og vil gå med på. 

Den grensa heter verdiget. Jeg tror ’verdighet’ i økende grad vil bli en 

samlebetegnelse for hvilke verdier som forsonings- og integrasjonsprosesser framfor 

alt og under all omstendigheter må fremme i globaliseringsalderen. Her er det behov 

for et teologisk grunnarbeid: Hva betyr verdighet? Hvordan blir den til? 

Også motstand handler om verdighet. "Vi er den opprørske verdighet" , 

hevder zapatistene. Nobelprisvinner i litteratur José Saramago mener nettopp denne 

motstandsbevegelsen har gitt den globaliserte verden en 'leksjon i verdighet'. En 

trenger ikke ta denne beskrivelsen for pålydende for å se at både stille og høyrøstet 

motstand ofte springer ut av et krav om respekt for ens verdighet. Kanskje vil det 

vise seg at det er dette religion generelt -- og kristen livstolkning spesielt -- i 

globaliseringsalderen mer enn noe annet handler om. 
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