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Perspektiv på
interreligiös dialog
Vad menas egentligen med religionsdialog? Vilka syften tjänar
den och hur tar den form i dagens
mångreligiösa samhälle?
Ruth Illman, docent i religionsvetenskap, skriver om vikten
av nya vägar för dialogen så att
den varken blir en politiskt korrekt brasklapp eller en naiv dröm
– utan ett verkligt samtal som
öppnar våra ögon.

B

egreppet religionsdialog finns på mångas läppar i dag: forskare grunnar på dess
innebörd, samhällsdebattörer lyfter fram
dess betydelse för social sammanhållning, politiker ser det som en strategi för integration
och andliga ledare understryker dess andliga förtjänster. Så vad avses egentligen med
dialog? Vilka syften tjänar den och hur tar den
form i dagens mångreligiösa samhälle?
Jag ska i det följande ge ett allmänt perspektiv på religionsdialog och vilka frågor och
problem som för tillfället engagerar forskare.
Jag inleder med att diskutera begreppet religionsdialog ur olika synvinklar, för att sedan se
på vad det förändrade religiösa landskap som
vi möter i de nordiska länderna i dag – format
av mångfald, nya influenser och mediernas
snabba informationsflöde – får för inverkan
på religionsdialogen. Artikeln avslutas med
två exempel på nutida former av dialog: dialog
inom konsten och på internet.
RELIGIONSDIALOG I DAG – MELLAN
FREDSLÄNGTAN OCH MAKTANSPRÅK
Dialog har genom tiderna uppfattats som
ett positivt begrepp: en strävan att använ-

da ord i stället för knytnävar i mötet dem
som tror på annat sätt, att lyssna på dem
i stället för att överrösta med egna förträffliga sanningar. Men den här oskuldsfulla
framtoningen ifrågasätts allt oftare: forskare
uppmärksammar blinda fläckar i de idealistiska resonemangen och aktiva på fältet lyfter
fram de maktfrågor som lurar under ytan. Är
dialog en demokratisk strävan efter respekt
och jämlikhet eller är det ett legitimt sätt att
hålla de hotande andra på mattan? Blir dialog
det politiskt korrekta men i praktiken ihåliga
argumentet som visar att beslutsfattarna nog
gör sitt yttersta för att främja mångfald, eller
kan en mera genuin strävan efter förändring
anas?
Ordet dialog betyder i sin ursprungliga
grekiska form konversation. Detta samtal har
genom tiderna förts och förståtts på olika
sätt: människor med olika tro har tvivelsutan
mötts och diskuterat i alla tider men först
under 1900-talet etablerades begreppet inom
forskningen och samhällsdebatten. Traditionellt har dialog uppfattats som en intellektuell
verksamhet där centrala skrifter diskuteras
och jämförs. I fokus står då frågan om religiös
sanning och tanken att en grundlig och rationell undersökning kan leda till konsensus.
Redan tidigt togs också initiativ till praktiska
dialoger i form av internationella överläggningar, till exempel vid Världsreligionernas
parlament som för första gången ordnades år
1893.
Ytterligare ett inflytelserikt synsätt på dialog introducerades år 1923 av Martin Buber
i boken Jag och Du. Buber utvecklade en syn
på dialog med utgångspunkt i det personliga
mötet och erkänslan av varje individs värdighet och gemensamma mänsklighet. Den
här traditionen fokuserar alltså på att bemöta
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den andra som ett personligt Du. I dagens
forskning ser man spår av alla dessa traditioner, till exempel i de definitioner som föreslås
i uppslagsverket Encyclopaedia of Religion:
1. diskursiv dialog, där man möts för att
diskutera trosfrågor på akademisk expertnivå
2. mänsklig dialog, där man möts som
individer för att fylla ett mellanmänskligt,
existentiellt behov av förståelse
3. sekulär dialog, där man förenar krafterna
och gör något konkret tillsammans
4. andlig dialog, där man söker inre
självförverkligande tillsammans, exempelvis
genom ceremonier och ritualer.
Även om alla dessa inriktningar ingår i
förståelsen av religionsdialog har tonvikten
oftast legat vid den intellektuella expertdialogen. Därför bygger dagens diskussioner ofta
på en förenklad förståelse av det komplexa
fenomenet mänsklig religiositet. Med implicit
utgångspunkt i kristendomen målas en bild av
religion upp där den tankemässiga aspekten
och strävan att skapa systematiska trosstrukturer överväger. Det här är en problematisk
utgångspunkt i ett mångreligiöst sammanhang. Alla religioner bär ju inom sig en färggrann flora av tolkningar och traditioner där
de teoretiska elementen inte entydigt kan ses
som viktigast. Det svartvita antingen-ellertänkandet som delar upp religionerna i abstrakta, klart åtskilda paket håller inte heller
streck annat än i teorin. Konkreta dialoger påverkas alltid av historiska, sociala, kulturella,
politiska och ekonomiska faktorer. Både inom
forskarkåren och på fältet efterfrågas därför
i dag en mera mångsidig syn på religionsdialog. Dialog är ju inte bara en intellektuell
utmaning, utan också en etisk och praktisk.
RELIGION OCH DIALOG I FÖRÄNDRING
Tillsammans med Peter Nynäs skrev jag
år 2005 boken Kultur, människa, möte1 som
för fram den enkla men viktiga tanken att
kulturmöten är möten mellan människor.
Kulturer är inte naturlagar eller lådor som
man enkelt kan sortera in människor i – de
1 Ruth Illman & Peter Nynäs: Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2015 (2 uppl. 2016).
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Är dialog en demokratisk
strävan efter respekt och
jämlikhet eller är det ett
legitimt sätt att hålla de
hotande andra på mattan?

är verktyg med vilka vi ordnar upp vår värld.
Vi måste skapa en människosyn som inte är
statisk, utan som tillåter tolkning, förändring
och tanken att mötet med andra människor
förändrar oss.
Samma perspektiv kan anläggas på religionsdialogen: i grund och botten handlar det
om möten mellan människor. Därför krävs
en sorts balansgång. Genom historia, samhälle och traditioner är vi bundna till andra
människor: vi hör hemma i vissa sammanhang som har format oss till de människor vi
är. Men samtidigt är detta inte hugget i sten:
vi är inte kulturens marionettdockor som villkorslöst styrs mot vissa beteenden och attityder, utan reflekterande subjekt som formar vår
identitet på basis av flera dimensioner, vi gör
våra egna val och förändras under livets gång.
Därmed är vi både unika individer och
produkter av vår kontext. Detta synsätt har
också en moralisk aspekt eftersom det betonar
vår egen vilja och förmåga att ta till oss nya
perspektiv och relatera till andra människor
som vi upplever som olika. Förståelsens möjlighet finns alltid. Vilka likheter och olikheter som väger tyngst i mötet med en annan
människa kan inte avgöras schablonartat, det
finns alltid ett val.
Det är inte lätt att definiera vad olikhet
egentligen är, och klart är att olikhet inte automatiskt kan betraktas som ett problem, något
att oskadliggöra eller försöka minska effekterna av. Olikhet kan i stället ses som en utgångspunkt: något att värna, värdera och utveckla.
Mötet är ju ett gränsöverskridande – inte bara
intellektuellt utan också moraliskt och rent
praktiskt. För att låna den judiska filosofen
Abraham Joshua Heschels ord: mötet med en
annan människa är en utmaning inte bara för
huvudet utan också för hjärtat och händerna.

Konstnären Marita Liulias multimediaprojekt Choosing My Religion är ett av de konstprojekt som Ruth
Illman har undersökt inom ramen för sin forskning om religionsdialog inom konsten.

FOTO: MARITA LIULIA

Att det finns behov för en fördjupad
växer fram efter att de rent sekulära livssynerförståelse för religionsmöten i dagens värld
na brutit samman.2
är uppenbart, många tragiska exempel på hur
dialogen brister och våldet tar vid finns i vår
Empiriska studier visar att många religinärmaste samtidshistoria. En annan viktig or- ösa grupper är på uppgång i dag, bland annat
sak att tala om dialog är den förändring som
karismatiska grupper, fundamentalism av
just nu pågår gällande religionens
olika slag, kropps- och hälsorelaroll i vardagen. Olika världsomterade andlighetsformer, orgaOlikhet kan
spännande processer knutna till
niserad ateism samt praktiker i
i stället ses
globaliseringen leder till ökad
marginalen av de traditionella
mobilitet, migration och urbanisamfunden (till exempel änglasom en
sering. Inom politiken och ekoutgångspunkt: och energiterapier samt trumcirknomin tar neoliberalismen plats:
lar inspirerade av afrikansk relinågot att
allt ivrigare betonas individen och
gion eller shamanism). Det finns
värna, värdera ett starkt intresse för andlighet
hennes subjektiva rätt att välja sin
och utveckla.
egen livsstil, ofta dikterat av konmen i stället för att sträva efter att
sumtion och media. Mångfalden
hitta den eviga sanningen strävar
av attityder, åskådningar och handlingsmönsdagens sökare nog efter att hitta sig själva. Allt
ter ökar. Dessutom sägs sekulariseringens
fler överger färdiga religiösa helhetslösningar
tidevarv nu vara förbi.
och skräddarsyr i stället en personlig andDe klassiska teorierna som förutspådde att
lighetsprofil med element hämtade ur olika
religionerna skulle förtvina och dö i takt med
källor som kreativt kombinerar religiöst och
att vetenskapliga tänkesätt bredde ut sig har
sekulärt.
övergetts. Visserligen stämmer det att traditioDe här trenderna påverkar också relinella former av tro – etablerade samfund med gionsdialogen. I dag ifrågasätts allt oftare
fastslagna läror – visar en neråtgående trend.
2 Det postsekulära som en del av dagens finländska reliMen det livliga intresset för religion på andra,
giösa landskap presenteras i Peter Nynäs, Ruth Illman &
Tuomas Martikainen: On the Outskirts of the Church.
nya, sätt visar att det heliga ingalunda är på
Diversitites, Fluidities and New Spaces of Religion in Finreträtt, utan snarare gör återtåg i ny skepnad.
land. LIT Verlag, 2015. Se också Bengt Kristensson Uggla:
Begreppet ”post-sekulär” har lanserats för att
Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertybeskriva de samhällen och åskådningar som
gelse. Skellefteå: Artos och Norma, 2015.
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dirigenten Jordi Savall som sade: i konsten
det traditionella synsättet på dialog som en
måste vi sträva efter att se människan i den
teoretisk jämförelse mellan olika religioners
andra, vi måste utmana oss själva, vara kreativ
sinsemellan motstridiga sanningsanspråk och
och klä av oss den rustningen av förbehållnya kreativa och mindre normativa närmansamhet som omger hjärtat.
desätt formuleras. Frågor om representation,
legitimitet, makt och aktörskap dyker upp:
Min kollega W. Alan Smith och jag utVem sätter upp agendan, vem får vara med,
vecklade de här tankarna mot en mera allmän
vem kan uttala sig på ett sätt som hörs och tas
på allvar i det postsekulära samhället? Dagens förståelse för den dynamik som konsten kan
skapa i religionsdialogen.3 Våra
intresse för andlighet och
Vem sätter upp
nyckelord formulerades såhär:
personliga upplevelser gör att
agendan, vem får • Konsten erbjuder en dialointresset för praktiska dialogsammanhang ökar. Vid sidan av vara med, vem kan garena som är förkroppsligad
de traditionella samtalen mellan uttala sig på ett sätt – det är konkret, påtagligt,
lärda män som representerar
som hörs och tas vidrörbart.
• Genom konsten kan den
olika etablerade institutioner
på allvar i det
andra få ett ansikte, hon framser vi i dag också alternativa
postsekulära
träder i en ny dager, blir en
initiativ som grundar sig på
samhället?
människa i våra ögon.
mera informella och praktiska
• Konsten kan hjälpa oss att
modeller. Människor av olika
uppmärksamma den andres
tro gör allt oftare gemensam sak
röst så att vi verkligen hör den. Genom
kring utmaningar som förenar över religionsatt tilltala oss på ett nytt, kanske överrasgränserna med strävan att påverka konkret
kande sätt, kan konsten förmå oss att inte
snarare än att dryfta lärosatser. Miljöfrågor ett
höra bara det vi tror att andra säger.
viktigt exempel, andra är dialog inom konsten
• Konst är dialog i praktiken, man måste
och dialog på internet: två infallsvinklar som
göra något och använda alla sina sinnen
jag avslutningsvis ska belysa.
• Konsten skapar ett nytt utrymme för
möten: ett mellanrum mellan ditt och
DIALOGISKA MÖTEN
mitt, där ingendera har full kontroll men
I KONSTEN OCH PÅ NÄTET
där vi kan lägga bort invanda konventioI min egen forskning har jag intresserat
ner och skapa nytt.
mig för religionsdialog i konsten; jag har
• En inneboende aspekt i konstnärlig verkintervjuat konstnärer med rötter i judendom,
samhet är att skapa förändring. Det är en
kristendom och islam runt om i Europa som
viktig utgångspunkt också för religionsbehandlar religionsmöten i sin konst, en del
dialogen.
aktivt troende, andra andligt intresserade eller
ateister. Valet föll på konstnärer eftersom jag
Mitt andra exempel visar att religionsville bredda det traditionella sättet att se på
dialog också kan fungera som en väg tillbaka
dialog och skapa en förståelse förankrad både
efter våldsamma konfrontationer. Den 11
i teoretiska tänkesätt och i praktiska erfarenheter. I dagens andlighetsklimat tycks konsten september 2010 utsattes det lilla vietnamesiskbuddhistiska samfundet i Åbo för en brandaterbjuda en tilltalande arena för religionssamtal: att uppleva musik tillsammans eller läsa en tack mot deras tempelbygge. Skadorna blev
omfattande och allt pekade på ett hatbrott:
roman kan bli kreativa dialogöppningar. Det
datumet som valdes, de spraymålade rasistiska
var ofta just människosynen och tilltron till
kreativitetens kraft som motiverade konstnä3 Läs mera om detta i Ruth Illman: Art and Belief. Artist
rerna att försöka skapa möten med konsten
Engaged in Interreligious Diaolgue. New York: Routledge,
som plattform.
2012, och Ruth Illman & Alan Smith: Theology and the
Deras synpunkter sammanfattades väl av
Arts. Engaging Faith. New York: Routledge, 2013.
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symbolerna, att man hade tänt på vid altaret
och lämnat en kanister med urin på gården.
Det här var en ovanlig händelse i Finland
där just den här minoriteten oftast undgått
fientliga påhopp. De har fört en stillsam tillvaro och inte tagit plats i medierna, men nu var
intresset stort, speciellt gällande den händelsekedja som utspelade sig efter attacken. Före
politiker, forskare eller representanter från
den lutherska majoritetskyrkan hann reagera
startades nämligen en solidaritetsgrupp – av
en anonym privatperson – på Facebook. Strax
hade gruppen 3 000 medlemmar, många med
religiös eller etnisk minoritetsbakgrund.
Gruppen blev snabbt ett synligt forum för
dialog eftersom den representerade något
nytt; den var inte begränsad av konventionella
hierarkier utan var och en som ville kunde
delta oberoende av tro, utbildning eller plats
i samhället. Inte bara privatpersoner deltog i
diskussionen på nätet, utan också lokala religiösa organisationer kom med. De första två
grupperna som officiellt uttryckte sitt stöd för
buddhisterna var Åbos muslimska samfund
och Nätverket för nyhedendom i Finland.
Plötsligt fanns ett forum där religiösa
minoriteter kunde tala med varandra utan
statens eller lutherska kyrkans medling (av
praktiska skäl är det oftast dessa som bjuder
in till dialog och gör upp agendan eftersom de
har kapacitet nog att göra det).
Forumet, Facebook, innebar att nya deltagare och nya teman kom med i dialogen men
det innebar också nya problem. Oftast kunde
man inte kalla de konversationer som pågick
för dialog i någon substantiell mening, utan
snarare rörde det sig om korta, ensidiga konstateranden ämnade att bekräfta skribentens
självbild i nyhetsflödet snarare än att inleda
samtal på djupet. Onyanserade stereotypier
frodades också: såväl romantiserade bilder
av ”fredliga” och ”upplysta” buddhister som
xenofoba bilder av andra ”våldsammare” och
”fanatiska” religioner luftades frekvent.
Ändå kan inte forumet enkelt avfärdas som
oseriöst. Visst ledde det till nya möten och
möjligheter och framförallt till att de vietnamesiska buddhisterna fick behövlig praktisk

hjälp. Det spred också ljus över maktfrågan,
såsom en av nypaganerna konstaterade: I vanliga fall släpps vi inte ens in i dialogrummet,
men här fanns inga ”dörrvakter” som bestämde vem som var seriösa samtalspartners.
Sådana samtal kan förnya och föra vidare.
Kan det alltså ur det onda födas något gott?
Den här gången hände det. Det kanske inte
ser ut som mycket för världen, men händelserna gläntade på helt nya dörrar för religionsdialogen.
AVSLUTNING
Jag vill avslutningsvis lyfta fram betydelsen
av att se olikhet som en möjlighet, inte ett
hinder, i religionsdialogen: att försöka se förbi
de schablonartade förklaringarna för vad som
är likt och olikt och att inte alltid dra likhetstecken mellan olikhet och problem.
Jag vill också knyta an till de olika former
av dialog som diskuteras i artikeln och understryka att de tillsammans skapar ett starkt
nätverk. Olika dialogformer ska inte ställas
mot varandra eftersom de flesta möten mellan
människor innehåller element av dem alla:
diskurs, mänskliga möten, sekulära målsättningar och andliga erfarenheter.
Genom att utforska explorativa dialogformer, såsom konsten och internet, kan nya
vägar för dialogen hittas, vägar längs med
vilka dialogen varken blir en politiskt korrekt
brasklapp eller en rosenröd, naiv dröm, utan
ett verkligt samtal som öppnar våra ögon för
de många olika sätt på vilka människor kan
skapa sig meningsfulla liv – tillsammans med
varandra och i relation till
det som de tror på.

Fil. dr.
Ruth Illman
Docent i
religionsvetenskap,
föreståndare
för Donnerska
institutet,
Åbo Akademi
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