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Abstract 
 

Den latinamerikanska befrielseteologin har nått ut över världen. I alla fall till en del grupper. De radikala 

katolska befrielseteologerna och deras medkämpar har med hjälp av Bibeln kombinerad med 

samhällsvetenskaplig analys ökat medvetenheten om de sociala och ekonomiska orättvisorna men de har 

inte lyckats lösa problemen. Konservativa krafter har motarbetat befrielseteologerna i alla år. Samtidigt 

som befrielseteologerna hyllas över världen för sitt arbete till förmån för de fattiga och förtryckta har de 

blivit hårt kritiserade. Bland annat har de kritiserats för sitt samarbete med marxister och för att de 

blandar politik och religion. Befrielseteologerna har också kritiserats för att de inte har tänkt tillräckligt 

på kvinnofrågor och ursprungsbefolkningar. 

 

I denna uppsats söker författaren via litteraturstudier svaret på om befrielseteologin har någon förankring 

i den latinamerikanska kulturen. Latinamerika är stort. Därför har arbetet avgränsats till att handla om 

den brasilianska kulturen. Brasilien är ett motsägelsefullt land. Kontrasterna är stora mellan kulturerna, 

mellan fattiga och rika samt mellan utveckling och underutveckling. Miljöproblemen och de sociala 

problemen är komplicerade. Befrielseteologerna är många. Författaren har valt att titta närmare på 

peruanen Gustavo Gutiérrez som brukar anses som befrielseteologins grundare, brasilianaren Leonardo 

Boff som nyligen fick alternativa nobelpriset för fredsbevarande arbete och brasilianaren Helder Camara 

som levde ett långt liv i befrielseteologins tjänst. 
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Så länge ljuset finns 
är vandringen lätt. 

Men när dagen är förbi 
minns 

att du kan förvandlas 
till en flammande fackla 

i stånd att lysa upp 
de mörkaste vägar 

och de mest invecklade labyrinter. 
 

Helder Camara, Tusen skäl att leva, s. 99 
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1) Ingång 

1.1 Förord 
Detta arbete handlar om befrielseteologin i Latinamerika. Den frågeställning som undersöks är om 

befrielseteologin har någon förankring i den latinamerikanska kulturen. Diskussionen kommer både att 

vara löpande och föremål för slutdiskussion. Eftersom Latinamerika är stort har svaret begränsats till att 

handla om den brasilianska kulturen. Den metod som har använts är litteraturstudier. Eftersom 

befrielseteologin inte har några nationsgränser nämns även en del andra länder i arbetet. De 

befrielseteologer jag har valt att studera är Gustavo Gutiérrez från Peru eftersom hans idéer har haft stor 

betydelse för befrielseteologins tillkomst samt Helder Camara och Leonardo Boff från Brasilien 

eftersom de har betytt mycket för befrielseteologins utveckling i sitt hemland. 

 

Den litteratur som har använts är i första hand ”På de fattigas sida” av Deane William Ferm, ”Kyrkan och 

tredje världen” av Alf Tergel, ”Biskop omvänd av Helder Camara och ”Vi dricker ur vår egen brunn” av 

Gustavo Gutiérrez. ”Teori och praktik i de fattigas universum” som är en idéhistorisk undersökning av 

Amanda Peralta, ”Basförsamlingar” av Fredrik Lautmann och ”Kyrka för folket” av Bo Nylund. 

 

Annan litteratur som har använts är ”Förtryck och befrielse i Brasilien” av Margareta Grape-Lantz 

och ”Den ofullbordade revolutionen” av Per Frostin samt kapitlet ”Glädjens budskap för de fattiga” av 

Sven Arne Flodell ur boken ”Tro och politik” (red Sven Arne Flodell) och ”Tusen skäl att leva” av 

Helder Camara med förord av Catharina B Broomé, Forums ”Religionslexikonet” och ”Bibeln”. 

 

Fakta om Brasilien är hämtade från Utrikespolitiska institutets böcker ”Länder i fickformat nr 712 

Brasilien” och ”Brasilien - landet med två ansikten” av Björn Kumm samt hemsidan för UBV 

(utbildning för biståndsverksamhet) på Internet samt kapitlet ”African diaspora religions” av Ossie 

Stuart ur boken ”A new handbook of living religions” (red John R Hinnells). Jag har även hämtat 

material från tidskriften Latinamerika och tidskriften Hälsa samt från artiklar på Internet. 

 

Ett stort tack till Ingemar som lånade ut en bok till mig, till Enrique som berättade för mig om religion i 

Latinamerika, till Carl-Johan som trots flyttröran letade fram sitt examensarbete och lånade ut det till 

mig, till Alex för att han berättade mer om befrielseteologin, till Gun som letade i timmar efter material 

om Brasilien, till Marco som sökte på spanska på Internet, till personalen på stadsbiblioteket i Nyköping 

för hjälp att hitta fakta, till de personer i Filadelfiaförsamlingen i Nyköping som berättade vad de kände 

till om befrielseteologin, till min handledare Juan Carlos för konstruktiv kritik och tydlig handledning 

samt till alla andra som på något vis har bidragit till denna uppsats. 
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1.2 Inledning 
Som barn såg jag tevedokumentärer och naturprogram som handlade om Sydamerika. Den vackra 

naturen, de för mig exotiska djuren och de i mitt tycke spännande indianerna grundade en nyfikenhet på 

denna världsdel. Då jag i mitten av 1990-talet studerade vid en annan skola frågade en lärare om det var 

någon i klassen som ville följa med till Peru. Detta för att jobba med ett projekt hos en grupp indianer 

som hon hade besökt flera gånger tidigare. På grand av gränsstrider med Ecuador blev det aldrig något av 

med den resan. Intresset för andra ämnen och länder tog över tills jag började studera religion samtidigt 

som jag träffade alltfler latinamerikaner i Sverige. Detta öppnade mina ögon mer för den ekonomiska, 

religiösa och politiska situationen i Latinamerika. 

 

Eftersom jag tyckte det var spännande att höra om hur de olika religionerna hade påverkat varandra 

tänkte jag först skriva någonting om indianer. Därför lånade jag några böcker om olika länder i 

Sydamerika och när jag läste dem blev jag nyfiken på befrielseteologin och dess utveckling sedan 1968 - 

året som brukar benämnas som befrielseteologins födelseår. Det som fångade mitt intresse var 

framförallt att befrielseteologerna betonade att man både måste tro och handla. När jag frågade några 

svenskar, latinamerikaner och andra i min bekantskapskrets visade det sig att det inte var så många som 

hade hört talas om befrielseteologin eller teologia de la liberación som det heter på spanska. Detta gällde 

oavsett personernas sociala bakgrund, utbildningsnivå och sysselsättning. Efter att ha läst att 

latinamerikanerna ofta säger de fattigas kyrka och inte befrielseteologin frågade jag en gång till. Då 

visste fler vad jag pratade om. Eftersom flera personer ändå inte kände till befrielseteologin började jag 

fundera på om den hade någon förankring i den latinamerikanska kulturen. 

 

Jag har valt att avgränsa arbetet till att titta närmare på Brasilien eftersom jag tycker landet speglar de 

frågor befrielseteologin intresserar sig för väldigt bra. Befrielseteologerna ville främst få en rättvisare 

ekonomisk fördelning av resurserna. Det målet har de inte lyckats förverkliga i Brasilien. Ibland kallas 

Brasilien för ”Belinda”. Det är en kombination av Belgien som är ett i-land och Indien som är ett u-land. 

Det beror på att Brasilien är ett land fullt av motsättningar då det finns hög industrialisering samtidigt 

med fattigdom på u-landsnivå i landet.1 FN:s rapport från år 2000 visar att 20 procent av Brasiliens 

rikaste människor tar emot 63,8 procent av landets sammanlagda inkomster medan Brasiliens 20 procent 

fattigaste får dela på 2,5 procent. 

 

Enligt UBV är landet fjärde värst i världen när det gäller orättvis inkomstfördelning. Medellivslängden 

är 68,1 år. Barnadödligheten är 35,2 per tusen födda men för nordöstra Brasilien är siffran hela 56,1 per 

tusen födda. Analfabetismen är 13,8 procent men för nordöstra Brasilien är den hela 27,5 procent.2

Landet har 169 miljoner invånare och gränsar till alla andra sydamerikanska länder förutom Chile och 

Ecuador. Språket är portugisiska. Brasilien är en federal republik vars president Fernando Henrique 

Cardoso är socialdemokratisk. Hösten 2002 är det dags för nytt presidentval. I Brasilien är de flesta 

                                                 
1 Kumm 1991:3,14 
2 http://www.ubv.se/las/lag/bras/fakta.htm  
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katoliker. De afrikanska mysteriereligionernas inblandning är stark. Pingströrelsen har ökat mycket. Den 

lutherska kyrkan hade en miljon medlemmar 1987. Det finns även flera amerikanska sekter. En stor del 

av befolkningen är djupt religiös. Många av dem lever i fattigdom.3

1.3 Introduktion 
Ferm säger att befrielseteologin uppstod ur de fattiga och förtryckta människornas vardagliga liv i 

Latinamerika. Framförallt uppstod den ur de egendomslösas små kristna basförsamlingar. 

 

I basförsamlingarna träffas kreativa minoriteter som försöker använda sig av sina kristna övertygelser i 

sitt eget vardagsliv. Paulo Freire har utarbetat undervisningsmetoder som används av många 

basförsamlingar. Enligt Ferm var det Freire som införde begreppet ”medvetandegörande” men det råder 

det delade meningar om (se kapitel medvetandegörande). Begreppet medvetandegörande betecknar en 

process där människor görs medvetna om hur viktigt det är att de integrerar sin religiösa tro i sitt dagliga 

politiska och sociala liv. Kardinal Adeodato Piazza förebådade befrielseteologin när han hänvisade till 

Jesu första predikan: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till 

de fattiga” (Luk 4:18), för att definiera kyrkans verkliga uppdrag vid den allmänna biskopskonferensen 

CELAM I (Consejo Episopal Latino-Americano) som hölls i Rio de Janeiro 1955 med påven Pius XII 

som deltagare. Där tog man bland annat upp frågorna om kyrkans moderna roll i missionen och 

samhällsordningen. 

 

På 1960-talet förändrades den katolska kyrkan i Latinamerika i samband med Andra Vatikankonciliet 

och Medellinkonferensen (CELAM II) 1968. Befrielseteologen Gustavo Gutiérrez från Peru har sagt att 

Medellinkonferensen aldrig hade varit möjlig utan Andra Vatikankonciliet och påven Johannes XXIII.4 

Gutiérrez med flera började studera den protestantiska teologin i hopp om att finna ett alternativ för 

kyrkans progressiva grupper. De blev besvikna eftersom de fann att de evangeliska teologerna enbart 

försvarar den gränslinje där tron möter otron eller teismen möter ateismen. Klyftorna i Latinamerika 

handlar om skillnaderna mellan fattiga och rika, mellan förtryckta och förtryckare, mellan torterade och 

torterare samt mellan mäktiga och vanmäktiga. Gutiérrez och andra i hans generation fann att de 

protestantiska teologerna inte såg detta och kom fram till att de måste skapa en egen teologi för 

Latinamerika. Detta med utgångspunkt från sin egen historiska situation. De måste lära sig förstå vad det 

bibliska budskapet betyder i Latinamerika.5

 

Ferm säger att Kristna för socialism, som hade sin upprinnelse i Chile 1971 var en annan betydande 

utveckling som gav näring åt befrielseteologins framträdande. Han citerar ett dokument från ett möte 

mellan åttio präster från hela Latinamerika: ”Som kristna ser vi ingen motsättning mellan kristendom 

och socialism. Det förhåller sig precis tvärtom, vi måste avliva de fördomar och den misstro som råder 

                                                 
3 Lautmann 1987:11 
4 Ferm 1991:27, 34-35 
5 Nylund 1983:25 
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mellan kristna och marxister.”6 Befrielseteologin är en politisk ideologi eftersom den manar till 

gemensam kamp för de fattiga och förtryckta genom sociala och ekonomiska förändringar. På grund av 

befrielseteologernas samarbete med marxistiska regimer blev Vatikanen befrielseteologins motståndare 

under 1970- och 1980-talen. Under 1990-talet dämpades konflikten.7 När det gäller ekonomiska, sociala 

och politiska ställningstaganden säger Tergel att den katolska kyrkan var radikalare än Vatikanen i Rom 

på grund av att latinamerikanerna var närmare den konfliktfyllda, sociala, politiska och ekonomiska 

verkligheten i Latinamerika.8

1.4 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva befrielseteologin i Latinamerika. Problemformuleringen är: Har 

befrielseteologin någon förankring i den latinamerikanska kulturen? Avgränsningen är att jag i första 

hand kommer att titta på hur befrielseteologin har utvecklats i Brasilien. Jag kommer att diskutera 

befrielseteologernas möjligheter och begränsningar. De områden jag kommer att ta upp är förankringen i 

kulturen, medvetandegörande hos vissa grupper, miljö, gender och ursprungsbefolkningar. Med 

utgångspunkt från vad befrielseteologerna ville göra kommer jag att titta på vad de har gjort, vad som 

gjorde deras arbete möjligt, vad som hindrade dem att förverkliga alla sina mål samt vilka 

framtidsutsikter de kan tänkas ha. Med kultur menar jag människors värderingar och handlingar samt hur 

de speglas i samhället och det vardagliga livet. 

 

Min hypotes är att befrielseteologin inte har någon förankring i den latinamerikanska kulturen. En 

anledning till att jag tror det är att jag personligen har träffat flera latinamerikaner som aldrig har hört 

talas om befrielseteologin. En annan orsak till min hypotes är att befrielseteologernas värderingar inte 

verkar vara typiska för Latinamerika, vare sig när det gäller ekonomi eller när det gäller religion. 

Samtidigt är flera av befrielseteologerna väldigt kända för många människor över hela världen, deras 

arbete har betytt mycket för flera personer och de har påverkat religionen och politiken i Latinamerika. 

Därför är frågan inte helt lätt att besvara. På grund av att mitt arbete kommer att utgå från textmaterial 

blir svaret begränsat av att det kan vara svårt att svara på frågan utan att resa till landet och studera 

kulturen inifrån. 
 

                                                 
6 Ferm 1991:37-38 
7 Religionslexikonet 1999:56 
8 Tergel 1991:218 
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2) Bakgrund 

2.1 Allmän bakgrund 
Nylund säger att en negativ kritik mot idealistisk förtunning av det kristna budskapet är kännetecknande 

för befrielseteologin. Det de vänder sig emot är den idealism som skiljer den andliga verkligheten från 

människans materiella livsvillkor och finner andligheten viktigast. Befrielseteologerna finner det 

obibliskt att erbjuda människorna salighet i himmelriket men strunta i deras nöd här på jorden. Den 

idealistiska kristendomen hotar inte de som har makten eftersom det inte brukar uppstå någon konflikt 

mellan kyrkan och de härskande samhällsklasserna om de förandligar kristendomen och struntar i 

människornas verklighet här på jorden. I Nylunds bok jämförs detta med när Jesus och hans apostlar 

drabbades av förföljelse och död. Det var inte på grund av att de presenterade ett andligt budskap utan för 

att Jesus var farlig för det etablerade politiska och religiösa dåtida palestinska systemet. 

 

Jesus var en vapenlös men farlig sanningssägare som drabbades av statsmaktens och kyrkans 

motåtgärder. Därför har Golgatakorset en historisk och politisk innebörd. Detta förtryck jämförs med det 

förtryck som utspelar sig i nutidens Latinamerika och på andra ställen i världen. Korset betyder också att 

Gud själv deltar i det historiska skeendet genom att kämpa mot orättvisor i samhället genom att handla 

genom Jesus från Nasaret. 

 

De latinamerikanska befrielseteologerna vill frigöra det kristna tänkandet från uppfattningen att Gud har 

uppenbarat sin eviga sanning i Skriften, att kyrkan sedan uttolkat denna sanning genom den helige ande 

och att inget kan läggas till eller dras ifrån. Det var antikens tänkare som ställde det eviga och andliga 

mot det förgängliga och materiella. Filosofin i den grekisk-romerska kulturmiljön för drygt 2000 år 

sedan har starkt påverkat detta synsätt om en statisk evighet och föränderlig värld. Befrielseteologerna i 

Latinamerika har en annan uppfattning. De anser att Gud talar genom Bibeln till människor i speciella 

historiska situationer. Förståelsen för Bibeltexterna måste därför vara historisk och ordet måste talas 

utifrån vem det är riktat till. Det är djävulskt att säga till den som svälter att ”människan lever inte av 

bröd allena” som Jesus sade. Jesus ord måste ses i dess sammanhang. De ingick i ett svar i en inre dialog 

han hade med Satan. Jesus delade ut bröd till de hungriga han mötte. 

 

Flera av befrielseteologerna brukar framhålla att en idealistisk kristendomstolkning blir både uttryck och 

stöd för en allmänt konservativ inställning till omvärlden och att detta passar människor som fruktar 

förändringar och grips av ångest när traditionell samhälls- och kyrkostruktur hotas. I Latinamerika finns 

starkt konservativa grupper som drömmer om den tid då de fattiga var utan avund, familjebanden var 

heliga och kyrkan förenades med krigsmakten i försvaret av egendomsrätt och gamla dygder. 

Befrielseteologerna anser att det är omöjligt att återskapa samhällsstrukturer och kulturer som inte längre 

finns eftersom historien handlar om förändringens och förnyelsens obevekliga lag som utgår från Gud 

Skaparen själv. Målet för Gud är att befria hela människosläktet från allt som binder och förkväver 

 9



människan. Flera av befrielseteologerna har inspirerats av den marxistiska samhällsfilosofin.9 

Förhållandet mellan den katolska socialläran och befrielseteologin har inneburit problem då 

befrielseteologernas användande av marxistisk metod i samhällsanalysen samt dess öppenhet för 

socialism har ifrågasatts. Befrielseteologins centrala problem har varit relationen mellan kyrkan och 

samhället. När befrielseteologerna talar om befrielse från syndiga strukturer handlar det inte bara om 

politik utan även om religion. Befrielseteologernas kamp mot förtryck ses av dem själva som ett led i att 

förverkliga Guds rike. 

 

Enligt Tergel föddes den latinamerikanska befrielseteologin 1968. Han delar in dess utveckling i tre 

perioder: 

 

1) Perioden från Andra Vatikankonciliet 1962 - Medellin 1968 som var en tid för förberedelse och 

utvecklingsteologi. 

2) Tiden mellan 1968-1972 som var en tid för formulering av befrielseteologin. 

3) Perioden från 1972 som var en tid i exil och fångenskap. Under denna tid togs steget från 

utvecklingsteologi till befrielseteologi.10 

 

I Puebla i Mexico hölls den tredje generalkonferensen (CELAM III) från den 17 januari till den 13 

februari 1979. Temat var befrielseteologin och det ryktades om att konferensens syfte var att avlägsna 

den från Latinamerika. Befrielseteologerna var officiellt uteslutna från mötet i Puebla. Flera av dem 

deltog ändå då de bjöds in av biskoparna som rådgivare. Även om grundmotiven var desamma för 

befrielseteologerna var deras synsätt inte enhetliga. Tergel säger att det är omöjligt att mäta Medellins 

och befrielseteologins inverkan på Latinamerika under 1970-talet. Under detta årtionde ökade hunger, 

fattigdom och förtryck. 

 

Befrielseteologins motståndare inom den katolska kyrkan hördes alltmer. 1983 utnämnde påven den 

teologiskt konservativa Johannes Paulus II Lopez Trujillo till kardinal. Han säger i ett 

förberedelsedokument till Pueblakonferensen att Medellinengagemanget för de fattiga måste dämpas 

och att de sociala problemen i Latinamerika måste lösas en bit i taget. Detta kritiserades av de 

progressiva i den latinamerikanska kyrkan. Majoriteten av biskoparna avvisade dokumentet som för 

svagt och konservativt. De flesta brasilianska biskoparna var missnöjda med dokumentet och oroade 

över polariseringen inom kyrkan i Latinamerika. På grund av det reviderades dokumentet. Den 

konservativa teologiska tonen modererades. Slutdokumentet från Puebla är starkt påverkat av Paulus 

VI:s Evangelii Nuntiandi från 1975 på grund av att de brasilianska biskoparna lutade sig mot det. 

Anledningen till det var att det där presenteras en medelståndpunkt som de flesta latinamerikanska 

biskopar kunde enas om. Detta dokument stödde sig även Johannes Paulus II på i sitt 

inledningsanförande. 

                                                 
9 Nylund 1983:27-31, 40 
10 Tergel 1991:202, 207 
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Enligt Tergel kan både förespråkare för och opponenter mot befrielseteologin finna stöd för sina 

synpunkter i Puebladokumentet. I Puebla delades biskoparna av klasslojaliteter, olika ideologier och 

nationella block. En del ville fördöma sin version av befrielseteologin, den folkliga kyrkan och 

marxistisk, social analys. Andra stödde kyrkans erfarenhet av basförsamlingar samt identifikation med 

de fattiga och engagerade sig för transnationell, ekonomisk expansion och försvar av mänskliga 

rättigheter. I Puebla formade delegationerna från Argentina, Colombia, Mexico och Venezuela ett 

konservativt block medan biskoparna från Brasilien, Peru, Centralamerika, Karibiska öarna och Ecuador 

försvarade kyrkans engagemang för de förtryckta latinamerikanerna. 

 

I Puebla undviks begreppet befrielseteologi. Det har lett till förvirring och oro inom den katolska kyrkan. 

Befrielseteologin fördöms inte i Puebla. Däremot varnas det för risken av en ideologisering genom 

marxistisk analys. I Puebla fördöms varken marxismen som metod för social analys eller socialismen 

som historiskt samhällsalternativ. Tergel säger att överskriften på ett av de viktigaste avsnitten i 

Puebladokumentet är ”Evangelisation, befrielse och mänskliga framsteg.”11

 

1980-talet blev ett hårt årtionde för befrielseteologerna. 1980 mördades El Salvadors ärkebiskop Oscar 

Romero av militären under pågående gudstjänst. Peralta säger att händelsen sammanföll med att den 

befrielseteologiska rörelsens inflytande ökade. I Sverige uppfattas Romero ofta som en ideolog för 

befrielseteologin. Enligt Peralta var han konservativ och väldigt misstänksam mot befrielseteologerna. 

Romero tvingades avslöja maktens mekanismer på grund av den våldsamma politiska dynamiken. När 

han såg sina egna präster, nunnor och kristna lekmän bli förföljda, torterade och mördade försökte han 

både upprätthålla dialogen med makten och skydda sitt folk. På så vis ingick han en allians med 

befrielseteologerna, vilket ogillades av Vatikanen och en del av den latinamerikanska hierarkin. Romero 

blev en modern martyr. 

 

Peralta säger att mordet på Romero blev en skandal som skakade hela det centralamerikanska samhället 

medan mord på präster och biskopar i södra Sydamerika inte väckte någon större uppmärksamhet under 

samma tidsperiod.12 Tjugo år efter mordet hyllades Romero av tusentals besökare från alla kontinenter. 

Befrielseteologen Pedro Casáldaliga från Brasilien var en av dem som höll i minnespredikan.13 Inför den 

tredje latinamerikanska biskopskonferensen 1992 förbjöd påven Johannes Paulus II att Oscar Romero 

kallades för ”kyrkans martyr”. Befrielseteologerna svarade med att kalla honom för ”folkets martyr”.14

 

Ferm säger (1986) att befrielseteologerna är övertygade om att Latinamerika på något vis kommer att 

genomgå en oundviklig samhällsförändring och att deras huvudsakliga uppgift är att främja denna 

samhällsförändring i ett kristet sammanhang.15 Peralta säger att Gutiérrez analys från 1990 visar att 

                                                 
11 Tergel 1991:208-210, 213-214 
12 Peralta 1995:41-43 
13 Halkjaer 2000:44 
14 Peralta 1995:45 
15 Ferm 1991:39 
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befrielseteologin har mognat. De fattiga har tagit sig in i sina egna samhällen och i kyrkan. Enligt Peralta 

handlar den teologiska reflektionen sedan 1990-talet lika mycket om rasism, kvinnofrågor och kulturellt 

förtryck som om de förtryckta i sociala och ekonomiska termer.16 Enligt Charlotte Pruth fick 

befrielseteologerna allt svårare att stå emot de konservativa krafterna inom kyrkan under 1990-talet. Den 

radikala biskopen Brandaõ i Brasilien uppfattades som ett hot mot dem som hade den politiska och 

ekonomiska makten. Därför ersattes han med en konservativ biskop. Leonardo Boff ser det fortsatta 

stödet till de jordlösas rörelse MST som ett bevis för att det brasilianska biskopsrådet fortfarande är 

progressivt präglade. Det är det brasilianska biskopsrådet som styr den katolska kyrkans utveckling i 

Brasilien.17

 

Peralta säger att det latinamerikanska befrielseteologiska fenomenet visar att relationen mellan 

moderniseringen och sekulariseringen är mer sammansatt och motsägelsefull än man är van att föreställa 

sig i västerlandet. Det sociala, progressiva projektet blir starkt sammankopplat med religiositeten när 

kyrkan blir de fattigas och folkets kyrka och därmed delvis frigör sig från makten. I samband med det 

avstannar den västerländska sekulariseringsprocessen som började på 1700-talet. 

 

Peralta anser att befrielseteologin har varit den teoretiska bas där den latinamerikanska folkkyrkan 

(Iglesia Popular Latinamericana) kunde skapas. Iglesia Popular agerar främst genom basförsamlingarna. 

Enligt Peralta karaktäriseras den mognadsprocess befrielseteologin och Iglesia Popular genomgått under 

en lång period av den ständiga och ömsesidiga påverkan mellan teori och praxis. Peralta säger att 

anledningen till att kyrkans radikalisering började först i södra Latinamerika kan ha varit att det på grund 

av den samhälleliga sekulariseringen var lättare för prästerna att komma i kontakt med och bli påverkade 

av idéerna utifrån. I Centralamerika är folkreligiositeten starkare och sekulariseringen svagare.18

 

Befrielseteologin har ett brett kontaktnät över hela kontinenten. Det har den katolska kyrkans 

internationella karaktär bidragit till. Befrielseteologerna från olika länder organiserar symposier och 

konferenser, besöker varandras lärosäten, för en offentlig dialog med varandra i olika tidskrifter som 

sprids över hela Latinamerika och är i vissa fall verksamma i flera länder. De befrielseteologiska idéerna 

har också spridits genom att de religiösa ordnarna förflyttar sina medlemmar från ett land till ett annat. 

Dessutom har exilsituationen gjort att flera befrielseteologer inte har haft något annat val än att leva och 

arbeta utanför hemlandet. Som en följd av de religiösa ordnarnas struktur är kontakterna med 

meningsfränder i USA, Canada och Spanien intensiva och i Spanien pågår en omfattande publicering av 

latinamerikanska befrielseteologiska verk. 

 

Befrielseteologin har spridit sig till andra världsdelar, religioner och samhällsområden. Idag talar man 

även om afrikansk och asiatisk befrielseteologi, islamisk och judisk befrielseteologi och feministisk 

                                                 
16 Peralta 1995:123 
17 Pruth 2001:21 
18 Peralta 1995:44-45, 121-122 
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befrielseteologi. De senaste åren har man även börjat tala om inkulturationsteologi som handlar om 

etniskt grundade teologier av befrielseteologisk inspiration. Flera av de mest kända latinamerikanska 

befrielseteologerna kommer från Spanien och andra europeiska länder, som till exempel Ignacio 

Ellacuria från Baskien.19

 

Befrielseteologerna ville minska de ekonomiska orättvisorna men samtidigt med deras kamp har de 

ekonomiska orättvisorna ökat. Jag tror att de konservativa krafterna höll hårdare i det de hade när de blev 

medvetna om att andra ville ha en förändring de själva var rädda för eftersom de inte ville förlora sin 

makt och sina rikedomar. Jag anser att en del av det hårda motståndet mot befrielseteologerna kan ha 

berott på att de gick för snabbt fram. Det är ett välkänt faktum att all äkta förändring tar tid. 

Befrielseteologerna ville inte vänta då Latinamerika så länge varit en förtryckt kontinent. Det är till viss 

del förståeligt men också orealistiskt. Den som vill bygga något nytt och stabilt behöver en stadig grund. 

Befrielseteologerna utgick från en religion som inte delades av alla fattiga i Latinamerika. Något som 

många historiskt har dålig erfarenhet av. Min åsikt är att de skulle ha behövt fokusera mer på hur de 

skulle vinna människors tillit för att kunna få en social och ekonomisk förändring. 

2.2 Medellin 68 
Tergel säger att Medellinmötet i Colombia den 26 augusti till den 6 september 1968 har framställts som 

Latinamerikas Andra Vatikankoncilium. 1968 har framställts som den latinamerikanska 

befrielseteologins födelseår. Medellinkonferensens stora betydelse för befrielseteologin beror på att 

mänsklig orättvisa och samhälleligt förtryck i Latinamerika fick särskild uppmärksamhet där. Mötet i 

Medellin följde på eukaristikkongressen i Bogota den 20 - den 24 augusti samma år. Den 28 augusti var 

det första gången i historien som en påve anlände till Bogota. Tergel säger att Medellinmötet innebar att 

Andra Vatikankonciliets beslut tillämpades på en utomeuropeisk kontinent. Vidare säger Tergel att 

Medellin även innebar en övergång från det som låg i begreppet utveckling till engagemang i det som 

innefattades i ordet befrielse. 

 

”Kyrkan i den nuvarande förvandlingen av Latinamerika i ljuset av konciliet” var temat för konferensen 

i Medellin där 146 kardinaler, ärkebiskopar och biskopar, 14 bröder, 6 nunnor och 15 lekmän - av vilka 

endast 4 var kvinnor - träffades tillsammans med åtskilliga rådgivare. I Medellindokumenten står det 

bland annat om orättvisa, fattigdom, medvetandegörande och befrielse. Situationen i Latinamerika 

beskrivs som strukturellt orättvis. De orättvisa strukturerna anses vidmakthålla och befordra beroende 

och fattigdom. Det står att detta i sin tur leder till institutionaliserat våld och att fattigdom orsakas av 

aktivitet som åstadkommer våld mot folkets breda lager. Medellindokumenten talar om ett mönster av 

mänskligt beteende som har skapat en situation av inre och yttre kolonialism. Alf Tergel säger att 

kyrkans självmedvetande i Medellin kännetecknas av tre saker: 

 

                                                 
19 Peralta 1995:11-12, 19 
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1) Kyrkan var beredd att identifiera sig med de fattiga latinamerikanerna och evangeliseringen för 

de fattiga skulle följas av en kyrka som var solidarisk med dem i deras nöd. 

2) Kyrkan var beredd att engagera sig för latinamerikanernas befrielse. Denna befrielse fann sitt 

uttryck i kyrkans evangelisation, undervisning och liturgi. 

3) Kyrkan uppfattade sig som en gemenskap för broderlig tjänst. Lekmännen och deras 

grupperingar - basförsamlingarna - vann ökad betydelse. 

 

Medellin var för latinamerikanerna vad andra Vatikankonciliet var för européerna. Det var första gången 

i historien som kyrkan uttryckte en lokal latinamerikansk kyrkas kollektiva medvetande. Man talade om 

att kyrkans pastorala omsorg måste ta hänsyn till sociala, ekonomiska och politiska omständigheter. 

Medellinkonferensen kom att uppfattas som den latinamerikanska katolska kyrkans bidrag till 

befrielseprocessen. Mötet följdes upp av biskopsmötena i Latinamerika. De försökte tillämpa besluten 

från Medellin. Den andra generalkonferensens beslut CELAM II hade bekräftats av alla de 

latinamerikanska biskopsmötena inom ett år efter mötet i Medellin. Tergel säger att dokumenten från 

Medellin blev riktningsgivande för dem som arbetade för radikal förnyelse av kyrkan i Latinamerika. De 

inspirerade kristna över hela världen. Enligt Tergel påverkades även Vatikanen av Medellin eftersom de 

betydelsefulla dokument som utfärdades av Rom under 1970-talet delvis var en reaktion på det som 

Medellin stod för.20

2.3 Gustavo Gutiérrez - praxis kommer före teorin 
Ferm säger att de flesta iakttagare betraktar Gustavo Gutiérrez från Peru som den absolut främste 

befrielseteologen. 1971 utkom hans bok Teologia de la liberación (befrielseteologin, eg. teologi av 

befrielse). Den boken har hyllats som befrielseteologins Magna Charta. Gustavo Gutiérrez föddes 1928 i 

Lima i Peru och eftersom han är av indiansk börd fick han tidigt känna på hur det är att bli diskriminerad. 

Detta ledde till att han blev politiskt aktiv under sina studieår. Gustavo Gutiérrez har bland annat studerat 

psykiatri vid San Marcos University Medical school i Lima och teologi i Loeven, Lyon och Rom. 

Därefter flyttade han tillbaka till Lima för att arbeta som lärare vid det katolska universitetet. 

 

Vid 31 års ålder prästvigdes Gutiérrez. I samband med det flyttade han till slumområdet Rimac i Lima. I 

Ferms bok, vars original kom ut 1986, står det att Gutiérrez fortfarande bor kvar där och att han 

undervisar på teologiska och samhällsvetenskapliga institutionen vid Catholic Pontifical University i 

Lima. Det står också att han tjänar som föreståndare för Bartolomé de Las Casas Center i hjärtat av 

Rimac. När Gutiérrez mötte det dagliga lidandet i slummen stärktes hans beslut att som präst bry sig om 

de förtrycktas situation. Gutiérrez upptäckt av den spanske befriaren Bartolomé de Las Casas skrifter har 

också förstärkt hans engagemang för de förtryckta. 

 

Ferm säger att Gutiérrez förordar en syn på teologin hämtad från Augustinus De civitate Dei (om 

Gudsstaten) och Augustinus försök att relatera den kristna tron till de kristnas vardagsliv. Teologins 

                                                 
20 Tergel, 1991:185-189 
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huvudsakliga uppgift blir ur detta perspektiv att befria de förtryckta från deras omänskliga levnadsvillkor. 

Detta att jämföra med den kristendom som ser som sin huvuduppgift att övertyga andra om att den 

kristna tron är ”sanningen”. Enligt Gutiérrez synsätt är det inte teologin som producerar den kristna tron 

utan teologins första steg är personernas historiska situation av förtryck och fattigdom. Teologin 

kommer i efterhand då personernas konkreta, vardagliga fromma handlande och reflektion producerar 

teologin. Teologins huvudsakliga uppgift är utifrån detta perspektiv de förtryckta människornas befrielse. 

Basförsamlingarna är det första teologiska steget då de samlas för att konfronteras med de orättvisor de 

är utsatta för. Genom Bibelstudier försöker de övervinna förtrycket och få nytt liv genom Kristus. Det 

befrielseteologiska perspektivet att praxis kommer före teorin innebär att det blir viktigare att förändra 

världen än att förstå den.21

 

Enligt Tergel har Gutiérrez kritiserat idén om att Latinamerika skulle utvecklas från u-land till en 

världsdel i stil med den så kallade första världen. Gutiérrez har tagit avstånd från den så kallade 

utvecklingsmodellen för att lösa de sociala och ekonomiska problemen i Latinamerika. Han anser att den 

så kallade tredje världen måste frigöra sig från den utvecklade världens dominans. Istället ska de bli 

autonoma genom att fungera jämställt med i-världen både politiskt, socialt och ekonomiskt. Gutiérrez 

menar att ideologi är ett uttryck för praxis och att det därför finns ett samband mellan de kapitalistiska 

samhällena och deras teologi. Han anser att teologin måste vara konkret och arbeta med konkreta frågor. 

Gutiérrez avvisar ateismen och materialismen. Samhällsvetenskaperna använder han för sin teologiska 

samhällsanalys. Den marxistiska analysen kan användas för att beskriva det latinamerikanska samhället 

med hjälp av termer som till exempel klasskamp och alienation.22

2.4 Helder Camara - våldets spiral 
År 1909 föddes Helder Camara i det fattiga Nordeste i Nordöstra Brasilien. Hans mor var lärarinna och 

hans far var bokhållare och frimurare men inte antireligiös. Under hela maj månad samlade Camaras far 

hela familjen till rosenkransbön. I hemmet fanns ett litet andaktshörn med en bild av Kristus, jungfru 

Maria och Franciskus av Assi. Camara prästvigdes den 15 augusti 1931, året efter den så kallade 

brasilianska revolutionen. För egen del var han emot den brasilianska revolutionen som förde Vargas till 

makten därför att han hade lärt sig av Jackson Figueiredo att ”den bästa revolution är sämre än den 

sämsta laglydighet.” 

 

När Camara och hans kollegor kom ut från prästseminariet trodde de att deras studier av teologi, grekiska 

och latin gjorde dem överlägsna dem som studerat juridik eller medicin eller humaniora. Istället möttes 

de av en värld där naturvetenskap och teknik började utvecklas. Camara säger att de upptäckte att de var 

främlingar för folket när Guds ande viskade till dem att de måste närma sig folket. Enligt Camara var han 

och hans kollegor tvungna att lära sig ett nytt språk och ett nytt sätt att tänka. Han anser att de lämnade 

                                                 
21 Ferm 1991:41-44 
22 Tergel 1991:196-197 
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seminariet med för mycket logik, premisser och slutledningar i huvudet och att folket inte tänker på det 

viset.23 1956 var Camara med och bildade CELAM som har sitt säte i Bogota i Colombia.24

 

Som nybliven präst drogs Camara till politiken. Han attraherades av integrism som är den 

romersk-katolska kyrkans benämning på konservativ slutenhet. Camara var i det närmaste fascist. Det 

var tillsägelserna från hans biskopar tillsammans med hans egna erfarenheter som förde in honom på nya 

vägar. Camara blev ärkebiskop av Olinda och Recife 1964. Det var det året som militären tog makten i 

Brasilien. Fram till 1969 var Camara expert i utbildningsdepartementet. Camara har kämpat för de 

fattiga, mot regimens orättvisor, mot de godtyckliga arresteringarna och mot tortyren. Han har hotats, 

förföljts, beskyllts för omstörtande verksamhet och stämplats som kommunist.25

 

Camara pratar om ”våldets spiral”. Det första våldet är det lidande två tredjedelar av världens befolkning 

blir utsatta för på grund av att de rika länderna samt de rika i de fattiga länderna utnyttjar de fattiga 

länderna och de fattiga i de rika länderna. De ekonomiska och sociala orättvisorna leder bland annat till 

kronisk undernäring, spädbarnsdödlighet och dåliga bostäder. Det andra våldet är de förtrycktas reaktion. 

De revolterar genom att de använder olika medel, ibland väpnat våld, för att bekämpa förtryckarna då de 

anser sig ha samma rätt att ta del av ekonomin och politiken i sitt land som de som trycker ner dem. Det 

tredje våldet är när förtryckarna försvarar sig mot dem som de anser stör den ”sociala ordningen”. För att 

försvara sina privilegier brukar de ofta förfölja dem som arbetar för en samhällsförändring. Bland annat 

använder förtryckarna tortyr, arresteringar och godtyckliga fängelsestraff för att trycka ner dem som vill 

ha en för förtryckarna oönskad förändring.26 Camara avled i augusti år 1999. Han begravdes insvept i en 

flagga från MST (de jordlösas rörelse). Sedan dess har flera gudstjänster hållits i hans namn. En del har 

börjat kalla Camara för Saõ Helder - den helige Helder.27

2.5 Leonardo Boff - kristologi för Latinamerika 
Leonardo Boff föddes 1938. Han tillhör fransciskanerorden. Han har bland annat jobbat som professor i 

systematisk teologi i Petropolis och varit redaktör för några tidningar. Bland de mest kända av Boffs 

många böcker märks ”Jesus Christo Libertador” (Jesus Kristus befriaren) 1972 och Igreja Carismo e 

Poder” (Kyrkan, nåd och makt) 1981. Den senare boken var orsaken till att troskongregationen i Rom i 

april 1985 dömde Boff till tystnad. Detta ledde till en intensiv debatt i hela världen. Ett år senare 

upphävdes beslutet. Vatikanens beslut att sätta munkavel på Boff ledde till starka protester i Brasilien. 

Bland annat skickades minst 50 000 protestkort till Rom. Det bildades protestgrupper till stöd för Boff. 

Både biskopar och kardinaler åkte till Vatikanen och protesterade.28

 

                                                 
23 Camara 1986: abstract, 18, 20, 30-31, 35 
24 Lautmann 1987:81 
25 Broomé 1982:5-7 
26 Grape-Lantz 1975:34-35 
27 Gunnarsson 2000:18-19 
28 Lautmann 1987:70, 75 
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Boff har som ett av sina huvudsakliga intressen haft att utveckla en kristologi för den latinamerikanska 

befrielseteologin. Ferm säger att Boff i boken Jesus Christ Liberator: A Critical Christology for our time 

(1978) ställer upp fem kriterier för att utveckla en kristologi för den latinamerikanska befrielseteologin. 

 

1) En inhemsk latinamerikansk kristologis tyngdpunkt ska ligga på mänskliga behov och inte på 

kyrkliga dogmer och strukturer. 

2) Kristologin ska fråga vad Kristus kan göra för de förtryckta och vara inriktad på framtiden. 

3) Kristologin ska vara öppen för dialog med omvärlden utan att bekymra sig om att bevara den 

stående ordningens religiösa mentalitet. 

4) Särskild uppmärksamhet ska ges till de fattiga och förtryckta som inte får vara med och 

bestämma om sin egen framtid. Den sociala dimensionen av Kristi befrielseverk ska betonas. 

5) Grundvalen för kristologin ska vara en Kristus som bjuder oss att korrigera ortopraxis - vårt 

handlande - mer än ortodoxin - vår tro. 

 

Ferm säger att Boff visar att han lutar åt liberalteologin genom att förklara: ”Det är inte de kristna som är 

goda, sanna och rättfärdiga. Nej, det är de goda, sanna och rättfärdiga som är kristna.” För Boff är Jesus 

den som förespråkar den sortens radikal kärlek som inte vet av någon mänsklig diskriminering. Ferm 

säger att Boff jämför dagens situation i Latinamerika med den samhällspolitiska situationen på Jesus tid. 

Enligt Ferm hävdar Boff att våld kan vara nödvändigt för den samhällspolitiska befrielsens skull men att 

kristna aldrig kommer att ta initiativet till våld. Boff är noga med att betona att ingen befrielse är kristen 

utan bön och meditation.29

 

1992 dömdes Boff ännu en gång till tystnad av Vatikanen. Samma år beslöt han sig för att lämna kyrkan 

och sluta som präst. Han fortsätter ändå att utveckla sina idéer.30 På senare år har Boffs befrielseteologi 

alltmer kommit att handla om vad man kan göra åt utplundringen av naturen.31 Enligt tidskriften Hälsa 

fick Boff alternativa nobelpriset år 2001 för sina insikter om sambandet mellan andlighet, social rättvisa 

och att skydda miljön. Priset motiverades även med att han i många år har engagerat sig i kampen för de 

fattiga och utslagna.32

 

                                                 
29 Ferm 1991:61 – 63 
30 Pruth 2001:20-21 
31 http://www.broderskap.se/tidningen/tidn_artiklar/4499boff.html  
32 Hälsa 2002:11 
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3) Befrielseteologin 

3.1 Syn på historia och framsteg 
Ferm säger att befrielseteologin har blivit kritiserad för att det kristna evangeliet försvinner då 

befrielseteologerna starkt överbetonar den historiska miljön men att befrielseteologerna menar att den 

kristna tron är lika viktig för dem som för deras kritiker.33 Tergel säger att befrielseteologernas syn på 

historia och framsteg är att de måste skiljas åt samtidigt som de är sammanflätade med varandra. Politisk 

befrielse anses inte vara frälsningen men det anses vara gudsrikets historiska förverkligande. Frälsning 

är ett av de centrala begreppen i befrielseteologin (det andra är befrielse). Genom frälsningen förändras 

historien och genom Kristus fulländas den. Målet för den skapade världen är frälsningsprocessens 

fulländning och den innefattar hela människan och hela historien. Den första frälsningsakten är 

Skapelsen. Israel uppnådde sin politiska befrielse genom skapelsens Gud. Kristi gärning är en 

nyskapelse som liksom den totala fulländningen ligger i begreppet frälsning. Teologen måste utgå från 

de förtycktas situation. Målet är en ny människa och en ny mänsklighet. Den radikala befrielsen från 

synden och syndens konsekvenser ges av Kristus. Jesu kärleksbudskap är motsatsen till orättvisa, 

privilegier, förtryck och nationalism.34

 

”Befrielseteologerna anknyter till den omfattande forskningen om underutvecklingens orsaker som 

skedde i Latinamerika under 1960 och 1970-talen i den så kallade beroendeskolan.”, säger Per Frostin. 

Denna skola har blivit känd i väst främst genom Andre Gunder Franks förenklade version där han 

beskriver USA och Västeuropa som en metropol. Latinamerika beskrivs som en sattelit som är beroende 

av metropolen. Brasilien är en metropol i Latinamerika. I Brasilien finns en industrialiserad metropol 

och satteliter. Enligt Frank har Latinamerika bara kunnat utvecklas då den globala metropolens 

dominans över Latinamerikas ekonomi har varit paralyserad på grund av inre problem. Därför är 

u-ländernas enda möjlighet till ekonomisk tillväxt att frigöra sig från imperialistiskt beroende. Eftersom 

imperialismen försvaras av klasser både globalt, regionalt, nationellt och lokalt blir kampen för 

oberoende även en kamp mot imperialismens lokala representanter, som till exempel den brasilianska 

överklassen. Imperialistiska investeringar brukar försvaras med att de skulle vara till nytta för samhällets 

utveckling och befrielseteologerna kritiserar denna ideologi.35

 

Gutiérrez säger att alla stora trosinriktningar hänger samman med samtida historiska rörelser men att det 

inte betyder att anknytningen är mekaniskt beroende. Han säger att de konkreta formerna av att följa 

Jesus är något som hänger samman med de stora historiska rörelserna vid en viss given tidpunkt. Bland 

annat talar han om att tiggarordnarnas betydelse inte kan förstås om man inte samtidigt ser till den 

historiska situationen. Tiggarordnarna anknöt till rörelser som socialt och evangeliskt reagerade mot 

kyrkans rikedomar och makt. Han nämner även att Ignatius av Loyolas trosuppfattning utvecklades i 

                                                 
33 Ferm 1991:166 
34 Tergel 1991:206 
35 Frostin 1982:189 
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övergången till det vi kallar den moderna tiden. Det nya sättet att förstå den mänskliga frihetens 

betydelse påverkades av bland annat de geografiska upptäckterna, erkännandet av det mänskliga 

förnuftet och den protestantiska reformen. Gutiérrez anser att insikten om det kan hjälpa oss att förstå 

dagens situation i Latinamerika även om vi saknar perspektiv för full förståelse då vi inte har den 

nödvändiga distansen på grund av närheten till händelserna.36 Enligt Ellika Hammarlunds artikel i 

tidningen Broderskap har Boff kritiserat den nyliberala världsekonomin hårt. När Boff föreläste i 

Uppsala 1999 sade han att det nyliberala världssystemet verkade fungera för 1,5 miljarder människor 

och undrade vad vi skulle göra med de 4,5 miljarder som är överflödiga. 

 

Boff sade också att de förut var fattiga men hade ett visst hopp men att nu hoppet om ens små framsteg 

hade berövats dem. När Boff fick en fråga om marxismen sade han att marxismen till stor del handlar om 

etik. Det han tycker är bra med marxismen är att marxisterna ser verkligheten genom de förtrycktas ögon 

och vill återupprätta en viss värdighet men han har inte samma syn på medlen som dem. ”Vi kristna 

betonar kampen med våldsfria medel.”, sade Boff. Sedan tillade han att även kristna vid vissa tillfällen 

måste ta till motvåld. Till exempel måste de försvara kvinnor och barn som angrips av storgodsägare 

eftersom de annars skulle göra sig medskyldiga till våldet. Boff kritiserar kapitalismen för att vinsten 

vinner om det blir en konflikt mellan ekologi och vinst. Boff är trots sin kritik mot det nyliberala 

världssystemet ändå positiv till globaliseringen. Det beror på att han anser att världsmarknaden och de 

nya kommunikationsmedlen har ökat förståelsen för mänskligheten som en enda gemenskap och att det 

därmed finns förutsättningar för en annan och bättre utveckling. 

 

Angående det kosmiska tänkandet hänvisar Boff till den så kallade Gaia-principen som innebär att 

allting samverkar med varandra och att livet har uppstått i en sådan samverkansprocess. Boff säger att 

det nya tänkandet som utgår från kosmos och hela planeten förstärks av nya fysiska, astronomiska, 

kvantmekaniska och ekologiska kunskaper. På en fråga om vilken kristendomens bidrag till den positiva 

globaliseringen är svarade Boff: ”Basilius av Cesarera har sagt så här: Guds ande sover i stenen, 

drömmer i blomman, känner i djuren, vet att den känner i människan. Guds ande fyller hela världen, och 

kyrkan ska inte bara förkunna det. Vi ska möta alla religioner och spiritualiteter och lyssna till varandra 

med utgångspunkten: Planeten och dess räddning.”.37 Precis som övriga världen har befrielseteologerna 

gått mot en mer holistisk världsbild och ett ökat miljömedvetande. Detta är viktigt då utveckling och 

framsteg kan leda till miljöförstörelse om man går för snabbt fram och inte tänker på konsekvenserna. 

 

Det verkar som det dröjde innan befrielseteologerna tänkte på konsekvenserna som kan bli för miljön 

även med en alternativ modell för ekonomisk utveckling Befrielseteologerna verkar ha lärt av sina egna 

och andras misstag. I bästa fall kan det leda till att de kan medverka till att skapa en riktigt utvecklad 

utvecklingsspiral i framtiden. En riktigt utvecklad utvecklingsspiral skulle kunna vara att man börjar 

med att tillsammans med dem man vill hjälpa reflekterar över vad som vore en bättre utveckling. De 
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fattiga är ofta oerhört kreativa eftersom ”nöden är uppfinningarnas moder”. Därefter skapar man något 

nytt där alla människor känner sig betydelsefulla och ger av sig själva. Därmed är man tillbaka på steg ett 

att man kan lära sig av varandra för en hållbarare utveckling. Detta är lättare sagt än gjort. Om det vore 

lätt vore det redan gjort. Befrielseteologernas egen utveckling är att de med tiden har blivit bättre på att 

sätta sig in i andra människors erfarenheter. Det har de säkert nytta av för framtida utveckling. 

3.2 Bibelsynen 
Nylund säger att befrielseteologerna ofta är intresserade av att studera de samhällen där de bibliska 

skrifterna tillkom. De intresserar sig för de sociala, politiska och ekonomiska villkoren där. Det är viktigt 

eftersom befrielseteologerna anser att Bibelns ord får sin betydelse i samband med de historiska 

förhållandena. Befrielseteologerna jämför bland annat förtrycket i det forntida Israel och mot den äldsta 

kristna kyrkan med den så kallade tredje världens människors nutida rättslöshet, exploatering, extrema 

fattigdom, landsflykt och annat övervåld. Enligt Nylund är befrielseteologins viktigaste uppgift troligen 

att den stimulerar till att läsa om bibeltexterna och till att hitta nya sätt att applicera bibeltexten på 

verkligheten. Han säger att korsets innebörd för befrielseteologerna är att det är ”genomlyst av 

uppståndelsens ljus”. Jesus samlade de som stod utanför samhället och gjorde dem till en historisk kraft. 

Korset restes av de makthavare som ville förinta Jesus. När Jesus segrade över döden blev han ”huvudet” 

i församlingens ”kropp”. Jesus ande ledde församlingen. Genom församlingen kunde Jesus fortsätta att 

tala om att det är Guds vilja att alla ska ha liv, glädje, bröd och hälsa. Jesus blev förtryckt och fick leva i 

korsets skugga. Församlingen som är hans kropp får även den ofta leva i korsets skugga. Lärjungar som 

vill praktisera budskapet drabbas av förtrycket men de får mod av berättelserna om Jesu uppståndelse så 

att de kan stå emot förtryckarna. 

 

Nylund säger att befrielseteologerna anser att kyrkan handhar evangelium om den kommer med ett 

glädjebudskap till de fattiga genom att agera för att befria politiska fångar eller för människor som är 

bundna av okunnighet, skuld, dåliga vanor, fördomar eller ohälsa eller andra bojor. Han säger att 

befrielseteologerna delar synsättet att synd innebär en felaktig relation mellan Gud och människan 

medan frälsning innebär att relationen mellan människan och Gud återställs. Detta anses viktigt eftersom 

den syndiga relationen mellan människan och Gud även innebär att relationen till medmänniskorna är 

skadad. Befrielseteologerna anser att det är väldigt viktigt att förstå att en stor del av synden består av hur 

människor och olika samhällsklasser umgås inom det ekonomiska och det politiska området. Frälsningen 

är detsamma som att återvända till kärlekens tillstånd. Tron är viktig eftersom det anses att människor 

tillsammans kommer att förverkliga kärlek i världen om de verkligen tror på Gud, såsom Jesus 

presenterar honom. Nylund säger att ”När frälsningens krafter -kärleken -väcks till liv, måste detta ta sig 

uttryck i uppbyggandet av helt andra sociala och ekonomiska ordningar och i raserandet av de gamla och 

onda. En kärlek som inte gör denna revolutionära uppgift till sin egen är ingen äkta kärlek”. 

Revolutionen är detsamma som trons och kärlekens praxis. Frälsningens slutgiltiga mål är ett fördolt 
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mysterium som vår intellektuella och historiska begränsning inte kan förstå. Vägen dit är tro och 

kärleksfulla handlingar.38

 

Tergel säger att befrielseteologerna representerar en teologisk mångfald. Ett gemensamt drag är att de 

hänvisar till exodusberättelsen som en förebild för befrielse från slaveri och förtryck. Kristus predikar 

Guds rike både i himlen och på jorden. Den som inte hjälper den fattige kommer inte till himlen. Matteus 

25 är en grundläggande text. Kristus är både själarnas och kropparnas frälsare.39 Enligt Flodell ingrep 

Vatikanen mot Boff på grund av att de ogillade hans teologiska arbeten. Boffs svar på 1980-talet var att 

han hellre gick tillsammans med kyrkan än ensam med sin teologi. Boffs ecklesiologi kritiserades för 

synen på kyrkan, dogmerna och ämbetet. Enligt Flodell anser Boff att katolicismen är en av flera 

tänkbara förmedlare av evangeliet och dogmerna tidsbestämda utläggningar av evangeliet. Den 

hierarkiska ämbetsbyggnad som kyrkan praktiserar kan Boff inte finna i Bibeln. Boff anser att ämbetet 

ska vara en nådegåva som ska utföras av gudsfolket utan privilegier. Det handlar inte om en kyrka för de 

fattiga utan med dem och utifrån dem. Boff säger att Jesu budskap garanterar frihet, brödraskap och 

generositet. Hänvisning ges till Gal 5:13 ”Ni är ju kallade till frihet, bröder”. Jesus sökte en dialog. Han 

sökte den med människan och om hennes frihet. Boff anser att problemet med att ämbetes ursprung och 

innehåll och kyrkan i sin helhet är ett resultat av urkristendomens förkunnelse är att Jesu budskap måste 

tolkas utifrån den kultur och de symboler som var då. 

 

Boffs syn på frälsningen är enligt Flodell att den inte kan ske genom sanningar, formuleringar i ord eller 

trosbekännelser, credon. Frälsningen kan bara ske genom den praxis som föds vid mötet med den 

levande sanne Guden. Kyrkan misslyckas med att formulera absoluta sanningar då det alltid finns något 

oformulerat i det formulerade. För Boff är den absoluta sanningen en eskatologisk gåva. Det är något vi 

en gång ska förstå. Istället för termen hierarki tycker Boff att vi ska använda termen karisma, nådegåva. 

Hänvisningar ges till Kor 12 och Rom 12. Nådegåvorna är individuella och utförs av varje 

församlingsmedlem till fördel för alla. Enligt Flodell anser Boff att ledarens nådegåva har speciell 

betydelse då han är ansvarig för enhet och harmoni bland alla nådegåvorna. Boff anser att enhetens 

karisma förutsätter dialogens, tålamodets, lyssnandets, allvarets och kanske humorns nådegåvor för att 

kyrkan inte ska återfalla till synd i form av makt.40

 

I boken ”Vi dricker ur vår egen brunn” säger Gutiérrez att utgångspunkten för efterföljelsen och 

lärjungaskapet är det personliga mötet med Herren och att Paulus kallar den färd som påbörjas att ”leva 

efter vår ande”, Rom 8:4. Enligt Gutiérrez är detta också vad vi brukar kalla för tro eller spiritualitet. Han 

säger att uttrycket spiritualitet började användas i franska, religiösa kretsar under 1600-talet och att det 

då skrevs många teologiska arbeten om ämnet. Gutiérrez anser att det var då termen spirituell kom att 

sättas främst. Han anser att man måste gå tillbaka till både de bibliska källorna och upphovsmännen för 
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40 Flodell 1991:35-40 
 21



att klargöra en del oklarheter, som till exempel begrepp som särskiljer kropp och själ. Gutiérrez säger att 

teologin kommer i efterhand.41

 

Per Frostin säger att befrielsetemat ur teologisk synpunkt har blivit utgångspunkt för en massiv 

uppgörelse med den västerländska teologin. Befrielseteologerna har en Bibelteologisk inspiration och 

begreppet befrielse har en central ställning i Bibeln och används där som en sammanfattande beteckning 

på Guds handlande och det ger därmed ett helhetsperspektiv på evangeliet och kyrkans uppgift. 

Befrielseteologins exegetiska studium har inneburit en skarp kritik av de motsatspar (Gud - värld, 

himmel - jord, kropp - själ o.s.v.) som den västerländska teologin ofta har arbetat med. 

Befrielseteologerna tolkar dessa motsatspar som en legitimation av politisk passivitet och därmed av 

imperialismen42 Ron Rhodes säger att tidigare böcker av befrielseteologer hade färre bibliska referenser 

och var mer inriktade på social analys. Enligt honom är det mer teologi i befrielseteologin nu än det var 

då. Deras metodologiska synvinkel är fortfarande att ge de fattiga bättre förmåner. Enligt Rhodes har 

befrielseteologin en stark biblisk bas för att hjälpa de fattiga.43

3.3 Befrielse 
Tergel säger att ordet befrielse ofta återkommer i Medellindokumenten. Biskoparnas mål är att hjälpa de 

fattiga och förtryckta att bli befriade men dokumenten analyserar de latinamerikanska sociala 

förhållandena mer än de föreslår några lösningar på problemen. Medellin fördömer att Latinamerika ser 

sig fångat mellan det liberala kapitalistiska och det marxistiska alternativet. Kapitalismen utgår från 

kapitalets makt och koncentrerar sig på vinstintressen medan marxismen koncentrerar sig på statsmakten 

och utgår från den kollektiva människan.44

 

Camara säger att två tredjedelar av latinamerikanerna lever under omänskliga förhållanden på grund av 

orättvisor. Han frågar om man kan låta bli att vilja hjälpa till att befria dessa människor när man ser att 

samma situation upprepas lite varstans i världen. Enligt Camara handlar befrielseteologi om att fortsätta 

Sonens befrielseverk som handlar om befrielse från synd och egoism samt dess följder. Camara säger att 

han inte förstår varför någon skulle vara rädd för en sann och äkta befrielseteologi.45

 

I Grape-Lantz bok ges ett bra exempel på varför någon kan vara rädd. När en förmögen dam ville 

överlämna en stor summa pengar via Camara till de fattiga frågade han om hon tillät honom att använda 

gåvan på det sätt han själv tyckte var bäst. Damen svarade först ja på frågan men blev sedan rasande när 

Camara föreslog att hon skulle ge pengarna till sitt eget tjänstefolk. Han ville öppna hennes ögon för de 

fattiga i hennes närhet som hon kanske utnyttjade på ett orättfärdigt sätt.46

 

                                                 
41 Gutiérrez 1991:75, 77 
42 Frostin 1982:190 
43 http://home.earthlink.net/~ronrhodes/Liberation.html  
44 Tergel 1991:187-188 
45 Camara 1986:121 
46 Grape-Lantz 1975:69-70 
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Jag tycker detta är ett lysande exempel på hur svårt det ibland kan vara att se sig själv och på hur det 

förflutna påverkar nutiden. Damen ville hjälpa de fattiga samtidigt som hon inte såg att hon själv kanske 

utnyttjade andras fattigdom för egna syften. Det berodde troligen på de traditioner hon växt upp med. 

 

Förtryck kan vara en följd av synd och egoism. Lautmann jämför situationen i Brasilien med hur det var 

i Sverige på slutet av 1800-talet. Han pekar på statarproblemen, den framväxande arbetarrörelsen, 

folkbildningen och organiseringen av fackföreningarna. Skillnaden är att de kristna basförsamlingarna är 

drivkraften i denna framväxt i Brasilien. Inspirationskällan är ett intensivt Bibelstudium av framför allt 

Moseböckerna om Israels folks befrielse från slaveriet i Egypten och av profeterna i Gamla Testamentet. 

I Sverige stod kyrkan vid sidan av samhällsutvecklingen.47

 

Camara säger att det är tydligt att den mest välutvecklade formen av kapitalismen, de multinationella 

företagen, gör de privilegierade ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Han säger att det är helt klart att 

det inte är i kapitalistisk riktning som de kan söka ett hopp om befrielse för sitt folk. Det beror på att 

vinstintressena alltid sätts först även om dem kanske säger att de ska ta tag i de sociala problemen när de 

har utvecklat ekonomin. Camara säger att det är därför de vänder sig i riktning mot socialismen men att 

de inte är naiva för han inser att de måste söka nya vägar och har inget annat land som modell. Till 

exempel anser han att socialismen i Ryssland med sin (dåvarande) byråkrati och stalinism har gjorts till 

ett säkert propagandaargument mot socialismen. Camara tror att det i framtiden finns möjlighet att skapa 

en mänsklig socialism som ser annorlunda ut än den ryska antimodellen.48

 

Enligt Ferm använder Gutiérrez uttrycket befrielse i tre olika bemärkelser: 

 

1) Frihet från social, politisk och ekonomisk grymhet. 

2) Människor ska ha egen kontroll över sitt eget historiska öde. 

3) Att frigöra sig från synden och ta emot ett nytt liv genom Kristus.49 

 

Här tycker jag att det klassiska problemet med att frigöra andra från fattigdom och förtryck med hjälp av 

sin egen religion utan att ta hänsyn till deras ursprung skymtar fram. Den tredje punkten leder lätt till ett 

nytt förtryck om den missbrukas på samma sätt som de kristna missionärerna sägs ha missbrukat 

kristendomen för att få makt över Latinamerika och dess befolkning för flera hundra år sedan. 

 

Enligt Gutiérrez sägs det av ytliga tolkare av befrielseprocessen att huvudteman i denna process skulle 

vara faktorer som engagemanget, trons sociala dimension och förkastandet av orättvisorna. Denna 

tolkning anser Gutiérrez vara en karikatyr. Han säger att kontakten med de kristna som är engagerade i 

befrielseprocessen räcker för att förstå vilka djupa andliga erfarenheter de har och hur komplex 
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problematiken är. Gutiérrez säger att solidaritet med de fattiga inte betyder att det uppbrottsmoment som 

evangeliet kräver för att motta budskapet om riket går att undvika. Han anser att omvändelsens, 

uppbrottets betydelse måste understrykas och att den solidaritet som nu finns i Latinamerika gör att det 

går att se aspekter som skulle ha varit svåra att upptäcka ur andra infallsvinklar.50

3.4 Förhållandet mellan teori och praxis 
Peralta säger att den katolska läran som var producerad under andra förutsättningar i en annan världsdel 

inte fungerade för att tolka den latinamerikanska verkligheten samt tillfredställa dess behov och att 

denna insikt var grunden för den nya teologin. Hon säger att befrielseteologin är en praxelogi som är 

född ur en praktik och inriktad på praktiken och att den rör sig inom det kritisk - praktiska förnuftets 

områden.51

 

För att visa att den andliga erfarenheten kommer först och reflektionen över den sker som ett andra steg 

i processen jämför Gutiérrez med exempel från kristendomens historia. Bland annat nämner han Ignatius 

av Loyola (1491-1556) och att han fann framstående teologer bland sina första lärjungar som reviderade 

kyrkans andliga institutioner och systematiskt tänkte vidare på dem. Detta var ett arbete som Ignatius 

delvis hade inlett. ”Att teologiskt tänka igenom en andlig erfarenhet betyder att arbeta igenom den, att 

relatera den till Herrens ord, till den egna tidens tänkande liksom till andra sätt att förstå Jesu 

efterföljelse”, säger Gutiérrez.52

 

Detta med att teorin kommer efter praxis är något jag själv är tveksam till då min egen erfarenhet är att 

man först behöver reflektera över hur något fungerar för att kunna prova sig fram till hur det ska 

användas. Det skulle vara lika omöjligt att reflektera över detta arbete utan att först ta reda på fakta som 

att ta reda på fakta utan att först reflektera över detta arbete. Det måste hela tiden ske ett samspel. Enligt 

mig är det likadant med andlighet då religion till stor del bygger på ett samspel mellan självkännedom 

och gemenskap samt reflektion och handling. 

 

Ferm säger att befrielseteologerna fått kritik för att de fokuserar på praxis och förbiser eller avfärdar den 

intellektuella näringen som lett dem fram till deras övertygelser.53 Jag anser att denna kritik är berättigad. 

Gutiérrez exempel ovan belyser detta då han ju nämner att Ignatius och hans lärjungar faktiskt hade 

reflekterat innan också men ändå använder exemplet för att belysa att teologin kommer i efterhand. 

 

Rhodes säger att problemet med att teologin kommer i efterhand är att de kristna måste veta vad de ska 

tro och hur de ska göra innan de kan handla enligt Guds vilja. Hänvisning ges till Matteus 22:23-33. 

Rhodes vill visa att Jesus hermeneutik inte känner till att praxis kommer före teorin.54 I Matteus 22 säger 

Jesus bland annat att hycklarna ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar rätten, 
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barmhärtigheten och troheten. De senare tre är viktigast i lagen. Enligt Jesus borde de göra det ena utan 

att försumma det andra. Hycklarna blir kritiserade av Jesus för att de rengör faten på utsidan men att de 

inuti är fyllda av rofferi och omåttlighet. Han uppmanar dem att göra rent insidan först för så blir utsidan 

också ren.55

 

Här anser jag att varken befrielseteologernas eller Rhodes tolkning ser till helheten. Båda har rätt och 

båda har fel. Befrielseteologerna kan stödja sig på Matteus text eftersom de har rätt i att andlighet allena 

inte mättar några hungriga munnar. Det hjälper inte att folk går i kyrkan för syns skull om de inte är 

beredda att se världen utanför kyrkan och att bry sig även när ingen ser dem. Därför måste de ”göra rent 

på insidan först” om givandet ska vara äkta. Rhodes kan kritisera befrielseteologernas text utifrån 

Matteus text eftersom befrielseteologerna menar att praxis kommer före teorin. Det kan också tolkas som 

att de inte ”gör rent på insidan först” och att givandet inte är äkta. Det bästa verkar vara att omväxlande 

göra rent på insidan och på utsidan så att ”hela glaset blir rent”, tycker jag. 

 

Tergel säger att elementen i det latinamerikanska teologiska tänkandet kan sammanfattas i 

formeln: ”Den gamla teologin vill förändra människan för att förändra världen men vi vill förändra 

världen för att förändra människan.”56

 

                                                 
54 http://home.earthlink.net/~ronrhodes/Liberation.html  
55 Bibeln 
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4) Möjligheter och begränsningar 

4.1 Förankring i kulturen 
Ett av Latinamerikas mest utmärkande drag är den religiösa synkretismen som finns där. De 

ursprungliga religionerna har levt kvar under ytan under alla de århundraden som evangeliseringen var 

en uteslutande katolsk företeelse. Trots det trodde man för inte så längesen att man hade lyckats utrota 

alla icke kristna religioner. På senare år har de afroamerikanska religionerna börjat framträda alltmer. 

Peralta talar om en äkta synkretism där två eller tre religioner blir till en religion och en skenbar 

synkretism där den nya religionen används för att dölja den gamla. Ett exempel på det senare är de 

afrikanska slavarna som förbjöds att utöva sin egen religion och istället dolde sina egna gudar genom att 

identifiera dem med Jesus, Jungfru Maria och flera olika helgon. 

 

I Brasilien har de afrikanska religionerna candomble i Bahia, shangó i Recife samt macumba och 

umbanda i landets södra delar börjat framträda öppet och växa som centrala element för de nya folk- och 

kulturrörelserna på senare år. Dessa är tillsammans med några andra religioner i övriga Latinamerika 

olika varianter av samma ursprungliga tro. De svarta ber till samma gudar som de identifierar med 

kristna helgon. Sankt Göran och heliga Barbara och vissa Jesusgestalter, som Senhor do Bonfim - den 

goda dödens herre - i Brasilien är bland de viktigaste57 Candomble som kom till Brasilien med de 

afrikanska slavarna har blivit ett universellt språk för de afrikanska brasilianarna som är de som har det 

sämst i det brasilianska samhället. 

 

I Pernambuco är candomble även känd som Shango - Yorubas åskgud, i Rio är den känd som macumba, 

i Maranhao som Tambor de Mina, i Nago som pajelanga och catimbo och i de centrala delarna av 

Brasilien som batuque. 

 

De skiftande namnen speglar den lokala specifikationen av den afrikanska folkreligionen. De olika 

församlingarna har förblivit opåverkade av varandra. Candomble är begränsad till de fattigaste nordöstra 

delarna av Brasilien. Den afrikanska, brasilianska folkreligionen umbandas medlemmar i södra Brasilien 

är rikare och flera av dem är från europeiska brasilianska samhällen. De 200 000 anhängarna har också 

politiska influenser med medlemmar i lokala och centrala styrelser.58

 

Detta får mig att inte bara fundera över om befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska 

kulturen utan även över om någon form av kristendom överhuvudtaget är mer än skenbart förankrad i 

kulturen där. Naturligtvis finns det de som tror på kristendomen, främst katolicismen, utan att blanda 

med till exempel afrikansk religion men frågan är hur många de egentligen är. 
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Peralta säger att den katolska kyrkan inte kunde förbli opåverkad av så många, så färgstarka och så 

inrotade folkliga trosuppfattningar som den hade samlat under sitt tak och tycktes ha besegrat och 

erövrat. Hon anser att det stora avståndet mellan fotfolket och den katolska hierarkin till viss del är en 

konsekvens av det oerhörda avståndet mellan tro och tro. Samtidigt som kyrkomyndigheterna i 

Latinamerika var representanter för den officiella religionen var en stor del av den folkliga katolicismen 

en blandning av animism, polyteism, fruktbarhetsriter och panteistiska föreställningar. Den katolska 

hierarkin var något som i första hand kom från påven i Rom och maktcentrat i Europa. Enligt Peralta 

finns det i Latinamerika skilda uppfattningar om vad ett helgon, en martyr och en helgedom är och 

folkliga helgon är inte alltid erkända av kyrkan. Till exempel bygger folket kapell till åminnelse av 

helgon som är helt okända för kyrkan och de tillber ”martyrer” som har kämpat för folket men kanske 

varit ateister, som Che Guevara.59

 

Camara säger att de i Brasilien är medvetna om de underliga religionsblandningar som finns hos dem. 

Till exempel finns det många afrikaner i Brasilien eftersom de kristna har importerat slavar från Afrika. 

Som en första välgärning blev de döpta för att de kristna trodde att dopet skulle verka helt utan någon 

förberedelse. Männen skildes från sina hustrur och barnen från sina föräldrar. Camara frågar om inte den 

Helige Ande försvarade slavarna genom att låta dem bevara minnet av sina andar och gudar bakom varje 

helgonnamn. Till exempel blandar de ofta ihop jungfru Maria och lemanja som är havets gudinna. 

Camara säger att han är övertygad om att när han ser de väldiga skaror som kommer samman för att fira 

den Obefläckade jungfrun den 8 december så tänker kanske två tredjedelar av dem på lemanja. Han säger 

att det är en väldig blandning av kristendom och afrikansk religion och att de älskar Kristi moder men 

blandar ihop henne med havets gudinna. 

 

Enligt Camara hade han och hans kollegor under en lång tid en förenklad syn på det de kallade ”folklig 

religiositet” och betraktade det som vidskepelse eller till och med magi. Det var därför de var inriktade 

på att avskaffa processioner och diverse fromhetsövningar. Han säger att de sedan började förstå Kristi 

ord: ”Jag prisar dig fader, för att du dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är 

barn.” Camara har haft radioprogram varje morgon. Där brukade han utgå från folkets sånger. Camara 

säger att den Helige Ande inte väntar på missionärer eller tills biskopar gör något och inte försöker hålla 

sig till ställen där det finns katoliker. Camara säger att alla människor är Guds barn och att det är Kristus 

som församlar dem. Enligt Camara möts missionärerna ofta av överraskningar när de kommer eftersom 

den Helige ande redan är i farten. Camara talar om förnyelsen av den brasilianska litteraturen, den 

kulturella befrielsen från Portugal och deras önskan att få vara sig själva utan att förlora kontakten med 

den övriga världen. På den tiden han gick omkring i Rio de Janeiros favelas lade han märke till att sankt 

Georg, Flamengo och Vargas återkom i varje skjul. Flamengo är en fotbollsklubb i Rio de Janeiro.60
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Gutiérrez säger att möjligheten att följa Jesus för många kristna i dagens Latinamerika är beroende av om 

de kan leva sig in i de fattigas andliga erfarenhet. De utbildade som tidigare har tänkt att deras uppgift var 

att ge de fattiga del av sin troserfarenhet och ange vägen till ett kristet liv måste förändra sitt sätt att tänka. 

De fattigas erfarenheter ger upphov till frågor och utmaningar som den kristna tron omfattar. Det handlar 

främst om att ta del av de fattigas värld och hur de upplever Gudsrelationen och att föra Jesus historiska 

gärning vidare.61

4.2 Medvetandegörande 
Innebörden i begreppet medvetandegörande är att det är viktigt att göra människor medvetna om sin 

situation så att gräsrötterna kan påverka myndigheterna för att uppnå social rättvisa. I 

Medellindokumenten står det att människor är ansvariga för orättvisa när de är passiva och inte gör något. 

När människor vaknar upp och organiserar sig kan rättvisa och fred ha framgång. Då kan folket pressa på 

ämbetsmännen som ofta är handlingsförlamade i sina projekt om de inte har något folkligt stöd. För att 

de förtryckta ska bli medvetna agenter för sin egen utveckling behöver de få lära sig läsa och skriva samt 

bli medvetna om att de är förtryckta.62

 

Camara säger att ordet medvetandegörande skapades på grund av hans kollega Távoras idé om 

folkbildningsrörelsen som han beskrev som att staten inte hade möjlighet att stå för all undervisning i 

Brasilien, bygga alla skolor och anställa alla lärare som skulle behövas så man kunde använda radion 

men staten hade inte tillräckligt med resurser för att utnyttja den heller. Men kyrkan kan hjälpa till och 

det finns religiösa krafter som kan mobiliseras för att få fram studiecirkelledare i hela landet. Camara 

säger att folkbildningsrörelsen tog ett stort teoretiskt och praktiskt steg framåt genom att alfabetisera och 

medvetandegöra samtidigt men att felet var att de var bundna till staten. 

 

Camara säger att han och hans kollegor började fråga sig vad de egentligen gjort med alla rikemansbarn 

som gick i deras skolor och universitet. Han säger att de var duktiga på att lära ut humaniora men att de 

alltför sällan insåg att fostran består i att väcka människans medvetande, vidga hennes vyer och hjärta 

och besegra egoismen. Han säger att de lärde sig förstå de krav som verklig fostran ställer när de gav sig 

in i favelas och mötte de fattigas hårda villkor genom att studera problemet tillsammans med katolsk 

aktion och med deras biskopar som så småningom lärde dem förstå de krav som verklig fostran ställer.63 

Enligt Ferm var det Paulo Freire som införde begreppet ”medvetandegörande”. Ferm säger att begreppet 

medvetandegörande betecknar en process där människor görs medvetna om hur viktigt det är att de 

integrerar sin religiösa tro i sitt dagliga politiska och sociala liv.64

 

Befrielseteologerna hjälpte fattiga människor att bli mer medvetna om sin situation så de kunde börja 

kräva samma rättigheter som de övre klasserna. Vad de inte verkar ha tänkt på är att de övre klasserna på 
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så vis också blir ett ideal. De övre klasserna kan inte bestå utan de lägre klassernas beundran. En del föds 

till sina titlar och har svårt att välja sitt eget liv då de föds in i kändisskap. Medelklassen och många andra 

har oftast ett val mellan att sträva uppåt eller dela med sig till dem som har det sämre ställt. Det handlar 

om att välja och prioritera. Detta kan man inte göra utan att reflektera. Först då vet man vad man vill 

uppnå och vetskapen om vad målet är borde underlätta vägen dit. Det är oundvikligt att 

befrielseteologernas strävan mot social och ekonomisk rättvisa leder till politiska frågor. Frågan är om 

det leder till religiös och politisk medvetenhet hos de fattiga analfabeter som aldrig haft tid att tänka då 

allt handlar om att försörja sig och överleva dag för dag. Kristna eller icke kristna som inte tror att man 

kan påverka ödet torde vara svåra att övertyga att sträva mot en förändring då livet bevisligen många 

gånger är oförutsägbart. Jag tror att befrielseteologernas medvetandegörande bara når vissa grupper på 

grund av språkliga, religiösa, sociala, politiska, samhälleliga och kulturella orsaker. 

4.3 Miljö 
Miljöförstöringen i Brasilien har varit stor på grund av den industriella utvecklingen. Det är väldigt dålig 

luft i industristäderna. I São Paulo-området har halterna av giftiga ämnen ofta varit många gånger över 

Världshälsoorganisationens gränsvärden. Följden av föroreningarna har blivit att sjukdomar och 

fosterskador har blivit vanliga där föroreningarna är som värst. Amazonas är hårt drabbat av 

miljöförstöring på grund av stora vägbyggen, omfattande kolonisering och massiv kalhuggning av 

regnskog. 

 

Över en tiondel av Amazonas har förstörts. Under 1980-talet gick Brasiliens regering med i ett 

mångmiljardprojekt för att tillsammans med FN, Världsbanken, G-7-länderna och EU rädda regnskogen. 

Brasilien har kunnat minska sin utlandsskuld i utbyte mot löften om att skapa ett naturreservat i 

Amazonas. Den så kallade Lima-deklarationen handlar om att skapa skyddsåtgärder för Amazonas och 

undertecknades 1995 av åtta sydamerikanska stater.65

 

Som jag tidigare har nämnt har Boff engagerat sig i miljöfrågor de senaste åren. Hammarlund säger att 

Boff speciellt har intresserat sig för den industriella utvecklingens ekologiska kostnader. När Boff för 

några år sedan föreläste på Ulltuna lantbruksuniversitet i Sverige var temat ”Globaliseringen som 

utmaning till kristendomen”. Han sade då att naturen plundras på samma sätt som klasser och länder 

marginaliseras och att tio arter utrotas varje dag.66

 

I det material jag har studerat om befrielseteologin har jag inte hittat så mycket om miljöfrågorna. 

Genom att leta på http://www.bol.com efter titlar kan jag se att befrielseteologerna även intresserar sig 

för miljöfrågor. Det är de nog tvungna att göra eftersom de vill ha utveckling och tidigare utveckling har 

lett till miljöförstöring. Detta leder i sin tur till ökad fattigdom och mer förtryck då det oftast är de fattiga 

som får bo i områden med stor miljöförstöring. Därmed är det också oftast de fattiga som utsätts för de 
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hälsorisker det medför att bo i ett sådant område. Många gånger är det också de som får ta de farligaste 

jobben. 

 

Miljön angår oss alla. Miljöförstöringen drabbar både fattiga och rika, förtryckta och förtryckare. Alla 

har något att vinna på en bättre miljö. Ingen har något att förlora. Det hjälper inte att vara rik om inte 

luften går att andas. Utmaningen att rädda naturen kanske kan föra något gott med sig då medvetenheten 

om detta skulle kunna få människor att enas kring en gemensam fråga där alla har samma mål. 

 

De titlar jag hittade som anknyter till miljöfrågor är ”Sister earth, Creation and ecology and the spirit” av 

Helder Camara och ”Ecology and liberation” av Leonardo Boff. Den som letar vidare kan säkert hitta 

mer om befrielseteologin och miljöfrågorna. Det verkar dock inte som om de har blivit medvetna om de 

här sammanhangen förrän på senare år. Under den tiden har intresset för naturreligioner och buddhismen 

ökat i en stor del av världen. Miljöförstöringen är en anledning till det. 

4.4 Gender 
I Brasilien är kvinnorna särskilt drabbade av de sociala skillnaderna. När betald barnledighet infördes i 

slutet av 1980-talet blev fler kvinnor arbetslösa och flera mödrar avskedades. Det är vanligt att så unga 

flickor som 10-14-åringar blir gravida i Brasilien. Det finns ett socialt trygghetsnät i Brasilien men 

resurserna räcker inte till. Trots insatser finns det cirka en miljon brasilianska gatubarn. Abort är bara 

tillåtet om det är fara för moderns liv eller i samband med våldtäkt. Därför genomförs många illegala 

aborter under primitiva förhållanden. 90 procent av sjukvården är privat och avgiftsbelagd.67 Ferm 

kritiserar befrielseteologerna för att de har försummat att ta itu med förtrycket av kvinnor.68 Jag tycker 

att denna kritik verkar alldeles riktig eftersom jag endast har läst om ett fåtal kvinnliga befrielseteologer 

och nästan inget alls om befrielseteologernas syn på kvinnoförtrycket. Min reflektion är att detta kanske 

är en konsekvens av den patriarkaliska katolska och kristna miljön Gutiérrez och andra har hämtat sin 

inspiration från. Även marxismen måste ursprungligen anses som patriarkalisk. Befrielseteologernas 

uppfattning om att man måste utgå från den egna miljön gäller naturligtvis även dem själva. Dessutom är 

den latinamerikanska kulturen känd för att vara macho. Därmed inte sagt att alla latinamerikaner måste 

vara det. Oavsett vilket är vi alla påverkade av vår miljö. 

 

I Ferms kapitel om latinamerikansk befrielseteologi nämns cirka tjugo män men bara två kvinnor. Den 

ena är Elsa Tamez som har inriktat sig på att utarbeta en biblisk hermeneutik med tonvikt på de 

förtryckta i Latinamerika. Enligt Ferm är hon en av ytterst få befrielseteologer som pekar på 

kvinnoförtryck som en betydande form av förtryck. Tamez visar på Bibelns Hagar för att ge ett exempel 

på en kvinna som blev förtryckt på grund av klass, ras och kön. Den andra kvinnliga befrielseteologen 

som nämns i Ferms bok är Beatriz Melano Couch som är en protestantisk teolog. Hon har utvecklat 

en ”misstänksamhetens hermeneutik”. Den varnar oss för att någonsin tro att våra idéer och 

föreställningar kan bli helt fördomsfria. Genom att ta misstänksamheten på allvar kan man komma fram 
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till en ”hoppets hermeneutik”. Den handlar om att en riktigare tolkning av de heliga Skrifterna uppnås 

genom en större kunskap om en viss social miljö. Hoppet borde i sin tur leda till en ”engagemangets 

hermeneutik” som innebär att vi engagerar oss för att övervinna förtryckets ondska. Ferm nämner inte 

vilket land de här två kvinnliga befrielseteologerna kommer från eller var de arbetar.69

 

Pruth skriver om brasilianskan Inés dos Santos som har haft nytta av befrielseteologin i sin kamp för 

rättvisa. På 1970-talet blev hon nunna för att hon ville ändra på vardagliga missförhållanden. När 

befrielseteologins vindar blåste över hennes församling blev den mer sluten och konservativ. Därför 

lämnade hon församlingen och begav sig ensam norrut. Santos anser att en av befrielseteologins 

viktigaste uppgifter är att få människor att förstå att det inte är Gud utan några få människor som har 

bestämt att samhället ska se ut som det gör. När Santos kom till inlandet fick hon kontakt med den 

radikale biskopen Brandaõ. Deras gemensamma arbete handlade till stor del om att ge stöd och råd i 

jordkonflikter. Santos är besviken över den konservativa utvecklingen inom kyrkan. Hon tycker att det är 

tråkigt att hennes barn inte får uppleva en revolutionär kyrka som den hon själv har fått ta del i.70 Hur det 

blir med den saken återstår att se. Än finns det mycket som kan göras för ett rättvisare samhälle. 

Kvinnofrågorna är en viktig del av det arbetet. 

4.5 Ursprungsbefolkningar 
Av Brasiliens ursprungsbefolkning finns det bara cirka 200 000 - 350 000 (1998) människor kvar. Detta 

kan jämföras med att det fanns mellan 5-12 miljoner indianer i Brasilien när portugiserna kom dit på 

1500-talet. På den tiden levde de flesta indianerna i Amazonasområdet och nuförtiden lever de flesta 

indianer i reservat i samma område. FUNAI (Fundacäo Nacional do Indio) är ett särskilt ämbetsverk för 

frågor som rör indianerna. Det har funnits sedan 1968. Indianerna kämpar för att få behålla sina områden. 

På grund av det har de råkat i konflikter med skogs- och gruvbolag, dammbyggare, storgodsägare och 

militären. Trots att indianernas rätt till sina traditionella mark- och vattenområden fastställdes i 1988 års 

grundlag har militären och starka finansiella krafter gått emot denna lag. 

 

En del av indianernas rätt upphävdes i dekret 1996 av president Cardoso. Han motiverade det med att 

indianernas ledare hade överdrivit befolkningens storlek och dess behov av mark för sin överlevnad. 

Indianernas traditionella mark- och vattenområden omfattar drygt 10 procent av Brasiliens yta. Cardosos 

beslut innebar att indianernas motparter kunde överklaga marktvister som redan var avgjorda. Indianerna 

kände bitterhet och hotade med kollektivt självmord. Det är en metod de tidigare har använt i kampen 

mot myndigheterna. 

 

Indianernas livsstil varierar. En del har anpassat sig till samhället medan andra lever som halvnomader 

och jagar, samlar och odlar. 1995 påträffades en tidigare okänd indianstam i Amazonas så en del indianer 

lever fortfarande isolerade. Indianernas språk är olika. Det finns över tvåhundra stamgrupper med olika 
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dialekter. De flesta tillhör språkgrupperna tupi-guarani, ge, karib eller arawak. Ett stort antal indianer 

talar inte portugisiska.71 Katolska kyrkan hjälpte indianerna när de olika stammarna tog kontakt med 

varandra för att bilda de gemensamma organisationerna som har försökt att påverka myndigheterna i 

Brasilien.72

 

I de böcker jag har läst om befrielseteologi har jag inte funnit så mycket material om 

ursprungsbefolkningar. Detta tyder på att de inte har prioriterats av befrielseteologerna trots deras prat 

om social och ekonomisk rättvisa. Frågan man ställer sig då är om pratet om hur viktigt det är med den 

historiska förankringen i kulturen och att befria från förtryck inte gäller alla människor. I tidskriften 

Latinamerika nr. 2 från år 2000 hittade jag information om att biskopskonferensen CNBB utformat en 

offentlig ursäkt från den katolska kyrkan till indianer och svarta. Detta med anledning av hur illa de 

behandlades vid den så kallade upptäckten av Brasilien.73

 

Amanda Peralta säger att Gustavo Gutiérrez Teologia de la liberación - Perspectivas visar att 

befrielseteologin på 1970-talet inte alls reflekterade teologiskt eller politiskt över de folkreligiösa former 

som man lyfter fram idag. Hon anser att befrielseteologerna började reflektera över ämnet när teorin 

konfronterades med verkligheten med basförsamlingarna som den förenande länken mellan verklighet 

och teori och som inspiratörer av en ny teologi. Enligt Peralta handlar den teologiska reflektionen idag 

lika mycket om bland annat kulturellt förtryck som den 1971 handlade om de förtryckta i sociala och 

ekonomiska termer.74
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5) Praxis och basförsamlingar 
 

I den latinamerikanska kyrkan var det idéerna om gräsrotsorganiseringen som fick genomslagskraft. 

CEB betyder ordagrant ecklesiala gräsrotskollektiv (av ecclesia som är grekiska för församling). Valet 

av ordet ecklesial framför det vanligare ordet ecklesiatisk har tolkats som att man vill markera skillnaden 

mellan kyrkan som apparat och hierarki - det ecklesiastiska och kyrkan som folksammanslutning. 

Ecklesial ligger närmare den ursprungliga kyrkan som var en gräsrotssammanslutning med kollektivt liv 

och självhjälpsprinciper.75

 

Det som skiljer basförsamlingarna i Brasilien från andra latinamerikanska basförsamlingar är att de 

brasilianska basförsamlingarna är helt integrerade i den officiella kyrkan. På en del ställen i Brasilien 

finns dock en del spänningar mellan basförsamlingar och biskopar/präster. Basförsamlingarna utgörs 

ofta av en grupp på mellan 15 och 300 personer. Hur många som är aktiva beror på om det finns någon 

speciell fråga som engagerar området där de har sin verksamhet. En sådan fråga kan till exempel vara att 

få vatten och avlopp till området. 

 

I basförsamlingarna utgår kunskapen och arbetet från Bibeln. Man betonar att Bibeln inte bara ska läsas 

enskilt utan även måste läsas i församlingens gemenskap. Framförallt frågar man vad Bibeln betyder för 

människan idag. Bibelns historia speglar vad som händer dagens människor. Bibeln hjälper människorna 

att tolka livet. Den historiskt ordagranna betydelsen kommer i andra hand. Vid tolkningen får Den 

Helige Ande stor plats. Bibeln läses bedjande. I basförsamlingarna försöker man inte bara förstå Guds 

ord utan även att omsätta dem i praktiken. Eftersom Guds ord berör politik, ekonomi och sociala 

situationer uppkommer ofta konflikter på grund av detta. Någon objektiv Bibelläsning finns inte i 

basförsamlingarna. Läsningen är engagerad och ur de fattigas synvinkel. Därför upptäcker de fattiga i 

basförsamlingarna andra dimensioner i texterna än de vetenskapliga Bibeltolkarna (exegeterna) gör. De 

olika sociala situationerna ger olika tolkningar av Bibeltexterna. 

 

I basförsamlingarna är ”Guds ord” och ”Evangeliet” inte bara det skrivna ordet utan något som berör 

hela livet och den mänskliga gemenskapen med gudstjänster, olika kamper och församlingarnas 

organisation och så vidare. Krav och arbetslag är två ständigt återkommande ord i basförsamlingarna. 

För många som bor i städernas ytterområden och på landsbygden handlar det mesta om att kämpa för att 

få drägliga levnadsvillkor. Det kan handla om bostad, en bit mark att odla eller att få elektricitet. En 

människas krav ger inget resultat. Det blir svårare att säga nej till tusentals människor som slår sig ner 

framför kommunkontoret några dagar och kräver vatten till sin favela. Hälso- och sjukvårdsfrågor är 

vanliga inom basförsamlingarna. Kampen kan handla om att få ett sjukhus till området eller att samla in 

pengar till blodtrycksmedicin för dem som inte har råd att köpa den själva. 

 

                                                 
75 Peralta 1995:49-50 
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Lokalen för basförsamlingen kan vara en tvättstuga eller ett garage. Istället för att bara hjälpa folk 

försöker man ge hjälp till självhjälp genom att till exempel se till att någon kommer med i en sygrupp 

istället för att bara ge kläder. Exempel på en basförsamlings arbetsområden kan vara frågor om bostäder, 

arbetslivet, ungdomsarbete, barnarbete, favelor, mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvårdsfrågor, 

konfirmandundervisning, alfabetiseringskurser och kvinnofrågor. Lautmann skriver om en kvinnlig 

besökare som får råd och stöd om alkoholproblem i familjen. Han skriver att man i Brasilien brukar säga 

att ”Brännvin är den fattiges täcke”. Lautmann ger ett exempel på hur personer i en basförsamling sätter 

upp en egen teater för att samla in pengar till blodtrycksmedicin i församlingsapoteket. Han skriver 

också om en radiogrupp som gör program för en favela. Radioprogrammen undervisar de fattiga om 

hälso- och sjukvård. 

 

I Brasilien växte de flesta basförsamlingarna fram i de nordöstra delarna av landet omkring år 1960. 

Cirka sex år senare hade de spridit sig över landet och från 1972 räknas de som en betydelsefull del av 

kyrkolivet i Brasilien. Andra Vatikankonciliet stärkte basförsamlingarnas framväxt och vid mötet i 

Medellin 1968 rekommenderades en fortsatt utveckling av dem. Basförsamlingarnas betydelse växte 

efter militärkuppen 1964. Vid den tiden ersattes Helder Camara och den progressiva gruppen runt 

honom med konservativare biskopar. Cirka trehundra lekmän och präster sattes i fängelse då ledare för 

basförsamlingar och lekmannarörelsen var de första som attackerades av militären. Trots det kunde 

arbetet fortsätta. Basförsamlingarna blev det enda andningshålet för politiska frågor när militärregimens 

tryck över folket hårdnade. När militären försökte isolera progressiva präster och biskopar genom att 

attackera dem insåg allt fler nödvändigheten av kyrkans förnyelse. 

 

Så länge som den politiska verksamheten i basförsamlingarna handlade om de mänskliga rättigheterna 

godkändes detta när kyrkan på allvar började engagera sig i kampen för de mänskliga rättigheterna. 

Rädslan för att de politiska partierna skulle ta över flera av basförsamlingarna när militärdiktaturen 

upphörde visade sig obefogad. Basförsamlingarna är medvetna om att de är kristna även om de 

diskuterar trons politiska konsekvenser. Lautmann säger att de fria valen 1982 kanske inte hade varit 

möjliga om inte basförsamlingarna hade varit så aktiva. Basförsamlingarna hjälper människorna att 

handla socialt med Bibeln som utgångspunkt. Samhällsanalysen skapar fristående aktiviteter där 

katoliker samarbetar med pingstvänner, lutheraner och andra. Gränsen går mellan de som har och inte 

har istället för mellan de som tror och inte tror. De politiska diskussionerna inom basförsamlingarna har 

varit viktiga för att ge människor en möjlighet att förstå den politiska situationen och själva kunna 

bedöma politiska partier och kandidater. 

 

Basförsamlingarna prioriteras av hela den brasilianska katolska kyrkan. Detta genom de pastorala planer 

som biskopskonferensen hade lagt upp och i de flesta av stiftens verksamhetsplaner. Ett fåtal biskopar 

har svårt att acceptera basförsamlingarna. En del undrar om basförsamlingarna flyr den kyrkliga 

gemenskapen eller om deras sociala engagemang bara är en social förpliktelse utan grund i tron. Det som 

uppskattas är att basförsamlingarna klarar av att binda ihop tron med det verkliga livet och att den 
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kyrkliga strukturen har blivit mer aktiv och personlig genom dem.76 År 1999 fanns det etthundratusen 

basförsamlingar i Brasilien.77

 

                                                 
76 Lautmann 1987: 
77 http://www.sr.se/p1/manniskorochtro/artikel991110.htm  
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6) Slutdiskussion 
 

Huruvida befrielseteologin har någon förankring i den latinamerikanska kulturen är omöjligt att säga 

genom att bara studera Brasilien som exempel. De olika länderna i Latinamerika uppvisar stora 

kulturella och sociala skillnader. Med tanke på alla religionsblandningar som finns i Brasilien är det lätt 

att fråga sig om någon form av kristendom egentligen har någon förankring i den brasilianska kulturen. 

Min definition av kultur är att kulturen speglar hur människors värderingar och handlingar speglas i 

samhället och det vardagliga livet. Det är möjligt att befrielseteologernas diskussioner bidragit till att 

protestantismen har ökat där. Samtidigt var de själva påverkade av protestantismen när de utformade 

befrielseteologin. Det är dock inte bara protestantism som har ökat. De gamla afrikanska religionernas 

inflytande har också ökat då utövandet av dem sker allt öppnare och de förmodligen också får nya 

anhängare. Inget av detta ändrar på det faktum att Brasilien fortfarande är ett land där den konservativa 

katolicismen har störst makt. 

 

Befrielseteologerna har bidragit till förändringar och debatter och hjälpt en del människor men de har 

inte nått sina mål. De ville ha en rättvisare fördelning av de ekonomiska resurserna. Samtidigt har 

orättvisorna och förtrycket ökat. Befrielseteologerna var radikala. Det förstärkte de konservativa 

krafterna då de kände sig hotade och höll hårdare på ”sitt”. Befrielseteologernas samarbete med 

marxister och användande av marxistisk samhällsanalys har både varit till fördel och nackdel för deras 

arbete. Fördelen var att de kunde samarbeta med andra än kristna och att de skapade något nytt som var 

bättre anpassat till den latinamerikanska verkligheten än den kristendom som bara betonar andlighet. 

Nackdelen var att befrielseteologerna stötte på ett hårdare motstånd än de annars skulle ha gjort eftersom 

rädslan för marxismen är väldigt stor hos vissa grupper. En del är rädda att förlora sina privilegier. Andra 

tycker att befrielseteologerna tappar bort för mycket av det andliga genom sitt samarbete med ateister. 

 

Basförsamlingarna är troligen det som har betytt mest för de fattiga och förtryckta som 

befrielseteologerna har kunnat hjälpa till ett bättre liv. Medvetandegörandet är en viktig del av 

befrielseteologernas arbete. Samtidigt som de har gjort andra mer medvetna om orättvisorna i 

Latinamerika har de själva blivit mer medvetna om sammanhang de tidigare inte såg. Miljöfrågan är ett 

sådant sammanhang. De har också blivit bättre på att bemöta ursprungsbefolkningar och andra religioner, 

såsom de afrikanska varianterna som är vanliga i Brasilien. 

 

Det går att hitta argument både för och emot att befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska 

kulturen. Vill man ha ett jasvar kan man få det genom att bland annat visa på att basförsamlingarna 

prioriteras av hela den brasilianska kyrkan och betyder mycket för många människor, att flera av 

befrielseteologerna är världsberömda, att Leonardo Boff har fått alternativa nobelpriset, att deras teologi 

påverkade det latinamerikanska samhället. 
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Vill man ha ett nejsvar kan man peka på att den konservativa katolicismen ännu anses störst i Brasilien, 

att protestantismen är den religion som anses öka mest där, att det finns många olika religioner och 

religiös synkretism i Brasilien och att befrielseteologernas böcker ännu inte nått alla de brasilianare som 

har ett annat språk eller en annan religion och att befrielseteologerna inte har uppnått sina mål. 

 

Folk i allmänhet har inte tagit efter befrielseteologernas värderingar och handlingar. Det är dem som har 

tagit efter andras värderingar och handlingar. Samtidigt har befrielseteologerna påverkat andra 

människors värderingar och handlingar. Dock inte så mycket att de ekonomiska orättvisorna i Brasilien 

har blivit mindre eller att befrielseteologerna har blivit en majoritet. Vill man närmare undersöka om 

befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska kulturen är det förstås nödvändigt att besöka 

Brasilien och få en större inblick i kulturen där. Vilken uppfattning man då får om befrielseteologins 

förankring i kulturen beror förmodligen på vart man åker. 

 

En del vill ändra på människan för att ändra världen. Befrielseteologerna ville ändra världen för att ändra 

på människan. Vad jag vet kan man inte ändra på någon annan än sig själv. Det gjorde flera av 

befrielseteologerna. Genom att ändra sig själv förändrar man också omgivningen. Dock inte alltid som 

man önskar. Befrielseteologerna kunde inte ändra på världen så som de önskat men de kunde bidra med 

något som betydde något för flera. Samtidigt uppfattades de som ett hot mot dem som inte ville ha någon 

förändring. Jag tror att befrielseteologerna inte lyckades nå sina mål för att de inte reflekterade 

tillräckligt över konsekvenserna innan de handlade. Visst ska man kunna mätta en hungrig mun utan att 

reflektera alltför mycket men vill man förändra världen och människorna får man inse att all äkta 

förändring tar tid. Oftast måste man gå försiktigt fram eftersom man kommer att möta motstånd både 

från dem som tror sig förlora på en förändring och de som vet att de har något att vinna på en förändring. 

Det hör nämligen till att de som blir illa behandlade blir misstänksamma mot dem som vill hjälpa dem. 

 

Eftersom befrielseteologerna har lärt sig en del av sina misstag och är kapabla att ändra sig om de inser 

att de har fel tror jag att vi kommer att höra talas om dem även i framtiden. Den närmaste tiden handlar 

det troligen mest om ekonomiska frågor och miljöfrågor. Om de ska komma framåt tror jag dock att de 

måste intressera sig mer för kvinnofrågor och att det behövs fler kvinnliga befrielseteologer. Utan 

kvinnorna kan de inte få någon förankring i kulturen eftersom kvinnorna är en del av kulturen på samma 

vis som männen är det. Jag tror också att de behöver intressera sig mer för ursprungsbefolkningarna. 

Befrielseteologerna har säkert mycket att lära av dem om både utveckling och miljöfrågor. 

 

Med tanke på att intresset för buddhismen och naturreligioner har ökat i världen och att det delvis beror 

på miljöproblemen är det inte omöjligt att befrielseteologerna kommer att få en del inspiration även från 

annat håll än Bibeln, den samhällsanalys de har använt sig av och de erfarenheter de redan har gjort. Det 

ska bli spännande att följa befrielseteologins utveckling i framtiden. Kanske är det först då man 

egentligen kan se hur förankrad befrielseteologin är i kulturen. Jag anser att befrielseteologin inte är fast 

förankrad i den brasilianska kulturen då den inte nått ut till alla människor och folk i allmänhet inte tagit 
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efter deras värderingar och handlingar. Samtidigt är befrielseteologin en del av den brasilianska kulturen 

då den har påverkat religionen och samhället i Brasilien. Därför kan jag inte svara med ett tydligt ja eller 

nej på frågan om befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska kulturen. För det krävs 

djupare platsförlagda studier. 
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Så länge ljuset finns


är vandringen lätt.


Men när dagen är förbi


minns


att du kan förvandlas


till en flammande fackla


i stånd att lysa upp


de mörkaste vägar


och de mest invecklade labyrinter.


Helder Camara, Tusen skäl att leva, s. 99


1) Ingång


1.1 Förord


Detta arbete handlar om befrielseteologin i Latinamerika. Den frågeställning som undersöks är om befrielseteologin har någon förankring i den latinamerikanska kulturen. Diskussionen kommer både att vara löpande och föremål för slutdiskussion. Eftersom Latinamerika är stort har svaret begränsats till att handla om den brasilianska kulturen. Den metod som har använts är litteraturstudier. Eftersom befrielseteologin inte har några nationsgränser nämns även en del andra länder i arbetet. De befrielseteologer jag har valt att studera är Gustavo Gutiérrez från Peru eftersom hans idéer har haft stor betydelse för befrielseteologins tillkomst samt Helder Camara och Leonardo Boff från Brasilien eftersom de har betytt mycket för befrielseteologins utveckling i sitt hemland.


Den litteratur som har använts är i första hand ”På de fattigas sida” av Deane William Ferm, ”Kyrkan och tredje världen” av Alf Tergel, ”Biskop omvänd av Helder Camara och ”Vi dricker ur vår egen brunn” av Gustavo Gutiérrez. ”Teori och praktik i de fattigas universum” som är en idéhistorisk undersökning av Amanda Peralta, ”Basförsamlingar” av Fredrik Lautmann och ”Kyrka för folket” av Bo Nylund.


Annan litteratur som har använts är ”Förtryck och befrielse i Brasilien” av Margareta Grape-Lantz och ”Den ofullbordade revolutionen” av Per Frostin samt kapitlet ”Glädjens budskap för de fattiga” av Sven Arne Flodell ur boken ”Tro och politik” (red Sven Arne Flodell) och ”Tusen skäl att leva” av Helder Camara med förord av Catharina B Broomé, Forums ”Religionslexikonet” och ”Bibeln”.

Fakta om Brasilien är hämtade från Utrikespolitiska institutets böcker ”Länder i fickformat nr 712 Brasilien” och ”Brasilien - landet med två ansikten” av Björn Kumm samt hemsidan för UBV (utbildning för biståndsverksamhet) på Internet samt kapitlet ”African diaspora religions” av Ossie Stuart ur boken ”A new handbook of living religions” (red John R Hinnells). Jag har även hämtat material från tidskriften Latinamerika och tidskriften Hälsa samt från artiklar på Internet.


Ett stort tack till Ingemar som lånade ut en bok till mig, till Enrique som berättade för mig om religion i Latinamerika, till Carl-Johan som trots flyttröran letade fram sitt examensarbete och lånade ut det till mig, till Alex för att han berättade mer om befrielseteologin, till Gun som letade i timmar efter material om Brasilien, till Marco som sökte på spanska på Internet, till personalen på stadsbiblioteket i Nyköping för hjälp att hitta fakta, till de personer i Filadelfiaförsamlingen i Nyköping som berättade vad de kände till om befrielseteologin, till min handledare Juan Carlos för konstruktiv kritik och tydlig handledning samt till alla andra som på något vis har bidragit till denna uppsats.


1.2 Inledning


Som barn såg jag tevedokumentärer och naturprogram som handlade om Sydamerika. Den vackra naturen, de för mig exotiska djuren och de i mitt tycke spännande indianerna grundade en nyfikenhet på denna världsdel. Då jag i mitten av 1990-talet studerade vid en annan skola frågade en lärare om det var någon i klassen som ville följa med till Peru. Detta för att jobba med ett projekt hos en grupp indianer som hon hade besökt flera gånger tidigare. På grand av gränsstrider med Ecuador blev det aldrig något av med den resan. Intresset för andra ämnen och länder tog över tills jag började studera religion samtidigt som jag träffade alltfler latinamerikaner i Sverige. Detta öppnade mina ögon mer för den ekonomiska, religiösa och politiska situationen i Latinamerika.


Eftersom jag tyckte det var spännande att höra om hur de olika religionerna hade påverkat varandra tänkte jag först skriva någonting om indianer. Därför lånade jag några böcker om olika länder i Sydamerika och när jag läste dem blev jag nyfiken på befrielseteologin och dess utveckling sedan 1968 - året som brukar benämnas som befrielseteologins födelseår. Det som fångade mitt intresse var framförallt att befrielseteologerna betonade att man både måste tro och handla. När jag frågade några svenskar, latinamerikaner och andra i min bekantskapskrets visade det sig att det inte var så många som hade hört talas om befrielseteologin eller teologia de la liberación som det heter på spanska. Detta gällde oavsett personernas sociala bakgrund, utbildningsnivå och sysselsättning. Efter att ha läst att latinamerikanerna ofta säger de fattigas kyrka och inte befrielseteologin frågade jag en gång till. Då visste fler vad jag pratade om. Eftersom flera personer ändå inte kände till befrielseteologin började jag fundera på om den hade någon förankring i den latinamerikanska kulturen.


Jag har valt att avgränsa arbetet till att titta närmare på Brasilien eftersom jag tycker landet speglar de frågor befrielseteologin intresserar sig för väldigt bra. Befrielseteologerna ville främst få en rättvisare ekonomisk fördelning av resurserna. Det målet har de inte lyckats förverkliga i Brasilien. Ibland kallas Brasilien för ”Belinda”. Det är en kombination av Belgien som är ett i-land och Indien som är ett u-land. Det beror på att Brasilien är ett land fullt av motsättningar då det finns hög industrialisering samtidigt med fattigdom på u-landsnivå i landet.
 FN:s rapport från år 2000 visar att 20 procent av Brasiliens rikaste människor tar emot 63,8 procent av landets sammanlagda inkomster medan Brasiliens 20 procent fattigaste får dela på 2,5 procent.


Enligt UBV är landet fjärde värst i världen när det gäller orättvis inkomstfördelning. Medellivslängden är 68,1 år. Barnadödligheten är 35,2 per tusen födda men för nordöstra Brasilien är siffran hela 56,1 per tusen födda. Analfabetismen är 13,8 procent men för nordöstra Brasilien är den hela 27,5 procent.


Landet har 169 miljoner invånare och gränsar till alla andra sydamerikanska länder förutom Chile och Ecuador. Språket är portugisiska. Brasilien är en federal republik vars president Fernando Henrique Cardoso är socialdemokratisk. Hösten 2002 är det dags för nytt presidentval. I Brasilien är de flesta katoliker. De afrikanska mysteriereligionernas inblandning är stark. Pingströrelsen har ökat mycket. Den lutherska kyrkan hade en miljon medlemmar 1987. Det finns även flera amerikanska sekter. En stor del av befolkningen är djupt religiös. Många av dem lever i fattigdom.


1.3 Introduktion


Ferm säger att befrielseteologin uppstod ur de fattiga och förtryckta människornas vardagliga liv i Latinamerika. Framförallt uppstod den ur de egendomslösas små kristna basförsamlingar.

I basförsamlingarna träffas kreativa minoriteter som försöker använda sig av sina kristna övertygelser i sitt eget vardagsliv. Paulo Freire har utarbetat undervisningsmetoder som används av många basförsamlingar. Enligt Ferm var det Freire som införde begreppet ”medvetandegörande” men det råder det delade meningar om (se kapitel medvetandegörande). Begreppet medvetandegörande betecknar en process där människor görs medvetna om hur viktigt det är att de integrerar sin religiösa tro i sitt dagliga politiska och sociala liv. Kardinal Adeodato Piazza förebådade befrielseteologin när han hänvisade till Jesu första predikan: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga” (Luk 4:18), för att definiera kyrkans verkliga uppdrag vid den allmänna biskopskonferensen CELAM I (Consejo Episopal Latino-Americano) som hölls i Rio de Janeiro 1955 med påven Pius XII som deltagare. Där tog man bland annat upp frågorna om kyrkans moderna roll i missionen och samhällsordningen.


På 1960-talet förändrades den katolska kyrkan i Latinamerika i samband med Andra Vatikankonciliet och Medellinkonferensen (CELAM II) 1968. Befrielseteologen Gustavo Gutiérrez från Peru har sagt att Medellinkonferensen aldrig hade varit möjlig utan Andra Vatikankonciliet och påven Johannes XXIII.
 Gutiérrez med flera började studera den protestantiska teologin i hopp om att finna ett alternativ för kyrkans progressiva grupper. De blev besvikna eftersom de fann att de evangeliska teologerna enbart försvarar den gränslinje där tron möter otron eller teismen möter ateismen. Klyftorna i Latinamerika handlar om skillnaderna mellan fattiga och rika, mellan förtryckta och förtryckare, mellan torterade och torterare samt mellan mäktiga och vanmäktiga. Gutiérrez och andra i hans generation fann att de protestantiska teologerna inte såg detta och kom fram till att de måste skapa en egen teologi för Latinamerika. Detta med utgångspunkt från sin egen historiska situation. De måste lära sig förstå vad det bibliska budskapet betyder i Latinamerika.


Ferm säger att Kristna för socialism, som hade sin upprinnelse i Chile 1971 var en annan betydande utveckling som gav näring åt befrielseteologins framträdande. Han citerar ett dokument från ett möte mellan åttio präster från hela Latinamerika: ”Som kristna ser vi ingen motsättning mellan kristendom och socialism. Det förhåller sig precis tvärtom, vi måste avliva de fördomar och den misstro som råder mellan kristna och marxister.”
 Befrielseteologin är en politisk ideologi eftersom den manar till gemensam kamp för de fattiga och förtryckta genom sociala och ekonomiska förändringar. På grund av befrielseteologernas samarbete med marxistiska regimer blev Vatikanen befrielseteologins motståndare under 1970- och 1980-talen. Under 1990-talet dämpades konflikten.
 När det gäller ekonomiska, sociala och politiska ställningstaganden säger Tergel att den katolska kyrkan var radikalare än Vatikanen i Rom på grund av att latinamerikanerna var närmare den konfliktfyllda, sociala, politiska och ekonomiska verkligheten i Latinamerika.


1.4 Syfte och avgränsning


Syftet med uppsatsen är att beskriva befrielseteologin i Latinamerika. Problemformuleringen är: Har befrielseteologin någon förankring i den latinamerikanska kulturen? Avgränsningen är att jag i första hand kommer att titta på hur befrielseteologin har utvecklats i Brasilien. Jag kommer att diskutera befrielseteologernas möjligheter och begränsningar. De områden jag kommer att ta upp är förankringen i kulturen, medvetandegörande hos vissa grupper, miljö, gender och ursprungsbefolkningar. Med utgångspunkt från vad befrielseteologerna ville göra kommer jag att titta på vad de har gjort, vad som gjorde deras arbete möjligt, vad som hindrade dem att förverkliga alla sina mål samt vilka framtidsutsikter de kan tänkas ha. Med kultur menar jag människors värderingar och handlingar samt hur de speglas i samhället och det vardagliga livet.


Min hypotes är att befrielseteologin inte har någon förankring i den latinamerikanska kulturen. En anledning till att jag tror det är att jag personligen har träffat flera latinamerikaner som aldrig har hört talas om befrielseteologin. En annan orsak till min hypotes är att befrielseteologernas värderingar inte verkar vara typiska för Latinamerika, vare sig när det gäller ekonomi eller när det gäller religion. Samtidigt är flera av befrielseteologerna väldigt kända för många människor över hela världen, deras arbete har betytt mycket för flera personer och de har påverkat religionen och politiken i Latinamerika. Därför är frågan inte helt lätt att besvara. På grund av att mitt arbete kommer att utgå från textmaterial blir svaret begränsat av att det kan vara svårt att svara på frågan utan att resa till landet och studera kulturen inifrån.


2) Bakgrund


2.1 Allmän bakgrund


Nylund säger att en negativ kritik mot idealistisk förtunning av det kristna budskapet är kännetecknande för befrielseteologin. Det de vänder sig emot är den idealism som skiljer den andliga verkligheten från människans materiella livsvillkor och finner andligheten viktigast. Befrielseteologerna finner det obibliskt att erbjuda människorna salighet i himmelriket men strunta i deras nöd här på jorden. Den idealistiska kristendomen hotar inte de som har makten eftersom det inte brukar uppstå någon konflikt mellan kyrkan och de härskande samhällsklasserna om de förandligar kristendomen och struntar i människornas verklighet här på jorden. I Nylunds bok jämförs detta med när Jesus och hans apostlar drabbades av förföljelse och död. Det var inte på grund av att de presenterade ett andligt budskap utan för att Jesus var farlig för det etablerade politiska och religiösa dåtida palestinska systemet.


Jesus var en vapenlös men farlig sanningssägare som drabbades av statsmaktens och kyrkans motåtgärder. Därför har Golgatakorset en historisk och politisk innebörd. Detta förtryck jämförs med det förtryck som utspelar sig i nutidens Latinamerika och på andra ställen i världen. Korset betyder också att Gud själv deltar i det historiska skeendet genom att kämpa mot orättvisor i samhället genom att handla genom Jesus från Nasaret.


De latinamerikanska befrielseteologerna vill frigöra det kristna tänkandet från uppfattningen att Gud har uppenbarat sin eviga sanning i Skriften, att kyrkan sedan uttolkat denna sanning genom den helige ande och att inget kan läggas till eller dras ifrån. Det var antikens tänkare som ställde det eviga och andliga mot det förgängliga och materiella. Filosofin i den grekisk-romerska kulturmiljön för drygt 2000 år sedan har starkt påverkat detta synsätt om en statisk evighet och föränderlig värld. Befrielseteologerna i Latinamerika har en annan uppfattning. De anser att Gud talar genom Bibeln till människor i speciella historiska situationer. Förståelsen för Bibeltexterna måste därför vara historisk och ordet måste talas utifrån vem det är riktat till. Det är djävulskt att säga till den som svälter att ”människan lever inte av bröd allena” som Jesus sade. Jesus ord måste ses i dess sammanhang. De ingick i ett svar i en inre dialog han hade med Satan. Jesus delade ut bröd till de hungriga han mötte.


Flera av befrielseteologerna brukar framhålla att en idealistisk kristendomstolkning blir både uttryck och stöd för en allmänt konservativ inställning till omvärlden och att detta passar människor som fruktar förändringar och grips av ångest när traditionell samhälls- och kyrkostruktur hotas. I Latinamerika finns starkt konservativa grupper som drömmer om den tid då de fattiga var utan avund, familjebanden var heliga och kyrkan förenades med krigsmakten i försvaret av egendomsrätt och gamla dygder. Befrielseteologerna anser att det är omöjligt att återskapa samhällsstrukturer och kulturer som inte längre finns eftersom historien handlar om förändringens och förnyelsens obevekliga lag som utgår från Gud Skaparen själv. Målet för Gud är att befria hela människosläktet från allt som binder och förkväver människan. Flera av befrielseteologerna har inspirerats av den marxistiska samhällsfilosofin.
 Förhållandet mellan den katolska socialläran och befrielseteologin har inneburit problem då befrielseteologernas användande av marxistisk metod i samhällsanalysen samt dess öppenhet för socialism har ifrågasatts. Befrielseteologins centrala problem har varit relationen mellan kyrkan och samhället. När befrielseteologerna talar om befrielse från syndiga strukturer handlar det inte bara om politik utan även om religion. Befrielseteologernas kamp mot förtryck ses av dem själva som ett led i att förverkliga Guds rike.


Enligt Tergel föddes den latinamerikanska befrielseteologin 1968. Han delar in dess utveckling i tre perioder:

1) Perioden från Andra Vatikankonciliet 1962 - Medellin 1968 som var en tid för förberedelse och utvecklingsteologi.

2) Tiden mellan 1968-1972 som var en tid för formulering av befrielseteologin.

3) Perioden från 1972 som var en tid i exil och fångenskap. Under denna tid togs steget från utvecklingsteologi till befrielseteologi.


I Puebla i Mexico hölls den tredje generalkonferensen (CELAM III) från den 17 januari till den 13 februari 1979. Temat var befrielseteologin och det ryktades om att konferensens syfte var att avlägsna den från Latinamerika. Befrielseteologerna var officiellt uteslutna från mötet i Puebla. Flera av dem deltog ändå då de bjöds in av biskoparna som rådgivare. Även om grundmotiven var desamma för befrielseteologerna var deras synsätt inte enhetliga. Tergel säger att det är omöjligt att mäta Medellins och befrielseteologins inverkan på Latinamerika under 1970-talet. Under detta årtionde ökade hunger, fattigdom och förtryck.


Befrielseteologins motståndare inom den katolska kyrkan hördes alltmer. 1983 utnämnde påven den teologiskt konservativa Johannes Paulus II Lopez Trujillo till kardinal. Han säger i ett förberedelsedokument till Pueblakonferensen att Medellinengagemanget för de fattiga måste dämpas och att de sociala problemen i Latinamerika måste lösas en bit i taget. Detta kritiserades av de progressiva i den latinamerikanska kyrkan. Majoriteten av biskoparna avvisade dokumentet som för svagt och konservativt. De flesta brasilianska biskoparna var missnöjda med dokumentet och oroade över polariseringen inom kyrkan i Latinamerika. På grund av det reviderades dokumentet. Den konservativa teologiska tonen modererades. Slutdokumentet från Puebla är starkt påverkat av Paulus VI:s Evangelii Nuntiandi från 1975 på grund av att de brasilianska biskoparna lutade sig mot det. Anledningen till det var att det där presenteras en medelståndpunkt som de flesta latinamerikanska biskopar kunde enas om. Detta dokument stödde sig även Johannes Paulus II på i sitt inledningsanförande.


Enligt Tergel kan både förespråkare för och opponenter mot befrielseteologin finna stöd för sina synpunkter i Puebladokumentet. I Puebla delades biskoparna av klasslojaliteter, olika ideologier och nationella block. En del ville fördöma sin version av befrielseteologin, den folkliga kyrkan och marxistisk, social analys. Andra stödde kyrkans erfarenhet av basförsamlingar samt identifikation med de fattiga och engagerade sig för transnationell, ekonomisk expansion och försvar av mänskliga rättigheter. I Puebla formade delegationerna från Argentina, Colombia, Mexico och Venezuela ett konservativt block medan biskoparna från Brasilien, Peru, Centralamerika, Karibiska öarna och Ecuador försvarade kyrkans engagemang för de förtryckta latinamerikanerna.

I Puebla undviks begreppet befrielseteologi. Det har lett till förvirring och oro inom den katolska kyrkan. Befrielseteologin fördöms inte i Puebla. Däremot varnas det för risken av en ideologisering genom marxistisk analys. I Puebla fördöms varken marxismen som metod för social analys eller socialismen som historiskt samhällsalternativ. Tergel säger att överskriften på ett av de viktigaste avsnitten i Puebladokumentet är ”Evangelisation, befrielse och mänskliga framsteg.”


1980-talet blev ett hårt årtionde för befrielseteologerna. 1980 mördades El Salvadors ärkebiskop Oscar Romero av militären under pågående gudstjänst. Peralta säger att händelsen sammanföll med att den befrielseteologiska rörelsens inflytande ökade. I Sverige uppfattas Romero ofta som en ideolog för befrielseteologin. Enligt Peralta var han konservativ och väldigt misstänksam mot befrielseteologerna. Romero tvingades avslöja maktens mekanismer på grund av den våldsamma politiska dynamiken. När han såg sina egna präster, nunnor och kristna lekmän bli förföljda, torterade och mördade försökte han både upprätthålla dialogen med makten och skydda sitt folk. På så vis ingick han en allians med befrielseteologerna, vilket ogillades av Vatikanen och en del av den latinamerikanska hierarkin. Romero blev en modern martyr.


Peralta säger att mordet på Romero blev en skandal som skakade hela det centralamerikanska samhället medan mord på präster och biskopar i södra Sydamerika inte väckte någon större uppmärksamhet under samma tidsperiod.
 Tjugo år efter mordet hyllades Romero av tusentals besökare från alla kontinenter. Befrielseteologen Pedro Casáldaliga från Brasilien var en av dem som höll i minnespredikan.
 Inför den tredje latinamerikanska biskopskonferensen 1992 förbjöd påven Johannes Paulus II att Oscar Romero kallades för ”kyrkans martyr”. Befrielseteologerna svarade med att kalla honom för ”folkets martyr”.


Ferm säger (1986) att befrielseteologerna är övertygade om att Latinamerika på något vis kommer att genomgå en oundviklig samhällsförändring och att deras huvudsakliga uppgift är att främja denna samhällsförändring i ett kristet sammanhang.
 Peralta säger att Gutiérrez analys från 1990 visar att befrielseteologin har mognat. De fattiga har tagit sig in i sina egna samhällen och i kyrkan. Enligt Peralta handlar den teologiska reflektionen sedan 1990-talet lika mycket om rasism, kvinnofrågor och kulturellt förtryck som om de förtryckta i sociala och ekonomiska termer.
 Enligt Charlotte Pruth fick befrielseteologerna allt svårare att stå emot de konservativa krafterna inom kyrkan under 1990-talet. Den radikala biskopen Brandaõ i Brasilien uppfattades som ett hot mot dem som hade den politiska och ekonomiska makten. Därför ersattes han med en konservativ biskop. Leonardo Boff ser det fortsatta stödet till de jordlösas rörelse MST som ett bevis för att det brasilianska biskopsrådet fortfarande är progressivt präglade. Det är det brasilianska biskopsrådet som styr den katolska kyrkans utveckling i Brasilien.


Peralta säger att det latinamerikanska befrielseteologiska fenomenet visar att relationen mellan moderniseringen och sekulariseringen är mer sammansatt och motsägelsefull än man är van att föreställa sig i västerlandet. Det sociala, progressiva projektet blir starkt sammankopplat med religiositeten när kyrkan blir de fattigas och folkets kyrka och därmed delvis frigör sig från makten. I samband med det avstannar den västerländska sekulariseringsprocessen som började på 1700-talet.


Peralta anser att befrielseteologin har varit den teoretiska bas där den latinamerikanska folkkyrkan (Iglesia Popular Latinamericana) kunde skapas. Iglesia Popular agerar främst genom basförsamlingarna. Enligt Peralta karaktäriseras den mognadsprocess befrielseteologin och Iglesia Popular genomgått under en lång period av den ständiga och ömsesidiga påverkan mellan teori och praxis. Peralta säger att anledningen till att kyrkans radikalisering började först i södra Latinamerika kan ha varit att det på grund av den samhälleliga sekulariseringen var lättare för prästerna att komma i kontakt med och bli påverkade av idéerna utifrån. I Centralamerika är folkreligiositeten starkare och sekulariseringen svagare.


Befrielseteologin har ett brett kontaktnät över hela kontinenten. Det har den katolska kyrkans internationella karaktär bidragit till. Befrielseteologerna från olika länder organiserar symposier och konferenser, besöker varandras lärosäten, för en offentlig dialog med varandra i olika tidskrifter som sprids över hela Latinamerika och är i vissa fall verksamma i flera länder. De befrielseteologiska idéerna har också spridits genom att de religiösa ordnarna förflyttar sina medlemmar från ett land till ett annat. Dessutom har exilsituationen gjort att flera befrielseteologer inte har haft något annat val än att leva och arbeta utanför hemlandet. Som en följd av de religiösa ordnarnas struktur är kontakterna med meningsfränder i USA, Canada och Spanien intensiva och i Spanien pågår en omfattande publicering av latinamerikanska befrielseteologiska verk.


Befrielseteologin har spridit sig till andra världsdelar, religioner och samhällsområden. Idag talar man även om afrikansk och asiatisk befrielseteologi, islamisk och judisk befrielseteologi och feministisk befrielseteologi. De senaste åren har man även börjat tala om inkulturationsteologi som handlar om etniskt grundade teologier av befrielseteologisk inspiration. Flera av de mest kända latinamerikanska befrielseteologerna kommer från Spanien och andra europeiska länder, som till exempel Ignacio Ellacuria från Baskien.


Befrielseteologerna ville minska de ekonomiska orättvisorna men samtidigt med deras kamp har de ekonomiska orättvisorna ökat. Jag tror att de konservativa krafterna höll hårdare i det de hade när de blev medvetna om att andra ville ha en förändring de själva var rädda för eftersom de inte ville förlora sin makt och sina rikedomar. Jag anser att en del av det hårda motståndet mot befrielseteologerna kan ha berott på att de gick för snabbt fram. Det är ett välkänt faktum att all äkta förändring tar tid. Befrielseteologerna ville inte vänta då Latinamerika så länge varit en förtryckt kontinent. Det är till viss del förståeligt men också orealistiskt. Den som vill bygga något nytt och stabilt behöver en stadig grund. Befrielseteologerna utgick från en religion som inte delades av alla fattiga i Latinamerika. Något som många historiskt har dålig erfarenhet av. Min åsikt är att de skulle ha behövt fokusera mer på hur de skulle vinna människors tillit för att kunna få en social och ekonomisk förändring.

2.2 Medellin 68


Tergel säger att Medellinmötet i Colombia den 26 augusti till den 6 september 1968 har framställts som Latinamerikas Andra Vatikankoncilium. 1968 har framställts som den latinamerikanska befrielseteologins födelseår. Medellinkonferensens stora betydelse för befrielseteologin beror på att mänsklig orättvisa och samhälleligt förtryck i Latinamerika fick särskild uppmärksamhet där. Mötet i Medellin följde på eukaristikkongressen i Bogota den 20 - den 24 augusti samma år. Den 28 augusti var det första gången i historien som en påve anlände till Bogota. Tergel säger att Medellinmötet innebar att Andra Vatikankonciliets beslut tillämpades på en utomeuropeisk kontinent. Vidare säger Tergel att Medellin även innebar en övergång från det som låg i begreppet utveckling till engagemang i det som innefattades i ordet befrielse.


”Kyrkan i den nuvarande förvandlingen av Latinamerika i ljuset av konciliet” var temat för konferensen i Medellin där 146 kardinaler, ärkebiskopar och biskopar, 14 bröder, 6 nunnor och 15 lekmän - av vilka endast 4 var kvinnor - träffades tillsammans med åtskilliga rådgivare. I Medellindokumenten står det bland annat om orättvisa, fattigdom, medvetandegörande och befrielse. Situationen i Latinamerika beskrivs som strukturellt orättvis. De orättvisa strukturerna anses vidmakthålla och befordra beroende och fattigdom. Det står att detta i sin tur leder till institutionaliserat våld och att fattigdom orsakas av aktivitet som åstadkommer våld mot folkets breda lager. Medellindokumenten talar om ett mönster av mänskligt beteende som har skapat en situation av inre och yttre kolonialism. Alf Tergel säger att kyrkans självmedvetande i Medellin kännetecknas av tre saker:

1) Kyrkan var beredd att identifiera sig med de fattiga latinamerikanerna och evangeliseringen för de fattiga skulle följas av en kyrka som var solidarisk med dem i deras nöd.

2) Kyrkan var beredd att engagera sig för latinamerikanernas befrielse. Denna befrielse fann sitt uttryck i kyrkans evangelisation, undervisning och liturgi.

3) Kyrkan uppfattade sig som en gemenskap för broderlig tjänst. Lekmännen och deras grupperingar - basförsamlingarna - vann ökad betydelse.


Medellin var för latinamerikanerna vad andra Vatikankonciliet var för européerna. Det var första gången i historien som kyrkan uttryckte en lokal latinamerikansk kyrkas kollektiva medvetande. Man talade om att kyrkans pastorala omsorg måste ta hänsyn till sociala, ekonomiska och politiska omständigheter. Medellinkonferensen kom att uppfattas som den latinamerikanska katolska kyrkans bidrag till befrielseprocessen. Mötet följdes upp av biskopsmötena i Latinamerika. De försökte tillämpa besluten från Medellin. Den andra generalkonferensens beslut CELAM II hade bekräftats av alla de latinamerikanska biskopsmötena inom ett år efter mötet i Medellin. Tergel säger att dokumenten från Medellin blev riktningsgivande för dem som arbetade för radikal förnyelse av kyrkan i Latinamerika. De inspirerade kristna över hela världen. Enligt Tergel påverkades även Vatikanen av Medellin eftersom de betydelsefulla dokument som utfärdades av Rom under 1970-talet delvis var en reaktion på det som Medellin stod för.


2.3 Gustavo Gutiérrez - praxis kommer före teorin


Ferm säger att de flesta iakttagare betraktar Gustavo Gutiérrez från Peru som den absolut främste befrielseteologen. 1971 utkom hans bok Teologia de la liberación (befrielseteologin, eg. teologi av befrielse). Den boken har hyllats som befrielseteologins Magna Charta. Gustavo Gutiérrez föddes 1928 i Lima i Peru och eftersom han är av indiansk börd fick han tidigt känna på hur det är att bli diskriminerad. Detta ledde till att han blev politiskt aktiv under sina studieår. Gustavo Gutiérrez har bland annat studerat psykiatri vid San Marcos University Medical school i Lima och teologi i Loeven, Lyon och Rom. Därefter flyttade han tillbaka till Lima för att arbeta som lärare vid det katolska universitetet.


Vid 31 års ålder prästvigdes Gutiérrez. I samband med det flyttade han till slumområdet Rimac i Lima. I Ferms bok, vars original kom ut 1986, står det att Gutiérrez fortfarande bor kvar där och att han undervisar på teologiska och samhällsvetenskapliga institutionen vid Catholic Pontifical University i Lima. Det står också att han tjänar som föreståndare för Bartolomé de Las Casas Center i hjärtat av Rimac. När Gutiérrez mötte det dagliga lidandet i slummen stärktes hans beslut att som präst bry sig om de förtrycktas situation. Gutiérrez upptäckt av den spanske befriaren Bartolomé de Las Casas skrifter har också förstärkt hans engagemang för de förtryckta.


Ferm säger att Gutiérrez förordar en syn på teologin hämtad från Augustinus De civitate Dei (om Gudsstaten) och Augustinus försök att relatera den kristna tron till de kristnas vardagsliv. Teologins huvudsakliga uppgift blir ur detta perspektiv att befria de förtryckta från deras omänskliga levnadsvillkor. Detta att jämföra med den kristendom som ser som sin huvuduppgift att övertyga andra om att den kristna tron är ”sanningen”. Enligt Gutiérrez synsätt är det inte teologin som producerar den kristna tron utan teologins första steg är personernas historiska situation av förtryck och fattigdom. Teologin kommer i efterhand då personernas konkreta, vardagliga fromma handlande och reflektion producerar teologin. Teologins huvudsakliga uppgift är utifrån detta perspektiv de förtryckta människornas befrielse. Basförsamlingarna är det första teologiska steget då de samlas för att konfronteras med de orättvisor de är utsatta för. Genom Bibelstudier försöker de övervinna förtrycket och få nytt liv genom Kristus. Det befrielseteologiska perspektivet att praxis kommer före teorin innebär att det blir viktigare att förändra världen än att förstå den.


Enligt Tergel har Gutiérrez kritiserat idén om att Latinamerika skulle utvecklas från u-land till en världsdel i stil med den så kallade första världen. Gutiérrez har tagit avstånd från den så kallade utvecklingsmodellen för att lösa de sociala och ekonomiska problemen i Latinamerika. Han anser att den så kallade tredje världen måste frigöra sig från den utvecklade världens dominans. Istället ska de bli autonoma genom att fungera jämställt med i-världen både politiskt, socialt och ekonomiskt. Gutiérrez menar att ideologi är ett uttryck för praxis och att det därför finns ett samband mellan de kapitalistiska samhällena och deras teologi. Han anser att teologin måste vara konkret och arbeta med konkreta frågor. Gutiérrez avvisar ateismen och materialismen. Samhällsvetenskaperna använder han för sin teologiska samhällsanalys. Den marxistiska analysen kan användas för att beskriva det latinamerikanska samhället med hjälp av termer som till exempel klasskamp och alienation.


2.4 Helder Camara - våldets spiral


År 1909 föddes Helder Camara i det fattiga Nordeste i Nordöstra Brasilien. Hans mor var lärarinna och hans far var bokhållare och frimurare men inte antireligiös. Under hela maj månad samlade Camaras far hela familjen till rosenkransbön. I hemmet fanns ett litet andaktshörn med en bild av Kristus, jungfru Maria och Franciskus av Assi. Camara prästvigdes den 15 augusti 1931, året efter den så kallade brasilianska revolutionen. För egen del var han emot den brasilianska revolutionen som förde Vargas till makten därför att han hade lärt sig av Jackson Figueiredo att ”den bästa revolution är sämre än den sämsta laglydighet.”

När Camara och hans kollegor kom ut från prästseminariet trodde de att deras studier av teologi, grekiska och latin gjorde dem överlägsna dem som studerat juridik eller medicin eller humaniora. Istället möttes de av en värld där naturvetenskap och teknik började utvecklas. Camara säger att de upptäckte att de var främlingar för folket när Guds ande viskade till dem att de måste närma sig folket. Enligt Camara var han och hans kollegor tvungna att lära sig ett nytt språk och ett nytt sätt att tänka. Han anser att de lämnade seminariet med för mycket logik, premisser och slutledningar i huvudet och att folket inte tänker på det viset.
 1956 var Camara med och bildade CELAM som har sitt säte i Bogota i Colombia.


Som nybliven präst drogs Camara till politiken. Han attraherades av integrism som är den romersk-katolska kyrkans benämning på konservativ slutenhet. Camara var i det närmaste fascist. Det var tillsägelserna från hans biskopar tillsammans med hans egna erfarenheter som förde in honom på nya vägar. Camara blev ärkebiskop av Olinda och Recife 1964. Det var det året som militären tog makten i Brasilien. Fram till 1969 var Camara expert i utbildningsdepartementet. Camara har kämpat för de fattiga, mot regimens orättvisor, mot de godtyckliga arresteringarna och mot tortyren. Han har hotats, förföljts, beskyllts för omstörtande verksamhet och stämplats som kommunist.


Camara pratar om ”våldets spiral”. Det första våldet är det lidande två tredjedelar av världens befolkning blir utsatta för på grund av att de rika länderna samt de rika i de fattiga länderna utnyttjar de fattiga länderna och de fattiga i de rika länderna. De ekonomiska och sociala orättvisorna leder bland annat till kronisk undernäring, spädbarnsdödlighet och dåliga bostäder. Det andra våldet är de förtrycktas reaktion. De revolterar genom att de använder olika medel, ibland väpnat våld, för att bekämpa förtryckarna då de anser sig ha samma rätt att ta del av ekonomin och politiken i sitt land som de som trycker ner dem. Det tredje våldet är när förtryckarna försvarar sig mot dem som de anser stör den ”sociala ordningen”. För att försvara sina privilegier brukar de ofta förfölja dem som arbetar för en samhällsförändring. Bland annat använder förtryckarna tortyr, arresteringar och godtyckliga fängelsestraff för att trycka ner dem som vill ha en för förtryckarna oönskad förändring.
 Camara avled i augusti år 1999. Han begravdes insvept i en flagga från MST (de jordlösas rörelse). Sedan dess har flera gudstjänster hållits i hans namn. En del har börjat kalla Camara för Saõ Helder - den helige Helder.


2.5 Leonardo Boff - kristologi för Latinamerika


Leonardo Boff föddes 1938. Han tillhör fransciskanerorden. Han har bland annat jobbat som professor i systematisk teologi i Petropolis och varit redaktör för några tidningar. Bland de mest kända av Boffs många böcker märks ”Jesus Christo Libertador” (Jesus Kristus befriaren) 1972 och Igreja Carismo e Poder” (Kyrkan, nåd och makt) 1981. Den senare boken var orsaken till att troskongregationen i Rom i april 1985 dömde Boff till tystnad. Detta ledde till en intensiv debatt i hela världen. Ett år senare upphävdes beslutet. Vatikanens beslut att sätta munkavel på Boff ledde till starka protester i Brasilien. Bland annat skickades minst 50 000 protestkort till Rom. Det bildades protestgrupper till stöd för Boff. Både biskopar och kardinaler åkte till Vatikanen och protesterade.


Boff har som ett av sina huvudsakliga intressen haft att utveckla en kristologi för den latinamerikanska befrielseteologin. Ferm säger att Boff i boken Jesus Christ Liberator: A Critical Christology for our time (1978) ställer upp fem kriterier för att utveckla en kristologi för den latinamerikanska befrielseteologin.

1) En inhemsk latinamerikansk kristologis tyngdpunkt ska ligga på mänskliga behov och inte på kyrkliga dogmer och strukturer.

2) Kristologin ska fråga vad Kristus kan göra för de förtryckta och vara inriktad på framtiden.

3) Kristologin ska vara öppen för dialog med omvärlden utan att bekymra sig om att bevara den stående ordningens religiösa mentalitet.

4) Särskild uppmärksamhet ska ges till de fattiga och förtryckta som inte får vara med och bestämma om sin egen framtid. Den sociala dimensionen av Kristi befrielseverk ska betonas.

5) Grundvalen för kristologin ska vara en Kristus som bjuder oss att korrigera ortopraxis - vårt handlande - mer än ortodoxin - vår tro.


Ferm säger att Boff visar att han lutar åt liberalteologin genom att förklara: ”Det är inte de kristna som är goda, sanna och rättfärdiga. Nej, det är de goda, sanna och rättfärdiga som är kristna.” För Boff är Jesus den som förespråkar den sortens radikal kärlek som inte vet av någon mänsklig diskriminering. Ferm säger att Boff jämför dagens situation i Latinamerika med den samhällspolitiska situationen på Jesus tid. Enligt Ferm hävdar Boff att våld kan vara nödvändigt för den samhällspolitiska befrielsens skull men att kristna aldrig kommer att ta initiativet till våld. Boff är noga med att betona att ingen befrielse är kristen utan bön och meditation.


1992 dömdes Boff ännu en gång till tystnad av Vatikanen. Samma år beslöt han sig för att lämna kyrkan och sluta som präst. Han fortsätter ändå att utveckla sina idéer.
 På senare år har Boffs befrielseteologi alltmer kommit att handla om vad man kan göra åt utplundringen av naturen.
 Enligt tidskriften Hälsa fick Boff alternativa nobelpriset år 2001 för sina insikter om sambandet mellan andlighet, social rättvisa och att skydda miljön. Priset motiverades även med att han i många år har engagerat sig i kampen för de fattiga och utslagna.


3) Befrielseteologin


3.1 Syn på historia och framsteg


Ferm säger att befrielseteologin har blivit kritiserad för att det kristna evangeliet försvinner då befrielseteologerna starkt överbetonar den historiska miljön men att befrielseteologerna menar att den kristna tron är lika viktig för dem som för deras kritiker.
 Tergel säger att befrielseteologernas syn på historia och framsteg är att de måste skiljas åt samtidigt som de är sammanflätade med varandra. Politisk befrielse anses inte vara frälsningen men det anses vara gudsrikets historiska förverkligande. Frälsning är ett av de centrala begreppen i befrielseteologin (det andra är befrielse). Genom frälsningen förändras historien och genom Kristus fulländas den. Målet för den skapade världen är frälsningsprocessens fulländning och den innefattar hela människan och hela historien. Den första frälsningsakten är Skapelsen. Israel uppnådde sin politiska befrielse genom skapelsens Gud. Kristi gärning är en nyskapelse som liksom den totala fulländningen ligger i begreppet frälsning. Teologen måste utgå från de förtycktas situation. Målet är en ny människa och en ny mänsklighet. Den radikala befrielsen från synden och syndens konsekvenser ges av Kristus. Jesu kärleksbudskap är motsatsen till orättvisa, privilegier, förtryck och nationalism.


”Befrielseteologerna anknyter till den omfattande forskningen om underutvecklingens orsaker som skedde i Latinamerika under 1960 och 1970-talen i den så kallade beroendeskolan.”, säger Per Frostin. Denna skola har blivit känd i väst främst genom Andre Gunder Franks förenklade version där han beskriver USA och Västeuropa som en metropol. Latinamerika beskrivs som en sattelit som är beroende av metropolen. Brasilien är en metropol i Latinamerika. I Brasilien finns en industrialiserad metropol och satteliter. Enligt Frank har Latinamerika bara kunnat utvecklas då den globala metropolens dominans över Latinamerikas ekonomi har varit paralyserad på grund av inre problem. Därför är u-ländernas enda möjlighet till ekonomisk tillväxt att frigöra sig från imperialistiskt beroende. Eftersom imperialismen försvaras av klasser både globalt, regionalt, nationellt och lokalt blir kampen för oberoende även en kamp mot imperialismens lokala representanter, som till exempel den brasilianska överklassen. Imperialistiska investeringar brukar försvaras med att de skulle vara till nytta för samhällets utveckling och befrielseteologerna kritiserar denna ideologi.


Gutiérrez säger att alla stora trosinriktningar hänger samman med samtida historiska rörelser men att det inte betyder att anknytningen är mekaniskt beroende. Han säger att de konkreta formerna av att följa Jesus är något som hänger samman med de stora historiska rörelserna vid en viss given tidpunkt. Bland annat talar han om att tiggarordnarnas betydelse inte kan förstås om man inte samtidigt ser till den historiska situationen. Tiggarordnarna anknöt till rörelser som socialt och evangeliskt reagerade mot kyrkans rikedomar och makt. Han nämner även att Ignatius av Loyolas trosuppfattning utvecklades i övergången till det vi kallar den moderna tiden. Det nya sättet att förstå den mänskliga frihetens betydelse påverkades av bland annat de geografiska upptäckterna, erkännandet av det mänskliga förnuftet och den protestantiska reformen. Gutiérrez anser att insikten om det kan hjälpa oss att förstå dagens situation i Latinamerika även om vi saknar perspektiv för full förståelse då vi inte har den nödvändiga distansen på grund av närheten till händelserna.
 Enligt Ellika Hammarlunds artikel i tidningen Broderskap har Boff kritiserat den nyliberala världsekonomin hårt. När Boff föreläste i Uppsala 1999 sade han att det nyliberala världssystemet verkade fungera för 1,5 miljarder människor och undrade vad vi skulle göra med de 4,5 miljarder som är överflödiga.


Boff sade också att de förut var fattiga men hade ett visst hopp men att nu hoppet om ens små framsteg hade berövats dem. När Boff fick en fråga om marxismen sade han att marxismen till stor del handlar om etik. Det han tycker är bra med marxismen är att marxisterna ser verkligheten genom de förtrycktas ögon och vill återupprätta en viss värdighet men han har inte samma syn på medlen som dem. ”Vi kristna betonar kampen med våldsfria medel.”, sade Boff. Sedan tillade han att även kristna vid vissa tillfällen måste ta till motvåld. Till exempel måste de försvara kvinnor och barn som angrips av storgodsägare eftersom de annars skulle göra sig medskyldiga till våldet. Boff kritiserar kapitalismen för att vinsten vinner om det blir en konflikt mellan ekologi och vinst. Boff är trots sin kritik mot det nyliberala världssystemet ändå positiv till globaliseringen. Det beror på att han anser att världsmarknaden och de nya kommunikationsmedlen har ökat förståelsen för mänskligheten som en enda gemenskap och att det därmed finns förutsättningar för en annan och bättre utveckling.


Angående det kosmiska tänkandet hänvisar Boff till den så kallade Gaia-principen som innebär att allting samverkar med varandra och att livet har uppstått i en sådan samverkansprocess. Boff säger att det nya tänkandet som utgår från kosmos och hela planeten förstärks av nya fysiska, astronomiska, kvantmekaniska och ekologiska kunskaper. På en fråga om vilken kristendomens bidrag till den positiva globaliseringen är svarade Boff: ”Basilius av Cesarera har sagt så här: Guds ande sover i stenen, drömmer i blomman, känner i djuren, vet att den känner i människan. Guds ande fyller hela världen, och kyrkan ska inte bara förkunna det. Vi ska möta alla religioner och spiritualiteter och lyssna till varandra med utgångspunkten: Planeten och dess räddning.”.
 Precis som övriga världen har befrielseteologerna gått mot en mer holistisk världsbild och ett ökat miljömedvetande. Detta är viktigt då utveckling och framsteg kan leda till miljöförstörelse om man går för snabbt fram och inte tänker på konsekvenserna.


Det verkar som det dröjde innan befrielseteologerna tänkte på konsekvenserna som kan bli för miljön även med en alternativ modell för ekonomisk utveckling Befrielseteologerna verkar ha lärt av sina egna och andras misstag. I bästa fall kan det leda till att de kan medverka till att skapa en riktigt utvecklad utvecklingsspiral i framtiden. En riktigt utvecklad utvecklingsspiral skulle kunna vara att man börjar med att tillsammans med dem man vill hjälpa reflekterar över vad som vore en bättre utveckling. De fattiga är ofta oerhört kreativa eftersom ”nöden är uppfinningarnas moder”. Därefter skapar man något nytt där alla människor känner sig betydelsefulla och ger av sig själva. Därmed är man tillbaka på steg ett att man kan lära sig av varandra för en hållbarare utveckling. Detta är lättare sagt än gjort. Om det vore lätt vore det redan gjort. Befrielseteologernas egen utveckling är att de med tiden har blivit bättre på att sätta sig in i andra människors erfarenheter. Det har de säkert nytta av för framtida utveckling.

3.2 Bibelsynen


Nylund säger att befrielseteologerna ofta är intresserade av att studera de samhällen där de bibliska skrifterna tillkom. De intresserar sig för de sociala, politiska och ekonomiska villkoren där. Det är viktigt eftersom befrielseteologerna anser att Bibelns ord får sin betydelse i samband med de historiska förhållandena. Befrielseteologerna jämför bland annat förtrycket i det forntida Israel och mot den äldsta kristna kyrkan med den så kallade tredje världens människors nutida rättslöshet, exploatering, extrema fattigdom, landsflykt och annat övervåld. Enligt Nylund är befrielseteologins viktigaste uppgift troligen att den stimulerar till att läsa om bibeltexterna och till att hitta nya sätt att applicera bibeltexten på verkligheten. Han säger att korsets innebörd för befrielseteologerna är att det är ”genomlyst av uppståndelsens ljus”. Jesus samlade de som stod utanför samhället och gjorde dem till en historisk kraft. Korset restes av de makthavare som ville förinta Jesus. När Jesus segrade över döden blev han ”huvudet” i församlingens ”kropp”. Jesus ande ledde församlingen. Genom församlingen kunde Jesus fortsätta att tala om att det är Guds vilja att alla ska ha liv, glädje, bröd och hälsa. Jesus blev förtryckt och fick leva i korsets skugga. Församlingen som är hans kropp får även den ofta leva i korsets skugga. Lärjungar som vill praktisera budskapet drabbas av förtrycket men de får mod av berättelserna om Jesu uppståndelse så att de kan stå emot förtryckarna.


Nylund säger att befrielseteologerna anser att kyrkan handhar evangelium om den kommer med ett glädjebudskap till de fattiga genom att agera för att befria politiska fångar eller för människor som är bundna av okunnighet, skuld, dåliga vanor, fördomar eller ohälsa eller andra bojor. Han säger att befrielseteologerna delar synsättet att synd innebär en felaktig relation mellan Gud och människan medan frälsning innebär att relationen mellan människan och Gud återställs. Detta anses viktigt eftersom den syndiga relationen mellan människan och Gud även innebär att relationen till medmänniskorna är skadad. Befrielseteologerna anser att det är väldigt viktigt att förstå att en stor del av synden består av hur människor och olika samhällsklasser umgås inom det ekonomiska och det politiska området. Frälsningen är detsamma som att återvända till kärlekens tillstånd. Tron är viktig eftersom det anses att människor tillsammans kommer att förverkliga kärlek i världen om de verkligen tror på Gud, såsom Jesus presenterar honom. Nylund säger att ”När frälsningens krafter -kärleken -väcks till liv, måste detta ta sig uttryck i uppbyggandet av helt andra sociala och ekonomiska ordningar och i raserandet av de gamla och onda. En kärlek som inte gör denna revolutionära uppgift till sin egen är ingen äkta kärlek”. Revolutionen är detsamma som trons och kärlekens praxis. Frälsningens slutgiltiga mål är ett fördolt mysterium som vår intellektuella och historiska begränsning inte kan förstå. Vägen dit är tro och kärleksfulla handlingar.


Tergel säger att befrielseteologerna representerar en teologisk mångfald. Ett gemensamt drag är att de hänvisar till exodusberättelsen som en förebild för befrielse från slaveri och förtryck. Kristus predikar Guds rike både i himlen och på jorden. Den som inte hjälper den fattige kommer inte till himlen. Matteus 25 är en grundläggande text. Kristus är både själarnas och kropparnas frälsare.
 Enligt Flodell ingrep Vatikanen mot Boff på grund av att de ogillade hans teologiska arbeten. Boffs svar på 1980-talet var att han hellre gick tillsammans med kyrkan än ensam med sin teologi. Boffs ecklesiologi kritiserades för synen på kyrkan, dogmerna och ämbetet. Enligt Flodell anser Boff att katolicismen är en av flera tänkbara förmedlare av evangeliet och dogmerna tidsbestämda utläggningar av evangeliet. Den hierarkiska ämbetsbyggnad som kyrkan praktiserar kan Boff inte finna i Bibeln. Boff anser att ämbetet ska vara en nådegåva som ska utföras av gudsfolket utan privilegier. Det handlar inte om en kyrka för de fattiga utan med dem och utifrån dem. Boff säger att Jesu budskap garanterar frihet, brödraskap och generositet. Hänvisning ges till Gal 5:13 ”Ni är ju kallade till frihet, bröder”. Jesus sökte en dialog. Han sökte den med människan och om hennes frihet. Boff anser att problemet med att ämbetes ursprung och innehåll och kyrkan i sin helhet är ett resultat av urkristendomens förkunnelse är att Jesu budskap måste tolkas utifrån den kultur och de symboler som var då.


Boffs syn på frälsningen är enligt Flodell att den inte kan ske genom sanningar, formuleringar i ord eller trosbekännelser, credon. Frälsningen kan bara ske genom den praxis som föds vid mötet med den levande sanne Guden. Kyrkan misslyckas med att formulera absoluta sanningar då det alltid finns något oformulerat i det formulerade. För Boff är den absoluta sanningen en eskatologisk gåva. Det är något vi en gång ska förstå. Istället för termen hierarki tycker Boff att vi ska använda termen karisma, nådegåva. Hänvisningar ges till Kor 12 och Rom 12. Nådegåvorna är individuella och utförs av varje församlingsmedlem till fördel för alla. Enligt Flodell anser Boff att ledarens nådegåva har speciell betydelse då han är ansvarig för enhet och harmoni bland alla nådegåvorna. Boff anser att enhetens karisma förutsätter dialogens, tålamodets, lyssnandets, allvarets och kanske humorns nådegåvor för att kyrkan inte ska återfalla till synd i form av makt.


I boken ”Vi dricker ur vår egen brunn” säger Gutiérrez att utgångspunkten för efterföljelsen och lärjungaskapet är det personliga mötet med Herren och att Paulus kallar den färd som påbörjas att ”leva efter vår ande”, Rom 8:4. Enligt Gutiérrez är detta också vad vi brukar kalla för tro eller spiritualitet. Han säger att uttrycket spiritualitet började användas i franska, religiösa kretsar under 1600-talet och att det då skrevs många teologiska arbeten om ämnet. Gutiérrez anser att det var då termen spirituell kom att sättas främst. Han anser att man måste gå tillbaka till både de bibliska källorna och upphovsmännen för att klargöra en del oklarheter, som till exempel begrepp som särskiljer kropp och själ. Gutiérrez säger att teologin kommer i efterhand.


Per Frostin säger att befrielsetemat ur teologisk synpunkt har blivit utgångspunkt för en massiv uppgörelse med den västerländska teologin. Befrielseteologerna har en Bibelteologisk inspiration och begreppet befrielse har en central ställning i Bibeln och används där som en sammanfattande beteckning på Guds handlande och det ger därmed ett helhetsperspektiv på evangeliet och kyrkans uppgift. Befrielseteologins exegetiska studium har inneburit en skarp kritik av de motsatspar (Gud - värld, himmel - jord, kropp - själ o.s.v.) som den västerländska teologin ofta har arbetat med. Befrielseteologerna tolkar dessa motsatspar som en legitimation av politisk passivitet och därmed av imperialismen
 Ron Rhodes säger att tidigare böcker av befrielseteologer hade färre bibliska referenser och var mer inriktade på social analys. Enligt honom är det mer teologi i befrielseteologin nu än det var då. Deras metodologiska synvinkel är fortfarande att ge de fattiga bättre förmåner. Enligt Rhodes har befrielseteologin en stark biblisk bas för att hjälpa de fattiga.


3.3 Befrielse


Tergel säger att ordet befrielse ofta återkommer i Medellindokumenten. Biskoparnas mål är att hjälpa de fattiga och förtryckta att bli befriade men dokumenten analyserar de latinamerikanska sociala förhållandena mer än de föreslår några lösningar på problemen. Medellin fördömer att Latinamerika ser sig fångat mellan det liberala kapitalistiska och det marxistiska alternativet. Kapitalismen utgår från kapitalets makt och koncentrerar sig på vinstintressen medan marxismen koncentrerar sig på statsmakten och utgår från den kollektiva människan.


Camara säger att två tredjedelar av latinamerikanerna lever under omänskliga förhållanden på grund av orättvisor. Han frågar om man kan låta bli att vilja hjälpa till att befria dessa människor när man ser att samma situation upprepas lite varstans i världen. Enligt Camara handlar befrielseteologi om att fortsätta Sonens befrielseverk som handlar om befrielse från synd och egoism samt dess följder. Camara säger att han inte förstår varför någon skulle vara rädd för en sann och äkta befrielseteologi.


I Grape-Lantz bok ges ett bra exempel på varför någon kan vara rädd. När en förmögen dam ville överlämna en stor summa pengar via Camara till de fattiga frågade han om hon tillät honom att använda gåvan på det sätt han själv tyckte var bäst. Damen svarade först ja på frågan men blev sedan rasande när Camara föreslog att hon skulle ge pengarna till sitt eget tjänstefolk. Han ville öppna hennes ögon för de fattiga i hennes närhet som hon kanske utnyttjade på ett orättfärdigt sätt.


Jag tycker detta är ett lysande exempel på hur svårt det ibland kan vara att se sig själv och på hur det förflutna påverkar nutiden. Damen ville hjälpa de fattiga samtidigt som hon inte såg att hon själv kanske utnyttjade andras fattigdom för egna syften. Det berodde troligen på de traditioner hon växt upp med.


Förtryck kan vara en följd av synd och egoism. Lautmann jämför situationen i Brasilien med hur det var i Sverige på slutet av 1800-talet. Han pekar på statarproblemen, den framväxande arbetarrörelsen, folkbildningen och organiseringen av fackföreningarna. Skillnaden är att de kristna basförsamlingarna är drivkraften i denna framväxt i Brasilien. Inspirationskällan är ett intensivt Bibelstudium av framför allt Moseböckerna om Israels folks befrielse från slaveriet i Egypten och av profeterna i Gamla Testamentet. I Sverige stod kyrkan vid sidan av samhällsutvecklingen.


Camara säger att det är tydligt att den mest välutvecklade formen av kapitalismen, de multinationella företagen, gör de privilegierade ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Han säger att det är helt klart att det inte är i kapitalistisk riktning som de kan söka ett hopp om befrielse för sitt folk. Det beror på att vinstintressena alltid sätts först även om dem kanske säger att de ska ta tag i de sociala problemen när de har utvecklat ekonomin. Camara säger att det är därför de vänder sig i riktning mot socialismen men att de inte är naiva för han inser att de måste söka nya vägar och har inget annat land som modell. Till exempel anser han att socialismen i Ryssland med sin (dåvarande) byråkrati och stalinism har gjorts till ett säkert propagandaargument mot socialismen. Camara tror att det i framtiden finns möjlighet att skapa en mänsklig socialism som ser annorlunda ut än den ryska antimodellen.


Enligt Ferm använder Gutiérrez uttrycket befrielse i tre olika bemärkelser:

1) Frihet från social, politisk och ekonomisk grymhet.

2) Människor ska ha egen kontroll över sitt eget historiska öde.

3) Att frigöra sig från synden och ta emot ett nytt liv genom Kristus.


Här tycker jag att det klassiska problemet med att frigöra andra från fattigdom och förtryck med hjälp av sin egen religion utan att ta hänsyn till deras ursprung skymtar fram. Den tredje punkten leder lätt till ett nytt förtryck om den missbrukas på samma sätt som de kristna missionärerna sägs ha missbrukat kristendomen för att få makt över Latinamerika och dess befolkning för flera hundra år sedan.


Enligt Gutiérrez sägs det av ytliga tolkare av befrielseprocessen att huvudteman i denna process skulle vara faktorer som engagemanget, trons sociala dimension och förkastandet av orättvisorna. Denna tolkning anser Gutiérrez vara en karikatyr. Han säger att kontakten med de kristna som är engagerade i befrielseprocessen räcker för att förstå vilka djupa andliga erfarenheter de har och hur komplex problematiken är. Gutiérrez säger att solidaritet med de fattiga inte betyder att det uppbrottsmoment som evangeliet kräver för att motta budskapet om riket går att undvika. Han anser att omvändelsens, uppbrottets betydelse måste understrykas och att den solidaritet som nu finns i Latinamerika gör att det går att se aspekter som skulle ha varit svåra att upptäcka ur andra infallsvinklar.


3.4 Förhållandet mellan teori och praxis


Peralta säger att den katolska läran som var producerad under andra förutsättningar i en annan världsdel inte fungerade för att tolka den latinamerikanska verkligheten samt tillfredställa dess behov och att denna insikt var grunden för den nya teologin. Hon säger att befrielseteologin är en praxelogi som är född ur en praktik och inriktad på praktiken och att den rör sig inom det kritisk - praktiska förnuftets områden.


För att visa att den andliga erfarenheten kommer först och reflektionen över den sker som ett andra steg i processen jämför Gutiérrez med exempel från kristendomens historia. Bland annat nämner han Ignatius av Loyola (1491-1556) och att han fann framstående teologer bland sina första lärjungar som reviderade kyrkans andliga institutioner och systematiskt tänkte vidare på dem. Detta var ett arbete som Ignatius delvis hade inlett. ”Att teologiskt tänka igenom en andlig erfarenhet betyder att arbeta igenom den, att relatera den till Herrens ord, till den egna tidens tänkande liksom till andra sätt att förstå Jesu efterföljelse”, säger Gutiérrez.


Detta med att teorin kommer efter praxis är något jag själv är tveksam till då min egen erfarenhet är att man först behöver reflektera över hur något fungerar för att kunna prova sig fram till hur det ska användas. Det skulle vara lika omöjligt att reflektera över detta arbete utan att först ta reda på fakta som att ta reda på fakta utan att först reflektera över detta arbete. Det måste hela tiden ske ett samspel. Enligt mig är det likadant med andlighet då religion till stor del bygger på ett samspel mellan självkännedom och gemenskap samt reflektion och handling.


Ferm säger att befrielseteologerna fått kritik för att de fokuserar på praxis och förbiser eller avfärdar den intellektuella näringen som lett dem fram till deras övertygelser.
 Jag anser att denna kritik är berättigad. Gutiérrez exempel ovan belyser detta då han ju nämner att Ignatius och hans lärjungar faktiskt hade reflekterat innan också men ändå använder exemplet för att belysa att teologin kommer i efterhand.


Rhodes säger att problemet med att teologin kommer i efterhand är att de kristna måste veta vad de ska tro och hur de ska göra innan de kan handla enligt Guds vilja. Hänvisning ges till Matteus 22:23-33. Rhodes vill visa att Jesus hermeneutik inte känner till att praxis kommer före teorin.
 I Matteus 22 säger Jesus bland annat att hycklarna ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar rätten, barmhärtigheten och troheten. De senare tre är viktigast i lagen. Enligt Jesus borde de göra det ena utan att försumma det andra. Hycklarna blir kritiserade av Jesus för att de rengör faten på utsidan men att de inuti är fyllda av rofferi och omåttlighet. Han uppmanar dem att göra rent insidan först för så blir utsidan också ren.


Här anser jag att varken befrielseteologernas eller Rhodes tolkning ser till helheten. Båda har rätt och båda har fel. Befrielseteologerna kan stödja sig på Matteus text eftersom de har rätt i att andlighet allena inte mättar några hungriga munnar. Det hjälper inte att folk går i kyrkan för syns skull om de inte är beredda att se världen utanför kyrkan och att bry sig även när ingen ser dem. Därför måste de ”göra rent på insidan först” om givandet ska vara äkta. Rhodes kan kritisera befrielseteologernas text utifrån Matteus text eftersom befrielseteologerna menar att praxis kommer före teorin. Det kan också tolkas som att de inte ”gör rent på insidan först” och att givandet inte är äkta. Det bästa verkar vara att omväxlande göra rent på insidan och på utsidan så att ”hela glaset blir rent”, tycker jag.


Tergel säger att elementen i det latinamerikanska teologiska tänkandet kan sammanfattas i formeln: ”Den gamla teologin vill förändra människan för att förändra världen men vi vill förändra världen för att förändra människan.”


4) Möjligheter och begränsningar


4.1 Förankring i kulturen


Ett av Latinamerikas mest utmärkande drag är den religiösa synkretismen som finns där. De ursprungliga religionerna har levt kvar under ytan under alla de århundraden som evangeliseringen var en uteslutande katolsk företeelse. Trots det trodde man för inte så längesen att man hade lyckats utrota alla icke kristna religioner. På senare år har de afroamerikanska religionerna börjat framträda alltmer. Peralta talar om en äkta synkretism där två eller tre religioner blir till en religion och en skenbar synkretism där den nya religionen används för att dölja den gamla. Ett exempel på det senare är de afrikanska slavarna som förbjöds att utöva sin egen religion och istället dolde sina egna gudar genom att identifiera dem med Jesus, Jungfru Maria och flera olika helgon.


I Brasilien har de afrikanska religionerna candomble i Bahia, shangó i Recife samt macumba och umbanda i landets södra delar börjat framträda öppet och växa som centrala element för de nya folk- och kulturrörelserna på senare år. Dessa är tillsammans med några andra religioner i övriga Latinamerika olika varianter av samma ursprungliga tro. De svarta ber till samma gudar som de identifierar med kristna helgon. Sankt Göran och heliga Barbara och vissa Jesusgestalter, som Senhor do Bonfim - den goda dödens herre - i Brasilien är bland de viktigaste
 Candomble som kom till Brasilien med de afrikanska slavarna har blivit ett universellt språk för de afrikanska brasilianarna som är de som har det sämst i det brasilianska samhället.

I Pernambuco är candomble även känd som Shango - Yorubas åskgud, i Rio är den känd som macumba, i Maranhao som Tambor de Mina, i Nago som pajelanga och catimbo och i de centrala delarna av Brasilien som batuque.


De skiftande namnen speglar den lokala specifikationen av den afrikanska folkreligionen. De olika församlingarna har förblivit opåverkade av varandra. Candomble är begränsad till de fattigaste nordöstra delarna av Brasilien. Den afrikanska, brasilianska folkreligionen umbandas medlemmar i södra Brasilien är rikare och flera av dem är från europeiska brasilianska samhällen. De 200 000 anhängarna har också politiska influenser med medlemmar i lokala och centrala styrelser.


Detta får mig att inte bara fundera över om befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska kulturen utan även över om någon form av kristendom överhuvudtaget är mer än skenbart förankrad i kulturen där. Naturligtvis finns det de som tror på kristendomen, främst katolicismen, utan att blanda med till exempel afrikansk religion men frågan är hur många de egentligen är.


Peralta säger att den katolska kyrkan inte kunde förbli opåverkad av så många, så färgstarka och så inrotade folkliga trosuppfattningar som den hade samlat under sitt tak och tycktes ha besegrat och erövrat. Hon anser att det stora avståndet mellan fotfolket och den katolska hierarkin till viss del är en konsekvens av det oerhörda avståndet mellan tro och tro. Samtidigt som kyrkomyndigheterna i Latinamerika var representanter för den officiella religionen var en stor del av den folkliga katolicismen en blandning av animism, polyteism, fruktbarhetsriter och panteistiska föreställningar. Den katolska hierarkin var något som i första hand kom från påven i Rom och maktcentrat i Europa. Enligt Peralta finns det i Latinamerika skilda uppfattningar om vad ett helgon, en martyr och en helgedom är och folkliga helgon är inte alltid erkända av kyrkan. Till exempel bygger folket kapell till åminnelse av helgon som är helt okända för kyrkan och de tillber ”martyrer” som har kämpat för folket men kanske varit ateister, som Che Guevara.


Camara säger att de i Brasilien är medvetna om de underliga religionsblandningar som finns hos dem. Till exempel finns det många afrikaner i Brasilien eftersom de kristna har importerat slavar från Afrika. Som en första välgärning blev de döpta för att de kristna trodde att dopet skulle verka helt utan någon förberedelse. Männen skildes från sina hustrur och barnen från sina föräldrar. Camara frågar om inte den Helige Ande försvarade slavarna genom att låta dem bevara minnet av sina andar och gudar bakom varje helgonnamn. Till exempel blandar de ofta ihop jungfru Maria och lemanja som är havets gudinna. Camara säger att han är övertygad om att när han ser de väldiga skaror som kommer samman för att fira den Obefläckade jungfrun den 8 december så tänker kanske två tredjedelar av dem på lemanja. Han säger att det är en väldig blandning av kristendom och afrikansk religion och att de älskar Kristi moder men blandar ihop henne med havets gudinna.


Enligt Camara hade han och hans kollegor under en lång tid en förenklad syn på det de kallade ”folklig religiositet” och betraktade det som vidskepelse eller till och med magi. Det var därför de var inriktade på att avskaffa processioner och diverse fromhetsövningar. Han säger att de sedan började förstå Kristi ord: ”Jag prisar dig fader, för att du dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är barn.” Camara har haft radioprogram varje morgon. Där brukade han utgå från folkets sånger. Camara säger att den Helige Ande inte väntar på missionärer eller tills biskopar gör något och inte försöker hålla sig till ställen där det finns katoliker. Camara säger att alla människor är Guds barn och att det är Kristus som församlar dem. Enligt Camara möts missionärerna ofta av överraskningar när de kommer eftersom den Helige ande redan är i farten. Camara talar om förnyelsen av den brasilianska litteraturen, den kulturella befrielsen från Portugal och deras önskan att få vara sig själva utan att förlora kontakten med den övriga världen. På den tiden han gick omkring i Rio de Janeiros favelas lade han märke till att sankt Georg, Flamengo och Vargas återkom i varje skjul. Flamengo är en fotbollsklubb i Rio de Janeiro.


Gutiérrez säger att möjligheten att följa Jesus för många kristna i dagens Latinamerika är beroende av om de kan leva sig in i de fattigas andliga erfarenhet. De utbildade som tidigare har tänkt att deras uppgift var att ge de fattiga del av sin troserfarenhet och ange vägen till ett kristet liv måste förändra sitt sätt att tänka. De fattigas erfarenheter ger upphov till frågor och utmaningar som den kristna tron omfattar. Det handlar främst om att ta del av de fattigas värld och hur de upplever Gudsrelationen och att föra Jesus historiska gärning vidare.


4.2 Medvetandegörande


Innebörden i begreppet medvetandegörande är att det är viktigt att göra människor medvetna om sin situation så att gräsrötterna kan påverka myndigheterna för att uppnå social rättvisa. I Medellindokumenten står det att människor är ansvariga för orättvisa när de är passiva och inte gör något. När människor vaknar upp och organiserar sig kan rättvisa och fred ha framgång. Då kan folket pressa på ämbetsmännen som ofta är handlingsförlamade i sina projekt om de inte har något folkligt stöd. För att de förtryckta ska bli medvetna agenter för sin egen utveckling behöver de få lära sig läsa och skriva samt bli medvetna om att de är förtryckta.


Camara säger att ordet medvetandegörande skapades på grund av hans kollega Távoras idé om folkbildningsrörelsen som han beskrev som att staten inte hade möjlighet att stå för all undervisning i Brasilien, bygga alla skolor och anställa alla lärare som skulle behövas så man kunde använda radion men staten hade inte tillräckligt med resurser för att utnyttja den heller. Men kyrkan kan hjälpa till och det finns religiösa krafter som kan mobiliseras för att få fram studiecirkelledare i hela landet. Camara säger att folkbildningsrörelsen tog ett stort teoretiskt och praktiskt steg framåt genom att alfabetisera och medvetandegöra samtidigt men att felet var att de var bundna till staten.


Camara säger att han och hans kollegor började fråga sig vad de egentligen gjort med alla rikemansbarn som gick i deras skolor och universitet. Han säger att de var duktiga på att lära ut humaniora men att de alltför sällan insåg att fostran består i att väcka människans medvetande, vidga hennes vyer och hjärta och besegra egoismen. Han säger att de lärde sig förstå de krav som verklig fostran ställer när de gav sig in i favelas och mötte de fattigas hårda villkor genom att studera problemet tillsammans med katolsk aktion och med deras biskopar som så småningom lärde dem förstå de krav som verklig fostran ställer.
 Enligt Ferm var det Paulo Freire som införde begreppet ”medvetandegörande”. Ferm säger att begreppet medvetandegörande betecknar en process där människor görs medvetna om hur viktigt det är att de integrerar sin religiösa tro i sitt dagliga politiska och sociala liv.


Befrielseteologerna hjälpte fattiga människor att bli mer medvetna om sin situation så de kunde börja kräva samma rättigheter som de övre klasserna. Vad de inte verkar ha tänkt på är att de övre klasserna på så vis också blir ett ideal. De övre klasserna kan inte bestå utan de lägre klassernas beundran. En del föds till sina titlar och har svårt att välja sitt eget liv då de föds in i kändisskap. Medelklassen och många andra har oftast ett val mellan att sträva uppåt eller dela med sig till dem som har det sämre ställt. Det handlar om att välja och prioritera. Detta kan man inte göra utan att reflektera. Först då vet man vad man vill uppnå och vetskapen om vad målet är borde underlätta vägen dit. Det är oundvikligt att befrielseteologernas strävan mot social och ekonomisk rättvisa leder till politiska frågor. Frågan är om det leder till religiös och politisk medvetenhet hos de fattiga analfabeter som aldrig haft tid att tänka då allt handlar om att försörja sig och överleva dag för dag. Kristna eller icke kristna som inte tror att man kan påverka ödet torde vara svåra att övertyga att sträva mot en förändring då livet bevisligen många gånger är oförutsägbart. Jag tror att befrielseteologernas medvetandegörande bara når vissa grupper på grund av språkliga, religiösa, sociala, politiska, samhälleliga och kulturella orsaker.

4.3 Miljö


Miljöförstöringen i Brasilien har varit stor på grund av den industriella utvecklingen. Det är väldigt dålig luft i industristäderna. I São Paulo-området har halterna av giftiga ämnen ofta varit många gånger över Världshälsoorganisationens gränsvärden. Följden av föroreningarna har blivit att sjukdomar och fosterskador har blivit vanliga där föroreningarna är som värst. Amazonas är hårt drabbat av miljöförstöring på grund av stora vägbyggen, omfattande kolonisering och massiv kalhuggning av regnskog.


Över en tiondel av Amazonas har förstörts. Under 1980-talet gick Brasiliens regering med i ett mångmiljardprojekt för att tillsammans med FN, Världsbanken, G-7-länderna och EU rädda regnskogen. Brasilien har kunnat minska sin utlandsskuld i utbyte mot löften om att skapa ett naturreservat i Amazonas. Den så kallade Lima-deklarationen handlar om att skapa skyddsåtgärder för Amazonas och undertecknades 1995 av åtta sydamerikanska stater.


Som jag tidigare har nämnt har Boff engagerat sig i miljöfrågor de senaste åren. Hammarlund säger att Boff speciellt har intresserat sig för den industriella utvecklingens ekologiska kostnader. När Boff för några år sedan föreläste på Ulltuna lantbruksuniversitet i Sverige var temat ”Globaliseringen som utmaning till kristendomen”. Han sade då att naturen plundras på samma sätt som klasser och länder marginaliseras och att tio arter utrotas varje dag.


I det material jag har studerat om befrielseteologin har jag inte hittat så mycket om miljöfrågorna. Genom att leta på http://www.bol.com efter titlar kan jag se att befrielseteologerna även intresserar sig för miljöfrågor. Det är de nog tvungna att göra eftersom de vill ha utveckling och tidigare utveckling har lett till miljöförstöring. Detta leder i sin tur till ökad fattigdom och mer förtryck då det oftast är de fattiga som får bo i områden med stor miljöförstöring. Därmed är det också oftast de fattiga som utsätts för de hälsorisker det medför att bo i ett sådant område. Många gånger är det också de som får ta de farligaste jobben.


Miljön angår oss alla. Miljöförstöringen drabbar både fattiga och rika, förtryckta och förtryckare. Alla har något att vinna på en bättre miljö. Ingen har något att förlora. Det hjälper inte att vara rik om inte luften går att andas. Utmaningen att rädda naturen kanske kan föra något gott med sig då medvetenheten om detta skulle kunna få människor att enas kring en gemensam fråga där alla har samma mål.


De titlar jag hittade som anknyter till miljöfrågor är ”Sister earth, Creation and ecology and the spirit” av Helder Camara och ”Ecology and liberation” av Leonardo Boff. Den som letar vidare kan säkert hitta mer om befrielseteologin och miljöfrågorna. Det verkar dock inte som om de har blivit medvetna om de här sammanhangen förrän på senare år. Under den tiden har intresset för naturreligioner och buddhismen ökat i en stor del av världen. Miljöförstöringen är en anledning till det.

4.4 Gender


I Brasilien är kvinnorna särskilt drabbade av de sociala skillnaderna. När betald barnledighet infördes i slutet av 1980-talet blev fler kvinnor arbetslösa och flera mödrar avskedades. Det är vanligt att så unga flickor som 10-14-åringar blir gravida i Brasilien. Det finns ett socialt trygghetsnät i Brasilien men resurserna räcker inte till. Trots insatser finns det cirka en miljon brasilianska gatubarn. Abort är bara tillåtet om det är fara för moderns liv eller i samband med våldtäkt. Därför genomförs många illegala aborter under primitiva förhållanden. 90 procent av sjukvården är privat och avgiftsbelagd.
 Ferm kritiserar befrielseteologerna för att de har försummat att ta itu med förtrycket av kvinnor.
 Jag tycker att denna kritik verkar alldeles riktig eftersom jag endast har läst om ett fåtal kvinnliga befrielseteologer och nästan inget alls om befrielseteologernas syn på kvinnoförtrycket. Min reflektion är att detta kanske är en konsekvens av den patriarkaliska katolska och kristna miljön Gutiérrez och andra har hämtat sin inspiration från. Även marxismen måste ursprungligen anses som patriarkalisk. Befrielseteologernas uppfattning om att man måste utgå från den egna miljön gäller naturligtvis även dem själva. Dessutom är den latinamerikanska kulturen känd för att vara macho. Därmed inte sagt att alla latinamerikaner måste vara det. Oavsett vilket är vi alla påverkade av vår miljö.


I Ferms kapitel om latinamerikansk befrielseteologi nämns cirka tjugo män men bara två kvinnor. Den ena är Elsa Tamez som har inriktat sig på att utarbeta en biblisk hermeneutik med tonvikt på de förtryckta i Latinamerika. Enligt Ferm är hon en av ytterst få befrielseteologer som pekar på kvinnoförtryck som en betydande form av förtryck. Tamez visar på Bibelns Hagar för att ge ett exempel på en kvinna som blev förtryckt på grund av klass, ras och kön. Den andra kvinnliga befrielseteologen som nämns i Ferms bok är Beatriz Melano Couch som är en protestantisk teolog. Hon har utvecklat en ”misstänksamhetens hermeneutik”. Den varnar oss för att någonsin tro att våra idéer och föreställningar kan bli helt fördomsfria. Genom att ta misstänksamheten på allvar kan man komma fram till en ”hoppets hermeneutik”. Den handlar om att en riktigare tolkning av de heliga Skrifterna uppnås genom en större kunskap om en viss social miljö. Hoppet borde i sin tur leda till en ”engagemangets hermeneutik” som innebär att vi engagerar oss för att övervinna förtryckets ondska. Ferm nämner inte vilket land de här två kvinnliga befrielseteologerna kommer från eller var de arbetar.


Pruth skriver om brasilianskan Inés dos Santos som har haft nytta av befrielseteologin i sin kamp för rättvisa. På 1970-talet blev hon nunna för att hon ville ändra på vardagliga missförhållanden. När befrielseteologins vindar blåste över hennes församling blev den mer sluten och konservativ. Därför lämnade hon församlingen och begav sig ensam norrut. Santos anser att en av befrielseteologins viktigaste uppgifter är att få människor att förstå att det inte är Gud utan några få människor som har bestämt att samhället ska se ut som det gör. När Santos kom till inlandet fick hon kontakt med den radikale biskopen Brandaõ. Deras gemensamma arbete handlade till stor del om att ge stöd och råd i jordkonflikter. Santos är besviken över den konservativa utvecklingen inom kyrkan. Hon tycker att det är tråkigt att hennes barn inte får uppleva en revolutionär kyrka som den hon själv har fått ta del i.
 Hur det blir med den saken återstår att se. Än finns det mycket som kan göras för ett rättvisare samhälle. Kvinnofrågorna är en viktig del av det arbetet.

4.5 Ursprungsbefolkningar


Av Brasiliens ursprungsbefolkning finns det bara cirka 200 000 - 350 000 (1998) människor kvar. Detta kan jämföras med att det fanns mellan 5-12 miljoner indianer i Brasilien när portugiserna kom dit på 1500-talet. På den tiden levde de flesta indianerna i Amazonasområdet och nuförtiden lever de flesta indianer i reservat i samma område. FUNAI (Fundacäo Nacional do Indio) är ett särskilt ämbetsverk för frågor som rör indianerna. Det har funnits sedan 1968. Indianerna kämpar för att få behålla sina områden. På grund av det har de råkat i konflikter med skogs- och gruvbolag, dammbyggare, storgodsägare och militären. Trots att indianernas rätt till sina traditionella mark- och vattenområden fastställdes i 1988 års grundlag har militären och starka finansiella krafter gått emot denna lag.


En del av indianernas rätt upphävdes i dekret 1996 av president Cardoso. Han motiverade det med att indianernas ledare hade överdrivit befolkningens storlek och dess behov av mark för sin överlevnad. Indianernas traditionella mark- och vattenområden omfattar drygt 10 procent av Brasiliens yta. Cardosos beslut innebar att indianernas motparter kunde överklaga marktvister som redan var avgjorda. Indianerna kände bitterhet och hotade med kollektivt självmord. Det är en metod de tidigare har använt i kampen mot myndigheterna.


Indianernas livsstil varierar. En del har anpassat sig till samhället medan andra lever som halvnomader och jagar, samlar och odlar. 1995 påträffades en tidigare okänd indianstam i Amazonas så en del indianer lever fortfarande isolerade. Indianernas språk är olika. Det finns över tvåhundra stamgrupper med olika dialekter. De flesta tillhör språkgrupperna tupi-guarani, ge, karib eller arawak. Ett stort antal indianer talar inte portugisiska.
 Katolska kyrkan hjälpte indianerna när de olika stammarna tog kontakt med varandra för att bilda de gemensamma organisationerna som har försökt att påverka myndigheterna i Brasilien.


I de böcker jag har läst om befrielseteologi har jag inte funnit så mycket material om ursprungsbefolkningar. Detta tyder på att de inte har prioriterats av befrielseteologerna trots deras prat om social och ekonomisk rättvisa. Frågan man ställer sig då är om pratet om hur viktigt det är med den historiska förankringen i kulturen och att befria från förtryck inte gäller alla människor. I tidskriften Latinamerika nr. 2 från år 2000 hittade jag information om att biskopskonferensen CNBB utformat en offentlig ursäkt från den katolska kyrkan till indianer och svarta. Detta med anledning av hur illa de behandlades vid den så kallade upptäckten av Brasilien.


Amanda Peralta säger att Gustavo Gutiérrez Teologia de la liberación - Perspectivas visar att befrielseteologin på 1970-talet inte alls reflekterade teologiskt eller politiskt över de folkreligiösa former som man lyfter fram idag. Hon anser att befrielseteologerna började reflektera över ämnet när teorin konfronterades med verkligheten med basförsamlingarna som den förenande länken mellan verklighet och teori och som inspiratörer av en ny teologi. Enligt Peralta handlar den teologiska reflektionen idag lika mycket om bland annat kulturellt förtryck som den 1971 handlade om de förtryckta i sociala och ekonomiska termer.


5) Praxis och basförsamlingar


I den latinamerikanska kyrkan var det idéerna om gräsrotsorganiseringen som fick genomslagskraft. CEB betyder ordagrant ecklesiala gräsrotskollektiv (av ecclesia som är grekiska för församling). Valet av ordet ecklesial framför det vanligare ordet ecklesiatisk har tolkats som att man vill markera skillnaden mellan kyrkan som apparat och hierarki - det ecklesiastiska och kyrkan som folksammanslutning. Ecklesial ligger närmare den ursprungliga kyrkan som var en gräsrotssammanslutning med kollektivt liv och självhjälpsprinciper.


Det som skiljer basförsamlingarna i Brasilien från andra latinamerikanska basförsamlingar är att de brasilianska basförsamlingarna är helt integrerade i den officiella kyrkan. På en del ställen i Brasilien finns dock en del spänningar mellan basförsamlingar och biskopar/präster. Basförsamlingarna utgörs ofta av en grupp på mellan 15 och 300 personer. Hur många som är aktiva beror på om det finns någon speciell fråga som engagerar området där de har sin verksamhet. En sådan fråga kan till exempel vara att få vatten och avlopp till området.


I basförsamlingarna utgår kunskapen och arbetet från Bibeln. Man betonar att Bibeln inte bara ska läsas enskilt utan även måste läsas i församlingens gemenskap. Framförallt frågar man vad Bibeln betyder för människan idag. Bibelns historia speglar vad som händer dagens människor. Bibeln hjälper människorna att tolka livet. Den historiskt ordagranna betydelsen kommer i andra hand. Vid tolkningen får Den Helige Ande stor plats. Bibeln läses bedjande. I basförsamlingarna försöker man inte bara förstå Guds ord utan även att omsätta dem i praktiken. Eftersom Guds ord berör politik, ekonomi och sociala situationer uppkommer ofta konflikter på grund av detta. Någon objektiv Bibelläsning finns inte i basförsamlingarna. Läsningen är engagerad och ur de fattigas synvinkel. Därför upptäcker de fattiga i basförsamlingarna andra dimensioner i texterna än de vetenskapliga Bibeltolkarna (exegeterna) gör. De olika sociala situationerna ger olika tolkningar av Bibeltexterna.


I basförsamlingarna är ”Guds ord” och ”Evangeliet” inte bara det skrivna ordet utan något som berör hela livet och den mänskliga gemenskapen med gudstjänster, olika kamper och församlingarnas organisation och så vidare. Krav och arbetslag är två ständigt återkommande ord i basförsamlingarna. För många som bor i städernas ytterområden och på landsbygden handlar det mesta om att kämpa för att få drägliga levnadsvillkor. Det kan handla om bostad, en bit mark att odla eller att få elektricitet. En människas krav ger inget resultat. Det blir svårare att säga nej till tusentals människor som slår sig ner framför kommunkontoret några dagar och kräver vatten till sin favela. Hälso- och sjukvårdsfrågor är vanliga inom basförsamlingarna. Kampen kan handla om att få ett sjukhus till området eller att samla in pengar till blodtrycksmedicin för dem som inte har råd att köpa den själva.


Lokalen för basförsamlingen kan vara en tvättstuga eller ett garage. Istället för att bara hjälpa folk försöker man ge hjälp till självhjälp genom att till exempel se till att någon kommer med i en sygrupp istället för att bara ge kläder. Exempel på en basförsamlings arbetsområden kan vara frågor om bostäder, arbetslivet, ungdomsarbete, barnarbete, favelor, mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvårdsfrågor, konfirmandundervisning, alfabetiseringskurser och kvinnofrågor. Lautmann skriver om en kvinnlig besökare som får råd och stöd om alkoholproblem i familjen. Han skriver att man i Brasilien brukar säga att ”Brännvin är den fattiges täcke”. Lautmann ger ett exempel på hur personer i en basförsamling sätter upp en egen teater för att samla in pengar till blodtrycksmedicin i församlingsapoteket. Han skriver också om en radiogrupp som gör program för en favela. Radioprogrammen undervisar de fattiga om hälso- och sjukvård.


I Brasilien växte de flesta basförsamlingarna fram i de nordöstra delarna av landet omkring år 1960. Cirka sex år senare hade de spridit sig över landet och från 1972 räknas de som en betydelsefull del av kyrkolivet i Brasilien. Andra Vatikankonciliet stärkte basförsamlingarnas framväxt och vid mötet i Medellin 1968 rekommenderades en fortsatt utveckling av dem. Basförsamlingarnas betydelse växte efter militärkuppen 1964. Vid den tiden ersattes Helder Camara och den progressiva gruppen runt honom med konservativare biskopar. Cirka trehundra lekmän och präster sattes i fängelse då ledare för basförsamlingar och lekmannarörelsen var de första som attackerades av militären. Trots det kunde arbetet fortsätta. Basförsamlingarna blev det enda andningshålet för politiska frågor när militärregimens tryck över folket hårdnade. När militären försökte isolera progressiva präster och biskopar genom att attackera dem insåg allt fler nödvändigheten av kyrkans förnyelse.


Så länge som den politiska verksamheten i basförsamlingarna handlade om de mänskliga rättigheterna godkändes detta när kyrkan på allvar började engagera sig i kampen för de mänskliga rättigheterna. Rädslan för att de politiska partierna skulle ta över flera av basförsamlingarna när militärdiktaturen upphörde visade sig obefogad. Basförsamlingarna är medvetna om att de är kristna även om de diskuterar trons politiska konsekvenser. Lautmann säger att de fria valen 1982 kanske inte hade varit möjliga om inte basförsamlingarna hade varit så aktiva. Basförsamlingarna hjälper människorna att handla socialt med Bibeln som utgångspunkt. Samhällsanalysen skapar fristående aktiviteter där katoliker samarbetar med pingstvänner, lutheraner och andra. Gränsen går mellan de som har och inte har istället för mellan de som tror och inte tror. De politiska diskussionerna inom basförsamlingarna har varit viktiga för att ge människor en möjlighet att förstå den politiska situationen och själva kunna bedöma politiska partier och kandidater.


Basförsamlingarna prioriteras av hela den brasilianska katolska kyrkan. Detta genom de pastorala planer som biskopskonferensen hade lagt upp och i de flesta av stiftens verksamhetsplaner. Ett fåtal biskopar har svårt att acceptera basförsamlingarna. En del undrar om basförsamlingarna flyr den kyrkliga gemenskapen eller om deras sociala engagemang bara är en social förpliktelse utan grund i tron. Det som uppskattas är att basförsamlingarna klarar av att binda ihop tron med det verkliga livet och att den kyrkliga strukturen har blivit mer aktiv och personlig genom dem.
 År 1999 fanns det etthundratusen basförsamlingar i Brasilien.


6) Slutdiskussion


Huruvida befrielseteologin har någon förankring i den latinamerikanska kulturen är omöjligt att säga genom att bara studera Brasilien som exempel. De olika länderna i Latinamerika uppvisar stora kulturella och sociala skillnader. Med tanke på alla religionsblandningar som finns i Brasilien är det lätt att fråga sig om någon form av kristendom egentligen har någon förankring i den brasilianska kulturen. Min definition av kultur är att kulturen speglar hur människors värderingar och handlingar speglas i samhället och det vardagliga livet. Det är möjligt att befrielseteologernas diskussioner bidragit till att protestantismen har ökat där. Samtidigt var de själva påverkade av protestantismen när de utformade befrielseteologin. Det är dock inte bara protestantism som har ökat. De gamla afrikanska religionernas inflytande har också ökat då utövandet av dem sker allt öppnare och de förmodligen också får nya anhängare. Inget av detta ändrar på det faktum att Brasilien fortfarande är ett land där den konservativa katolicismen har störst makt.


Befrielseteologerna har bidragit till förändringar och debatter och hjälpt en del människor men de har inte nått sina mål. De ville ha en rättvisare fördelning av de ekonomiska resurserna. Samtidigt har orättvisorna och förtrycket ökat. Befrielseteologerna var radikala. Det förstärkte de konservativa krafterna då de kände sig hotade och höll hårdare på ”sitt”. Befrielseteologernas samarbete med marxister och användande av marxistisk samhällsanalys har både varit till fördel och nackdel för deras arbete. Fördelen var att de kunde samarbeta med andra än kristna och att de skapade något nytt som var bättre anpassat till den latinamerikanska verkligheten än den kristendom som bara betonar andlighet. Nackdelen var att befrielseteologerna stötte på ett hårdare motstånd än de annars skulle ha gjort eftersom rädslan för marxismen är väldigt stor hos vissa grupper. En del är rädda att förlora sina privilegier. Andra tycker att befrielseteologerna tappar bort för mycket av det andliga genom sitt samarbete med ateister.


Basförsamlingarna är troligen det som har betytt mest för de fattiga och förtryckta som befrielseteologerna har kunnat hjälpa till ett bättre liv. Medvetandegörandet är en viktig del av befrielseteologernas arbete. Samtidigt som de har gjort andra mer medvetna om orättvisorna i Latinamerika har de själva blivit mer medvetna om sammanhang de tidigare inte såg. Miljöfrågan är ett sådant sammanhang. De har också blivit bättre på att bemöta ursprungsbefolkningar och andra religioner, såsom de afrikanska varianterna som är vanliga i Brasilien.


Det går att hitta argument både för och emot att befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska kulturen. Vill man ha ett jasvar kan man få det genom att bland annat visa på att basförsamlingarna prioriteras av hela den brasilianska kyrkan och betyder mycket för många människor, att flera av befrielseteologerna är världsberömda, att Leonardo Boff har fått alternativa nobelpriset, att deras teologi påverkade det latinamerikanska samhället.

Vill man ha ett nejsvar kan man peka på att den konservativa katolicismen ännu anses störst i Brasilien, att protestantismen är den religion som anses öka mest där, att det finns många olika religioner och religiös synkretism i Brasilien och att befrielseteologernas böcker ännu inte nått alla de brasilianare som har ett annat språk eller en annan religion och att befrielseteologerna inte har uppnått sina mål.


Folk i allmänhet har inte tagit efter befrielseteologernas värderingar och handlingar. Det är dem som har tagit efter andras värderingar och handlingar. Samtidigt har befrielseteologerna påverkat andra människors värderingar och handlingar. Dock inte så mycket att de ekonomiska orättvisorna i Brasilien har blivit mindre eller att befrielseteologerna har blivit en majoritet. Vill man närmare undersöka om befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska kulturen är det förstås nödvändigt att besöka Brasilien och få en större inblick i kulturen där. Vilken uppfattning man då får om befrielseteologins förankring i kulturen beror förmodligen på vart man åker.


En del vill ändra på människan för att ändra världen. Befrielseteologerna ville ändra världen för att ändra på människan. Vad jag vet kan man inte ändra på någon annan än sig själv. Det gjorde flera av befrielseteologerna. Genom att ändra sig själv förändrar man också omgivningen. Dock inte alltid som man önskar. Befrielseteologerna kunde inte ändra på världen så som de önskat men de kunde bidra med något som betydde något för flera. Samtidigt uppfattades de som ett hot mot dem som inte ville ha någon förändring. Jag tror att befrielseteologerna inte lyckades nå sina mål för att de inte reflekterade tillräckligt över konsekvenserna innan de handlade. Visst ska man kunna mätta en hungrig mun utan att reflektera alltför mycket men vill man förändra världen och människorna får man inse att all äkta förändring tar tid. Oftast måste man gå försiktigt fram eftersom man kommer att möta motstånd både från dem som tror sig förlora på en förändring och de som vet att de har något att vinna på en förändring. Det hör nämligen till att de som blir illa behandlade blir misstänksamma mot dem som vill hjälpa dem.


Eftersom befrielseteologerna har lärt sig en del av sina misstag och är kapabla att ändra sig om de inser att de har fel tror jag att vi kommer att höra talas om dem även i framtiden. Den närmaste tiden handlar det troligen mest om ekonomiska frågor och miljöfrågor. Om de ska komma framåt tror jag dock att de måste intressera sig mer för kvinnofrågor och att det behövs fler kvinnliga befrielseteologer. Utan kvinnorna kan de inte få någon förankring i kulturen eftersom kvinnorna är en del av kulturen på samma vis som männen är det. Jag tror också att de behöver intressera sig mer för ursprungsbefolkningarna. Befrielseteologerna har säkert mycket att lära av dem om både utveckling och miljöfrågor.


Med tanke på att intresset för buddhismen och naturreligioner har ökat i världen och att det delvis beror på miljöproblemen är det inte omöjligt att befrielseteologerna kommer att få en del inspiration även från annat håll än Bibeln, den samhällsanalys de har använt sig av och de erfarenheter de redan har gjort. Det ska bli spännande att följa befrielseteologins utveckling i framtiden. Kanske är det först då man egentligen kan se hur förankrad befrielseteologin är i kulturen. Jag anser att befrielseteologin inte är fast förankrad i den brasilianska kulturen då den inte nått ut till alla människor och folk i allmänhet inte tagit efter deras värderingar och handlingar. Samtidigt är befrielseteologin en del av den brasilianska kulturen då den har påverkat religionen och samhället i Brasilien. Därför kan jag inte svara med ett tydligt ja eller nej på frågan om befrielseteologin har någon förankring i den brasilianska kulturen. För det krävs djupare platsförlagda studier.
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