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Jesus uppvisar populistiska drag – men i hans jämlikhetsbudskap fanns inte plats för någon 
självisk nationalism 
 
Jesus vände sig mot den religiösa eliten och ifrågasatte de jordiska hierarkierna. I populistisk 
anti-intellektuell anda tackade han Gud för att budskapet är fördolt för de visa och mäktiga, 
men tillgängligt för dem som är fattiga i anden, skriver Björn Vikström i sin essä om religion 
och populism. 
 
Om vi söker exempel på destruktiva uttryck för sammanblandning av religion och politik går 
tankarna lätt till medeltidens kristna korståg eller våra tiders Nordirland, Balkan, talibaner och ISIS. 
Men religiös identitet spelar en roll i världspolitiken också i många sammanhang som inte direkt 
involverar krigshandlingar. 
Till exempel bottnar president Donald Trumps strävan att förmå arabstater att erkänna staten Israel i 
hans behov att säkra stödet från konservativa vita kristna väljare. I utbyte lovar USA sälja vapen till 
Bahrain, som styrs av en sunnimuslimsk elit i desperat behov av stöd för att hållas kvar vid makten i 
ett land där majoriteten är shiamuslimer. 
I det sekulariserade Norden har många trott att religionen är på väg att försvinna från det offentliga 
rummet. En orsak till att religionen inte heller varit speciellt synlig i politiken i vårt land är den 
lutherska synen att det andliga och det världsliga skall hållas isär. 
Men kristen populism förekommer även hos oss i dag. I den här essän vill jag problematisera 
samtida ambitioner att förbinda nationalism och religion. 
 
Nyttig och destruktiv populism 
Alla politiker som drivs av en religiös övertygelse är naturligtvis inte populister, och all populism är 
inte negativ. Det behöver finnas rum för kritik av eliten, såväl i samhället som i företag och 
kyrkosamfund. Ledare tenderar att förlora kontakten med hur vanliga människor lever, tänker och 
känner, och inser inte alltid konsekvenserna av sina beslut. 
Populism behövs, så länge den förenas med respekt för demokratins spelregler, och inte ifrågasätter 
mediernas och domstolsväsendets oberoende. Populismen blir däremot ett problem då vissa grupper 
svartmålas eller förvägras rätten till stöd från samhället. 
Precis som populismen är ett mångtydigt fenomen, präglas också många religioner av en inre 
ambivalens. 
Å ena sidan framhålls jämlikheten mellan alla människor, skapade av samma Gud, å andra sidan bär 
religioner ofta på sanningsanspråk som kan leda till konflikter. Föreställningen om att alla religioner 
och livsåskådningar ”egentligen” står för samma etos framstår som överoptimistisk då värderingar i 
konkreta frågor skall jämkas samman i lagstiftning eller i internationella överenskommelser. Om vi 
vill motarbeta en populistisk demonisering av ”de andra” anser jag det ändå vara viktigt att hålla 
fast vid att representanter för olika livssyner – som inte står för samma sak – ska kunna gå i dialog 
med varandra och samarbeta. 
 
Kristet färgad populism 
I Europa motiveras nationalistiska populisters utnyttjande av kristendomen ofta av kampen mot 
muslimsk invandring. Religiöst färgad nationalism förekommer även till exempel i Indien och 
Myanmar, där det är hinduismen respektive buddismen som anses definiera vem som är en lojal och 
äkta samhällsmedborgare. 
Religiöst färgad populism förekommer i många olika former. 
Det finns, bland annat, politiker som ad hoc tar till populistiska argument, som Sydafrikas president 
Jacob Zuma då han i ett valtal lovade att alla som röstar på ANC kommer till himlen. 
En annan kategori utgörs av partier som av rent taktiska skäl försöker locka till sig kristna väljare. 
British National Party, som motsätter sig muslimsk immigration, sade sig i en pamflett vara det 
enda parti som man kan rösta på utan att ”svika Herren Jesus Kristus”. Lega Nord i Italien hade från 
början sin front riktad både mot de ”tärande” södra delarna av Italien och mot den katolska kyrkan, 



men då muslimsk invandring blev partiets främsta måltavla utlyste ledaren Matteo Salvini 
ett ”korståg” mot invandrarna. 
Kristen populism kopplas ofta till högerpopulism, men även den bortgångne vänsterledaren Hugo 
Chavez i Venezuela sade sig representera den enda sanna Jesus, nämligen folkets Jesus, inte 
borgarnas. 
Ytterligare en kategori populister utgörs av politiker som omtolkar enskilda bibelord så att de skall 
stöda de egna målsättningarna – även om det innebär en direkt förvanskning av Jesus etik. Jörg 
Haider, österrikisk populistledare som dog 2008, hävdade till exempel att budet om att vi skall älska 
vår nästa innebär att vi i första hand skall älska våra landsmän. 
 
En teologi för det sanna folket 
Om vi vänder blicken mot Finland kan vi konstatera att Timo Soini sällan flaggade synligt 
med sin katolska tro under sin tid som partiledare. Men när han nu står utanför dagspolitiken odlar 
han ett utpräglat kristet språkbruk. I sin bok Populismi (2020) kallar han populismen ett 
inomvärldsligt evangelium; ett glädjebudskap för fattiga och för dem som är i svårigheter. Han går 
så långt att han jämför folkets röst med Guds röst. 
Karakteristiskt för populistledare är just en sådan strävan att upprätta en direkt relation till folket. 
Soini hänvisar till Jesus ord om att fåren känner sin herdes röst, och han kallar den populistiska 
talarens karisma för en nådegåva. Soini är en slug taktiker och säger inte rent ut att han utför ett 
gudomligt uppdrag, men antydningarna är många. 
I katolsk teologi har det ända sedan 1800-talets socialetik betonats, att de fattigas behov bör 
prioriteras i samhället. Den här ”optionen för de fattiga” har varit en kungstanke inom den 
latinamerikanska befrielseteologin, som förenade kristet-profetiskt rättvisepatos med marxistisk 
samhällsanalys. 
Jag tycker mig se ett slags liknande ”teologi för folket” hos Soini. Han påpekar att nationalistiska 
populistpartier ofta är ”välfärdschauvinistiska”: det sociala nätverket skall begränsas till det ”egna” 
folket. 
Soini skriver: ”Det handlar om respekt för den vanliga människan; att hennes människovärde, 
arbete, livsval, fattningsförmåga, värderingar och liv respekteras, och att man inte ser ned på 
människor och behandlar dem som mindre vetande.” 
Soini rättfärdigar i boken sin fräna politiska retorik med att han förde fram sin värdegrund: kristen 
socialism med ansvar för de svagaste. Han hävdar att invandringen aldrig var en central fråga för 
honom på grund av hans kristna övertygelse. 
Men borde inte den övertygelsen ha motiverat att han striktare motarbetade främlingsfientliga 
element i partiet? Han konstaterar lakoniskt att invandringskritiken har haft en stor betydelse för 
partiets framgång. Ändamålen helgar medlen, med andra ord.   
 
Blodsarv och nationalistisk identitet 
Soini är ändå tämligen moderat i sin kristna populism, men bland nuvarande sannfinländare 
finns de som uttryckligen vill förena populistisk nationalism och konservativ kristendom. 
Laura Huhtasaari tolkar budet om att hedra föräldrarna som ett bud om att värna om ”blodsarvet”, 
och docenten Juha Ahvio sekunderar med uttrycket ”biologiskt och kulturellt arv”. Ahvio, som 
publicerar pamfletter i en strid ström, använder ett biologiskt språkbruk även då han talar om att 
människopopulationerna har sina naturliga och organiska, av Gud givna områden. 
Med det argumentet försvarar Ahvio Israels ”organiska” rätt till Västbanken, och beskriver ett 
Storfinland som inbegriper områden bortom östgränsen. I Europa och USA skall det kristna 
kulturarvet enligt honom prioriteras, medan det i Saudiarabien får råda en muslimsk preferens. Att 
en sådan ideologi skulle få katastrofala följder för språkliga och religiösa minoriteter tiger han om. 
Därtill förenar Ahvio försvaret av en kristen värdekonservatism med försvaret av den finska 
nationalstaten. I likhet med många andra populister odlar han konspirationsteorier, till exempel att 
den regering som leddes av Juha Sipilä, Petteri Orpo och Timo Soini ville underminera 
yttrandefriheten, genomdriva massinvandring av muslimer och med de Grönas stöd 



tvångsinkvartera dessa i finländska hem. 
 
Kampen om väljare, kamp om kyrkan 
Nationalistiska populister ser kristendomen främst som en kulturmarkör. De talar sällan om 
gudsförtröstan, utan om symboler, traditioner och värderingar. 
Aktiva gudstjänstbesökare röstar däremot, enligt empiriska undersökningar, i förhållandevis låg 
grad på nationalistiska populister, även då dessa säger sig stå för kristna värderingar. 
Församlingsaktiva vet vad kristen etik handlar om, och låter sig därför inte så lätt duperas av 
främlingsfientlighet i kristendomens namn. I allmänhet, men tyvärr inte alltid, tar även kyrkornas 
ledare avstånd från populistpartiernas försök att kapa det kristna arvet. 
Det är kanske anledningen till att högerpopulisterna inte heller stöder kyrkorna okritiskt. 
Laura Huhtasaari efterlyser en stark kristendom, som fördömer regnbågsideologin, islam och 
invandring. Juha Ahvio hävdar att de konservativa kristna nationalisterna måste återerövra kyrkan 
från den gröna vänstern och den heretiska liberalteologin. Sverigedemokraterna betonar i sitt 
kyrkomanifest (2013) att Sverige och Svenska kyrkan är oupplösligt sammanflätade, men kritiserar 
samtidigt kyrkan för att försvaga familjens ställning och bidra till islamiseringen av Sverige genom 
sin flyktingvänlighet. 
En följd av populisternas framgångar är att andra partier omformar sin inställning till invandring. I 
Norden gäller det här till exempel kristdemokraterna i både Sverige och Finland, samt 
socialdemokraterna i Danmark. För att ytterligare komplicera bilden finns det även liberala 
populister som vill framstå som försvarare av jämlikhet och kvinnors emancipation. Man varnar för 
att kvinnors och olika minoriteters situation kommer att försämras om Europa ”islamiseras”. 
 
Växelverkan mellan religion och populism 
Det skulle vara frestande för mig som teolog och tidigare biskop att hävda att de som använder 
kristen tro för nationalistiska och främlingsfientliga ändamål inte är riktiga kristna. En sådan 
argumentation har två svagheter. 
För det första skulle den innebära att man går med på populisternas uppdelning mellan ”sanna” 
och ”falska” kristna. För det andra skulle man blunda för att det också finns nära kopplingar mellan 
religion och populism. 
Min poäng är att det i den judisk-kristna traditionen finns element som kan användas såväl för 
exkluderande gränsdragningar som för en strävan efter en radikal och gränsöverskridande jämlikhet. 
Detsamma torde gälla också för andra religioner. 
Jesus uppvisar populistiska drag. Han vände sig mot den religiösa eliten, och hävdade att 
hierarkierna i Guds rike är omvända jämfört med jordiska riken. Han ställde fram barnen som 
förebilder, och kvinnorna hade centrala uppgifter i hans rörelse. Han upprättade de fattiga och sjuka 
och delade bordsgemenskapen med dem som ansågs vara moraliskt förkastliga. Dessutom 
ifrågasatte han de rikas chanser att komma in i Guds rike. I populistisk anti-intellektuell anda 
tackade han Gud för att budskapet är fördolt för de visa och mäktiga, men tillgängligt för dem som 
är fattiga i anden. 
Och om vi ser på Bibeln som helhet kan man bland populistiska resurser även nämna 
föreställningen om att det finns en högre auktoritet än skriven lag och samhälleliga 
överenskommelser. Tanken om det förlovade landet är likaså viktig inte bara med tanke på Israel. 
Även i USA och i Finland ser konservativa kristna det egna landet som en gåva direkt från Gud. 
I Gamla Testamentet förekommer flera berättelser där det israelitiska folket uttalar sig med en mun, 
vilket går igen i populistledarnas anspråk på att förmedla folkets röst. I populistisk retorik 
återkommer också de skarpa polariseringarna vi-de, gott-ont och ljus-mörker. Likheter finns även i 
tanken om att folkets renhet och äkthet är beroende av dess moraliska kvaliteter, samt i väntan på en 
Messias som skall rädda folket och återupprätta dess heder. 
 
Inget stöd för självisk nationalism 
Men i andra vågskålen ligger de resurser som tvärtom rycker undan mattan för en självisk 



nationalism. Jesus relativiserade både nationens och släktbandens betydelse då han framhöll 
jämlikheten i Guds rike. Den samhälleliga rättvisan och barmhärtigheten mot de utsatta, däribland 
främlingen, var enligt både Jesus och profeterna viktigare än religiös observans och offer. I 
bakgrunden ligger tanken om att alla människor är skapade till Guds avbild, vilket i Nya 
Testamentet drivs till sin spets då det sägs att det i Kristus inte görs skillnad mellan man och kvinna, 
jude och grek, slav eller fri. 
Vi behöver i dag en teologi som bemöter försöken att kapa kristen tro för nationalistiska ändamål 
genom att visa hur de exkluderande respektive inkluderande tendenserna kämpar om 
tolkningsföreträde såväl i Bibeln som i den efterföljande traditionen. De enda alternativen är inte 
cementering eller upplösning av identiteten. Öppenheten för det främmande och oväntade hör till 
den kristna trons egenart, vilket förutsätter beredskap till översättning och dialog. 
 
Skribenten är professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi och tidigare biskop för Borgå stift. 
Tidigare i höst höll han en offentlig föreläsning på temat "religion och populism" inom ramen för 
Folkets bildningsförbunds filosoficafé. Föreläsningen kan ses på Youtube. (länk) 


