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“There was a man who was building a house for himself. 

One person came to his house saying: 
“Put down the hammer. 

The forest is on fire”, 
but the man refused. 

He continued building his house. 
Then another person came to him and said: 

“Put down the saw, 
because the forest is on fire.” 

The man just continued building. 
When he then later looked around, 

he saw that the forest was gone 
and all his neighbours were gone”. 

 
 

Fortelling fra Sagada, Filippinene 
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1.  INNLEDNING  
  

Urfolk over hele verden vektlegger forholdet til land eller Moder jord som det mest 

grunnleggende for egen kultur og åndelighet. Globalt sett øker presset på urfolks 

landområder. Multinasjonale selskaper ser stadig nye muligheter gjennom oljeleting, 

mineralutvinning, tømmerhogst og bygging av demninger. Mange urfolk opplever å ha mistet 

eller står i fare for å miste egne landområder på grunn av denne typen aktiviteter. Dette får 

store og ødeleggende konsekvenser for de lokalsamfunnene som rammes, og dermed er dette 

også et forhold som utfordrer kirkene.  

 

Frigjøring er et viktig aspekt ved diakonien. Fokus i denne oppgaven er på hvilke måter den 

episkopale kirke og United Church of Christ i Filippinene tenker og handler frigjørende 

sammen med Igorot i Mankayan i kampen om land som trues av multinasjonal gruvedrift. 

Frigjøring er et begrep som kan bety ulike ting til ulike tider. Frigjøring i denne 

sammenhengen forstår jeg som Igorots rett til leve sine liv i kontinuitet til egen kultur og 

åndelighet. Mankayan1 er en kommune i provinsen Benguet nord i Filippinene. Denne studien 

fant sted i lokalsamfunnene Colalo, Poblacion og Bulalacao.2

 

I likhet med urfolk andre steder i verden, er presset mot Igorot og deres levesett ikke av ny 

dato. Igorot har gjennomgått en tøff kolonihistorie hvor deres kultur som var nært knyttet til 

land, både ble sett på som mindreverdig og hedensk. Både fortidens og nåtidens press mot 

Igorot og deres landområder har fått store kulturelle, sosiale og åndelige konsekvenser. 

 

Filippinene er et land hvor mer ca. 80 % av befolkningen tilhører den katolske kirke og ca.  

20 % tilhører andre religiøse samfunn.3 Kirkene har i varierende grad involvert seg i 

landproblematikk blant Igorot. Grunnene til at jeg har valgt å ta utgangspunkt i to lokale, 

protestantiske kirker i Mankayan, er flere.  

Den episkopale kirke og UCCP kom til Mankayan som følge av den amerikanske 

kolonimaktens etableringer i området på slutten av 1800 tallet. Begge kirkenes historie i 

området er knyttet til denne delen av kolonihistorien og et tidlig globalt trykk på små samfunn 

fra herredømmer i vesten. Kolonihistorien i Filippinene danner et viktig bakteppe for å forstå 

                                                 
1 Mankayan kommer fra det hispaniserte Nancayan som er et lokalt ord for sted. Nangkayang betyr høyt oppe i  
  fjellet. http://elgu2.ncc.gov.ph/mankayan/ Dato: 07.11.2005. 
2 Se kart under vedlegg bakerst i oppgaven. 
3 Kalayaan 1987. 
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utviklingen og kirkenes rolle i den. Som del av kolonitiden, var også kirkene bærere av et 

essensialistisk og modernistisk syn på historie og tradisjon. Bergmann fremhever fire typiske 

trekk ved dette synet: at det er en tradisjon og at det som blir overlevert forblir det samme til 

ulike tider og på ulike steder, at vi kan søke kunnskap om tradisjonen som helhet og at denne 

kunnskapen er normativ for kristen tolkning i dag.4 Gjennom mange års tilstedeværelse i 

Mankayan, har imidlertid kirkene etter hvert blitt preget av den konteksten de selv er en del 

av. Kirkene har måttet forholde seg til lokalsamfunn i stor nød som følge av en global 

strømning hvor markedskreftene råder grunnen og er en trussel mot skaperverket og 

ivaretakelsen av det til fordel for kommende generasjoner. På tross av kolonihistorien, tenker 

og handler den episkopale kirke og UCCP på måter som utfordrer vestlig diakonitenkning 

som i denne oppgaven operasjonaliseres gjennom Plan for diakoni i Den norske kirke hvor 

diakoni defineres slik: 

 

“Med diakoni forstås kirkens medmenneskelige omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og den tjeneste 

som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød”5. 

 

Denne diakonidefinisjonen er grunnlaget for diakonien i Den norske kirke hvor jeg selv 

arbeider. Samtidig opplever jeg at denne diakoniforståelsen kommer til kort både i møte med 

Igorots situasjon i Mankayan og den samiske virkeligheten som jeg selv har bakgrunn i. 

Diakoniforståelsen i Den norske kirke har et ensidig antroposentrisk utgangspunkt. Fokus på 

fellesskapsbygging og avhjelping av nød, relateres primært til de menneskelige relasjoner. 

Både blant Igorot, blant mine eldre samiske slektninger og blant urfolk i andre deler av 

verden, finnes en langt mer holistisk forståelse av relasjonen mellom menneskene og det 

øvrige skaperverk. Mennesket står ikke over skaperverket, men er vevd inn i en gjensidig 

relasjon til det, land inkludert. Når land trues av f.eks. multinasjonal gruvedrift, trues også 

menneskelivet fordi det eksisterer en gjensidig relasjon mellom menneskene og det øvrige 

skaperverket. 

 

Et annet urovekkende aspekt ved diakonidefinisjonen i Den norske kirke, er at den ikke 

tydelig har oppreisning og rettferdighet som mål for den diakonale tjenesten.  

                                                 
4 Bergmann 2003, s. 62. 
5 Plan for diakoni i den norske kirke, 1987 s. 8. 

 2



Fellesskapsbygging og avhjelping av nød er gode diakonale dyder, men i møte med en 

virkelighet i Mankayan hvor menneskerettigheter daglig krenkes, oppleves denne 

diakonidefinisjonen som tannløs og lite visjonær.  

 

Det interessante med den episkopale kirke og UCCP er at de tenker og handler på måter som 

kan kaste lys over hva diakoni blant urfolk kan være i globaliseringens tidsalder. Den 

episkopale kirke og UCCP er begge lokale kirker som samtidig også er bærere av et globalt 

budskap om frelse i Jesus Kristus. De er selv del av en global strømning gjennom 

kristendommens universelle karakter, men samtidig er de rotfestet lokalt.  

Disse kirkene er også med i det lokale, økumeniske rådet Mankayan Council of Churches 

(MCC) som jobber aktivt med landspørsmål.  

 

1.1.  Bakgrunn for valg av tema 
 
 
Bakgrunnen og motivasjonen for å skrive denne oppgaven, har en relativt lang historie. Den 

er delvis inspirert av min egen samiske identitetshistorie og delvis av mitt flerårige 

engasjement innenfor samisk kirkeliv og urfolksrelatert arbeid internasjonalt. I dette arbeidet 

har diakoni som fagområde vært en viktig innfallsvinkel. 

 

Å vokse opp i en minoritetssituasjon som same har lært meg at det man tar for gitt i 

majoritetssamfunnet må man ofte kjempe hardt for å oppnå som minoritet. Det være seg 

retten til å lære sitt eget samiske språk, retten til å få tilgang på egen historie som har vært 

mye usynliggjort i storsamfunnet, og retten til å stå i kontinuitet til eget verdigrunnlag og 

åndelighet. Jeg skal ikke gå mer inn på det her, men vil hevde at alle disse sidene har 

betydning for å kunne leve et helt liv som et helt menneske. 

 

I perioden 1997-1999 jobbet jeg i Urbefolkningsprogrammet i Kirkenes Verdensråd (KV) i 

Genève. Der deltok jeg i forberedelsene til den 8. generalforsamlingen som fant sted i Harare, 

Zimbabwe i november 1998. Temaet urfolksprogrammet ønsket å løfte frem under 

generalforsamlingen var urfolk og landspørsmål med særlig henblikk på globalisering og 

multinasjonale selskapers aktiviteter i urfolks områder. Forberedelsene til 

generalforsamlingen besto blant annet av urfolkskonsultasjoner både i Filippinene, Zimbabwe 

og Norge.  
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Den første konsultasjonen fant sted i Filippinene høsten 1997. Da avholdt KV en konferanse 

om ”Land og spiritualitet- om urfolks åndelige forståelse av sitt forhold til Moder jord” i 

Baguio city i fjellprovinsen nord i landet. Urfolksgrupper fra flere land i Asia deltok. 

En del av opplegget var å besøke en liten landsby i Benguet provinsen hvor et multinasjonalt 

selskap drev storskalagruvedrift.6 Der fikk vi innsyn i hvordan gruvedriften hadde ført til 

tvangsflytting av folket, forurensning av grunnvannet, tap av land og dermed tap av 

framtidshåp. På denne konsultasjonen fikk vi høre mange sterke fortellinger fra ulike deler av 

Asia om hvor ødeleggende multinasjonal gruvedrift er både for urfolks kultur og åndelighet. 

Økende spesialisering i gruveindustrien, gjør at det også blir få arbeidsplasser for de lokale. 

De fleste som får jobb, arbeider under farlige og helseskadelige forhold inne i gruvene med 

dårlig betaling og få arbeiderrettigheter.  

 

I landsbyen vi besøkte, var småskalagruvedriften7 som folket selv drev før i tiden under 

jorden, slutt. Selskapet hadde fått alle rettigheter. Vi ble fortalt at da gullgravingen tok til, 

rullet hodeskaller og andre levninger nedover fjellsiden ettersom gruveområdet også 

inkluderte gravsteder. Vi møtte et folk hvor deres grunnleggende livsbetingelser og 

menneskerettigheter var dypt krenket.  

 

De lokale hadde stort mot til å kjempe for sine rettigheter selv om kampen i mine øyne 

fortonet seg som Davids kamp mot Goliat. De hadde en ukuelig tro på at bare man står 

sammen, kan man få til mye selv om kampen mot multinasjonale selskaper virker svært 

vanskelig på grunn av deres stilling både nasjonalt og globalt. Flere av deltakerne på 

konferansen vitnet om hvordan de i aksjoner for å prøve å hindre de multinasjonale 

gruveselskapene i å grave etter mineraler på deres landområder, hadde blitt truet med militær 

makt. Det er ikke uvanlig i Filippinene. Midt i denne virkeligheten hørte jeg flere av 

deltakerne som var aktive kirkefolk snakke om at ”Land is life, life is land”. Inspirasjonen til 

å kjempe for landet, jorden, så ut til å hente kraft fra denne tenkningen. Denne nære 

                                                 
6 Storskalagruvedrift betegner i Filippinene moderne gruvedrift primært drevet av multinasjonale gruveselskaper    
  som har stor økonomisk investeringskapasitet. Gruvedriften drives enten under jorden eller som såkalt “open  
  pit mining” som viser til utvinning av mineraler på overflaten. I denne gruvedriften brukes moderne  
  gruveteknologi og inntektsnivået er betydelig.  
7 Småskalagruvedrift eller smallscale mining på engelsk, viser til en type mineralutvinning som Igorot flere  
  steder i Benguet regionen har drevet lenge før moderne gruvedrift så dagens lys. Metoden som ble brukt i  
  mineralutvinningen var av en helt annen størrelsesorden enn moderne gruvedrift. Ingen giftige stoffer ble brukt  
  til å vaske gullet i motsetning til i dag hvor cyanid er en viktig bestanddel. Man var også opptatt av at man ikke  
  skulle skape store sår i naturen. 
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tilknytning til land, ble også uttrykt av urfolk på de andre urfolkskonsultasjonene jeg deltok 

på i forberedelsene til KV’s generalforsamling.  

 

Samtidig med disse erfaringene, økte uroen over diakoniforståelsen i Den norske kirke som 

jeg hadde lært om både i eget studium og sett praktisert. Denne uroen gjorde at jeg bestemte 

meg for å dra tilbake til Filippinene. Jeg ønsket å lære mer om hvordan den episkopale kirke 

og UCCP arbeider sammen med Igorot i kampen om land i møte med multinasjonal 

gruvedrift. Kunne kanskje disse kirkene hjelpe meg til å komme til rette med min “diakonale 

uro”? Kunne de kanskje sette meg på sporet av en mer holistisk diakoniforståelse som bedre 

kunne svare på de utfordringer urfolk står overfor i en tid med økende globalisering og press 

på egne landområder?  

 

Praktisk handling er sentralt i alt diakonalt arbeid. En kirke som ikke handler, er ingen 

diakonal kirke8. Koblingen mellom diakoni og urfolks kamp for bevarelse av sine 

landområder, finnes det lite stoff om. Det finnes imidlertid mye antropologisk litteratur om 

ulike urfolks- og minoritetsgrupper i Asia og deres forhold til land. Det finnes også en god del 

teologisk litteratur om forholdet til økologi og natur hvor urfolks forhold til land blir brukt 

som praktiske eksempler. De siste årene har teologer som selv har urfolksbakgrunn begynt å 

arbeide teologisk med forholdet mellom land og spiritualitet. Den lutherske teologen George 

Tinker fra Nord-Amerika er en av dem.9 I samisk sammenheng, har den samiske teologen 

Tore Johnsen blant annet skrevet om samisk naturteologi som baserer seg på nålevende 

tradisjonsstoff og nedtegnede myter.10 Innenfor diakoniens område er det imidlertid ikke 

skrevet særlig mye om land som diakonal utfordring blant urfolk. Denne oppgaven blir derfor 

delvis nybrottsarbeid hvor jeg må hente teoretisk drahjelp både fra teologi, antropologi og 

sosiologi.   

 

Hva er det så bakgrunnen for at jeg har valgt å ta utgangspunkt i de tre landsbyene Colalo, 

Poblacion og Bulalacao? Disse tre landsbyene gir et godt innblikk i hvordan multinasjonal 

gruvedrift rammer landområdene og menneskene på ulike måter. 

                                                 
8 Nordstokke 1994. 
9 George Tinker har skrevet flere teologiske fagbøker med utgangspunkt i urfolksspiritualiteten blant indianerne i     
   Nord-Amerika. Jeg bruker to av hans bøker i denne oppgaven. 
10 Johnsen 2005. 
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Disse landsbyene ligger i Mankayan kommune i Benguetprovinsen i Nord Filippinene. 

Benguet består av mer enn 330 000 innbyggere hvorav 34 500 innbyggere bor i Mankayan.11 

Mankayan utgjør mange barangays eller lokalsamfunn som har egen ledelse. Når jeg i denne 

oppgaven bruker navnet Mankayan, begrenser jeg det til de 3 utvalgte barangays som alle er 

lokalisert nær Lepanto barangay hvor det multinasjonale selskapet har sitt hovedsete. I disse 

områdene tilhører majoriteten av befolkningen urfolksgruppene Kankanaey og Ibaloi12 som 

jeg i denne oppgaven vil kalle Igorot. 

 

Colalo er den landsbyen som er hardest rammet av gruvedriften. I mars 1999 bodde 1105 

mennesker i til sammen 173 husstander. Majoriteten er Kankanaey. Området er preget av 

jordbruk med hovedvekt på risdyrking. Risdyrking krever tilgang på vann, så elvene er 

viktige. Mer enn 20 mennesker arbeider i gruvene til gruveselskapet Lepanto Consolidated 

Mining Company (LCMC). I 1991 begynte LCMC å bygge demning langs Mankayanelva 

mellom Colalo og nabobarangay Cabitin. Selskapet klarte den gangen å overtale noen av de 

som eide land langs elva til å selge det. Disse områdene besto av risterrasser, grønnsakland og 

beiteland. Selskapet lovet hjelp av ulikt slag til lokalsamfunnet samt arbeid. På tross av disse 

lovnadene, protesterte folk i Colalo. De skrev protestskriv til selskapet og i 1992 barrikaderte 

de det omstridte området. Bakgrunnen for protestene var bekymringer for miljøet og for 

livsgrunnlaget til folket som er tilknyttet jorden. Selskapet reagerte med trusler og 

arrestasjoner av opposisjonslederne. På grunn av dette stilnet protestaksjonene, men 

motstanden mot prosjektet har vart helt frem til i dag. Etter dette fortsatte selskapet med 

bygging av demninger på landområdene de hadde kjøpt opp. Innsjøen som er tilknyttet 

hoveddemningen er i dag ca. 1 km lang og består av slamavfall som inneholder giftige 

cyanidforbindelser.  

I 1997 ble det observert bevegelser i grunnen som ble rapportert til selskapet. Bevegelsene 

fortsatte til 1999. I juli 1999 var situasjonen så alvorlig at folk begynte å evakuere fra sine 

hjem og barna ble sendt hjem fra skolen. Tidlig på morgenen den 26. juli 1999 gikk et stort 

jordras i Colalo som ødela skolen, 4 hus, veien, jordbruksland og mange ulike frukttrær. Flere 

andre hus samt kirken ble delvis ødelagt. En person ble begravd levende mens han arbeidet 

med å transportere skolemateriell til sikre områder.  

Folket i Colalo hevdet at gruveaktivitetene til LCMC var årsaken til jordraset. Folket mente at 

jordsmonnet var blitt mykere samt at sterke underjordiske vannkilder var tettet igjen og derfor 

                                                 
11 http://www.census.gov.ph/data/pressrelease/2002/pr0247tx.html. Dato: 27.09.2005 
12 Kankanaey og Ibaloi to av flere urfolksgrupper som tilsammen utgjør Igorot. 
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var landområdene deres blitt mer sårbare for jordras. Selskapet på sin side hevdet at jordraset 

hadde bakgrunn i naturlige årsaker.  

 

Det ble igangsatt en uavhengig gransking utført av National Institute of Geosciences ved 

University of the Philippines. I denne granskingen inngikk både jordrasepisoden i Colalo og 

den stadige jordsynkingen i Poblacion. Konklusjonen på granskingen var at disse hendelsene 

både hadde menneskeskapte og naturlige årsaker. Jordsmonnet samt mye regn utgjorde de 

naturlige årsakene. De menneskeskapte årsakene ble satt i direkte sammenheng med at 

stabiliteten i grunnen var blitt forringet som følge av byggingen av demningen og endringer i 

grunnvannsnivået. 

Selskapet har frem til i dag ikke villet akseptere at gruveaktiviteten i området hadde noe med 

jordraset i Colalo å gjøre. Folket strever enda med å få kompensasjon for tap av landområdene 

sine etter raset13. 

  

Poblacion ligger ca. 5 km fra Lepanto. Mange frykter at Poblacion skal lide samme skjebne 

som Colalo. Husene som befinner seg i et bratt terreng, har sunket siden 1970 årene og det er 

etter hvert blitt oppdaget sprekker i murbygg. Da jeg kjørte gjennom stedet for første gang, la 

jeg merke til at husene på nedsiden av veien lå langt lavere enn selve veien. Arbeidere i 

gruvene har fortalt at gruvegangene bare delvis blir fylt igjen. Mangel på tilstrekkelig 

fyllmasse gjør at man frykter at den porøse jorden synker i takt med store nedbørsmengder i 

regntiden. Dermed forårsaker dette at jorden synker og til slutt kan den kollapse. Husene er 

konsentrert langs hovedveien i bratt terreng. Et jordras vil kunne skape enorme ødeleggelser 

og liv vil kunne gå tapt. Folket har både klaget og protestert på det som skjer. De har både 

søkt om kompensasjon og mulighet til å finne bosted i sikre områder. Det som er sikkert er at 

et eventuelt jordras vil komme til å forårsake en stor katastrofe, da området er bratt og 

avgående.  

 

Bulalacao er også en barangay i Mankayan, lokalisert langs provinsveien på tur til Poblacion. 

Lokalsamfunnet kjennetegnes av en stor motstandsvilje både mot prøveboring og annen 

gruveaktivitet i området. I 1999 bodde 2271 mennesker eller 460 familier der. Her har 

lokalsamfunnet stått sammen i en sterk, felles kamp for å hindre at gruveselskapet skal få 

                                                 
13 Factsheet: The Colalo sinking, Cordillera Peoples Alliance, November 1999. 
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innpass i området. Jeg ble fortalt at de hadde sett nok i andre barangay til å vite at 

gruvedriften ikke ville bidra til en bedre fremtid for folk, heller tvert i mot. 

Folk driver for det meste med jordbruk og tilhører Kankanaey etnolinguistiske gruppe. 

Gjennom denne landsbyen går en gullåre som LCMC er svært interessert i å utnytte, men 

selskapet har møtt kraftig motstand fra folket siden 1988, allerede før den store gullåren ble 

oppdaget. Folket har gitt uttrykk for sin protest gjennom resolusjoner, anmodninger, 

barrikadering, brenning av boreutstyr, møter med representanter fra regjeringen, dialog, 

intervjuer i media og på flere andre måter. UCCP har vært sentral i denne motstanden. Den 

massive motstanden har sin bakgrunn i det man har sett skje i andre barangays, og man vil 

forhindre at det samme skal skje i Bulalacao. Det være seg jordsynking og jordras, bråk fra 

borevirksomheten, endring av jordsmonnet, ødeleggelse av grunnvannet etc. Selskapet hevder 

at de har rett til å bore etter gull her som andre steder pga. av anskaffede papirer gjennom 

landets myndigheter. Folket på sin side sier at de aldri er blitt spurt om hva de mener om 

gruvedrift i sin egen barangay, verken av LCMC eller noe annet selsKap. Selskapet omtaler 

seg selv som om de samarbeider tett med lokalbefolkningen.14 Lokalbefolkningen i Bulalacao 

opplever det ikke slik.   

Gruveselskapet har tilbudt utbedring av infrastrukturer (vann og veier). Flere ledere av 

opposisjonen har fått individuelle tilbud om penger dersom de skifter standpunkt og godtar 

borevirksomheten. Siden det ikke har ført frem, anmeldte selskapet innbyggerne i Bulalacao 

på grunnlag av flere forhold som hindrer dem i gruvevirksomheten. Barangayledelsen i 

Bulalacao står samlet mot borevirksomheten sammen med lokale kirker, andre ledere i 

lokalsamfunnet og en rekke privatpersoner i området. I 1997 prøvde selskapet å igangsette 

prøveboring, men sinte innbyggere barrikaderte området og tvang selskapet til å trekke seg ut. 

I 1998 tok selskapet i bruk militær makt for å tvinge folket i kne. Senere det året ble ledende 

aktivister stilt for retten og måtte sone straff for ulovlig hindring av gruveoperasjoner. At det 

ikke hadde vært noen åpen høring mellom selskapet og folket angående gruvevirksomheten, 

ble reist som et kritikkverdig punkt fra folkets side. Til tross for flere protestaksjoner i løpet 

av 1999, ble prøveboringen likevel gjennomført.15

 

Kirkene er en del av disse lokalsamfunnene som kjemper en kamp for å overleve og selv 

kunne få bestemme over sin fremtid. Det er i denne situasjonen jeg ønsker å finne ut på hvilke 

                                                 
14 http://www.lepantomining.com. Dato: 29.10.2005. 
15 “On the issue if the diamond drilling” by LCMC, Cordillera Peoples Alliance 1999. 
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måter den episkopale kirke og UCCP kan sies å handle frigjørende sammen med Igorot i 

kampen om land mot multinasjonal gruvedrift. 

 

1.2.  Problemstilling  

 

Problemstillingen for denne oppgaven er:  

 

På hvilke måter kan den episkopale kirke og UCCP sies å tenke og handle frigjørende 

sammen med Igorot i kampen om land som trues av multinasjonal gruvedrift? 

 

Jeg vil i det følgende gi noen presiseringer av problemstillingen.  

Når jeg i denne oppgaven tar utgangspunkt i den episkopale kirke og UCCP i Filippinene, så 

mener jeg primært de lokale kirkene i Mankayan. I og med at det er det de lokale kirkene 

tenker og gjør lokalt som er mitt fokus, kommer jeg ikke til å vie stor plass til disse kirkene 

som nasjonale kirker og hvordan de strukturmessig er bygd opp. Kirke definerer jeg som 

medlemmene i den enkelte menighet, både ansatte og vanlige medlemmer.  

 

Som jeg har redegjort for i innledningen, vil frigjøring være mitt analytiske grep i denne 

oppgaven.  Å tenke og handle frigjørende i denne sammenhengen forstår jeg som å tenke og 

handle på en slik måte at Igorot skal kunne fortsette å leve sine liv i kontinuitet til egen kultur 

og åndelighet som er nært knyttet til land. Som analytisk rammeverk, bruker jeg perspektiver 

både fra antropologien, kontekstuell teologi og frigjøringsteologien.  

  

Igorot er en av flere urfolksgrupper i Filippinene. Urfolksgruppene i Cordillera er kollektivt 

kjent som Igorot hvor ulike etnolinguistiske grupper utgjør: Bontoc, Yapayao, Kankanaey, 

Ibaloi, Kalinga, Ifugao, Isneg, Tinnggian samt noen flere grupper.16 I Mankayan hvor 

undersøkelsen er gjort, er Ibaloi og Kankanaey de to største gruppene. Når jeg i denne 

oppgaven bruker betegnelsen Igorot, mener jeg primært Ibaloi og Kankanaey.  

Igorot blir av styresmaktene i Filippinene betegnet som en nasjonal minoritet. Dette har sin 

bakgrunn i at de, sammen med muslimene og en rekke andre folkegrupper, ikke sluttet seg til 

den katolske kirke under den spanske kolonitiden som varte fra 1521 frem til 1898. Igorot 

                                                 
16 Indigenous Peoples and Development Series: 1, s. 20. 
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betegner seg som urfolk, og definisjonen av urfolk henter jeg fra ILO- konvensjonen nr. 169 

om urfolk og stammefolk: 
 

”Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde 

landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de 

nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen 

av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.” 17

 

Kamp om land er et sentralt anliggende i Mankayan hvor det multinasjonale gruveselskapet 

opererer. Denne kampen har mange dimensjoner hvor motstridende syn på land og hvordan 

land skal forvaltes, er en realitet. På den ene siden har gruveselskapet et syn på jorden som 

handelsvare som kan handles og vandles med, mens Igorot ser på jorden som en del av dem 

selv som ikke bare kan utnyttes til fordel for profitt. Global markedstenkning møter en 

tenkning blant lokalbefolkningen som har et helt annet utgangspunkt og ståsted. For Igorot 

handler kampen om land blant annet om: 

Kamp for å stå i mot presset til å selge landområder. 

Kamp for fremtiden. 

Kamp for å beholde identiteten når tap av land er et faktum. 

Kamp for å sikre boområdene slik at man kan bo trygt og ikke skulle måtte frykte for at 

jordras skal utradere hele lokalsamfunn som følge av gruvedriften. 

Kamp for å ha tilgang på rent vann. 

Kamp for å få leve et liv på egne premisser i de områder der man føler at man hører til og har 

sine røtter. 

Kamp for å kunne stå i kontinuitet til forfedrene. 

Det multinasjonale selskapet har brukt ulike metoder for å få tilgang på land: ”kjøp” av folk 

ved å tilby penger eller andre goder, militæraksjoner, trusler om rettslig forfølgelse og 

lovnader om nye landområder andre steder. Når jeg i denne oppgaven skal se på hvilke måter 

kirkene tenker og handler frigjørende i kampen om land, er det spesielt involvering i kampen 

om selvbestemmelse over egne landområder samt kampen for å kunne opprettholde åndelig 

tilknytning til landområdene.  

 

                                                 
17 http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/same/016091-990063/dok-bn.html. Dato: 27.09.2005 
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Når Igorot bruker uttrykket land forstås dette som konkrete områder, territorier, hvor livet 

leves, hvor man dyrker ris, frukt og grønnsaker, holder husdyr og hvor religiøse seremonier 

finner sted. Det er ikke et markant skille mellom mennesker og land slik man i vestlig 

tenkning ofte skiller mellom natur og mennesker. Kohen skriver at ut fra vestlig tenkning ser 

man ofte på natur fra et eksternt tilskuersynspunkt, mens i urfolks forståelse er mennesket 

vevd tett sammen med land.18  

 

Relasjonene mellom mennesker og natur blir i vestlig tenkning kalt økosystem. Blant Igorot 

inkluderes også sosiale og åndelige relasjoner til land. De eksisterer ikke side om side, men er 

innvevd i hverandre. I Igorots tenkning om land inkluderes åndelig kunnskap med kunnskap 

om hvor og når og hvordan liv og død skjer. De anerkjenner relasjonen mellom de levende og 

de døde. Kunnskap og åndelighet videreføres fra generasjon til generasjon mellom 

mennesker, mellom mennesker og arter og blant arter i landet hvor de bor. De danner et hele.  

Mens man i vesten bruker ordet natur, snakker Igorot heller om land eller Moder jord. 

Menneskene er del av landet, og ikke atskilt fra det. Land er hellig. Den samme tenkningen 

finner man også blant aborginerne i Australia.19 Når eldre blant Igorot fortsatt ber om lov av 

trærne til å kutte dem ned for å skaffe til veie ved, er dette et uttrykk for livets hellighet i vid 

forstand. Uttrykket Moder jord brukes ofte blant urfolk for å beskrive forholdet til land. Livet 

starter med jorden. Mennesket er vevd sammen med jorden og Guds velsignelse manifesterer 

seg blant annet gjennom jorden og den grøden den gir. Menneskene er skapt til fellesskap, 

men det er deres jordbundethet som forener dem og gir dem et felles opphav og mål. 

Fellesskapet er bundet tett sammen med forholdet til jorden. Spiritualiteten til Kankanaey og 

Ibaloi springer ut av dette nære forholdet. Land har både en religiøs, sosial og kulturell 

betydning. Den representerer kontinuitet og tilknytning. Presset mot landområdene til Igorot 

blir stadig større etter hvert som multinasjonale selskaper av ulik art etablerer seg i hjertet av 

deres landområder. 

I denne oppgaven vil jeg bruker begreper som land, jord eller Moder jord når jeg refererer til 

Igorot for det var de begrepene de brukte mest selv. Når jeg gjør bruk av begreper som natur 

og økologi, er dette sett i sammenheng med teoretiske perspektiver. 

 

 

 

                                                 
18 Kohen 2003. 
19 Ibid. 
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Multinasjonal gruvedrift henviser til det multinasjonale gruveselskapet Lepanto Consolidated 

Mining Company (LCMC) som befinner seg i Mankayan med hovedsete i gruvelandsbyen 

Lepanto. Dette er i dag et filippinsk- canadisk foretak. Multinasjonal gruvedrift forstår jeg 

som gruvedrift drevet av aktører fra to eller flere land.  

 

Situasjonen i Mankayan er kompleks.  Kirkene står ovenfor store utfordringer for å kunne 

bistå folk i kampen om rettighet til land.  Mitt teoretiske rammeverk er derfor også 

sammensatt. Jeg tar utgangspunkt i tre ulike perspektiver som jeg mener må holdes sammen 

for å forstå kirkenes frigjørende tenkning og handling. 

 

Frigjøringsteologi danner et viktig utgangspunkt for den profetiske diakonien som Kjell 

Nordstokke skriver om i boken “Verdensvid tjeneste”.20 Frigjøringsteologien kan i denne 

sammenhengen bidra til en kritikk av de globale strukturer som legger til rette for grådig og 

ødeleggende utnyttelse av urfolks landområder gjennom multinasjonal gruvedrift. Den retter 

også søkelyset mot kirkenes egen historiske praksis. Samtidig har frigjøringsteologien, i likhet 

med mye av den europeiske diakonitenkningen, et antroposentrisk utgangspunkt med fokus på 

de fattiges muligheter (option of the poor) eller å se verden fra de fattiges ståsted21. 

Frigjøringsteologien mangler en mer holistisk relasjonstenkning hvor undertrykkelse ikke 

bare rammer mennesker, men også land. Med dette som bakgrunn, mener jeg derfor at 

frigjøringsteologien ikke alene kan kaste et fyldesgjørende lys over hvordan kirkene tenker og 

handler på en frigjørende måte i Mankayan. Det har sammenheng med at hindringene for at 

Igorot kan leve i kontinuitet med egen kultur og åndelighet er forbundet med flere forhold. 

Strukturer som både koloniserer livsverdenen og som gir multinasjonale selskaper fritt 

spillerom på bekostning av folket og deres relasjon til land, er en hindring. En annen hindring 

er kolonihistoriens åk som gjorde at mange blant Igorot mistet stoltheten over å være dem de 

er og derfor heller ikke opplever at folkets kultur og tenkemåte er god nok i kirkene. 

 

For og kunne favne denne kompleksiteten bruker jeg et perspektiv hentet fra antropologien: 

produksjon av lokalitet. I denne sammenhengen kan produksjon av lokalitet forstås som 

måten lokalkunnskap produseres og reproduseres. For Igorot er produksjon av lokalitet som 

ivaretar folkets kultur og åndelighet, avgjørende for deres eksistens som folk. Kolonimaktene 

forsøkte gjennom kolonihistorien ”frarøve” dem verdigheten som folk. Igorot trenger derfor 

                                                 
20 Nordstokke 1994, s. 112. 
21 Ibid. 
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ikke bare frigjøring fra urettferdige strukturer som gjør at landet deres blir tatt fra dem. Det er 

også avgjørende å være fri til å opprettholde den nære forbindelsen til land både åndelig, 

sosialt og kulturelt. Sentralt i produksjon av lokalitet er ritualene, og derfor blir det viktig å se 

på hvordan folkets og kirkenes ritualer møtes og videreutvikles. 

 

Produksjon a lokalitet, en forståelse for hvordan tradisjon og kulturer produseres og 

reproduseres utfordrer teologien.  Kontekstuell teologi blir derfor et viktig rammeverk i denne 

oppgaven nettopp da det sentrale her er hvordan teologi og diakoni må forankres i konteksten 

for å virkelig kunne handle frigjørende. Derfor er land en viktig, kontekstuell 

forståelsesramme fordi selve livet springer ut derfra og er grunnlaget for produksjon av 

lokalitet blant Igorot. 

 

Et viktig mål for denne oppgaven er å vise hvordan den episkopale kirke og UCCP kan kaste 

nytt lys over en diakoniforståelse som i europeisk tradisjon har et ensidig antroposentrisk 

utgangspunkt. Jeg er på søken etter en måte å være kirke på og en måte å tenke og handle på i 

en situasjon som preges av grådig utnyttelse av jorden som medfører at både urfolk og deres 

landområder er ufrie. 

 

1.3.  Metode 

 

Jeg vil i det følgende gjøre rede for valg av forskningsopplegg, metode og hvilke dilemmaer 

en kan støte på som forsker i et fremmed kultur. Jeg vil også forsøke å si noe om at det ikke 

uten videre er uproblematisk å forske i et urfolkssamfunn.  

Studien bygger på datatilfang av ulik art: historisk bakgrunnsstoff, kildemateriell fra 

urfolksorganisasjonen Cordillera Peoples Alliance (CPA) og intervju. En god del stoff om 

kirkenes nasjonale program, er lastet ned fra Internett. 

Sentralt i studien er en intervjuundersøkelse som ble gjennomført over to perioder på til 

sammen 2 uker i 2001 og 2002. De fleste intervjuene ble gjennomført i 2002. Jeg oppholdt 

meg til sammen i 2 måneder i Filippinene mens jeg samlet stoff.  I tillegg har jeg også vært i 

Filippinene før det som forberedelse til arbeidet med hovedoppgaven.  
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1.3.1.  Forskningsopplegg: Casestudie 

 

I denne oppgaven forsøker jeg å se hvordan to ulike kirker forholder seg til kampen om land 

med utgangspunkt i tre barangay (lokalsamfunn) som er lokalisert nær hverandre geografisk. 

Oppgaven er et forsøk på å gå i dybden for å analysere kompleksiteten i fenomener som 

konstituerer livssyklusen til de menneskelige fellesskapene. Mitt arbeid faller inn under 

kvalitativ forskning som inneholder både intervjuer og deltakende observasjon.  

Casestudier er studier innenfor kvalitativ forskning, og går mer i dybden enn i bredden når det 

gjelder intervjuenes omfang og antall informanter. Halvorsen22 vektlegger at siktemålet med 

casestudier er å gi en intensiv beskrivelse av et sosialt system- å utvikle en helhetsforståelse.  

Et kjennetegn ved casestudier er at de er forsøk på å gi en meningsfull karakteristikk av 

fenomener som skjer i det virkelige liv. 23

 

1.3.2.  Metodevalg 

 

Hvilken metode man velger avhenger av den problemstillingen man ønsker å belyse. 

Hovedskillet går mellom kvantitative (målbare) og kvalitative (ikke-tallfestbare) data.  

Kvalitativ metode er best egnet til å belyse hvordan ulike fenomener og prosesser foregår. 

Svakheten med denne metoden er at det er vanskelig å generalisere, slik målet er ved 

kvantitativ metode hvor en intervjuer et representativt utvalg. Formålet med denne oppgaven 

er imidlertid kontekstuell analyse av et fenomen fremfor generalisering. Jeg har derfor valgt å 

bruke kvalitativ metode. Deltakende observasjon og intervju er sentrale i mitt opplegg. Når 

fenomener skal studeres i sine naturlige sammenhenger, vil observasjon være en nærliggende 

metode. Brukt som metode innebærer observasjon at vi bruker våre sanser på en mer 

disiplinert og gjennomtenkt måte enn det vi gjør til daglig.24 Ved deltakende observasjon, 

spiller forskeren selv en rolle som medlem av et sosialt nettverk. Jeg tok del i dagliglivet til 

folk og mange nyttige samtaler foregikk mens vi slaktet høns, rensket nøtter, laget mat osv.  

 

Det andre mye brukte virkemidlet i kvalitative metoder er samtalen eller informantintervjuet. 

Jeg gjorde bruk av ustrukturerte intervju som kjennetegnes ved at de skjer muntlig og 

                                                 
22 Halvorsen 1993. 
23 Ibid 1993. 
24 Halvorsen 1993. 

 14



intervjueren styrer samtalen så lite som mulig.25 Denne typen intervju er nyttige i møte med 

informanter som har førstehåndskjennskap til de sosiale fenomener eller sosiale nettverk som 

man er interessert i lære mer om. Utgangspunktet for intervjuene mine var endel tema 

formulert som spørsmål som jeg ønsket å komme inn på. Ellers forløp intervjuene seg slik at 

intervjupersonene kunne fortelle relativt fritt rundt de ulike temaene. Ved to anledninger 

hadde jeg også gruppesamtaler. I følge Halvorsen26 kjennetegnes gruppediskusjoner ved at 

man bringer sammen et lite antall mennesker for å diskutere et bestemt emne eller 

problemfelt. Denne metoden ga meg mulighet til å få tak i latente holdninger og kollektive 

opplevelser knyttet til gruvedriften og situasjonen folket er i.  

 

Fokuset i intervjuene har i stor grad dreid seg om hvordan kirken og kirkefolk ser på land, 

hvordan de har tatt del i kampen om land og med hvilken teologisk begrunnelse. Jeg har også 

prøvd å fange opp hvordan kirkene ser på sin rolle i styrking av kulturen til Igorot i en tid 

sterkt preget av globalt trykk fra ”Coca cola kulturen”.  

 

1.3.3.  Valg av informanter 

 

I denne oppgaven gjør jeg både bruk av primær og sekundærdata.27 Intervjuene er nye data 

som jeg har samlet inn selv (primærdata), mens historisk materiale utgjør data som er 

innsamlet av andre (sekundærdata). Jeg har i denne oppgaven valgt å intervjue folk tilknyttet 

den episkopale kirke og UCCP i landsbyene Bulalacao, Poblacion og Colalo. Felles for disse 

landsbyene er at de er nabobarangays (lokalsamfunn m/egen ledelse) til gruvelandsbyen 

Lepanto hvor gruveselskapet LCMC har sitt hovedsete. Flere familier har blitt tvunget til å 

forlate sine landområder. Andre frykter at de skal bli presset til å forlate sine områder for å gi 

plass til gruveselskapets aktiviteter. 

 

En stor utfordring ved forskning i fremmede kulturer, er å vite hvordan man skal gå frem for å 

finne gode og relevante personer å intervjue. Å forske i en fremmed kontekst medfører at man 

ofte må forholde seg til ordtaket: ”veien blir til mens man går”. Ettersom jeg hadde en del 

kontaktpersoner både i urfolksnettverket og kirkenettverket i Filippinene, tok jeg 

utgangspunkt i disse. De anbefalte meg videre til andre personer som de mente jeg burde 

                                                 
25 Halvorsen 1993, s. 88. 
26 Ibid, s. 88. 
27 Ibid, s. 72. 
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snakke med. Dette medfører at man blir prisgitt de kontakter man har, fordi tilfang på 

intervjupersoner vil være avhengig av det nettverket man kommer i kontakt med underveis.  

 

Et hovedkriterium var å intervjue personer som hadde tilknytning til den episkopale kirke 

eller UCCP, enten som lek medlem eller ansatt (prest). Intervjupersonene representerer derfor 

både leke og ordinerte menighetslemmer i UCCP og den episkopale kirke. Så langt som mulig 

ønsket jeg også å snakke med folk som selv tilhører Igorot. Jeg vil ikke gå inn og beskrive 

informantene med hensyn til kjønn, alder, sted osv. Et viktig mål for bruken av denne 

oppgaven, er å bringe den tilbake til Mankayankonteksten. Små forhold gjør at informanter 

lett kan identifiseres og i verste fall utsettes for fare. Jeg har kun valgt å tydeliggjøre når det er 

en prest som uttaler seg. Prestene er allerede markører i lokalsamfunnet og deres posisjoner er 

kjent. Derfor vurderer jeg det slik at de ikke utsettes for større fare enn den de allerede måtte 

være i nå. Det er også interessant for oppgaven å finne ut hvordan prestene som ledere tenker.  

Intervjuene skjedde stort sett hjemme hos folk. Det gjorde intervjusituasjonen mer avslappet 

da folk var i sitt vanlige, hjemlige miljø. Jeg utførte 9 intervjusamtaler med kirkefolk fra de 2 

kirkene, derav 2 gruppesamtaler, 4 intervjusamtaler med enkeltpersoner i den episkopale kirke 

og 3 intervjusamtaler i UCCP. 1 av informantene i den episkopale kirke var prest, mens 2 

informanter i UCCP var prester. Ellers var resten leke medlemmer. I kvalitative studier er det 

ikke uvanlig å gjennomføre 10-15 intervjuer, avhengig av problemstillingen. Jeg opplevde 

etter hvert at jeg kom til et metthetspunkt ved at jeg fikk mindre og mindre nye data for hvert 

intervju. Det hadde sammenheng med at jeg også gjennomførte gruppesamtaler hvor mange 

fikk muligheten til å uttrykke sine synspunkter. 

 

Det var også viktig å høre hva lokale talspersoner tenkte om situasjonen, selv om de ikke var 

aktive i de to kirkesamfunnene. Samtalene med disse ga meg viktig bakgrunnsstoff. 

Underveis så jeg at det også var nyttig å snakke med folk i urfolksorganisasjonen Cordillera 

Peoples Alliance (CPA)28 som ved ulike anledninger har hatt samarbeid med kirkene og det 

økumeniske rådet MCC. 
                                                 
28 CPA er en føderasjon av urfolksorganisasjoner i regionen Nord Luzon i Filippinene. Den ble konstituert av 27 
organisasjoner på en kongress i Bontoc i Mountain Province i juni 1984. Den utgjorde et viktig skritt fremover i 
å samle urfolksgruppene i Cordillera i kampen for å forsvare sine landområder og deres kamp for 
selvbestemmelse. Denne organisasjonen arbeider også aktivt internasjonalt når det gjelder rettighetsspørsmål og 
de har blant annet deltatt i arbeidet med urfolkdeklarasjonen i FN over flere år. I dag er både menneskerettighets- 
og kirkelige organisasjoner medlemmer, samt organisasjoner for kvinner, bønder,ungdom, studenter, arbeidere, 
fattigfolk i byer, landsbyboere og fredsorganisasjoner. CPA har vokst seg sterk gjennom årene, og den fortsetter 
å arbeide for kollektive rettigheter blant urfolk i Cordillera. 
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1.3.4.  Språk i studien 

 

Under intervjuene brukte jeg tolk i 2 av intervjusamtalene. I de tilfeller hvor jeg ikke brukte 

tolk, snakket vi engelsk. Språk er en viktig inngang til virkelighetsforståelsen blant ethvert 

folk. Flere ord og uttrykk lar seg vanskelig oversette uten at noe av meningen endres. Flere av 

de fenomener som beskrives underveis i intervjuene har sammenheng med en videre kontekst 

som berører både religion, kultur og virkelighetsforståelse. Som forsker utenfra, ser jeg både 

klare begrensinger og økende muligheter for feilkilder siden en del av stoffet er tilegnet 

gjennom en tredjeperson (tolken) eller at informantene ikke har snakket på sitt eget morsmål 

under intervjuene. Halvorsen sier: 
 

”Forskning er i seg selv en sosial aktivitet. Om ikke annet blir vi styrt av at vi har dagliglivets språk som 

utgangspunkt for vår forståelse av sosiale fenomener. Gjennom språket ”utrustes” forskeren med verdier 

og fordommer som ofte er helt ubevisste”.29

 

Språk har stor betydning for forskningsprosessen. Når man opererer på en arena hvor verken 

forsker eller intervjupersoner kan kommunisere direkte via et felles morsmål, øker faren for 

feilkilder. Som forsker kan man stå i fare for å mistolke det man hører med utgangspunkt i 

egne verdier og fordommer. Når man dessuten kommer som en fremmed inn i en ny kontekst, 

øker denne muligheten for feilkilder fordi man ikke kjenner godt nok til det samfunnet man 

forsker i og man har begrenset kunnskap om de sosiale koder som gjelder for den sosiale 

aktiviteten. 

Derfor har det vært viktig for meg å samtale med flere enn intervjupersonene om de 

inntrykkene jeg satt igjen med etter intervjurunden. Slike uformelle samtaler var en god hjelp 

til å klargjøre, sette ting i kontekst og hjelpe meg i forståelsen av det jeg hadde sett og hørt. 

 

1.3.5.  Andre kilder  

 

Jeg har de siste 8 årene vært i Filippinene 5 ganger. Første tur varte i litt over en uke, mens de 

andre 3 oppholdene varte 1- 2 måneder. På alle turene har jeg vært bevisst på å ta kontakt med 

urfolksnettverket jeg hadde fra før: gjennom urfolksorganisasjoner, gjennom kirker og 

gjennom venner blant Igorot.  

                                                                                                                                                         
 
29 Halvorsen 1993, s.17. 
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I desember 2001 ble jeg invitert til å snakke om urfolk og identitet for en kirkelig 

ungdomsgruppe for Igorotungdom i den episkopale kirke i Baguio City. Det ga en spennende 

innfallsvinkel til hvordan ungdom tenker om sin egen historie, nåtid og fremtid. 

Jeg deltok også på en fagdag på University of the Philippines (UP) om Igorot i Manila i 

august 2002. Her ble jeg invitert til å fortelle om samene i Europa, og det ble en spennende 

utveksling sammen med studenter på universitetet. 

Jeg vil også benytte meg av sekundærdata gjennom litteratur skrevet både i Filippinene og 

andre steder i verden. Jeg benytter meg også av historisk litteratur om Igorot i Benguet 

provinsen.  

 

1.3.6.  Å forske blant urfolk 

 

Et av de mest tankevekkende øyeblikkene under min intervjurunde i Mankayan, var da jeg 

skulle besøke en eldre mann i Colalo som hadde kjempet gjennom mange år for å berge den 

jorda han, hans familie og hans forfedre hadde bodd på i generasjoner. Vi satte oss ned på en 

benk utenfor huset hans. Jeg presenterte meg selv, fortalte om mitt ærend og sa at jeg gjerne 

ønsket å snakke med han. Han så rett på meg og spurte: ”Hva kan så du gjøre for oss her?” 

Det var et ransakende og tankevekkende spørsmål. Jeg var nemlig ikke den eneste som hadde 

vært der i intervjuærend. Mannen fortalte at folk fra en rekke land hadde vært der for å se på 

de ”interessante jordrasepisodene” og hva lokalbefolkningen tenkte om det. Men som han sa: 

”ingen av disse har gjort noen forskjell for oss. De kommer og snakker, men ingenting skjer”. 

Denne erfaringen sitter mange urfolk med også andre steder i verden. Mange blir ”studert” av 

utenforstående, men få av ”forskerne” skaper endring sammen med folket som kan bedre livet 

på stedet. Det er heller ikke alltid at forskningsresultatene kommer tilbake til de som er blitt 

gjenstand for forskning. Dermed er det enda mindre mulighet for lokalbefolkningen å gjøre 

bruk av de forskningsresultater som eventuelt måtte være av interesse.  

Maorien Linda Tuhiwai Smith har skrevet en viktig bok om forskning blant urfolk, 

”Decolonizing Methodologies”. Hun skriver at mange urfolk er skeptiske til forskere fordi de 

ofte representerer en vestlig tenkning og virkelighetsforståelse. Mange urfolk opplever seg 

”misbrukt” av forskningen, ofte med god grunn. 
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“It told us things already known, suggested things that would not work, and made careers for people 

who already had jobs”. 30

 

Forskere gjør karriere på studier av urfolk uten at dette skaper endringer i urfolkssamfunnene. 

Smith stiller spørsmål til hvordan meddelt kunnskap blir brukt i forskningsøyemed. Her har 

urfolk høstet mange dårlige erfaringer. Mange har delt av sin visdom for deretter å oppleve at 

de aldri får vite hvordan deres kunnskap er blitt forvaltet videre av forskerne. Eller at 

kunnskap er blitt tatt patent på gjennom for eksempel farmasøytiske forskningsprosjekt. 

Etiske sider ved forskning har ikke alltid veid tyngst i møte med urfolk. Og enda viktigere, 

forskning har mål som har rot i konkrete politiske og sosiale situasjoner: 

 
”In other words, research is not an innocent or distant academic exercise but an activity that has 

something at stake and that occurs in a set of political and social conditions”.31

 

Når man vurderer kunnskapen til urfolk og vestlig vitenskap, må forskere som har sin 

utdannelse fra vesten bevisstgjøres om sin teoretiske forforståelse om rasjonalitet og 

relativisme.32 Smith mener videre at urfolk som selv er forskere har et stort ansvar. Det er lett 

å bli fanget i den vestlige forskningstradisjonen og glemme hvor man kommer fra.33  

 

Folkets møte med meg skjedde over korte og intense perioder hvor jeg både samtalte med 

folk, besøkte dem i hjemmene deres, deltok i begravelsesseremonier og gudstjenester. Hadde 

jeg oppholdt meg lengre i området, hadde jeg hatt bedre mulighet til å bli kjent med folk og 

bygge opp tillit over tid. Det fortonte seg nok litt rart for enkelte at en hvit kvinne kom helt fra 

Norge for å snakke med dem i disse små samfunnene mange timers reise opp i fjellene. Blant 

enkelte intervjupersoner ble dette mottatt med stor glede. Spesielt en mann hadde i mange år 

stått sentralt i kampen om bevarelsen av landområdene, og han var glad for at noen fra et land 

så langt borte viste oppmerksomhet og forståelse for deres vanskelige kamp. Jeg fikk et 

takkebrev tilsendt i posten etterpå fra denne mannen. 

 

Både min samiske bakgrunn og mitt engasjement i urbefolkningsprogrammet i Kirkenes 

Verdensråd (KV), var viktige ressurser i møte med Mankayansamfunnet. Gjennom arbeidet i 

KV jobbet jeg mye med landspørsmål, både rettet mot Afrika, Latin Amerika og Asia. 
                                                 
30 Smith 2001, s. 3. 
31 Ibid, s.5. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Kunnskapen jeg ervervet gjennom dette engasjementet, er viktig i arbeidet med dette 

hovedfagsprosjektet. I møte med ulike urfolkssamfunn, opplevde jeg også at min samiske 

bakgrunn forankret i reindriften var en viktig ressurs i forståelsen av de prosesser ulike 

urfolksgrupper går igjennom når land går tapt. Reindriftsnæringen er avhengig av 

landområder for å kunne bestå. Stadige tap av landområder og beiteland er blitt et ”være-eller-

ikke-være”- spørsmål for reindriften. Parallelle prosesser finnes blant urfolk i andre deler av 

verden, også i Asia.  

Med sterke subjektive meninger om betydningen av land for urfolk, står jeg i fare for å se 

etter det som ”passer inn” i min egen oppfating. Eget ståsted er en utfordring som enhver 

forsker må være bevisst på uansett hvilket forskningsfelt man går inn i.  

 

Halvorsen vektlegger at som forsker er man ikke bare tilskuer til, men også deltaker i 

samfunnet.34 Det var viktig for meg å ta del i så mye av dagliglivet som mulig mens jeg var 

der. Det ga meg innsikter i hvordan folk lever. Dette innebar både slakting av høns, rensking 

av nøtter, vandring gjennom jungelen for å dra på menighetsbesøk, deltakelse på gudstjenester 

og begravelsesseremonier. Jeg ble også vist rundt på gruveområdet til LCMC. Dette ga meg 

mulighet til å se hvordan folk som lever i umiddelbar nærhet til gruveområdet, er påvirket i 

det daglige liv. 

 

1.3.7.  Validitet og reliabilitet 

 

Måten innsamling av data skjer på, har betydning for selve undersøkelsen. For ethvert 

forskningsarbeid, er derfor validitet og reliabilitet viktig. Begrepet validitet kan gjengis som 

gyldighet eller relevans.35 Det innsamlede materiale må være relevant for problemstillingen. 

Reliabilitet handler om hvor pålitelige målingene er.36 Sier materialet faktisk noe substansielt 

om virkeligheten som kan etterprøves av andre.  

 

Når det gjelder validitet, er spørsmålet om mitt materiale kan besvare problemstillingen på en 

sakssvarende måte. Antall intervjupersoner i denne undersøkelsen er relativt lite. Målet med 

denne undersøkelsen har imidlertid ikke vært å frembringe data som skulle brukes til å 

generalisere om de fenomener jeg har studert. Jeg har først og fremst gått i dybden i en 

                                                 
34 Halvorsen 1993. 
35 Ibid, s. 43. 
36 Ibid, s. 44. 
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bestemt kontekst og forsøkt å danne meg et bilde av hvordan kirkefolk i den episkopale kirke 

og UCCP i Mankayan tenker og handler. Materialet utpeker noen tendenser som jeg ønsker å 

reflektere over i denne oppgaven.  

 

Når det gjelder spørsmålet om reliabilitet, finnes det flere potensielle feilkilder.  

Intervju som foregår på et annet språk enn morsmålet for begge parter eller via tolk, har 

potensial til flere feilkilder. Spørsmålene kunne bli oppfattet på en annen måte enn det jeg 

hadde tenkt, og jeg kunne oppfattet svarene annerledes enn det som faktisk var ment. På 

grunn av språkbarrierer brukte jeg endel tid på å samtale med tolken min etter intervjuene, for 

å forsikre meg om at jeg hadde oppfattet ting riktig. Jeg fikk også utdypet ting som jeg ikke 

hadde fått helt klarhet i underveis i intervjuet. 

 

En annen feilkilde kan være notatene man gjør underveis. Jeg har bare i noen få intervju gjort 

bruk av båndopptak, da jeg følte at det lett skapte avstand mellom meg og intervjupersonen. 

Jeg vurderte det som viktig at intervjusituasjonen var preget av en avslappet og uformell 

atmosfære. Notatene kan derfor være mangelfulle eller ikke korrekt gjengitt i alle tilfeller, 

men jeg forsøkte så raskt som mulig etter intervjuene å gjennomgå dem for å unngå å glemme 

viktige observasjoner eller inntrykk fra intervjusamtalene. Jeg har forsøkt å være bevisst på 

spørsmål rundt validitet og reliabilitet i undersøkelsen, med de forbehold jeg her har gjort 

rede for. 

  

1.4.  Oppbygning av oppgaven 

 

Målet med denne oppgaven er å finne ut på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP kan 

sies å tenke og handle frigjørende sammen med Igorot i kampen om land som trues av 

multinasjonal gruvedrift. Frigjørende tenkning og handling må kunne bidra til at igorot kan 

fortsette å leve i kontinuitet med egen kultur og åndelighet.   

I kapittel 2 presenterer jeg det valgte teoretiske rammeverket som skal gi hjelp til å kunne si 

noe om på hvilke måter kirkenes tenkning og handlinger kan sies å bidra til at Igorot kan 

fortsette å leve i kontinuitet med egen kultur og åndelighet. Jeg presenterer tre perspektiver 

som jeg mener er svært relevante for å kunne besvare problemstillingen. 

Det første perspektivet er hentet fra antropologien og handler om kirkenes evne til å produsere 

meningsbærende lokalitet gjennom ritualer som skaper kontinuitet til Igorot og deres 

produksjon av lokalitet. 

 21



Det andre perspektivet er hentet fra kontekstuell teologi, og vektlegger betydningen av 

konteksten i teologi og diakoni. For Igorot er forholdet til land det mest sentrale i deres 

verdensforståelse, og derfor blir det viktig å se på hvordan den episkopale kirke og UCCP 

forholder seg til det. 

Det siste perspektivet er hentet fra frigjøringsteologien som er opptatt av å skape teologi 

nedenfra og utfra de fattiges ståsted. Frigjøringsteologien utfordrer kirkene til å se på deres 

historiske praksis og se med et kritisk blikk på strukturer som holder livet nede i ufrihet.  

I kapittel 3 gjør jeg rede for hvordan lokale og globale strømninger møttes i Mankayan. Jeg 

gir her et kort riss over historien i Mankayan som også gjenspeiler kirkenes historiske praksis 

i en kolonihistorisk epoke hvor også gruvedriften vokste frem. Denne historien har preget 

Igorot helt frem til i dag. I denne situasjonen representerte og representerer den episkopale 

kirke og UCCP både det lokale og det globale gjennom å være bærere av et globalt budskap 

om frelse og samtidig være en lokal kirke. 

I kapittel 4 går jeg nærmere inn på hvordan kirkene produserer meningsfull lokalitet gjennom 

ritualer. Jeg er videre opptatt av hvordan kirkenes forhold til land kommer til uttrykk i 

gudstjenesteliv spesielt og i kirkenes virke generelt. Hvordan arbeider disse to kirkene for 

rettferdighet i en vanskelig situasjon? Hvor finner de sin teologiske inspirasjon og 

motivasjon?  

I kapittel 5 drøfter jeg de forutgående beskrivelsene i lys av frigjørende tenkning og handling. 

Jeg setter fokus på tenkning om menneskesyn, fellesskap og hvordan kirkene gir retning til 

hva det vil si å være kirke i en globalisert verden. I denne drøftingen bruker jeg blant annet 

diakoniforståelsen i Plan for diakoni i Den norske kirke som eksponent for en vestlig 

diakoniforståelse for å tydeliggjøre behovet for en mer holistisk diakonal tenkning for å kunne 

tenke og handle på en mer frigjørende måte.  

I kapittel 6 oppsummerer og konkluderer jeg oppgaven sett i forhold til oppgavens 

problemstilling. Den lærdommen jeg har fått gjennom denne studien, munner ut i et diakonalt 

utsyn som svar på den diakonale uro som var en viktig motivasjon til å skrive denne 

oppgaven. Den antyder en retning for en tjenende kirke blant urfolk i en global verden. 
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2.  EN FRIGJØRENDE KIRKE 

 

Urfolk mange steder i verden har gjennom kolonisering mistet eller er i ferd med å miste 

kontinuiteten til sine egne tradisjoner og åndelighet. Situasjonen til Igorot i Mankayan er intet 

unntak i denne sammenhengen. Her har kirkene også bidratt gjennom misjonsstrategier som 

så på det fremmede de møtte som hedensk og Gudsforlatt. I tillegg har 

moderniseringsprosessen lagt et ytterligere press på Igorot og deres samfunn. For å kunne 

være en kirke som handler frigjørende, må kirkene derfor etterstrebe å bygge broer mellom 

lokale tradisjoner knyttet til land og det kristne budskap og ta vare på land. Diakonien 

utfordres til å se mennesket og skaperverket i et mer helhetlig perspektiv.  

 

Et viktig utgangspunkt for valg av teori som analytisk rammeverk, er å velge perspektiver 

som kan være meningsfulle for å kunne besvare oppgavens problemstilling: På hvilke måter 

kan den episkopale kirke og UCCP sies å tenke og handle frigjørende sammen med Igorot i 

kampen om land som trues av multinasjonal gruvedrift? 

Hvilket teoretisk rammeverk kan hjelpe meg til å svare hvilken tenkning og handling som kan 

virke til frigjøring, dvs. bidra til at Igorot kan leve i kontiniutet til egen kultur og åndelighet?  

Teori kan sees på som en kritisk forståelse av hvordan det “ukjente” kan kategoriseres og/eller 

det “velkjente” dekonstrueres.37  

 

Det er viktig for meg å presisere at det teoretiske rammeverket er valgt ut fra spesifikke 

situasjonen i Mankayan. I andre situasjoner kan kanskje andre perspektiver være mer 

meningsbærende. Det er likevel mange teoretiske innfallsvinkler som er mulig å se materialet 

ut fra, og dermed må valg foretas. Fokuset mitt er på kirkens tenkning og handlinger i kampen 

om land og hvordan kirkene reflekterer rundt handlingene. Frigjørende handlinger forstår jeg 

som handlinger som bidrar til at Igorot kan leve i kontinuitet til egen kultur og åndelighet i en 

situasjon med stort ytre press fra gruvedriften. Kultur forstår jeg som et system av kunnskap, 

ideer, verdier og regler som ligger bak hva vi gjør og som uttrykkes gjennom det vi gjør.38 De 

frigjørende aspektene ved handlingene vil jeg forsøke å se i forhold til en situasjon med sterkt 

press fra globale markedskrefter gjennom multinasjonal gruvedrift.  

                                                 
37 Fra forelesning 11.04.2005 for samfunnsfagene:”Håndtering av datamateriale. Ulike analyseformer” v/ Marit  
    Haldar, Universitet i Oslo. I forelesningen henviste hun til Stig Eselius’ sin forståelse av teori. 
38 Thorbjørnsrud 1995, s. 21.  
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Den sårbare situasjonen Igorot er i, forsterkes også av en tøff kolonihistorie hvor deres kultur 

og levemåte har blitt forsøkt kontrollert og utradert. Det vil jeg kommer mer tilbake til i  

kap. 3. 

 

Er det noen umiddelbar sammenheng mellom diakoni og landspørsmål? I kirkelig og diakonal 

tradisjon er det nok riktig å si at man ikke umiddelbart kan se den naturlige sammenhengen. 

Det er skrevet mye teologisk litteratur om land, natur og økologi. Det foreligger imidlertid 

ikke så mye diakonal litteratur om samme tematikk, selv om teologi og diakoni henger 

sammen. Diakoni finner sted i skjæringspunktet mellom ord og handling eller teori og praksis 

og må prøves mot hverandre.  

Det kristne menneskesynet er grunnleggende for diakonien. Mennesket er skapt i Guds bilde, 

jf. 1. Mos 1, 26 og menneskets ukrenkelighet følger av dette. Nordstokke poengterer at det er 

viktig å holde frem et helhetlig menneskesyn som han omtaler slik:  

 
”Det vil si at mennesket både er kropp og sjel, og at det dessuten både har en sosial og åndelig side. 

Poenget er at disse sidene ikke skal skilles fra hverandre, men sees i sammenheng.”39

 

Dette menneskesynet står i kontrast til markedstenkningen som styrer multinasjonale 

selskaper verden over. Grunnleggende i markedstenkningen, er at markedet regulerer 

økonomien og menneskene.40 Et størst mulig økonomisk utbytte, er sentralt i alle 

investeringer på det frie marked. Land forstås som en handelsvare og mennesket er først og 

fremst en konsument. Markedstenkningen rammer ikke bare mennesker, men hele 

skaperverket. 

 

Det er imidlertid noe som mangler i dette såkalte “helhetlige menneskesynet” som 

Nordstokke beskriver. For å kunne møte markedstenkningens reduksjonisme og for å kunne 

gi mening i møte med Igorots tenkning om mennesket og dets relasjon til land, må 

relasjonsbildet utvides til å omfatte land. Diakoni i vår del av verden har i stor grad hatt et 

antroposentrisk fokus hvor mennesket står i sentrum med tanke på omsorg og avhjelping av 

nød. Mennesket forstås langt på vei som atskilt fra land. Denne forståelsen av mennesket er 

svært annerledes blant Igorot som har en holistisk tilnærming hvor mennesket er tett vevd 

sammen med alt det skapte. Dette skal jeg utdype mer i kap. 2.1.   

                                                 
39 Nordstokke 2002, s. 25. 
40 Bauman 1998. 
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Problemet med diakoniens sterke fokus på menneskets ukrenkelighet til fordel for 

ukrenkeligheten til resten av skaperverket, er at den ikke klarer å svare på de utfordringer 

Igorot står overfor i Mankayan. Det er også lite sakssvarende å bruke kun tradisjonelle 

antroposentriske frigjøringsperspektiver med fokus på de fattige eller å se teologien ut fra de 

fattiges ståsted. Igorots utfordring er å kunne fortsette å leve i relasjonell kontinuitet til land, 

til Moder jord.  

 

Det er en sammenheng mellom kolonihistorien og Igorots situasjon i dag, både 

identitetsmessig, åndelig og sosialt. Kolonihistorien har vist at den beste måten å frata folk 

verdighet på, er å angripe kulturen og forsøke å ta den fra dem. Nordstokke hevder at det ikke 

er mulig å vise omsorg for svake og undertrykte uten at en samtidig viser respekt for den 

kulturen vedkommende er en del av.41 Jeg vil hevde at frigjørende diakonal handling 

forutsetter at man viser respekt for folkets kultur og lærer den å kjenne.  

 

I det følgende vil jeg gjøre bruk av tre perspektiver som jeg ser som nødvendige for å forstå 

på hvilken måte kirkene kan sies å tenke og handle frigjørende i den virkeligheten jeg møtte i 

Mankayan. Eller sagt på en annen måte: hva er det kirkene tenker og gjør som bidrar til at 

Igorot kan fortsette å stå i kontinuitet med egen kultur og åndelighet gjennom sitt nære 

forhold til land? Disse perspektivene henter jeg for det første fra antropologien om 

produksjon av lokalitet, for det andre fra kontekstuell teologi med fokus på land som 

kontekstuelt utgangspunkt og for det tredje fra frigjøringsteologiens fokus på strukturkritikk 

og frigjøring av bevisstheten. Disse perspektivene er viktige for å kunne beskrive kirkenes 

tenkning og frigjørende handlinger i kampen om land sammen med Igorot i møte med 

gruvedriften.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Nordstokke1994, s. 93. 
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2.1.  Handlinger som bidrar til produksjon av lokalitet 

 

I dette kapitlet skal jeg se handlinger ut fra deres evne til å produsere lokalitet. Produksjon av 

lokalitet er et kjent begrep fra antropologien som jeg vil utdype nærmere i det følgende sett i 

sammenheng med globalisering som fenomen. 

 

Urfolk over hele verden har vært utsatt for kolonisering som i sin tur ledet til sterkt press på 

deres kultur og levesett. Mange har opplevd presset så stort at de ikke øynet annet valg enn å 

gi opp sin egen kultur og bli assimilert inn i storsamfunnet. Mange har betalt en høy pris for å 

gi opp sitt eget, og det er ikke uten grunn at rusmisbruk, selvmord og andre sosiale problemer 

preger mange urfolkssamfunn i dag.42 Samtidig er det fortsatt mange urfolk som lever i 

kontinuitet til sitt eget folks historie samt kulturelle og åndelige verdier. Kristningen av Igorot 

gikk relativt tregt, og de har derfor også klart å bevare en god del av sin kulturelle egenart. 

 

Igorot forstår seg selv som et kollektiv hvor livet sees i sammenheng med dets tilknytning til 

land, til hverandre og alt annet som lever og er til. Ånder bor i landområdene og ødeleggelse 

av land rammer også åndeverdenen. Som jeg tidligere har understreket, har man en holistisk 

forståelse av mennesket og dets tilknytning til det skapte. Dette er en stor utfordring for 

diakonien hvor hovedfokuset ofte er på mennesket. Omsorg og fellesskapsbygging er primært 

knyttet til de menneskelige relasjoner og inkluderer ikke uten videre felleskap med 

skaperverket. For Igorot, er livet vevd inn i skaperverket og skaperverket har en egenverdi 

som ikke menneskene kan handle og vandle med slik de selv måtte ønske. Land kan derfor 

ikke gjøres til en handelsvare som kan kjøpes og selges. Landet eller jorden der man bor og 

lever er utgangspunkt for identitet og kontinuitet som folk. Begrepet identitet stammer fra det 

latinske idem som betyr lik. Med utgangspunkt i dette kan man si at identitet handler om 

likhet og forskjell over tid. 43 Det er et relasjonelt begrep, og som fenomen skapes og utvikles 

det alltid i samhandling med andre. Identitet dreier seg med andre ord om forholdet mellom 

person og samfunn, om hvem man er i forhold til andre.44

 

                                                 
42 Tinker 2004. 
43 Thorbjørnsrud 1995, s. 39 
44 Ibid, s. 39 
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Urfolks holistiske tenkning møter motstand i markedstenkningen som spres over hele kloden 

ikke minst gjennom multinasjonale selskapers aktivitet. Lukas Vischer skiller mellom 

multinatinalization og globalization som begge henger nøye sammen: 

 
“A new phenomenon is multinationalization, the interpretation of national economic systems through 

transnational initiatives for the exploitation of resources, production and commerce. More and more the 

principal actors are the multinational corporations. Globalization goes a step further. Through binding 

intergovernmental agreements, space should be created for the free competition of economic forces 

within a single global market”. 45

  

Globalisering av markedene skaper et stadig større spillerom for de frie markedskreftene som 

øker presset på små samfunn. Globalisering kan forstås som en strømning i tiden bestående av 

et stort nettverk av aktører. Robert J. Schreiter forstår globalisering som: 

 
”the increasingly interconnected character of the political, economic, and social life of the peoples on 

this planet”.46  
 

Gjennom globaliseringsprosessen er målet for store gruveselskap å oppnå fri konkurranse på 

verdensmarkedet slik at hindringer for maksimal profitt tas bort. Jo større og mektigere 

selskapene er, jo større er deres muligheter for å vinne frem på verdensmarkedet. Omfattende 

gruvedrift må derfor sees i sammenheng med globale forhold som gir disse spillerom på en 

helt annen måte enn før. Lokale interesser settes opp mot en overmakt hvor det ofte er 

vanskelig å vinne frem nettopp fordi selskapene kan legitimere sin virksomhet ut fra 

transnasjonale avtaler.  

 

I en situasjon med sterkt globalt trykk beskriver antropologen Arjun Appadurai to aspekter 

som henger nøye sammen og som er viktige for en nasjonalstat i møte med transnasjonal 

destabilisasjon. Appadurai skiller mellom nabolag (neighborhoods) og lokalitet (locality).47 

Lokalitet forstås primært som det relasjonelle og kontekstuelle, mens nabolag forstås som 

faktiske lokalsamfunn med potensial til reproduksjon. Spørsmålet er hvordan lokalitet som et 

aspekt ved sosialt liv, relaterer seg til slike nabolag eller lokalsamfunn. Lokalitet produseres i 

et lokalsamfunn og er svært sårbart.   

                                                 
45 de Santa Ana 1998, s. 36. 
46 Schreiter 1999, s. 5. 
47 Appadurai 1996. 
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Et viktig aspekt ved produksjon og opprettholdelse av lokalitet, er ritualer. Ritualer kan 

forstås som faste ordninger48 for handlinger som både legemliggjør lokalitet og lokaliserer 

mennesket i sosialt og romlig definerte samfunn49.  Ritualene gir rom for livsfortellingen. 

Stifoss-Hanssen peker på at ritualets styrke er møtet mellom den personlige fortellingen og 

den store fortellingen i ritualet.50 Her kan blant annet nevnes Igorots ritualer i forbindelse med 

dyrking av ris og grønnsaker samt begravelser. Begge ritualene er nært knyttet opp mot 

folkets nære forhold til jorden. Måten man utfører ritualene på, følger lange tradisjoner og 

overgis fra de eldre til de yngre i samfunnet. Dette er eksempler på hvordan lokalitet 

produseres. Appadurai sier:  
 

”....space and time are themselves socialized and localized through complex and deliberate practices of 

performance, representation and action.”51

 

Mye av det vi kaller lokalkunnskap er, i følge Appadurai, egentlig kunnskap om hvordan 

produsere og reprodusere lokalitet i situasjoner hvor det råder usikkerhet enten det gjelder 

sosialt liv, økologi eller jordens fremtid. Lokalkunnskapen produserer både pålitelige lokale 

subjekt og pålitelige lokale nabolag hvor lokale subjekt kan bli gjenkjent og organisert. 

Appadurai sier: 

 
”....local knowledge is not only local in itself but, even more important, for itself”.52

 

Produksjon av lokalitet gjennom ritualer, er for urfolk en måte å stå i kontinuitet til egen 

kultur, åndelighet og til forfedrene. Ritualene som er med på å produsere lokalitet i 

Mankayan, er under sterkt press. Spesielt siden mange av disse ritualene er knyttet til land 

hvor folket lever og bor. Når land blir tatt fra Igorot, står man i fare for oppløsning av 

lokalsamfunn hvor sosial desintegrasjon kan bli følgen. Desintegrasjonen handler blant annet 

om at tap av land fører til tap av mulighet til å stå i kontinuitet til forfedrene og de tradisjoner 

som er blitt overlevert fra disse. Mange av ritualene handler nettopp om å stå i kontinuitet til 

forfedrene og ritualer knyttet til land er ett eksempel på dette. Brudd på denne kontinuiteten 

                                                 
48 Kunnskapsforlagets fremmedordbok 1990 definerer ritualer som en fast ordning. Jeg forstår denne  
    definisjonen som en fast ordning for handling som enten kan være bevisst eller ubevisst. 
49 Appadurai 1996. 
50 Stifoss-Hanssen 1999, s. 122. 
51 Appadurai 1996, s. 180. 
52 Ibid, s. 181. 
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får negative konsekvenser for identiteten fordi land som fundamentet for identiteten, blir 

borte.  

 

Kirker er formidlere av et universelt budskap om frelse. I lokalmenigheter produserer også det 

kirkelige fellesskapet lokalitet gjennom ritualer. Nattverd og begravelser er eksempler på slike 

ritualer. Det er viktig for min oppgave å få en forståelse av hvorvidt kirkene tar opp i seg noen 

av de lokale ritualene knyttet til f.eks. gudstjenestefeiringer og begravelser. Det er ingen 

automatikk i at kirkenes produksjon av lokalitet gjennom sine ritualer er med på å produsere 

lokalitet som er meningsbærende for lokalsamfunnet der de er. Som vi skal se i Kap. 3.2 har 

Igorot opplevd mange brudd og forsøk på brudd av kontinuiteten til egen kultur gjennom 

kolonihistorien. Nettopp derfor bør opprettholdelse av kontinuitet til folkets tradisjoner være 

et prioritert område også for kirkene for å bidra til å hindre desintegrasjon og sammenbrudd. 

Sett i et diakonalt perspektiv er dette et av de største omsorgsbehovene Igorot har i dag , og 

fokus på fellesskapet må funderes på produksjon av lokalitet som tar den lokale konteksten på 

alvor. Denne produksjonen av lokalitet settes blant Igorot i direkte sammenheng med 

forholdet til land. Dette utfordrer diakonien til å se fellesskapet ikke bare i lys av 

menneskelige relasjoner og dets forhold til Gud, men også å inkludere fellesskapet med land. 

Denne holistiske tilnærmingen utfordrer til å tenke inklusivt om fellessKap. Frigjøring må 

sees i sammenheng med at både mennesker og land må ha like muligheter til å eksistere, side 

om side.  

 

Hvilken sammenheng er det så mellom kirkenes evne til å produsere lokalitet som er 

meningsbærende for Igorot i Mankayan og det lokalsamfunnet som kirkene er en del av? 

Dette bringer meg over på det neste teoretiske perspektivet om hvordan kunnskap om 

konteksten har betydning for frigjørende tenkning og handling. Kontekstuell teologi er etter 

mitt syn sentralt også for diakonal tenkning og handling, og jeg legger derfor til grunn 

elementer fra kontekstuell teologi. 
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2.2.  Kontekstens betydning 

 

Kirkelige handlinger eller diakonalt arbeid finner alltid sted i en bestemt situasjon, i en 

kontekst. Begrepet kontekst er egentlig hentet fra filologien, og refererer til det som omgir en 

tekst. Det som kommer før og etter en gitt tekst er av betydning for forståelsen av teksten 

selv.53 Overført til teologiens og diakoniens område, betyr det f.eks. at Bibelens tekster også 

finner sted i en bestemt sosial, kulturell og økologisk situasjon og det påvirker også innholdet. 

På samme måte blir også kirkens budskap møtt og mottatt i bestemte situasjoner og kontekster 

som igjen vil påvirke forståelsen av dets innhold. Det er av avgjørende betydning for 

teologisk refleksjon å kjenne denne konteksten for å kunne si noe om hva frigjørende 

handlinger kan innebære på ”dette sted”. Teologen Sigurd Bergmann formulerer følgende 

som et viktig utgangspunkt for den såkalte kontekstuelle teologien: 
 

”Theology should be a living meeting between a universal Gospel and the specific reality where people 

are”.54

 

Konteksten, den verden som folk lever innenfor, er bestemmende for hvordan responsen på 

det kristne budskap vil og må være.55 Et universelt eller globalt evangelium må slå rot lokalt 

for at det skal kunne være meningsbærende og frigjørende.  

I kontekstuell teologi, vektlegges den sosiokulturelle og økologiske situasjonen som viktig for 

tolkningen av Guds fortsatte åpenbaring i verden.56 Et viktig inkarnatorisk spørsmål er: 

hvordan blir Gud ”kjøtt” i konkrete situasjoner eller kontekster? Og hvordan handler Gud 

frigjørende i denne situasjonen? Teologiens oppgave i dette perspektivet handler om å tolke 

”Gud i funksjon” og ”Gud her og i dag for oss”.57 Bergmann sier at å kontekstualisere betyr: 
 

”to heighten the consciousness of the significance of the context of thinking and acting.”58

 

Denne bevisstgjøringen Bergmann beskriver, burde være sentral også i diakonien. Den 

kontekstuelle teologien søker ikke bare å samle erfaringer fra en bestemt kontekst, men også å 

være i dialog med konteksten. Mange urfolk sliter enda i dag med skamkomplekser over egen 

bakgrunn pga. kolonihistorien som lærte dem at deres kultur og religion var hedensk og 

                                                 
53 Bergmann 2003. 
54 Ibid, s. 3. 
55 Donovan 1995. 
56 Bergmann 2003. 
57 Ibid. 
58 Ibid, s. 2. 
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mindreverdig. For Igorot var møtet med den tidlige kristne misjon ofte ensbetydende med å 

måtte gi opp sin egen kultur og tradisjon og motta det verdensvide kristne budskap, gjeldende 

til alle tider uavhengig av situasjonen. Misjonsarbeid med manglende sensitivitet til den 

lokale konteksten, førte mange steder til tap av kontinuitet til egen kultur. Denne 

”misjonserfaringen” har enda den dag i dag negative ringvirkninger inn i mange 

urfolkssamfunn, også i Filippinene. Skam og mangel på stolthet over eget opphav, er ikke 

uvanlig. Marginalisering i samfunnet er med på å øke denne negative sirkelen og kan sees på 

som en kollektiv byrde.59 Ettersom historien bidrar til å skape hvem vi er, er en slik kollektiv 

byrde også med på å produsere lokalitet, dvs. den overføres fra generasjon til generasjon. 

Når kirkene søker å stå i kontinuitet til folkets kultur, gir kirkene samtidig signaler om at 

kulturen er noe verdifullt, Gudvillet og Gudskapt. Kirkenes produksjon av lokalitet i 

kontinuitet med folkets egne tradisjoner, kan bidra til større stolthet over det man er der man 

er. Når kirken vektlegger at alt og alle er skapt av Gud, må det også være Guds vilje at man er 

skapt med ulike språk, tradisjoner og væremåter.60  

 

Et folk som mangler tiltro til sitt eget, blir lettere et bytte for moderniseringsprosessen. Denne 

prosessen påvirker i større og større grad lokalsamfunn og legger press på disse. Den kan 

beskrives ut fra fire aspekter.61 Tradisjonen mister sin normative betydning, 

dekontekstualisering skjer hvor mobilitet og evne til tilpasning ved raske endringer er 

viktigere enn å være rotfestet et bestemt sted, mennesker og ting kan byttes ut og kolonisering 

av livsverdenen skjer gjennom systemet.62 Multinasjonal gruvedrift er bærere av alle de fire 

aspektene. Det blir viktigere å utnytte naturressurser og akkumulere kapital, enn å ivareta 

tradisjoner knyttet til stedene. Effektiv ressursutnyttelse som kan skape profitt, blir viktigere 

enn å ha fokus på en langtidsforpliktelse i forhold til stedet og folket som bor i området.  

 

Gruvearbeiderne følger gruveselskapene etterhvert som de etablerer seg i nye områder når 

mineralene tar slutt ett sted. De samme arbeiderne kan lett byttes ut dersom de f.eks. krever 

høyere lønninger eller blir plagsomt opptatt av arbeiderrettigheter. Jürgen Habermas hevder at 

systemet med pengeøkonomi koloniserer i rask fart sfærer av virkeligheten i lokale 

                                                 
59 Tinker 2004. 
60 Johannes Åpenbaring 7:9 beskriver hvordan alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål en dag skal  
    samles foran Guds trone og love Gud. Dette verset gir et bilde av et stort mangfold av troende. 
61 Bergmann 2003, s.14. 
62 Ibid, s. 14. 

 31



livsfellesskap.63 De raske endringene som pengeøkonomien fører med seg i en markedsstyrt 

verden, fører også til manglende forutsigbarhet. Betydningen av familiebånd, venner og slekt 

svekkes til fordel for forretningskontrakter.  

 

I Benguetprovinsen med mange fattige familier, har arbeid i gruvene vært eneste utvei for 

overlevelse. En taktikk selskapet har brukt over mange år for å få kjøpe land fra 

lokalbefolkningen, er å love dem arbeid i gruvene. Det som så har hendt mange steder, er at 

gruveselskapene flytter videre så snart alle mineralressursene er utvunnet. Da står familiene 

både uten land og jobb. Eneste mulighet til å overleve nå, er å flytte til andre steder eller følge 

selskapet til neste sted for å prøve å få fornyet arbeidskontrakt.  

En rotfestet tiltro til egne verdier og kultur, er en forutsetning for å greie å stå imot presset fra 

moderniseringsprosessen. For Igorot er ikke land noe som kan selges, fordi det er Kabunian 

(Gud) og ikke menneskene, som eier land. Denne forståelsen er sentral i bevarelsen av landet.  

 

Det er i møte med denne virkeligheten, at det er interessant å se hvordan den episkopale kirke 

og UCCP tenker og handler og hvordan de ser på sin egen rolle. Mange kristne i sør hevder at 

den vestlige teologis manglende fokus på lokal kontekst, har bidratt til den urettferdige 

eurosentriske kolonihistorien som har vart helt frem til i dag.64 Fra et kontekstuelt ståsted, blir 

teologi en oppgave for folket selv i forskjellige kontekster hvor de tolker sine erfaringer av 

Skaperen og Frigjøreren. Kontekstuell teologi er skapelsesteologi hvor det profane og det 

sakrale ikke er motsetninger. Målet er refleksjon og erfaringer med den levende Gud, som 

oppholder seg i skapelsen for at den skal overleve og fornyes. Det leder over til å utdype 

stedets betydning for kontekstuell teologi. 

 

2.2.1.  Stedets betydning i kontekstuell teologi 

 

Det er mange sider ved en lokal kontekst som kan gjøres til gjenstand for teologisk refleksjon. 

Da Ecumenical Association of Third World Theologians (EATWOT) ble grunnlagt i 1976 i 

Dar es Saalam, formulerte delegatene seks dimensjoner for å forstå konflikter i verden. Disse 

var knyttet til økonomiske forskjeller, klasseforskjeller, geografiske forskjeller, 

kjønnsforskjeller, etniske forskjeller og kulturelle forskjeller. Alle disse aspektene kan også 

være relevante når man tar for seg en lokal kontekst for å finne ut hvordan den ser ut. 

                                                 
63 Bergmann 2003, s.14. 
64 Ibid. 
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Bergmann knytter an en syvende dimensjon som også gir mening i en urfolkskontekst. Det er 

konflikt mellom utnyttelse av naturen, interessene i nord og overlevelsesinteressene til 

naturlige samfunn. Han sier: 

 
”We can, therefore, differentiate between exploiters and victims in cultural ecosystems. Both humans 

and other organisms can sometimes be victims of the same cultural ecological violence.”65

 

Sett fra et slikt ståsted, kan de nødstedte finnes både i samfunnet og i økosystemet i naturen. 

Å gi stemme til de ”fattige og undertrykte” kan bety å gi stemme til både mennesker og andre 

undertrykte organismer i økosystemet. Perspektivet er i denne sammenhengen interessant, 

fordi han beveger seg bort fra et antroposentrisk utsyn mot konflikter i verden, men kopler 

mennesker og skaperverket sammen. 

 

Igorot har en rekke hellige steder som er faktiske steder i deres landområder. Disse stedene er 

del av det landskapet der folket lever sine liv. De hellige stedene er steder hvor ritualer utføres 

som bidrar til produksjon av lokalitet og som styrker fellesskapet. I artikkelen “Samiske 

hellige steder i dag” skriver Jorunn Jernsletten om hvordan man kan forstå landskap.66 Hun 

tar utgangspunkt i den britiske sosialantropologen Tim Ingold som hevder at man ikke kan 

lære å forstå landskap gjennom muntlig tradisjon. Fortellinger og myter er avhengig av at man 

kjenner landskapet det fortelles om.67 Denne kunnskapen om landskapet skaper i følge Ingold 

en intuitiv forståelse som danner grunnlaget for etiske prinsipper omkring samspillet mellom 

menneske, dyr og miljø. Sammenhengen denne kunnskapen springer ut av er grunnleggende, 

og kan derfor ikke uten videre overføres til andre kontekster. Å bryte båndene mellom folk og 

det landskap de har tilhørighet til, innebærer i følge Ingold derfor å kutte båndene til den 

historiske fortiden som har gjort folk til det de er.68 Dette kan også forklare hvorfor land ikke 

er omsettelig i penger for Igorot. Det som fremstår som frigjøring og fremskritt for en kultur 

kan bety ofring og ruin for andre. Her er kjøp og salg av land et godt eksempel hvor 

markedstenkning og urfolks tenkning om land er på direkte kollisjonskurs med hverandre 

fordi verdensbildene er grunnleggende forskjellige. Verdensbilde forstår jeg som en 

virkelighetsoppfatning som medlemmer av en kultur bekjenner seg til.69 Det bidrar til å forme 

vår forståelse av egen plassering i verden, og andres posisjon i forhold til oss. For Igorot er 
                                                 
65 Bergmann 2003, s. 22. 
66 Jernsletten 2003. 
67 Ibid. 
68 Ingold 2000. 
69 Thorbjørnsrud 1995, s. 83. 
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land selve grunnlaget for livet mens det for det multinasjonale gruveselskapet er grunnlag for 

profitt. 

 

Ut fra en kontekstuell teologisk forståelse, kan ethvert sted i skaperverket forstås som et 

mulig sted for åpenbaring. Hvert sted er skapt som en mulig agent for samarbeid med den 

frigjørende Gud og har en egenverdi som ikke skal ofres på profittens alter. Derfor er også 

Igorots hellige steder ute i naturen viktige å ta vare på. Igorots nære relasjon til land generelt 

og til disse hellige stedene spesielt, utgjør et svært viktig aspekt ved den lokale konteksten i 

Mankayan. Denne virkelighetsforståelsen står i skarp kontrast til markedstenkningen. 

 

2.2.2.  En virkelighetsforståelse som gir retning i postmodernismen 

 

Den lokale konteksten i Mankayan er kompleks. Møtet mellom Igorot og det multinasjonale 

gruveselskapet kan på mange måter kaste lys over postmodernismen. Roald Kristiansen 

definerer postmodernismen som oppgjøret med den rasjonalistiske opplysningstidens 

livsanskuelse og det moderne menneskets dogmer.70 Moderne gruvedrift har vokst frem i 

kjølvannet av den sterke troen på vitenskapen og det teknologiske fremskritt. Den har ført til 

økt materiell velstand, i alle fall i den vestlige del av verden. Mineraler kan produseres for en 

langt billigere penge i fattige land enn i vesten selv om det får store økologiske konsekvenser 

for land i sør. Samtidig reiser denne utviklingen store spørsmål med hensyn til etikk, verdier 

og målsettinger for menneskenes liv. Grov utnyttelse av jorden gjennom multinasjonal 

gruvedrift, bekrefter det materialistiske verdensbildet og skaper behov for en ny retning for at 

jorden skal kunne overleve.  

 

Økoteologi er et eksempel på et teologisk bidrag inn i det postmoderne samfunn.  

Gud som skaper av alt som lever og er til dannet en viktig basis for de første kristnes tro. Gud 

som frelste verden gjennom Jesus Kristus var den samme Gud som hadde skapt alt som er til. 

Dermed var det skapt et skarpt skille mellom kristendommen og hellenistisk dualisme som så 

på naturen som noe man måtte frigjøres fra.   

 

I dag råder en virkelighetsforståelse som reduserer den naturlige verden til kun å være et 

redskap for menneskers behov.71 Kristendommen har gjennom historien på mange måter 

                                                 
70 Kristiansen 1993. 
71 Ibid. 
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bidratt til denne virkelighetsforståelsen ved å ikke anerkjenne de uløselige bånd mellom 

mennesket og det øvrige skaperverk, slik som de første kristne gjorde. Pietismens fokus på 

personlig frelse er et slikt eksempel. Den bidro også til en individualistisk frelsesforståelse 

hvor skaperverket forøvrig var relativt uinteressant. En tolkning av mennesket som herskere 

over jorden, har også bidratt til en degradering av det øvrige skaperverkets betydning. 

 

Urfolks virkelighetsforståelse hvor det er en uløselig forbindelse mellom menneskene og 

jorden, kan bidra til å finne tilbake til en mer holistisk tenkning om Gud som skaper av alle 

ting.  

Økologisk teologi har vokst frem de siste årene og beskrives av Kristiansen som et 

engasjement for å gjenetablere forbindelse mellom religion og virkelighet, teologi og 

kosmologi.72 Det var denne forbindelsen som ble brutt ved opplysningstidens inntog. 

Teologien ble, i følge Kristiansen, fanget mellom illusjon (premodernistisk religion) og 

restriksjon (en kantiansk teologi begrenset til moralens og følelsenes domene og som ble 

utgangspunktet for modernismens religion).73 Et viktig mål for økologisk teologi er å 

integrere virkelighetsforståelse og meningsskapende aktivitet.  

Virkelighetsforståelsen til Igorot kan, sammen med økoteologien, bringer nye innsikter til 

frigjørende diakonale handlinger når land trues. Samtidig er det også slik at det ikke er 

tilstrekkelig ha en “riktig” tenkning om hvordan vi bør kjempe for å bevare landområder. 

Dersom denne tenkningen skal kunne leve videre og overføres mellom generasjoner, 

forutsetter det langt på vei at land blir bevart. Dersom det er slik at det å bryte båndene 

mellom Igorot og landskapet er å kutte båndene til den historiske fortiden som har gjort Igorot 

til det de er, må man også rette søkelyset mot de strukturer som gjør ødeleggelse av land 

mulig.  

 

Fordi land er så viktig for Igorot og fordi Gud også kan åpenbare seg gjennom hellige steder 

knyttet til land, må kirkenes praktiske handlinger også vise vilje til å verne om land. Samtidig 

akselererer altså moderniseringsprosessene både i fart og utbredelse godt hjulpet av strukturer 

i verdensmarkedet som i mange tilfeller krenker menneskets verdighet og muligheter til 

selvbestemmelse. Derfor vil det være nødvendig at kirkene også retter søkelyset mot de 

strukturer som truer Igorots mulighet til å leve i kontinuitet med egen kultur og åndelighet i 

nær tilknytning til land. 

                                                 
72 Kristiansen 1993, s. 18. 
73 Ibid, s. 18. 
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2.3.  Frigjøring fra krenkende strukturer 

 

Det tredje perspektivet som kan kaste lys over på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP 

kan sies å tenke og handle frigjørende sammen med Igorot i kampen om land mot 

multinasjonal gruvedrift, er hentet fra frigjøringsteologien som er en av flere såkalte 

kontekstuelle teologier.74 Frigjøringsteologien gir viktige perspektiver på hvordan urettferdige 

globale strukturer holder både mennesker og skaperverket nede i ufrihet. Uten strukturkritikk 

og strukturendrende arbeid side om side med de andre perspektivene jeg har gjort rede for, er 

det vanskelig å snakke om en reell frigjøring. Det hjelper lite om kirkene har en tenkning som 

ivaretar Igorots tenkning om land og kosmologi, dersom grunnlaget for denne tenkningen, 

landet, blir tatt fra dem gjennom grådig gruveaktivitet. Et kirkelig engasjement for å bevare 

landområdene, må nødvendigvis også adressere strukturer som setter begrensninger og skaper 

desintegrasjon. I møte med fattige samfunn som i stor grad blir forsøkt styrt av en overmakt, 

gir frigjøringsteologien en viktig forståelsesramme for kirkenes tenkning og handling.  

Frigjøringsteologien utviklet seg opprinnelig i den katolske kirke i Latin-Amerika i 1960 

årene, og har inspirert kirker på andre kontinenter til å utvikle sine egne former for 

frigjøringsteologi ut fra egne, lokale kontekster. Det var tre viktige faktorer som bidro til 

fremveksten av frigjøringsteologien: politiske endringer og økt opposisjon mot vestlig 

imperialisme i 1960-70 årene, fornyelse av den katolske kirke i Latin Amerika rundt 2. 

Vatikankonsil og fornyelse av teologien. Tema som frigjøring, muligheter sett fra de fattiges 

ståsted (option of the poor) og etablering av basismenigheter var viktige faktorer i fornyelsen 

av den katolske kirken. 

 

I 1971 ble boken A Theology of Liberation utgitt som Gustavo Gutiérrez hadde skrevet. 

Boken ble til som resultat av en studieprosess blant en gruppe katolske teologer med 

Gutiérrez i spissen. Hva var så det nye i frigjøringsteologien? I boken A Theology of 

Liberation, poengterte Gutiérrez at teologien har gjennomgått mange endringer historisk sett. 

I de første århundrer, tok teologien form som visdom som var nært knyttet til det åndelige liv. 

Fra det 12. århundre etablerte teologien seg som vitenskap. Den ble en intellektuell disiplin i 

skjæringspunktet mellom tro og fornuft. Etter kirkekonsilet i Trent, ble den vitenskaplige 

siden ved teologien degradert. Teologi ble nå en forklaring på troens fremvekst. I den nye 

                                                 
74 Bergmann 2003. 
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situasjonen i Latin- Amerika, hevdet Gutiérrez at teologien hadde utviklet seg til å bli en 

kritisk refleksjon over praksis: 

 
”Theology of liberation offers us not so much a new theme as a new way to do theology. Theology as 

critical reflection on historical praxis is a liberating theology, a theology of the liberating transformation 

of the history of mankind…”75

 

En kritisk refleksjon over historisk praksis er grunnleggende i frigjøringsteologien, fordi den 

også tvinger kirkene til å se hvordan de har bidratt til undertrykkelse og hvordan de kan endre 

på dette i dag. Kritisk refleksjon over historisk praksis er bestemmende for innholdet i 

teologien i dag. Praksis i denne sammenhengen, er den ekklesiologiske praksis76. Forut for 

den kritiske refleksjon, er den frigjørende praksis hvor teologen forplikter seg selv til de 

fattige, til de klasser av mennesker som blir utnyttet og undertrykt. Denne praksisen beskriver 

Wostyn som følger: 

 
”This praxis demands a radical questioning of the social order, a commitment to change this order, a 

search to arrive at a political system in which people will participate, a readiness to face conflict, a 

solidarity with the poor manifested in lifestyle.”77

 

Et viktig aspekt ved frigjøringsteologien slik den utviklet seg i Latin-Amerika er den konkrete 

handling som søker å oppnå rettferdighet der urettferdighet rår og der fattiges rett holdes 

nede. I et frigjøringsteologisk perspektiv blir det viktig å se på maktstrukturene og våge og 

avdekke hvordan systemene holder mennesker nede i fattigdom og nød. Frigjøringsteologien 

er kontekstsensitiv i den forstand at man må se på hva som konkret gjør at mennesker på 

bestemte steder lider nød.  

Frigjøringsteologien utfordres imidlertid av Bergmanns forståelse hvor både mennesker og 

andre organismer i økosystemet kan bli holdt nede i ufrihet pga. av grådig utnyttelse av 

ressurser (se kap. 3.2.1). Frigjøringsteologien utfordres til å utvikle en mer holistisk forståelse 

av relasjoner og hvem og/eller hva som undertrykkes. Dette vil jeg komme tilbake til i en mer 

utdypende drøfting i kap. 5.  

 

                                                 
75 Wostyn 1986, s. 14. 
76 Ekklesiologi er læren om kirken og dens grunnsetninger i følge Kunnskapsforlagets fremmedordbok 1990.   
    Kirkens historiske praksis viser hva som har formet kirkeforståelsen, hva som har vært sentralt og hva som er  
    blitt tilsidesatt gjennom denne praksisen. 
77 Wostyn 1986, s. 15. 
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Frigjøringsteologiens overordnede mål er å være en profetisk røst som kan lede til 

rettferdighet og frigjøring i en situasjon hvor undertrykkelse og slaveri rår.  

For å oppnå dette, må den teologiske metode kombinere ulike disipliner som teologi og 

sosiologi. Teologen Wostyn sier:  

 
”Theology should combine the disciplines that open up the past with the disciplines that help to explain 

the present, and should attempt to relate past and present when dealing with the Word of God”.78

 

En teologi som stivner i en antroposentrisk teologisk tenkning uten å ta høyde for land som en 

relasjonell størrelse, kan vanskelig bidra til frigjøring i en situasjon hvor mennesker definerer 

sine liv i nær tilknytning til land. Endringer i verden på grunn av økende globalisering har 

skapt nye utfordringer også for kirkene. Multinasjonal gruvedrift er gjort mulig gjennom disse 

endringene. Det maktapparatet som disse har i ryggen gjennom markedsstyringen i den 

globale økonomien, gjør at de har stor mulighet til å utnytte jordens ressurser selv om det 

skjer på bekostning av land og folk. Kirkene er bærere av et globalt budskap om forsoning og 

gjenopprettelse av brutte relasjoner. Globalisering har også gjort det lettere for kirkene å 

samhandle på kryss av landegrenser, og den økumeniske bevegelse er et eksempel på dette. 

Kirkenes Verdensråd består av mer enn 340 medlemskirker79 over hele verden og 

globalisering er et sentralt tema i deres arbeid. Både den episkopale kirke og UCCP er 

medlemmer gjennom National Council of Churches in the Philippines (NCCP). Dette globale 

økumeniske fellesskapet gir en større tyngde til å inngå i dialog om viktige globale spørsmål 

på den globale arena. 

 

Både den episkopale kirke og UCCP befinner seg i en minoritetssituasjon sett i forhold til den 

katolske kirke som mer enn 80 % av befolkningen i Filippinene tilhører. Særlig UCCP har et 

sterkt sosialetisk engasjement hvor fokus på strukturell vold80 er et sentralt anliggende. Det 

har også ført til at bare siden januar 2005, er flere prester i UCCP blitt tatt av dage av militære 

midt i deres arbeid for rettferdighet for de fattigste i landet, urfolk inkludert. I denne 

situasjonen har KV bidratt til dialog med den filippinske regjering sammen med kirkene om 

denne kritiske situasjonen. Uten endringer av urettferdige strukturer som bidrar til utarming 

av jorden, er det også vanskelig å forhindre utarming av Igorots kultur og levemåte. De 

henger uløselig sammen og må sees ut fra denne helheten. 
                                                 
78 Wostyn 1986, s. 17. 
79 http://www.wcc-coe.org/wcc/who/index-e.html, Dato: 20.10.05. 
80 Strukturell vold forstår jeg som en systemisk måte å holde mennesker nede i ufrihet og fornedrelse.  
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2.3.1.  Frigjøring av bevisstheten 

 

En fare med frigjøringsteologien, er at også den kan fremstå imperialistisk dersom man ikke 

er bevisst på at man må arbeide tett sammen med de fattige og marginaliserte. Man må både 

forstå folkets ståsted og eget ståsted. Den latinamerikanske pedagogen Paulo Freire har sagt 

det slik: 
 

”Transformation is only valid if it is carried out with the people, not for them.”81

 

Man må kjenne den lokale konteksten og man må vite hva som er verdifullt i samfunnet man 

søker å arbeide i. I følge Freire er frigjøring av menneskets bevissthet helt sentralt i alle 

frigjøringsprosjekt. For han var frigjøring bare mulig gjennom frigjøring av menneskets 

bevissthet og gjennom å tillate mennesket selv til å bli subjekt i historie og kultur. 

Frigjøringen må kunne hjelpe mennesket til å ta tilbake sin kritiske bevissthet om 

virkeligheten og dets mulighet til å handle i forhold til den.  

Det er viktig å søke kunnskap om hvordan kolonihistorien har virket inn på folk og hvordan 

moderniseringsprosessen som en moderne form for kolonisering fortsetter å legge press på 

lokalsamfunn. Freires fokus på frigjøring av bevisstheten bringer inn et sentralt perspektiv i 

møte med urfolk som svært ofte har vært utsatt for kolonisering over mange år, også 

kolonisering av bevisstheten. Press på språk, tradisjoner og verdensforståelse har blant mange 

urfolk ledet til assimilasjon og brudd med egen kultur. Skam og mangel på tiltro til egen 

kultur har ofte blitt resultatet. Frigjøring av bevisstheten vil være et svært viktig prosjekt fordi 

den også vil avdekke de prosesser som ledet til assimilasjon og tap av identitet. 

 

Urfolkssamfunn i den 3. verden preges av fattigdom. Fattigdommen er en tung byrde, en 

byrde som blir enda mer markant når også landområdene blir truet eller tatt fra dem. Land er 

ikke bare en sikring for produksjon av mat og beite for dyr. Selve kontinuiteten til forfedrene 

og den åndelige verden går gjennom ritualer knyttet til land der folket lever og bor. Tap av 

land fører ikke bare til en forverret økonomisk fattigdom, men utgjør også en trussel mot 

åndelig kontinuitet som folk. Fokus på frigjøring fra urettferdige strukturer kan derfor ikke 

alene kaste lys over hva det vil si å være en frigjørende kirke. Derfor mener jeg at de tre 

perspektivene må holdes sammen. 

 
                                                 
81 Wostyn 1986, s. 61. 
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2.4.  Oppsummering 

 

I dette kapitlet har jeg gjort rede for det teoretiske rammeverket som skal gi hjelp til å kunne 

forstå og drøfte på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP kan sies å tenke og handle 

frigjørende sammen med Igorot i kampen om land. 

Frigjørende tenkning og handling må kunne bidra til at Igorot kan fortsette å leve i kontinuitet 

til egen kultur og åndelighet som er nært knyttet til land. 

 

Produksjon av lokalitet knyttes tett sammen med utøvelse av ritualer. Lokalitet forstås 

primært som det relasjonelle og kontekstuelle, mens nabolag forstås som faktiske 

lokalsamfunn med potensial til reproduksjon. Gjentatt utførelse av ritualer produserer lokalitet 

som i sin tur skaper kontinuitet i et samfunn. For Igorot er det av stor betydning for 

integrasjonen i lokalsamfunnene at man kan stå i kontinuitet til egen kultur som baserer seg 

på forholdet til land. Ritualene utøves på folkets egne landområder og derfor er det 

grunnleggende viktig for Igorot å bevare landområdene sine. Produksjon av lokalitet blant 

Igorot bæres oppe av et holistisk verdensbilde hvor mennesker lever i nær relasjon til både 

land og til Skaperen av alle ting. Selve identiteten som folk står i direkte sammenheng med 

land. Derfor er det viktig at kirkene produserer lokalitet gjennom ritualer som skaper 

kontinuitet. På denne måten bidrar kirkene til å synliggjøre og dermed gi verdi til folkets 

kultur og åndelighet og ta vare på det. 

 

I denne virkeligheten blir det viktig at kirkene har et fokus på konteksten som kirkene er en 

del av. Gjennom å ta utgangspunkt i lokal forståelse av forholdet mellom Gud, mennesker og 

land, kan kirken bli en relevant, frigjørende aktør i samfunnet. I en global verden hvor 

moderniseringsprosessen øker presset mot små samfunn og deres verdier, må med andre ord 

kirkene kjenne den lokale konteksten for å kunne handle på en frigjørende måte. Som kirke 

må man kunne fange opp hva de lokale verdiene er og integrere dem i kirkens vesen. På 

denne måten gir også kirkene verdi til lokalsamfunnets egenart. Verdensbildet til Igorot gir 

viktige innspill til økoteologisk tenkning hvor det nære forholdet mellom land, Gud og 

mennesker er grunnleggende. Gud som skaper og opprettholder av alle ting, har også omsorg 

for alt som er til. Vi kalles til å ta vare hverandre og alt det gode Gud har skapt. 

 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at kirkene ivaretar Igorots tenkning om land og kosmologi i 

en situasjon hvor land faktisk blir tatt fra dem gjennom multinasjonal gruvedrift. 
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Frigjøringsteologien bringer derfor inn viktige strukturkritiske momenter som er avgjørende i 

en tid hvor globale markedsstrukturer, legger føringer på utvikling i alle deler av verden. 

Freires fokus på frigjøring av bevisstheten, utfordrer kirkene til å arbeide sammen med de 

fattige og gi de marginaliserte en stemme mot undertrykkende strukturer som f.eks. de man 

finner i den verdensomspennende moderniseringsprosessen som gir multinasjonal gruvedrift 

stadig bedre kår i fattige deler av verden. Blant de fattige finnes jorden selv. 

 

Kirkenes frigjørende handlinger blant Igorot må for det første bidra til produksjon av lokalitet 

som skaper kontinuitet til folkets egen kultur og tradisjoner istedenfor brudd.  

For det andre må kirkenes tenkning og handling, forholde seg til land som det grunnleggende 

ved konteksten i Mankayan og den holistiske verdensforståelsen som utledes av denne.  

For det tredje må kirkene se på sin egen historiske praksis og rolle i historien. De må ha en 

vilje til å arbeide mot strukturer som truer livet i vid forstand, og ikke la seg fange av disse 

slik man ofte har gjort sett ut fra et historisk perspektiv. Strukturendringer blir derfor viktige. 

Alle disse perspektivene må være tilstede når jeg spør på hvilke måter kirkene kan sies å 

tenke og handle frigjørende sammen med Igorot i kampen om land mot multinasjonal 

gruvedrift.  

 

Når jeg i denne oppgaven spør på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP kan sies å 

tenke og handle frigjørende, mener jeg tenkning og handling som kan bidra til at Igorot kan 

fortsette å leve i kontinuitet til egen kultur og åndelighet knyttet til land. Hvordan spiller så 

historiske forhold inn på mitt valg av perspektiv på frigjøring? I det neste kapitlet vil jeg 

forsøke å vise hvordan lokale og globale strømninger møttes i Mankayan og hvorfor dette er 

grunnleggende for å forstå frigjøringsperspektivet mitt.  
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3.  DET LOKALE OG DET GLOBALE I MANKAYAN I ET HISTORISK   
        PERSPEKTIV 
 
 
Jeg vil i dette kapitlet forsøke å beskrive spenningsforholdet mellom globale strømninger og 

lokal virkelighet. Jeg forstår Igorot primært som representanter for det lokale, multinasjonal 

gruvedrift primært som representanter for det globale og den episkopale kirke og UCCP som 

representanter for begge deler gjennom å være del av det verdensvide kirkefellesskap og 

samtidig være kirker på et lokalt sted. Strømning forstår jeg i denne sammenhengen som 

kulturelle og rituelle bevegelser som beveger seg over geografiske og kulturelle grenser.82

 

Slik vi så i kap. 2.3, vektlegger frigjøringsteologien fokus på den historiske praksis for å 

bevisstgjøre kirken på egen tenkning og handling gjennom historien og hva som må endres i 

dag i lys av dette. Kolonihistorien har bidratt til press på Igorots kultur og åndelighet. Den har 

også farget Igorots historie som folk. Uten bevissthet om denne historien, vil man heller ikke 

så lett kunne få innsikt i hvorfor frigjøring må sees langs ulike teoretiske akser i møte med 

kirkenes handlinger. Produksjon av lokalitet i kontinuitet med folkets egen kultur og 

åndelighet springer ut av bevisstheten om den historiske praksis og hva den gjorde med 

Igorot. 

 

Mankayan er et sted hvor både lokale og globale strømninger møtes. Globale strømninger 

legger sterke føringer på små lokalsamfunn og hvordan de skal forholde seg til utvikling. 

Denne prosessen er ikke av ny dato, men har lange historiske røtter hvor kirkene også har 

spilt en rolle. Frigjøringsteologien vektlegger at analyse av samfunnsstrukturene må sees både 

i et historisk og i et nåtidens lys83. Det historiske ”bakteppet” er relevant for å kunne drøfte 

kirkenes frigjørende handlinger sammen med Igorot i vid forstand i Mankayan i dag. Derfor 

vil jeg i det følgende gjøre rede for de lokale og globale strømninger som møttes i Mankayan 

gjennom kolonihistorien. Ut fra plassmessige hensyn, er det ikke mulig å gi en svært detaljert 

fremstilling. Derfor vil de store linjer stå i fokus her. 

 

Globaliseringens grunnlag av det omfang vi ser i dag, ble lagt allerede i den tidlige 

kolonihistorien i Filippinene. Robert J. Schreiter hevder at globalisering først og fremst 

handler om utvidelse (extension). Den utvider effektene av moderniteten over hele verden via 

                                                 
82 Schreiter 1999, s. 17. 
83 Wostyn 1986. 
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kommunikasjonsteknologi og informasjonsflyt.84 Globalisering fører til kompresjon av både 

tid og rom, og gjør blant annet at det som skjer andre steder i verden når inn i vår stue på kort 

tid. Peter Tulloch peker på elementer som har bidratt til akselleringen av 

globaliseringsprosessen: handelsliberalisering, friere bevegelse av kapital enn av arbeidskraft, 

teknologisk utvikling inkludert kommunikasjonsteknologi samt at engelsk er blitt et akseptert 

felles språk innen handel, utdanning og vitenskap.85  

 

Liberalisering av handelen og flyt av kapital er elementer som har hatt stor, negativ 

innflytelse på urfolkssamfunn og deres landområder verden over. I utviklingens navn har 

profittorienterte aktiviteter som gruvedrift, skogsdrift, oljeutvinning ol. blitt etablert i hjertet 

av urfolks landområder i mange deler av verden med dramatiske følger for kultur, identitet og 

selvbestemmelse.86

 

3.1.  Igorot i Mankayan 

 

Den filippinske stat anerkjenner ikke Igorot som urfolk, men kaller dem en nasjonal minoritet. 

Som jeg gjorde rede for i kap. 1.2, stammer minoritetsbegrepet fra den spanske kolonitiden 

hvor muslimer og animistiske minoriteter som ikke gjennomgikk hispaniseringen og 

kristningen, fikk dette navnet. Kankanaey og Ibaloi er hovedurfolksgruppene i Benguet 

provinsen. Kankanaey er den tredje største gruppen blant Igorot og den største i Mankayan.87

 

Igorot er en samlebetegnelse for folkegruppene i nord Filippinene og betyr ”folk fra 

fjellene.”88 Kankanaey har drevet med tre hovedtyper jordbruk: slash-and-burn, risterrasser 

og hortikultur (frukt- og grønnsakdyrking). Igorot levde av jordbruk, husdyrhold, jakt og 

sanking eller kombinasjon av disse. Bytting av varer mellom folk i lavlandet og i fjellene var 

vanlig. Folket flere steder flyttet ofte omkring, og man kunne gjøre bruk av jorden der man 

kom. Istedenfor privat eiendom, hadde alle del i og ansvar for ivaretakelsen av landområdene  

(marker, skoger, elver, vann, alle åndene og de døde som folket var i kontakt med). Det 

gjenspeiler en holistisk fellesskapstenkning mellom mennesker og jorden. 

 

                                                 
84 Schreiter 1999, s. 9. 
85 de Santa Ana 1998, s. 102. 
86 Tinker 2004. 
87 CCP Encyclopedia of Philippine art, Volume II, 1994, s. 38. 
88 Ibid. 
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I Mankayan var særlig jordbruk og småskalagruvedrift en del av det folket levde av. Skogene, 

jordbrukene og elvene tilhørte fellesskapet. Mineralprodukter ble byttet mot ris, salt, klær og 

husdyr i lavlandet.  

 

Det var spesielle personer blant folket som sto for byttehandelen: baknang. Baknang var 

sentrale i lederskapet blant folket og kunne eie gruverettigheter. Under baknang, var abiteg, 

de fattige, småbrukerne. Under dem igjen bagaen, som var eid av baknang og disse kunne 

selges som slaver. De religiøse seremoniene gjenspeilte den nære forbindelsen og respekten 

til jorden. Disse seremoniene besto av ritualer som ble gjentatt år etter år og som dermed 

bidro til produksjon av lokalitet. Lokalkunnskapen ble forvaltet av fellesskapet og ført videre 

til de neste generasjonene gjennom blant annet disse ritualene knyttet til stedene.  

 

Manabig var vise, eldre menn som førte videre tradisjoner og skulle definere riktig praksis 

knyttet til disse, tolke gangen i cañaos (spesielle seremonier) og holde ved like viktige 

hendelser fra fortiden. Denne vedlikeholdelsen kan forstås som en måte å stå i fortsatt 

kontinuitet til forfedrenes liv og det som hadde vært. Manabig ble behandlet med stor respekt 

og hans tjenester ble kompensert med kjøtt, risvin eller begge deler.  

 

Manpudpud var vise, eldre kvinner som hadde evner til å kurere sykdom. De kunne 

kommunisere med åndene. De gjennomførte cañaoseremonier i prosessen med å kurere 

sykdom som var knyttet til forfedrene. 

 

Mamade eller manadur var jordbruksshamaner. Disse hadde ansvaret for å utføre ritualer i 

forbindelse med innhøstingen av ris. Innhøstingen fulgte spesielle regler hvor man ved å vise 

respekt for jorden også viste respekt for åndeverden. Gjennom blant annet disse ritualene ser 

man den nære forbindelsen mellom folkets åndelighet og land. I disse ritualene gjenspeiles 

også en dyp respekt for jorden. 

 

Lalakay var respekterte eldste som dannet et uformelt politisk lederskap. Deres råd ble tillagt 

stor vekt i spørsmål som berørte samfunnet. 

Det er viktig å merke seg at alle disse lederne for folket hentet råd gjennom åndene i det 

landskapet folket var en del av. De ”svar” åndene ga disse lederne, måtte lyttes til. De hadde 

også et særlig ansvar for å hjelpe folket å stå i kontinuitet til forfedrene og deres tradisjoner.   
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Mange av de tradisjonelle ritualene praktiseres enda i dag. Ritualer utført under 

cañaosermoniene er knyttet til åndene og kombineres med ofring av dyr (vannbøffel, griser, 

kyllinger) og inntak av tapuy (risvin) hører med til dette ritualet. Skaperen av alle ting, er 

Kabunian.89 Kabunian er ansvarlig for ivaretakelsen av hele skaperverket, og lærer 

mennesket alt det trenger å vite om livet: å lage bål, kultivere ris, ekteskapsritualer etc. Det 

finnes en rekke andre guder og ånder som er underlagt Kabunian, men Kabunian kan forstås 

som den høyeste Gud.  

 

I landområdene bor ulike ånder og respektløse handlinger mot disse kan forårsake sykdom og 

død fordi åndene forstyrres. Det forklarer blant annet praksisen hvor det er vanlig å be om lov 

fra trærne før man hogger dem ned. Det vitner om en kosmologi, en forståelse av verdensaltet, 

hvor alt levende er tett vevd inn i hverandre og fortjener respekt. De fleste ritualer utføres av 

spesielle personer, mambunong (mann) eller manggenegy (kvinne), som finner retning og råd 

ved å se på magesekken eller gallen til dyret som skal ofres. Det utføres ritualer for ulike faser 

av jordbruksprosessen. Disse ritualene kan forstås som offerhandlinger. Disse 

offerhandlingene tolker jeg som et uttrykk for takknemlighet for at man får lov å høste av den 

grøden jorden gir. 

 

Manteneng er et ritual som utføres før plantingen begynner. Legleng utføres underveis for å 

styrke veksten av plantene. Dersom veksten er dårlig, utføres offerhandlinger til jorden, 

trærne, steinene og andre omkringliggende ting som kan ha blitt sint eller uroet. I deres 

forståelse kan ikke mennesket bare ture fram etter eget forgodtbefinnende, men må respektere 

jordens liv og egenart. 

 

Den viktigste feiringen blant folket er pakde eller begnas. Dette ritualet gjennomføres før 

innhøstinger, når noen dør, eller for å øke lykken i lokalsamfunnet. Det kan også utføres når 

for eksempel lyn slår ned i et tre i nærheten, for det betyr at Kabunian snakker til folket. Man 

lager mat og drikker tapuy (risvin). Tapuy lages av ris som er den viktigste matkilden blant 

Igorot. Risvinen tar lang tid å lage og den beste vinen kan være lagret i mer enn 10 år. Det er 

derfor med stor ærbødighet at tapuy drikkes i fellesskapet. 

  

                                                 
89 CCP Encyclopedia of Philippine art, Volume II, 1994, s. 44. 
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Verdensforståelsen blant Igorot var og er i stor grad holistisk. Forholdet til jorden og 

åndeverdenen henger nøye sammen med livet. Kommunikasjonen med åndeverdenen finner i 

stor grad sted gjennom seremonier knyttet til jorden. Denne forståelsen av verden og hvordan 

ting henger sammen, sto og står i skarp kontrast til markedstenkningen som ble introdusert 

blant annet gjennom gruvedriften i Mankayan i den tidlige kolonitiden. Dette vil jeg utdype i 

det følgende. 

 

3.2.  Kolonisering som strategi for kontroll  

 
Filippinene har vært kolonisert i flere perioder av ulike nasjoner. George Tinker beskriver 

kolonisering historisk som det som skjedde da en politisk subgruppe i et folk reiste fra eget 

hjemmeterritorium til andres territorier lenger unna, men likevel forble under lovverket 

hjemme.90 Denne måten å tenke på forutsatte at de reiste til et uokkupert territorium. I dag 

oppfattes kolonisering, i følge Tinker, som en prosess som involverer et uheldig forhold 

mellom kolonistene og de som blir kolonisert. Tinker sier:  

 

“Furthermore, colonization has necessitated and continues to necessitate the political, military, social, 

psychological, and economic domination that virtually requires the elimination of the culture and value 

system of the colonized and the imposition of the values and the culture of the colonizer.” 91

 

Allerede i 1210 ble islam introdusert gjennom islamske misjonærer og kjøpmenn. Islam slo 

røtter på kysten og på øyene. I 1521 ble øygruppa ”oppdaget” av den spanske 

oppdagelsesreisende, Magellan. I 1565 ble landet erklært spansk koloni.92 Spanske 

koloniherrer kom til Cordillera i 1572. 93 De var interessert i gullet i nord og på sin ferd ble 

landsbyer brent ned og mange ble drept. Dette var begynnelsen på en lang spansk 

koloniperiode som varte frem til 189894. Fra 1898 ble Filippinene koloni under USA. Den 

amerikanske økonomiprofessoren Rush Finn fremhever at ekspansjon og utvidelse 

karakteriserer globaliseringen, og kjennetegnes ved: 
 

                                                 
90 Tinker 1993. 
91 Ibid, s.119. 
92 Kalayaan, 1987. 
93 Angelo J./ Aloma M. de los Reyes 1986, s. 1. 
94 Kalayaan 1987. 
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”the process by which our daily lives have been transformed by influences arising from distant regions 

of the earth”.95

 

Spanjolene brakte med seg et fremmed språk, matvaner, religion og skikker som opprinnelig 

hørte hjemme i Europa. Globale strømninger med europeisk opphav var allerede den gangen 

på full fart inn i de små samfunnene i nord Filippinene. Kristningen av Igorot ble forsøkt i den 

tidlige del av koloniperioden med lite hell. Katolsk misjonsvirksomhet ble brukt som en måte 

å få kontroll over folket i regionen, og blodige felttog fant sted på 1600- tallet. Den katolske 

kirkens forståelse av sin virksomhet var preget av en type produksjon av lokalitet som ikke 

var i dialog med den lokale konteksten. Eurosentrisk kristendomsforståelse lå til grunn og det 

var den som preget ritualene og forkynnelsen kirken kom med. Dette skjedde lenge før 

frigjøringsteologien så dagens lys, men det er vel liten tvil om at den katolske kirke hadde 

svært begrenset kritisk bevissthet om de maktstrukturer den selv var en del av.  

 

Kolonistene brakte med seg ny teknologi i utnyttelse av naturen. Det er nettopp endringer i 

teknologien som har gjort globaliseringen mulig.96

Det samme som brakte Spania til Filippinene og Cordillera, brakte også Amerika dit: de rike 

naturressursene. 97 Allerede i 1880 årene kom amerikanske gruveinteressenter til Cordillera. 

The Bureau of Non-Christian tribes (BNCT) ble etablert i 1901, og fikk nytt navn i 1903: 

Bureau of Ethnological Survey in the Philippines (BESP).  Leder Dr. Merton Miller 

rapporterte i 1904: 

 
”An acquaintance with the non-Christian tribes, with their customs and ideas, would make it possible to 

govern them better and more easily than would otherwise be possible”. 98

 

Motivet for å lære lokal kultur å kjenne, var knyttet til å lettere få kontroll over folket og 

dermed også over deres landområder. Jeg tolker utsagnet dit hen at kjennskap til konteksten 

ble brukt for å lettere få innpass i samfunnet og dermed kunne sette ut i livet egne ideer og 

prosjekt. Veinettet ble utbygd i fjellene og i første omgang var målet å oppnå militær kontroll. 

Det var nødvendig for å kunne oppholde seg trygt i området og man kunne også frakte 

naturressurser ut på en lettere måte. Dette omfattet både mineraler, men også rike forekomster 

av tømmer. Etter at tømmeret var hugget ned, så man for seg rike grønnsakplantasjer, 
                                                 
95 de Santa Ana 1998, s. 89. 
96 Ibid. 
97 Angelo J./ Aloma M. de los Reyes 1986, s. 19. 
98 Ibid, s. 20. 
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risproduksjon og lignende som kunne produseres for eksport. De store vannressursene kunne 

også utnyttes, og planer om bygging av vannkraftverk og demninger ble til. Mens Igorot så på 

trær, elver og vann som del av livsbetingelsene som var nært knyttet til både det åndelige og 

menneskelige liv, så de multinasjonale selskapene disse som ressurser for utnyttelse.  

 

Amerikanerne prøvde å forby kontakt mellom folk fra lavlandet og høylandet som egentlig 

var et skille mellom de kristne og ikke-kristne. Den offisielle grunnen var beskyttelse av 

folket i fjellene, men det skulle vise seg at en ”splitt-og hersk”-strategi lå bak.99 Etterhvert 

som misjonsaktiviteten økte, ble dette forbudet opphevet i 1914. 

I det følgende vil jeg kort gjøre rede for lovgivning som sikret den amerikanske 

kolonimaktens posisjon i Filippinene. Dette har betydning for å forstå den sentrale politiske 

posisjonen USA har i dag i Filippinene og også deres innflytelse på transnasjonale avtaler 

som også angår multinasjonale etablissementer.  

 
3.2.1. Lovgivning til fordel for kolonimakten 

 

USA trengte nye markeder for å få fart på økonomien. Løsningen ble å skaffe seg kolonier. 

Allerede her så man muligheten til å utvikle en verdensvid kommersialisme.100 I 1899 

utgjorde amerikanske varer ca. 9 % av importen til Filippinene. I 1933 hadde den 

amerikanske andelen steget til 64 %. I 1889 gikk ca. 18 % av filippinsk eksport til USA, i 

1933 hele 83 %.101  

Den amerikanske kongressen ga makt til de amerikanske kommisjonærer slik at de kunne 

utarbeide lover til bruk i landspørsmål. En kort oversikt over de viktigste lovene tas med her 

fordi de danner bakgrunn for situasjonen i området i dag. 

 

Land registration Act av 1902 åpnet for at folk på individuell basis kunne få kjøpe land, 

uavhengig av hvor lenge de hadde vært i området. Kjøperne måtte betale 0.1 % av verdien på 

jordstykket til Register of Deeds. Dersom man ikke maktet å betale, slik tilfellet var for svært 

mange, ble jorden ikke registrert på interessentene. De sto dermed uten land. 

 

Public Land Act av 1903 åpnet blant annet for salg eller lån av land til filippinske, 

amerikanske borgere og selskaper. Denne fikk nye tilføyelser i 1919 som ga filippinske og 
                                                 
99 Act No. 387 (april 9, 1902) og Act No. 1639 (May 1, 1907), Angelo J./ Aloma M. de los Reyes 1986, s. 28. 
100 de Santa Ana 1998. 
101 Kalayaan 1987. 
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amerikanske borgere like rettigheter til overtakelse og utnyttelse av jorden. Områdene som 

kunne overtas av private ble utvidet. 

 

Mining Act av 1905 slo fast: ”all public lands in the Philippines to be free and open to 

exploitation, occupation and purchase by the citizens of the United States and the 

Philippines”. 102 USA hadde sikret seg fri tilgang til ressursene i landet. 

 

Public Land Law av 1936 definerte klassifikasjon, disposisjon, administrasjon og kontroll 

over såkalt offentlig land (lands of public domain). Land omfattet av Mining Act kunne ikke 

uten videre selges til hvem som helst.  

 

Filippinene fikk sin uavhengighet i 1946. USA sikret sine økonomiske og militære interesser i 

skrevne avtaler. Spesielt to avtaler sto sentralt: Bell Trade Act sikret USA frihandel i åtte år 

framover samt at den likestilte amerikanske selskaper med filippinske. Military Bases 

Agreement sikret opprettholdelse av militærbaser langt inn i nyere tid.103 På denne måten 

sikret USA seg en fortsatt innflytelse på sin tidligere koloni Filippinene.  

Hele denne rekken av lover og avtaler representerte en fremmed tenkning blant Igorot, nemlig 

at land kunne eies av noen. Lover og avtaler ble til over hodet på folket, og de hadde liten og 

ingen mulighet til å påvirke utfallet av forslag til nye lover selv om de skulle vise seg å få stor 

innflytelse på deres landområder. Lovene tok ikke høyde for sedvanen blant Igorot hvor 

jorden var noe man forvaltet felles til beste for fellesskapet og kommende generasjoner. 

Lovene la tvert imot grunnlaget for å fjerne Igorot fra sine landområder.  

Tinker beskriver utviklingen av den europeiske naturforståelsen på følgende måte: 
 

”Nature’ was transformed in the European mind of self-organizing, living system to a mere raw material 

for human exploitation, needing management and control.”104

 

Denne parallellen kan også trekkes til den naturforståelsen som lå til grunn for lovgivningen. 

Igorot hadde små ressurser til å bevise sin bruk av jorden og de tapte i møte med de nye 

”skrevne forordninger”. Igorot i likhet med mange andre urfolk, har muntlige tradisjoner. 

Skrevne papirer om bruk av land, var noe de færreste var i besittelse av. Bare de velstående 

familiene til baknang (landsbyledere) kunne gjøre bruk av juridisk hjelp. Folket ble nærmest 

                                                 
102 Angelo J./ Aloma M. de los Reyes 1986, s. 32. 
103 Kalayaan 1987. 
104 Tinker 2004, s. 11. 
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sett på som en del av den naturlige fauna uten noen egne rettigheter i seg selv. Denne måten å 

handle på kan forstås som en form for strukturell vold hvor den part med mest makt påtvinger 

den annen part strukturer og forordninger som er skadelige og ødeleggende. 

 

3.3.  Gruvedrift som bærer av globale strømninger inn i lokalsamfunnet 

 

Lovgivningen beskrevet i 3.2.1 la et godt grunnlag for multinasjonal gruvedrift i Mankayan. 

Gruvedriften med base i Lepanto har en relativt lang historie. I 1864 ble Cantabro-Filipino 

Company det første organiserte selskapet som drev mineralutvinning.105 De drev på i en 10 

års periode. I 1930 årene startet gruveboomen i Mankayan. Lovgivning som favoriserte 

utenlandske (amerikanske) etableringer på filippinsk jord, la til rette for dette. Økte gullpriser, 

store gullforekomster i gullårene og lettere tilgang til Mankayan gjennom veinettet økte 

interessen for storskalagruvedrift. I 1936 ble Lepanto Consolidated Mining Company (LCMC) 

etablert gjennom amerikanerne. Gruvedriften kom i gang i 1937. Lepanto gruvedivisjon drev 

den gamle gruven fra 1936 frem til starten av 2. verdenskrig. Da tok japanerne over. Etter 

krigen tok amerikanerne over gruvedriften igjen og selskapets virksomhet ekspanderte. Det 

ble viktig å få tilgang på mer land. Selskapet fikk kjøpt land til spottpris av lokalbefolkningen. 

I flere tilfeller ble folk lovet arbeid i gruvene, men ofte var betalingen minimal. I 1974 var 60 

% av selskapet solgt til filippinske eiere som nye lover krevde. I 1989 utvidet LCMC driften 

til det såkalte South East project og de fikk støtte fra det australske selskapet Conzinc Rio 

Tinto. De nye gruvene var over 500m dype. Fra 1990 tallet arbeidet LCMC aktivt for å 

forbedre produksjonsmetodene for dermed å kunne øke den årlige produksjonen ytterligere.  

 

Fokuset var på økt produksjon for å øke profitten. Selskapet overså Igorots nære forhold til 

sine landområder og hellige steder, og selskapet utviklet gruvedriften ut fra egne verdier og 

ståsted. Gruveselskapet introduserte en annen form for produksjon av lokalitet hvor verdier 

knyttet til land ikke sto sentralt. Dette er et konkret eksempel på hvordan en tenkning som 

bunner i en global strømning med manglende sensitivitet for lokal forståelse, kan føre til 

dramatiske følger for små samfunn. Viktige områder for folkets rituelle liv og matproduksjon, 

gikk tapt der gruveselskapet utvidet sin aktivitet. Det som var viktig for dem var at de hadde 

landets styresmakter på sin side i sine operasjoner. Den filippinske regjering så muligheter for 

klingende skattemynter i statskassen og derfor fikk stadig flere gruveselskaper tilgang på de 

                                                 
105 Briefing paper on Lepanto, CPA 1999. 
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rike mineralressursene i Benguetregionen. Dette skapte og fortsetter å skape et stort press mot 

Igorot og deres landområder. Folkets syn på land som noe hellig, ble sett på som en hemsko 

for utvikling. Utvikling på slike premisser ledet jo ingen steder. Igorot ble ikke konsultert om 

hvordan de så på utvikling og deres rett til selvbestemmelse i egne områder ble ikke tatt 

høyde for. 

 

Folk i lokalsamfunnene ble lovet hjelp av ulikt slag fra selskapet dersom de var villige til å 

samarbeide. Eksempler på dette var tilbud om bygging av vannledninger, utbedring av veier, 

eller tilbud om jobb. Dette var en strategi for å få kjøpt mer jord eller for å få bruke private 

landområder til prøveboring. I filippinsk tradisjon har man en skikk kalt utang na loob. Det 

betyr at dersom noen yter noe til deg, må du yte noe tilbake. Dette er en tradisjon som 

selskapet visste å bruke for det den var verdt. Fattigdommen drev mange til salg for så å stå 

uten land i neste omgang. De lokale som fikk jobb i gruvene, tok del i et farlig og tungt arbeid 

som ga liten avkastning. De var billig arbeidskraft som gjorde det mulig for selskapet å øke 

profitten enda mer. Arbeiderne har ennå ikke i dag fått lov å organisere seg i den nasjonale 

arbeiderunionen.  

 

LCMC kom etterhvert i gang med storskalagruvedrift i Mankayan med base i landsbyen 

Lepanto. Man produserte kopper med gull, sølv og sink som biprodukter. Området var kjent 

for sine kopperforekomster allerede under Ming dynastiet, og kinesiske handelsmenn byttet til 

seg kopper fra Mankayan i det 12. og 13. århundre. Da spanjolene startet koloniseringen av 

Filippinene i det 16. århundre, ble Mankayan deres hovedkopperkilde. Fra 1997 produserte 

selskapet hovedsaklig gull gjennom det såkalte Victoria Gold project. 

Mineralutvinningsområdet utgjøre mer enn 4000 hektar. Gjennom Victoria Gold project var 

LCMC det selskapet med høyest omsetning allerede i 2. driftsår i 1998. På bekostning av 

Igorot og deres landområder, var gruveselskapet blitt en av de gruveselskapene i verden med 

lavest kostnader sett i forhold til hver enhet produserte mineraler.  

 

Den episkopale kirke og UCCP etablerte seg i Mankayan som en direkte følge av den 

amerikanske koloniseringen etter det spanske herredømmets fall i 1898. Kirkene som 

institusjoner i samfunnet opererte side om side med koloniherrene samtidig som de skulle 

prøve å møte lokalbefolkningen med det kristne budskap. 
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3.4.  Den episkopale kirke og UCCP i Mankayan 

 

En del av den amerikanske kolonistrategien, var kristen misjon. En historiker sa det slik: ”in 

the beginning, we had the gold and the Americans had the Bible; in the end, we had the Bible, 

but they had the gold!”106 Mens den katolske kirke spilte en aktiv rolle som utbreder av det 

kristne (globale) budskap i den spanske kolonitiden, fikk amerikanske protestantiske kirker 

stor innflytelse i misjonsarbeidet fra 1898 da Filippinene ble amerikansk koloni. 

Den anglikanske kirkes utbredelse i Mankayan samt misjonsallianser som senere ble UCCP 

fulgte på etterhvert som gruvedriften kom i gang etter at det spanske koloniveldet var veltet. 

De så en mulighet til å spre evangeliet, og dette skjedde hånd i hånd med en kolonimakt som 

var ute etter å underlegge seg områder til bruk i egen økonomisk utvikling.  

 

Kirkenes rolle var i første omgang å temme ”de ville fjellfolkene”. Både den episkopale kirke 

og UCCP har en relativt kort historie i det aktuelle området. De ble etablert i Mankayan tidlig 

på 1900- tallet. Etterhvert som tiden gikk ble imidlertid begge kirkene mer rotfestet lokalt og 

lokalbefolkningen satte mer preg på kirkene. Flere og flere lokale tok etterhvert over 

menighetsarbeidet, og dette har nok også bidratt til et oppgjør og endring av det 

kolonihistoriske synet på Igorot og deres kulturelle og åndelige arv. Det får også 

konsekvenser for kirkenes produksjon av lokalitet, noe jeg vil gå nærmere inn på i kap. 4.1. 

  

3.4.1.  Den episkopale kirke  

 

Da Amerika koloniserte Filippinene fra 1898, begynte anglikansk misjonsvirksomhet i landet. 

Koloniseringen åpnet veien for kristen misjon på en ny måte. Den tidlige misjonsstrategien i 

Filippinene var "not putting an altar over and against another altar,"107og den hadde tre 

hovedmålgrupper: ikke-kristne kinesere og den økende gruppen av folk fra Kaukasus i 

Manila, urfolk i Mindanao og de ”ville” stammene i Cordillera som verken var kommet under 

spansk kontroll eller var omvendt til kristendommen.108 Den episkopale kirke i Filippinene 

begynte som et misjonsdistrikt under den episkopale kirke i USA. Filippinene ble et eget 

misjonsbispedømme i 1965. Kirken fikk sin første biskop i 1963. 1. mai 1990, med fem 

                                                 
106 Angelo J./ Aloma M. de los Reyes 1986, s. 57 
107 http://episcopalphilippines.net/history.htm. Dato: 27.09.2005 
108 Ibid. 
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konstituerte bispedømmer, ble den en uavhengig kirkeprovins innenfor Angelican 

Communion. 
  
Anglican Communion er satt sammen av konstituerte nasjonale kirker verden over. Kirkene er 

uavhengige av hverandre, men tilhører fellesskapet av The historic See of Canterbury i 

England med erkebiskopen av Canterbury som den symbolske leder.109 De bestemmer selv 

over sin lære, kirkeforfatning og liturgi. I praksis er de episkopale kirker av samme 

konfesjonelle type, med vesentlig samme lære og gudstjenesteformer. Bare 0,16 % eller ca. 

125 000 mennesker tilhører den episkopale kirke i Filippinene i dag. 

 

Kirkestrukturene i den episkopale kirke i Filippinene utviklet seg til å bli relativt hierarkisk 

inndelt i likhet med episkopale kirker i andre deler av verden. Man har et tredelt embete hvor 

biskop (bishop), prest (priest) og diakon (deacon) inngår.110

I den episkopale kirke i Filippinen er Biskopen det øverste overhodet. Deretter følger 

domprosten (dean) som har sitt virkeområde innenfor en barangay eller kommune. Deretter 

følger soknepresten som enten tituleres som rector eller vicar avhengig av utnevnelsesmåten. 

Et kirkesokn kan ha både rector og vicar tilsatt. Diakonene (deacons) er under utdanning til å 

blir prester og diakontjeneste er en del av veien til prestetjeneste. Både diakoner og pastorer 

blir ordinert. Prestene blir sendt av biskopen til en menighet, men de blir formelt tilsatt av et 

lokalt kirkeråd.111 Prestens rolle er sentral i den episkopale kirke og presten legger viktige 

føringer for menighetens profil og arbeid i samarbeid med det lokale kirkerådet. Hovedkirken 

ligger i Lepanto hvor gruveselskapet har sin administrasjon, mens Colalo er et sokn under 

hovedkirken. 

 

3.4.2.  United Church of Christ in the Philippines 

 

Etter at USA hadde beseiret spanjolene i 1898, sendte både den presbyterianske kirke og 

United Brethren i USA misjonærer til Filippinene. Kirkene så en mulighet til å spre det 

kristne budskapet utover egne landegrenser nå som USA hadde fått kontrollen over 

Filippinene. The Evangelical Union of Protestant Churches ble dannet i Manila 26. april 

1901.112 Denne unionen besto av medlemmer fra ulike misjonsgrupper og organisasjoner. 

                                                 
109 Molland 1976. 
110 Informant, den episkopale kirke. 
111 Informant, den episkopale kirke. 
112 http://www.UCCPnaof.org/main/ Dato: 27.09.2005. 
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Formålet var å skape fellesskap, enhet og samarbeid mellom kirkesamfunnene og fjerne 

konkurranse mellom disse. Man delte landet opp i områder hvor ulike misjonsgrupper fikk sitt 

hovedsete. Man samlet seg under en kirke som fikk navnet The Evangelical Church og 

samarbeid om sykehus, skoler og utgivelse av aviser sto sentralt. I 1943 var dette den eneste 

unionen av kirker hvor hele lederskapet besto av filippinere og ikke av utenforstående. Et 

viktig mål var å danne en nasjonal kirke. Dette skjedde i 1948 som følge av en avtale mellom 

The Philippine Methodist Church, The Evangelical Church of the Philippines og The United 

Evangelical Church. Kirken ble kalt United Church of Christ in the Philippines eller UCCP. 

 

Den første generalsekretæren ble tilsatt i 1952, biskop Leonardo G. Dia. Man fikk fire 

bispedømmer inndelt i såkalte Conferences som igjen besto av flere lokalmenigheter. 

Generalforsamlingen vedtok i 1960 Statement of Social Concern som satte sosiale 

anliggender i samfunnet på dagsorden. I 1972 innførte president Ferdinand E. Marcos et 

brutalt militærregime i landet. 1974 kom generalforsamlingen med et statement om den 

kritiske situasjonen og om krenkelsene av menneskerettigheter under militærdiktaturet. Som 

følge av dette ble et eget menneskerettighetsprogram etablert i 1978. Som kirke var man 

opptatt av å ta på alvor de utfordringer som rørte seg i samfunnet. På slutten av 1980 tallet 

protesterte UCCP på den sterke påvirkningen USA hadde på landets politikk når det gjaldt 

økonomisk, kulturelt og sosialt liv for det filippinske folk. De ba om at militærbaseavtalene 

som USA hadde med landet ikke skulle fornyes. Fredsinitiativ er blitt et kjennemerke ved 

UCCPs arbeid. Kirken ønsker å følge Jesu eksempel som “Prince of Peace”.113

 

Generalforsamlingen er det høyeste lovgivende organ i UCCP. Lokalmenighetene har 

anledning til å melde inn til UCCP sentrale anliggender som de mener kirken på nasjonalt 

nivå må ta tak i. Lokalmenighetene har stor selvbestemmelse og kan legge opp arbeidet slik 

de mener det er mest tjenelig for kirken der den er lokalisert. Prestens rolle er å jobbe tett 

sammen med resten av menigheten til beste for lokalsamfunnet hvor kirken er. 

 

 

 

 

  

                                                 
113 http://www.UCCPnaof.org/main/ Dato: 05.11.2005. 
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3.5.  Oppsummering 

 

I dette kapitlet har jeg redegjort for hvordan lokale og globale strømninger møttes i Mankayan 

gjennom kolonihistorien generelt og gjennom fremveksten av multinasjonal gruvedrift 

spesielt. Den episkopale kirke og UCCP kom til Mankayan som følge av at Filippinene ble 

amerikansk koloni og representerte både lokale og globale strømninger gjennom å være 

bærere av et globalt budskap om frelse som skulle slå rot lokalt i Mankayan. 

 

Dette historiske risset er viktig av flere grunner. For det første må man, som 

frigjøringsteologien maner til, se med kritiske øyne på den historiske praksis. Den gir innsikt 

som er viktig for kirkenes arbeid og tilstedeværelse i Mankayan i dag. Jeg ønsker i denne 

oppgaven å finne ut på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP kan sies å tenke og  

handle frigjørende sammen med Igorot i kampen om land mot multinasjonal gruvedrift. Å 

tenke og handle frigjørende i denne sammenhengen forstår jeg som å tenke og handle på en 

slik måte at Igorots skal kunne fortsette å leve sine liv i kontinuitet til egen kultur og 

åndelighet knyttet til land. For å kunne bidra til kulturell og åndelig kontinuitet, må man etter 

mitt syn vite hvordan kirkene har handlet tidligere.  

 

Kolonihistorien viser hvordan globale strømninger, gjennom fremveksten av multinasjonal 

gruvedrift, utøvde et stort ytre press på Igorot. Igorots produksjon av lokalitet gjennom 

ritualer knyttet til land, ble hardt presset både fordi landområdene ble forsøkt tatt fra dem og 

fordi kirkene introduserte et globalt budskap om frelse som ikke ivaretok i stor nok grad 

folkets syn på verden og deres nære tilknytning til land. På denne måten førte sterke globale 

strømninger, både gjennom gruvedriftens utnyttelse av landområdene og fokus på profitt 

sammen med kirkenes globale budskap om frelse, til sterkt press på de lokale strømninger 

hvor et nært og uatskillelig forhold til land var helt sentralt. 

 

Denne historien viser hvordan lokale og globale strømninger var styrt av helt ulike verdier og 

verdensforståelser. Mens Igorot så på sine liv som uløselig knyttet til land, så gruveselskapene 

land kun som en mulighet for profitt. Kirkene på sin side var ikke i stand til å demme opp for 

presset mot Igorots kultur og åndelighet, fordi de så på Igorots kultur og åndelighet som 

hedensk og syndig. Både kulturelle og åndelige bånd til land ble forsøkt brutt, og det har skapt 

grobunn for desintegrasjon og manglende stolthet over å være et av Guds mange folk. 
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Hvordan har så den episkopale kirke og UCCP endret sin tenkning og handling etter mange 

års interaksjon i den lokale konteksten i Mankayan?  

Med dette som bakteppe, skal jeg i det neste kapitlet gå nærmere inn i intervjumaterialet og 

analysere det ut fra det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for denne oppgaven (se 

kap. 2.0).   
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4. KIRKENES FRIGJØRENDE HANDLINGER I MANKAYAN 

 

Som kap. 3.0 viste, har Igorot gjennom en lang kolonihistorie i Filippinene vært utsatt for 

stort press, både kulturelt og åndelig. Gruvedriften kan sees på som en representant for 

moderniseringsprosessen i de små samfunnene i Mankayan og den utøver makt som ofte går i 

disfavør av lokalbefolkningen med tanke på forvaltning av land. Det er i denne virkeligheten 

den episkopale kirke og UCCP befinner seg. I dette kapitlet skal jeg presentere og analysere 

en del av intervjumaterialet som jeg samlet inn fra informanter i den episkopale kirke og 

UCCP. Dette intervjumaterialet sammen med det historiske materialet i Kap. 3.0. danner 

grunnlaget for å kunne si noe om på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP kan sies å 

tenke og handle frigjørende sammen med Igorot i Mankayan i kampen om land i møte med 

multinasjonal gruvedrift. Jeg vil systematisere stoffet under tre hovedtema som knyttes an til 

det teoretiske rammeverket i kap. 2.0: 

1) Kirkenes bidrag til produksjon av lokalitet. 

2) Forståelse av land som kontekstuelt utgangspunkt og teologisk referansepunkt.  

3) Handlinger som endrer- på hvilket grunnlag? 

Som vist i kap. 1.3.3, omfatter intervjumaterialet både prester og leke medlemmer av den 

episkopale kirke og UCCP i Mankayan. Det er primært folk i lokalmenighetene i Colalo, 

Poblacion og Bulalacao som er blitt intervjuet. 

 

4.1.  Kirkenes bidrag til produksjon av lokalitet 

 

I kap. 2.1 viste jeg hvorfor produksjon av lokalitet gjennom ritualer, er grunnleggende dersom 

man ønsker å handle frigjørende blant Igorot. Kolonihistorien i Filippinene viser at Igorot i 

likhet med urfolk i andre deler av verden, har blitt forsøkt assimilert og hvor deres kultur er 

blitt sett på som noe mindreverdig, se kap. 3.2. Denne situasjonen har ikke bare påvirket 

folkets åndelighet, men også deres selvbilde som folk. En jente i den episkopale kirke fortalte 

hvordan livet ble da hun og hennes familie for en periode flyttet fra Mankayan til Mindoro sør 

for Manila da hun var barn: 

 
“We were the only Igorots in Mindoro. My grandmother had a tattoo from shoulder to hands. That is a 

sign of wealth and that she is respected in the community. It’s a Mountain Province practice. People in 

Mindoro called my grandmother a borik. Borik is a kind of chicken with many layers. They called her 

that because of her tattoo. As kids, we asked why they called her that, and we started to learn our history 
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as Igorots. To call her Borik was an expression of discrimination. Growing up in a tagalog area, we 

would be known as Igorots. We were discriminated and we knew that. We didn’t feel recognized in the 

community”. 

 

Jeg hørte lignende historier om hvordan folk hadde møtt forestillinger om at Igorot har haler. 

Dette henspeiler på en oppfatning av Igorot som primitive og dyreliknende vesener. Kvinner 

med tatoveringer er et tegn på anseelse i Igorotkulturen, mens de ble latterliggjort andre 

steder. Som vist i kap. 3.2, ble det i kolonitiden satt et skille mellom “lowlanders” and 

“highlanders” (folk fra fjellene). Dette skillet har bidratt til å skape slike forestillinger og 

negative holdninger helt frem til vår tid. Kanskje kan disse forestillingene også forklare 

hvorfor den filippinske regjering gir grønt lys til stadig mer storskalagruvedrift i Benguet 

provinsen. Det er jo likevel bare “primitive” fjellfolk som bor og lever der.  

 

Menneskesyn er sentralt i diakonien. Tanken om at alle mennesker er skapt i Guds bilde  

(jr.1. Mos 1, 26) sier noen om at alle mennesker er like verdifulle. Degradering og 

diskriminering gjør at menneskeverdet tråkkes på. Samtidig blir det vanskelig for kirker å 

formidle dette menneskesynet på en troverdig måte, dersom man fordømmer eller 

karakteriserer et folk og deres bakgrunn som hedensk og syndig. Eller at man kaller det 

primitivt at folk har en nær tilknytning til jorden. En kirke som vil formidle et frigjørende 

evangelium, utfordres til å møte folk der de er med den erfaringsbakgrunn og det verdensbilde 

som danner rammen rundt deres liv. Det skal jeg komme mer inn på i neste kapittel. 

 

Gruveselskapet har viet lite oppmerksomhet til Igorots nære relasjon til land. Man har laget 

forordninger som begrenser folkets mulighet til utøvelse av ritualer i egne områder. Som et av 

flere eksempler, kan nevnes gruveselskapets regler som i praksis vanskeliggjør bruk av land 

som rituelt ”rom”. Forbud mot å praktisere ”slash and burn” som er en jordbruksform hvor 

ritualer inngår, er et slikt eksempel. “Slash and burn” går ut på at gammelt gress brennes, for 

så å la nytt gress spire frem. I denne sammenhengen praktiseres også ritualer hvor man blant 

annet slakter dyr (kyllinger) og koker kjøttet ved markene.  

Det er et eksempel på hvordan selskapet bruker sin makt til å avskaffe ritualer som har en 

lang historie i området.  De som bryter reglene, kan bli straffet. Fordi selskapet har fått kjøpt 

land for å utvikle gruvedriften, har lokalbefolkningen ikke uten videre rett til å praktisere egne 

ritualer i sine hjemmeområder. De har mistet selvbestemmelsen.  
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Samtidig utgjør nettopp ritualene grunnlaget for å opprettholde kontinuiteten i et samfunn, jf. 

kap. 2.1. Med dette som bakgrunn vil det være viktig at kirkene og deres fokus på fellesskap, 

er i stand til støtte opp om produksjon av lokalitet gjennom ritualene som igjen kan bidra til å 

bygge opp identitet og selvfølelse. Det er avgjørende at kirkene evner å skape kontinuitet 

istedenfor brudd mellom folkets kultur og kirkens tradisjoner for nettopp å kunne bli en 

frigjørende kraft i samfunnet.  

 

4.1.1.  Den episkopale kirke   

 

En prest fortalte at det ofte er er vanskelig å få en dialog med folk om integrering av kulturelle 

uttrykk i kirken, som f.eks. bruk av gongen, det tradisjonelle musikkinstrumentet deres, bruk 

av tradisjonelle danser mm. Det er lettere å gjøre dette på regionale eller nasjonale samlinger, 

enn lokalt. Flere blant kirkefolket lokalt tenker fortsatt på sine egne kulturelle uttrykk som 

uforenelige med kirkens. Kolonitiden har altså satt markante spor, og preger fortsatt folkets 

tenkning om egen kultur som noe hedensk sett i forhold til kristendommen.  

Paul Tillich vektla at bare når Gud er Gud uavhengig av andre enn seg selv, kan sann 

monoteisme finnes og bare på denne måten kan makten over tid og rom brytes.114 

Kolonitidens misjonærer kom til Igorot med en Gud som var bundet i vestlig tid og rom. Gud 

var fanget og kunne derfor ikke tre frem som en frigjørende Gud for folket i deres egen 

kulturelle kontekst. Dette er et åk som den kristne kirke fortsatt bærer på og som enda den dag 

i dag gjør seg gjeldende i mange menneskers opplevelser av kirken og dens misjon.  

Under et menighetsmøte i Colalo, sa en av deltakerne følgende: 
 

“Church tries to erase traditional values slowly. Old folks come to church and do their Christian 

practice. In Colalo, we still practice the cañao. It’s a ceremony where one removes the illness from the 

sick person. Ancestors are asked to join. Gong would be used. Old folks would permit the use of gongs 

when necessary. Also when the bones are transferred, we butcher pigs”.  

 

Her kommer det tydelig frem at enkelte opplever at de praktiserer en ting i kirken og 

en annen ting i lokalsamfunnet. Jeg tolker dette utsagnet dit hen at man opplever at kirken 

ikke i stor nok grad bidrar til å ivareta tradisjoner som er viktige for folket. Man opplever et 

brudd mellom egen kulturelle praksis og kirkens praksis. Produksjon av lokalitet i kirken og i 

lokalsamfunnet kan se ut til å være sprikende. Å flytte på levninger av forfedrene er en 

                                                 
114 Donovan 1995, s. 43. 
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handling som krever stor respekt og hvor offer av dyr hører med som et viktig ritual. 

Forfedrene er med folket fortsatt og de har en plass blant de levende. Forfedrene er viktige i 

cañaoritualet fordi sykdom settes i sammenheng med dem. Slike tradisjonelle seremonier er 

ikke alltid blitt forstått og ivaretatt av kirken. Kirken har muligens vært for rask med å avvise 

denne type praksis uten å gå i nærmere dialog med folket om hva det egentlig betyr for dem 

og hva det bør bety for kirken. Vincent J. Donovan var misjonær blant masaifolket i Tanzania 

i 17 år. Han kom som misjonær til et folk som levde i pakt med naturen og som hadde hele sin 

referanseramme i verden ut fra denne relasjonen.  I sin bok Christianity rediscovered sier han 

følgende om kirkens kanskje størst misjonsutfordring i dag: 

 
“To move away from the theology of salvation to the theology of creation may be the task of our 

time”.115

 

Dette tolker jeg som et uttrykk for at den skapelsesteologiske dimensjonen må styrkes, ikke 

bare i teologien, men etter mitt syn også i diakonien. Den brasilianske teologen Leonardo 

Boff har fremhevet at også frigjøringsteologien i fortiden har rettet liten oppmerksomhet mot 

skaperverket og økologi. Dette må endres for å utvikle en frigjøringsteologi som svarer til den 

globale krisen vår klode står overfor.116 Her ligger kanskje også en utfordring for den 

episkopale kirke. For lite bestrebelser på å lære av Igorots verdensforståelse, gjør det 

vanskelig å drive et misjonsarbeid som bygger opp og leder til en frigjøring til å være et 

troende folk i egen kultur. Man lever parallelle liv, et i kirken og et annet i lokalsamfunnet. 

Samtidig skjer det noe i møtet mellom en kirke og et folk som har levd side om side over tid. 

En ung prest som selv har urfolksbakgrunn sa følgende: 

 
“In the Episcopal church we are reviewing/ going back deliberately to use some of our traditional 

values. In our songs, worship, Christian art, story telling, dances, science and symbols. Before it was 

American looking, but now we use our own. I‘m proud of that in the Episcopal church. Laity doesn’t 

always go for rice wine in the Holy Communion. It is more used in conferences. Is the laity ready to 

accept? Big change. From the clergy, it’s easier now from the theological perspective”. 

 

Denne presten viser at det har vært en utvikling i den episkopale kirke når det gjelder dialogen 

mellom evangelium og kultur. Som prest var han åpen for å bruke kulturelle uttrykk i 

menighetens arbeid, men han merket motstand fra lekfolket i menigheten. Enkelte 

                                                 
115 Donovan 1995. Fra forordet i boken. 
116 Granberg-Michaelson 1992. 
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menighetsmedlemmers motstand mot å bruke tradisjonelle uttrykk i kirken kan ikke 

nødvendigvis settes i sammenheng dagens situasjon, men må heller sees i lys av en lang 

kolonihistorie. Selv om denne presten var svært åpen for å ta i bruk kulturelle uttrykk i 

menighetens arbeid, har likevel menigheten en lang historie før han kom dit som prest. En 

informant sa følgende om menighetens fokus når det gjelder land: 

 
“There is little talk about contextual issues about the land. More sacramental/ evangelism focus. 

Generally, there is seldom a connection with peoples’ own lives now, but more a future focus as eternal 

life. Not much talk about the heaven here on earth. Maybe they choose to be silent.” 

 

Tradisjonelt har fokus vært på frelse for sjelene. Holdninger til egen kultur som syndig og 

hedensk sitter dypt i folkets bevissthet. I så måte har koloniseringen virket bra. Det er en stor 

utfordring for kirken å bidra til dekoloniseringen av bevisstheten jf. Freire, i en situasjon hvor 

kirken selv historisk har bidratt til en slik kulturell forlegenhet i møte med kirken. 

Presten fortalte at det var mer vanlig å bruke tradisjonelle danser og gongen i gudstjenester på 

regionale samlinger. Jeg opplevde selv å overvære en gudstjeneste på en internasjonal, 

økumenisk konferanse i Baguio City i 1997 hvor denne presten var liturg. Det var første 

gangen jeg deltok på en gudstjeneste som koplet evangelium og kultur sammen på en konkret 

måte gjennom bruk at tradisjonelle danser og musikk, nattverd med søtpotet og risvin og en 

preken som tok utgangspunkt i folkets situasjon i området. Problemer med å gjennomføre 

samme type gudstjeneste lokalt, synliggjør en stor utfordring ved det å være kirke i et 

urfolkssamfunn som Mankayan. Et folk som er lært opp til å tenke at egen symbolverden 

tilhører en hedensk kultur gjennom kirkens forkynnelse, vil etterhvert befinne seg i et 

dilemma hvor man blir nødt til å velge ”side”, så å si. Dette sier samtidig noe om hvor viktig 

symboler er både i kirken og i ulike kulturer. Som vi så i kap. 2.1, er symbolbruk sentralt i 

alle ritualer, ja, i all menneskelig handling. Ritualer som bidrar til produksjon av lokalitet og 

opprettholdelse av en kultur, må også bestrebe seg på å gå i en dialog med den symbolverden 

som er sentral i denne kulturen. Kirkelige ritualer som er blottet for den kulturelle 

symbolverden som er levende blant folket der kirken er, vil slite med å utvikle en sterk, 

stedegen kirke.117 Og et folk som ikke får stå i åndelig kontinuitet til sin egen historie som 

folk, blir sårbare i en global verden hvor kulturell ensretting er en av flere effekter av 

globaliseringen. 

  

                                                 
117 Donovan 1995. 
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På den ene siden har man dem som ikke mener at kulturelle uttrykk hører hjemme i kirken. På 

den andre siden har man dem som mener at det er nødvendig at evangelium og kultur må gå 

mer sammen. Å skape kontinuitet er en utfordring hvor presten kan være både en brems og en 

katalysator. Jeg oppfattet prestens utsagn dit hen at kirken har en stor utfordring foran seg 

med å utvikle seg til å bli en stedegen kirke, men presten er villig til å gå sammen med 

menigheten på veien dit.  

 

Når noen i lokalsamfunnet døde, pleide presten å dra til hjemmet og delta på de tradisjonelle 

seremoniene som ble utført før selve begravelsen i kirken. Presten ønsket med sin 

tilstedeværelse å vise at han var åpen for deres ritualer og at han ønsket å være tilstede i 

lokalsamfunnet. Presten var imidlertid ikke så positiv til skikken med å begrave de døde 

utenfor hjemmene, slik man tradisjonelt har gjort i Mankayan. Skikken har sammenheng med 

det nære forholdet folket har til forfedrene. Forfedrene er ikke borte selv om de er døde. 

Presten mente at det var bedre å ha en vigslet kirkegård for de døde, slik kirken praktiserer 

andre steder. Likevel er det fortsatt folk i området som velger å begrave sine døde utenfor 

hjemmene sine for å ha de døde nærmest mulig, men kirkens folk oppfordres til å begrave 

sine døde på kirkegården. Det kan diskuteres teologisk hvorvidt man må ha en vigslet 

kirkegård eller ikke. Dersom man virkelig tror at Gud er skaper av himmel og jord, er land en 

Gudvillet og Gudskapt størrelse uansett hvor det er.118En kirkegård som er vigslet blir i denne 

tenkningen ikke mer hellig enn gravsteder utenfor disse kirkegårdene. Det er jo Gud som har 

skapt landet og jorden i sin helhet uansett hvor de døde gravlegges. Dermed gravlegges de 

døde i Gudskapt jord som Gud har omsorg for, selv om det ikke er på et bestemt sted som 

kirken har bestemt. Kirkens form for produksjon av lokalitet kan oppleves som brudd med 

Igorots holistisk virkelighetsforståelse og det kan diskuteres hvorvidt kirkens ritualer knyttet 

til begravelser er mer bibelsk enn Igorots egen begravelsestradisjon. 

Det er likevel interessant å merke seg den åpenheten presten ga uttrykk for. Han var opptatt av 

dialog mellom folk i menigheten om evangelium og kultur spørsmål. Dialogen var blitt en 

mulig vei videre og denne muligheten ønsket presten å bruke. Dette viser at produksjon av 

lokalitet i kontinuitet med folkets egne ritualer og tenkning er utfordrende.  

 

 

 

                                                 
118 Jesaja 40:28a: “Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord”. 
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4.1.2.  UCCP 

 

I UCCP opplevde jeg at prestene var svært åpne for å bruke tradisjonelle uttrykk i 

gudstjenesten. En av prestene jeg snakket med, ga uttrykk for at det også i hans menighet er 

en viss motstand mot å inkludere kulturelle uttrykk i gudstjenesten. Han fortalte følgende:  

 
“UCCP on national level is more progressive on this topic than the local churches. On conferences and 

national gatherings, we use the gong, Indigenous Peoples’ songs and costumes. We have a church 

calendar. In July we are encouraged to include IP ways of worshipping. Instead of using the cross of 

bronze, we could make a cross out of bamboo. Instead of grape juice or imported wine in the Holy 

Communion, we could use rice wine. July is the celebration of rural life according to our church 

calendar, with native preachers in worship; message and songs………To strengthen peoples’ culture 

will make people fight for the land. Clothing and food come from the land. Elders will ask permission 

from the tree before cutting it. Otherwise the spirits would be angry. Christianity looked upon that 

practice as pagan”. 

 

Også denne presten uttrykte at det er et dilemma å jobbe med evangelium og kultur spørsmål i 

hans menighet. Det er mindre truende å gjøre det på regionale og nasjonale samlinger enn 

lokalt. Hvordan kan den lokale og regionale forskjellen forklares? Jeg velger å tolke dette som 

et uttrykk for at kolonitidens misjonsvirksomhet i Mankayan har ”lyktes” langt på vei. Igorot 

lærte at egen kultur og tradisjon var hedensk og uforenelig med kirkens praksis. Etterhvert 

trengte man ikke misjonærer for å hindre bruk av “hedenske skikker”. Tenkningen sank sakte 

men sikkert inn i folkets egen bevissthet og man begynte innad å fordømme egne uttrykk som 

ikke gangbare i kirkene. Thorbjørnsrud beskriver hvordan de som behersker religioners 

menings-og kunnskapssystem, også har makt. 119 Makthaverne har interesse av å forsterke 

religiøse system som legitimerer en type samfunnsorden som de selv behersker. I Mankayan 

lyktes de med det, iallefall til en viss grad. Ritualene har imidlertid overlevd, bare at de i dag 

ikke oppfattes å være forenelige med kirkens ritualer å gjøre. På nasjonale samlinger hvor 

evangelium og kulturspørsmål er et tema, samles gjerne mennesker som er spesielt opptatt av 

slike spørsmål og er mer åpne for å se disse i sammenheng med hverandre. I lokalsamfunnet 

har kirkefolk gjennom historien blitt vant med en type produksjon av lokalitet gjennom 

kirkens ritualer som ikke har bygd broer til tradisjonene. Derfor er det svært vanskelig å endre 

denne type tenkning lokalt. 

 

                                                 
119 Thorbjørnsrud 1995,s. 66. 
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I mitt økumeniske arbeid med urfolksspørsmål gjennom Kirkens Verdensråd, hørte jeg 

liknende historier blant urfolk i ulike deler av verden. Det er i denne sammenhengen Freires 

fokus på dekolonisering av bevisstheten blir særlig aktuell. Urfolk må frigjøres fra en 

tenkning om at egen kultur og spiritualitet er djevelens verk, og våge å tro at Gud har en 

mening med det mangfold som finnes i vår verden. Dersom det er Guds mening og vilje at vi 

var skapt forskjellige, har vi også en plikt til å ta vare på dette mangfoldet.120 På denne måten 

har man større mulighet til å komme til rette med det jeg vil kalle en “åndelig schizofreni” 

som kolonihistorien har skapt. 

 

I UCCP har man, til tross for ulike syn på evangelium og kultur, gjort til fast praksis at man 

minst en periode i året skal bruke folkets tradisjoner i gudstjenestelivet. På denne måten vet 

menigheten at dette vil komme og at dette er en naturlig del av kirkeåret. Å synliggjøre det 

som lenge har vært usynliggjort, bidrar til å gi det verdi og løfte det frem som noe positivt når 

det gjøres med respekt og verdighet. Slik jeg oppfattet presten, satte han denne ”splittede” 

situasjonen i direkte sammenheng med kristendommens holdninger til folkets tradisjoner som 

noe hedensk og dermed dårlig. Han så med andre ord en sammenheng mellom kirkens 

historiske praksis og folkets situasjon i dag. Han så en klar sammenheng mellom å styrke 

folkets kultur og å kjempe for å beholde landområdene. Dette er et interessant utsagn. Den 

sier noe om at kolonitidens misjonsvirksomhet har skapt et sårbart folk fordi det som var 

dyrebart for dem ble forkastet av kirken. Verdier knyttet til land ble svekket, fordi disse ikke 

ble tatt inn i kirken som noe verdifullt og Gudvillet. Denne presten hadde skjønt at det å 

opprettholde kunnskapen og nærheten mellom folket og landet, vil styrke folkets kamp for  

dets bevarelse. Den dype respekten de eldre utviser overfor skaperverket, synliggjør den nære 

forbindelsen mellom folket og jorden. Han erkjente at kirkens historiske praksis ikke hadde 

ført bare godt med seg. 

 

En annen prest i en menighet i Bulalacao fortalte hvordan kirken både forsøker å ta lokal 

kultur og tradisjon på alvor, samtidig som kirken ønsker å være et korrektiv til kulturell 

praksis. I følge tradisjonen tar man med seg beinrester etter forfedrene i en situasjon hvor folk 

blir tvunget til å flytte. Dette er et ritual som utøves i fellesskapet og er viktig for å bevare en 

god relasjon til forfedrene. Idet man fjerner beinrestene fra jorden, skal man i følge 

                                                 
120 Johannes Åpenbaring 7:9a: “Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, alle alle nasjoner og 
stammer, av alle folk og tungemål.” Denne teksten beskriver alle de som skal unnslippe den store trengsel før 
dommens dag. Poenget her er å vise hvordan alle nasjoner og tungemål er representert.  
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tradisjonen slakte opptil flere dyr (griser). Det er imidlertid mange som ikke har midler til å 

kunne slakte dyr uten å sette seg i gjeld. Det er ut fra denne situasjonen presten fortalte 

følgende: 

 
“We are an agricultural community. Land is given to us as a gift, and we have to take care of it. We 

bury our dead ones on the land, by the house. You disturb the dead ones when damaging the land. We 

bring the dead ones with us. We would bring the bones of the dead ones in case of being forced to leave. 

Rituals go with this practice. Today we introduce to the people to only bring a portion of the soil with 

them. If people bring out the bones, you have to butcher an animal. We introduce not to butch, but to 

build a coffin. We cannot grow as a church if we don’t go with the culture of the people, but it have to 

be a redirection. Before people had to butcher a certain number of animals (pigs). At least 3-5, as an 

offering to the ancestors. Rituals lasted for a night, and burial the following day.” 

 

Tradisjonen med å slakte griser som offerhandling når man fjerner beinrester fra jorden, har å 

gjøre med at forfedrene blir forstyrret og dermed kan forårsake sykdom og ulykke. Problemet 

med tradisjonen hvor man tar med de dødes bein hvis man ble tvunget til å forlate hjemmene 

sine, er at det ofte er svært kostbart. Opptil flere griser må slaktes. De fleste menneskene i 

lokalsamfunnet er fattige og har liten mulighet til å slakte flere griser uten å sette seg i skyld 

og gjeld. Derfor har kirken isteden introdusert å ta med seg jord istedenfor å grave opp 

beinrestene. Istedenfor å slakte dyr, oppmuntres folk heller til å bygge en kiste. Kirken 

oppmuntrer dermed til å la forfedrene få hvile i fred, men likevel ta med jord fra gravstedet 

som legges i en kiste som kan bli tatt med til nytt bosted. Dette er et eksempel på hvordan 

kirken ikke uten videre avviser hele tradisjonen, men forsøker å skape kontinutitet selv om det 

medfører noen endringer. Presten fortalte at denne praksisen var noe menigheten hadde 

snakket sammen om og blitt enig om å gjøre.  

 

Donvan sier at kristen misjon bringer det kristne budskap ut til ulike folkeslag. De aksepterer 

budskapet, men deres respons på dette budskapet hva det enn måtte være, er kirken på dette 

sted. Donovan mener at det må være mulig med mange ulike typer respons på det kristne 

budskap som er fylt med håp og mening og som nettopp gjør at kristendommen kan slå rot og 

vokse.121 Denne måten å tenke på, gjør at en lokal kirke med stor frimodighet kan øse av egen 

kultur i stedegengjøringen av det kristne budsKap. Kanskje er det også den eneste måten det 

kristne budskap kan oppleves som sant og ekte.  

Kontinuitet til tradisjonen er viktig for UCCP i Bulalacao. Presten fortalte videre: 
                                                 
121 Donovan 1995, s. 83. 
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“We preserve the values of the old folks, especially keeping the oneness of the people. We have respect 

for the old folks. We butcher animals. Liver is important in the pig, and is today also given to the elders. 

It’s an expression/ manifestation of respect for the elders. Liver is soft and elders who most often have 

no teeth, can eat. We use the gong and the native drums for special occasions: thanksgiving, weddings, 

Christmas parties…We have Christianised traditional ceremonies”. 

 

Presten la ikke skjul på at kirken har vært opptatt å bruke folkets tradisjoner i kirken, men 

samtidig tilpasse dem en kirkelig praksis. Den overordnede verdi i denne prosessen er å 

beholde enheten og fellesskapet i folket. Derfor er dialogen i menigheten sentral. Også 

strukturene i UCCP støtter opp om en slik prosess. Lokalmenightene i UCCP har stor grad av 

selvbestemmelser og UCCP sentralt kan ikke uten videre tre forordninger over hodet på 

lokalmenighetene. Det åpner opp for et stort mangfold og at lokalmenighetene kan utvikle seg 

innenfor rammen av egen lokale kontekst. Presten fortalte også om et annet eksempel som 

viser hvordan kirken har kristnet andre ritualer: 
  

“Ibunung is a ritual where one traditionally addresses the spirits/ ancestors. Now it’s Christianised 

where the pastor says the prayer. Old folks who were Christianized, used to read the bile of the pig to 

decide how many pigs to be butchered. After they were Christianized, the number of people would 

decide how many pigs to be butchered. 

Pakdu is a ceremony for plants which were not healthy. The whole community give money and butcher, 

pray for the plants to be healed. Pakdu can also be a ceremony after burial, after about 2-5 days. The 

community comes up with a pakdu to prevent the dead to hurt animals and plants. In the old tradition, 

they butchered only 1 pig if the bile was good. When they butchered, the jar of the pig was put in the 

pine tree wood, and they placed it in the mountains. People would know that a pakdu had taken place 

here, and this place was called a pakpakedlan. Rituals were connected to the land. Pakdu is now 

Christianized, and it functions as an annual thanksgiving service in December.”  

 

Tradisjonelle ritualer var nært knyttet til land. I ritualene møtes den lille livsfortellingen og 

den store fortellingen som knytter nåtiden, fortiden og fremtiden sammen.122 Dette nære 

forholdet til land har også kirken ønsket å holde fast på selv om de har introdusert endel nye 

elementer i ritualene. Denne måten å skape kontinuitet, er svært viktig for et folk som har 

opplevd forsøk på utarming av egen kultur av kolonimakter i ulike tidsepoker. Det er folket 

selv som må føre dialogen mellom sin egen kultur og den kristne tro. Kultur er ikke statisk på 

                                                 
122 Stifoss-Hanssen 2001. 
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samme måte som det kristne budskap ikke er det. Sammen videreutvikles begge deler i 

gjensidig dialog med hverandre. 

 

UCCP arbeider aktivt med å kontekstualisere kirkelige ritualer og samtidig ivareta folkets 

tradisjoner. Selv om lokalmenighetene ikke alltid er enige om veien videre, er dialogen i 

fellesskapet sentralt. UCCP har imidlertid gjort det til fast del av menighetsarbeidet å ha 

urfolksuke hvor lokale uttrykk har rikelig plass i gudstjenestelivet. Ved å legge dette inn i 

menighetens arbeid som en fast post, holder man også strukturelt fast på at kulturelle uttrykk 

skal ha en plass i menighetens liv. På dette området har også UCCP sentralt oppmuntret 

lokalmenighetene til å ha slike perioder hvor urfolkstradisjoner synliggjøres i kirken.123  

 

 

Prestene både i den episkopale kirke og UCCP våger å være i en dialog med sine 

menighetslemmer og de er derfor viktige for den videre utviklingen. Et tydelig lederskap på 

dette området har derfor betydning for at kontinuitet til tradisjonene som verdi holdes oppe i 

lokalmenigheten og videreutvikles. Både den episkopale kirke og UCCP forsøker å ta folkets 

tradisjoner på alvor og ikke avvise dem. Mange av disse tradisjonene er nært knyttet til land 

og til forfedrene.  

 

Mitt inntrykk er at den episkopale kirke slik den er i dag, sliter med å finne en måte å stå i 

dialog med folkets tradisjoner knyttet til land på. Kirkens manglende forståelse for folkets 

tradisjoner historisk sett førte til at negativ tenkning om dette ble påført folk gjennom kirkens 

forkynnelse og praksis. Som vist i kap. 2.3.2, er frigjøring av menneskets bevissthet helt 

sentralt i alle frigjøringsprosjekt i følge Paulo Freire. Veien til dekolonialisering tar tid. Man 

forsøker å finne veier til produksjon av lokalitet som står i kontinuitet til folkets tradisjoner. 

På sikt vil den åpne holdningen til presten kanskje kunne bidra til endringer slik at evangeliet 

kan bli til både frelse og frigjøring. 

 

En svært viktig side ved den episkopale kirke og UCCP’s måte å stå i kontinuitet med 

tradisjonene på, er at de anerkjenner Igorots holistiske verdensbilde hvor både forholdet til 

forfedrene og forholdet til land, anerkjennes. Her ligger selve nøkkelen til kirkenes 

frigjørende tenkning og handling, noe jeg skal utdype nærmere i det neste kapitlet.  

                                                 
123 UCCP har på nasjonalt plan “tribal month” som del av sitt solidaritetsprogram. 
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4.2.  Forståelse av land som kontekstuelt utgangspunkt og teologisk referansepunkt 

 
I kap. 2.2 gjorde jeg rede for hvor viktig kjennskap til konteksten er for å kunne tenke og 

handle frigjørende, dvs. tenke og handle på en slik måte at Igorot kan fortsette å leve i 

kontinuitet med sin egen kultur og åndelighet knyttet til land. Som forrige kapittel viste, er det 

viktig både for den episkopale kirke og UCCP å være i dialog med den lokale konteksten. 

Et av de mest sentrale kjennetegn ved konteksten i Mankayan er Igorots nære forhold til land. 

Hvordan inngår land i den teologiske refleksjonen? Hvordan ser kirkefolk i området på land? 

Utgjør land et utgangspunkt for teologisk refleksjon? 

 

4.2.1.  Land som åndelig tilknytning og grunnlag for identitet 

 

Et av de momentene som ble trukket fram på spørsmålet om hva som gjør land så viktig for 

Igorot, var åndelig tilknytning til jorden. En prest i den episkopale kirke uttrykte seg slik: 

 
“People have a spiritual link or attachment because of identity. They can identify themselves with the 

land. The skin colour of the Kankanaey is much closer to the colour of the earth. Land is not detached 

from the past, present and the future. It’s closely attached. It’s the same cosmos. They are placed here 

where God created them. It’s the Garden of Eden, so to speak, where they can feel and perceive the 

daily peace it is in looking at the land where they can feel the presence of a higher being. In the land, 

they can see the sovereignty of a higher being.”  

 

Denne beskrivelsen gir et godt bilde av hvordan Igorot ser på seg selv i forhold til land. Til 

forskjell fra vestlig teologisk tenkning som setter mennesket i sentrum for teologisk 

refleksjon, har Igorot en uløselig tilknytning til resten av skaperverket. Å se mennesket 

uavhengig av det øvrige skaperverk er ikke mulig. Denne tenkemåten beveger fokuset bort fra 

mennesket som skaperverkets sentrum. Er vi kanskje her nærmere en bibelsk forståelse av 

menneskets plass i skaperverket enn den antroposentiske tilnærmingen som er tydelig i mye 

av vestlig teologi og diakonitenkning? I salme 104 kan vi lese: “Herre, hvor mange dine 

gjerninger er! Og alle har du gjort med visdom: jorden er full av det du har skapt....Du sender 

din Ånd, og det skapes liv; du fornyer jordens overflate”. Gud er til stede i hele skaperverket 

gjennom Den Hellige Ånd, ikke bare hos menneskene. Dette er et eksempel på hva Leonardo 

Boff vil kalle en skapelsesteologi.124 Skapelsesteologien er også viktig for diakonien. 

Nordstokke understreker at skapelsesteologien gjør at diakonien ikke kan avgrenses kun til 

                                                 
124 Granberg-Michaelson 1992, s. 50. 
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det lokale og nasjonale, men også det globale.125 Det er i for seg en viktig betraktning, men 

erfaringer fra det lokale kan også bidra til å gi skapelsesteologien innhold som har relevans 

for det globale. Igorots nære forhold til land både kulturelt og åndelig, kan kaste et 

meningsfylt lys over “relasjonenes orden” på vår jord hvor mennesker kalles til å opptre på en 

langt mer ydmyk måte i forhold til resten av skaperverket.  

 

Sigurd Bergmann presenterer en menneskelig økologisk modell som en av flere typer 

kontekstuell teologi.126 Guds åpenbaring blir tolket som en frigjørende handling i en sirkel 

funksjon mellom menneskets syn på naturen og dets praksis i den. Den Hellige Ånd gir liv og 

bedrer naturen, kulturen og menneskeheten. Denne kontekstuelle teologien reflekterer Guds 

handling i mangfoldet av perspektiver blant mennesker som deles i et felles miljø. Målet med 

denne kontekstuelle teologien er Gud i funksjon i sosiale økologiske situasjoner og på ulike 

steder. Denne tenkningen kan langt på vei hjelpe å tolke teologisk Igorots tenkning om sitt 

forhold til land, selv om de ikke selv bruker begreper som miljø og natur. Dette har kanskje 

sammenheng med at vestlig naturtenkning ser naturen fra et menneskelig betrakterståsted.127 

Igorot ser seg selv som del av naturen. Gud som skaper frelser fellesskapet av alt levende fra 

det onde, gjennom Sønnen. Gjennom Den Hellige Ånd gis liv til verden. Det er særlig 

interessant for diakonien å se tjeneste ut fra dette perspektivet hvor skaperverket i sin helhet er 

gjenstand for tjeneste. 

 

Presten i den episkopale kirke så en klar sammenheng mellom folkets nære forhold til land og 

deres opplevelse av en høyere en Gud. Hvordan dette forholdet til en høyere Gud er, beskrev 

han slik: 

 
“When they speak of this higher being, it gives awesome feeling or recognition. Sometimes it [the 

higher being] surrounds the human will. People will try to please these being in their own rituals and 

ceremonies. It’s an affirmation that Indigenous Peoples are very religious, not necessarily pagan or 

Christian. They are religious in the sense that they recognise a higher being. The supreme being is 

called Kabunian. A God who created them [the people] and the seas, rivers and trees. They prayed for / 

addressed their prayers to Kabunian, to take care for their plants, family and give them good fortunes, 

long lives. A supreme God. Not sure if they considered him as a spirit, a force. Kabunian is the supreme 

God. Ancestors are below Kabunian, but ancestors can also bring good luck, good fortune and protect 

the families”. 

                                                 
125 Nordstokke 1994, s.21. 
126 Bergmann 2003, s. 94. 
127 Kohen 2003. 
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Igorot tolker tegn knyttet til landområdene som retningsgivende for oppførsel og levemåte. 

Ånder bor i naturen, og man må leve sine liv i respekt for åndene. Man kan få åndelig visdom 

ved å lytte til naturen. Heller ikke dette er en ukjent tenkning i Bibelen. Salme 104, 3b-4 sier: 

“Du gjør skyene til din vogn og farer fram på vindens vinger. Vinden gjør du til sendebud, ild 

og luer til dine tjenere”. Gud kan gjennom skaperverket formidle visdom om seg selv.  

 

Presten viste gjennom ovennevnte utsagn at han har forstått en viktig dimensjon ved det 

åndelige livet hos folket, nemlig at folket ikke tilber forfedrene, men man behandler dem med 

respekt og verdighet slik at fremtiden skal bli god. Det er i dette lyset man kan forstå følgende 

uttalelse fra en annen informant: 

 
“Land is in heritage of the ancestors. It’s our birthplace. The legacy comes from the ancestors. Children 

appreciate the land and won’t sell it because the ancestors lived here too.” 

 

Forfedrene har gått foran og vist vei for hvordan man skal leve sine liv i pakt med alt det 

skapte. Igorot holdt Kabunian for å være den høyeste Gud som råder over livet på jorden. 

Presten plasserte ikke denne åndeligheten i en bestemt bås, men jeg opplevde at han så på 

Igorots forståelse av Kabunian som et viktig åndelig møtepunkt med folket. Uten kjennskap 

til den lokale konteksten og den åndeligheten som er representert her, ville en prest raskt 

kunne avvise folkets nære forhold til forfedrene som avgudsdyrkelse og tilbedelse av de døde.  

 

Donovan var opptatt av at Gudsnærværet i masailand var en realitet lenge før han kom dit 

som en misjonær.128 Masailand og folket der var også skapt av den levende Gud som hadde 

lagt ned i deres hjerter en lengsel etter ham. Sammen søkte de Gud i Masaienes kontekst. 

Istedenfor å være en misjonær som skulle bringe evangeliet til folket, så han sin 

misjonsoppgave å lete etter Gud i masailand sammen med folket. Dialog, respekt og 

utgangspunkt i folkets egen kultur og levemåte var nøkkelen til å finne Gud. 

 

Et annet lek medlem i den episkopale kirke, knyttet også klare bånd mellom måten å leve på 

og nærheten til landet:  

 
 

 

                                                 
128 Donovan 1995. 
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“Whatever we do, comes from the land. Whatever we do. From dust to dust, shall we return. It’s a 

cycle. We start on the land. We plant. God created plants, flowers, all that can be consumed through 

land. Not only human beings depend on the land, also animals. They eat plants and grass. They get their 

life from the land. Land is so important to life, to the whole humanity. Land is meaningful for 

Indigenous Peoples’ communities because land is attached to the ways of life. And here spirituality 

comes in”. 
 

Land danner rammen for livet både til dyr og mennesker. Ikke bare har land en religiøs 

dimensjon, men er selve livsgrunnlaget. Åndeligheten springer ut fra denne uatskillelige 

enheten med resten av skaperverket. En liknende tenkning finner man også blant indianerne i 

Canada. I indiansk virkelighetsforståelse er alt i universet levende og vi er alle i slekt med 

hverandre.129

 

Også i UCCP fant jeg at forholdet til land utgjorde en viktig teologisk forståelsesramme for 

kirken. En prest i UCCP beskrev forholdet til land på denne måten.  

 
“Indigenous Peoples look upon the land as Israel looked upon their land. Land is life. When God 

created human beings he took a piece of land to create from. Human beings and land are deeply 

connected.” 

 

Denne uttalelsen kaster et nytt lys over skapelsesfortellingen i 1. Mosebok. I artikkelen 

”Towards an Ecology of Love”130 skriver Tore Johnsen blant annet om skapelsesberetningen 

hvor det i 1. Mos 2, 7 fortelles om hvordan Gud skapte mennesket av jord. I vestlig teologi er 

denne fortellingen blitt tatt til inntekt for å fremstille mennesket som støv og rask. Sett i et 

urfolksperspektiv, reflekterer denne fortellingen den grunnleggende gjensidigheten mellom 

jorden og menneskene. Mennesket ble formet av den jorden som Gud har skapt. Som 

mennesker kan vi ikke stille oss over naturen og herske over den, men vi må leve i pakt med 

den fordi vi er avhengig av den. Den er vår Mor som ga oss liv gjennom Guds Ånd, jf.  

1. Mos 2, 7 som forteller at Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i 

hans nese. Igorot kan ikke se mulighet til overlevelse uten land, fordi land er selve moderen 

hvor vi har vårt opphav. Uttrykket Moder Jord kan sees i lys av en slik forståelse. Det er 

Moder Jord som har gitt oss mennesker livet. Behandler vi vår mor dårlig og tar livet av 

henne, tar vi livet av oss selv. 

                                                 
129 Kristiansen 1993, s. 133. 
130 Denne artikkelen er et foredrag som ble holdt på et seminar om natur og etikk i nord, i Oassiarsuk på  
     Grønland i august 2005. 
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 Et viktig utgangspunkt for diakonien, er at mennesker er skapt i Guds bilde (1. Mos 1, 27). 

Gud er fellesskap mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Som skapt i Guds bilde, kan 

vi også forstå det treenige fellesskap som et bilde på hvordan vi mennesker er skapt til 

fellesskap med resten av Guds skaperverk som er av Gud. Nordstokke poengterer at det gode 

livet forutsetter gode relasjoner- til Gud, til nesten og til naturen.131

 

I denne forståelsen finner vi kanskje vår tids kairos for teologisk og diakonal tenkning som 

hjelper oss å se en ny sannhet i vår verden, se nåden på nytt, vende om til et nytt håp. 

Multinasjonale selskapers modernistiske forståelse av at det meste kan omsettes i penger og at 

naturen kun er et redskap for å oppnå dette, møter en kraftfull motvekt i Igorots forståelse av 

hvordan menneskelivet henger uløselig sammen med det øvrige skaperverket, til Moder Jord. 

Som mennesker står vi verken over eller under resten av den skapte verden. Her ligger kilden 

til en frigjøringsteologi som omfatter frigjøring av hele skaperverket, inkludert mennesket. I 

vår tid er det ikke bare menneskene som trenger å bli frigjort fra krefter som holder livet nede, 

men hele skaperverket.  

 

 

Oppsummerende kan man si at land er det som binder sammen fortiden, nåtiden og fremtiden 

og dette er en tenkning som kirkene har tatt inn over seg. Gjennom land bindes det åndelige 

og det menneskelige sammen. Land utgjør også en arv fra forfedrene og er derfor en sterk 

kilde til identitet som hjelper menneskene til å forstå hvem de er. På samme måte som 

forfedrene tok vare på landområdene slik at neste generasjoner også kunne leve i pakt med 

det, skal også de nålevende ikke glemme at de også har et ansvar for denne arven. Fortiden 

knyttes sammen med nåtiden gjennom forfedrene og deres bruk av landområdene. 

Forfedrenes betydning er sterk fordi de gir ledetråder for de som lever i dag. Gjennom 

begravelsestradisjonen ser man tydelig denne nære forbindelsen, bla. gjennom at de døde 

mange steder begraves nær husene der folk bor. Når land ødelegges blir også forfedrene 

forstyrret. Denne forbindelsen er så sterk at levninger fra forfedrenes graver vil kunne bli 

gravd opp og tatt med dersom folk blir tvunget til å flytte jf. kap. 4.1. Land representerer en 

kontinuitet både til forfedrene og den åndelige verden. Alt er vevd sammen i samme kosmos. 

 

 

                                                 
131 Nordstokke 2002, s. 24. 
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4.2.2.  Et sårbart håp for fremtiden 

 

Den åndelige tilhørigheten til landet er tett vevd inn i identiteten til folk. Så lenge folk har 

land, er det håp for fremtiden. En prest i den episkopale kirke uttrykte det slik: 

 
”In the land, they hope for the future. There is future to them as long as there is land. It’s hard to move 

from the land because of the identity and culture. When they will talk about their existence, it’s always 

traced back to the land: in arts, singing. Always earth bound……… It’s their home. There is no place 

like home. Ancestral domain is important because it’s not influenced by a majority or a foreign culture 

or tribe, so to speak.” 

 

Land gir håp for fremtiden samtidig som dette håpet er svært sårbart. Ancestral domain, dvs. 

landområdene som forfedrene har brukt og etterlatt til de generasjoner som kommer etter, 

oppfatter jeg som vitalt i dette håpet. Forfedrenes måte å leve i pakt med naturen, gir retning 

til folket som lever der i dag. Det er tette bånd mellom landskapet hvor forfedrene har levd 

sine liv og hvor Igorot fortsetter å leve sine liv. Folkets tette bånd til landskapet er selve 

kilden til deres historiske fortid og disse båndene er bestemmende for det folk de er i dag, i 

følge Ingold.132 I en tid med sterkt press utenfra, er denne arven en fyrlykt som gir retning.  

Flere i begge kirkene uttrykte bekymringer for fremtiden på grunn av tap av land. Trusselen 

om å måtte forlate landområdene, skaper en usikkerhet som var tydelig blant flere 

informanter. Hvis så skjer, blir det vanskelig å ta vare på den arven forfedrene har gitt.  

En annen viktig side ved landet, er livsoppholdelsen. En informant i den episkopale kirke sa 

det slik: 
 

“It would be painful to leave. What life will we have when being uprooted? Worst will be that we will 

have no place to get food. We will have to leave the plants we have planted. We still feel at home here, 

even though we face these problems. Young men start drinking here. They discuss the problems then. 

They stay here. Girls plant rice or harvesting. They want to stay here. Some went to Baguio, but life was 

harder there.”   

 

En slik uttalelse hjelper en til å forstå at en lettvint kirkelig håpsforkynnelse som kun knytter 

håpet til det evige liv, ikke kan skape en reell opplevelse av håp i den situasjonen Igorot er i. 

For Igorot er det ikke håp for fremtiden dersom man blir skilt fra landet. Hele folkets tenkning 

om relasjonenes orden, kommer i ulage. Derfor må en håpsforkynnende kirke være en kirke 

                                                 
132 Ingold 2000. 
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som daglig står sammen med folket i kampen for livsgrunnlaget og Gudsgrunnlaget. 

Trusselen om å kanskje måtte forlate landområdene sine, får store konsekvenser for 

fellesskapet og identiteten som folk. Gruveselskapet og folket representerer to helt forskjellige 

måter å se verden og landet på, men folk er klar over at gruveselskapet innehar en makt som 

de ikke er redd for å ta i bruk for å få kontroll over landområdene. Derfor oppleves trusselen 

som svært reell også i det daglige liv. Man lever på nåden fra selskapet og ikke fra jorden, og 

det påvirker livet til folk. Dette er et eksempel på hvordan den moderne økonomi 

operasjonalisert gjennom multinasjonal gruvedrift, koloniserer livsverdenen og forsøker å 

redusere landets verdi til kun en kilde for utnyttelse. 

  

En annen informant i den episkopale uttrykte seg slik: 

  
“If having to leave, it would be painful and we will cry. We have already invested in the land. We are 

used to it- to stay here. It will affect our identity and sense of community. We consider ourselves as 

family. Family and community. The bonding will be affected. We call ourselves Kankanaey Igorots. If 

we loose our land, we will loose our identity as Kankanaey. In Manila, it’s hard to keep the identity. 

Here you have a natural link”. 

 

Frykten for å miste landområdene sine, utgjør en reell trussel mot fremtiden og for folkets 

identitet. Ikke bare mister man land som kilde til mat, men man mister også selve grunnlaget 

for opplevelse av fellesskap. Her kommer det tydelig frem hvordan fellesskapet er knyttet 

sammen med forholdet til land som kontekstuell basis for væren i verden.  

Flere uttrykte stor bekymring for fremtiden med tanke på at mange landområder er ødelagt på 

grunn av gruveselskapets aktiviteter. Mange føler seg tvunget til å forlate sine landområder på 

grunn av press fra det multinasjonale selskapet. 

 

En informant i den episkopale kirke uttrykte seg slik etter å ha mistet land som følge av 

gruvedriften: 
 

“We are loosing security in the future. Our land is destroyed. The future is tied to the land, and now the 

land is destroyed. We cannot get new locations since others stay there and claim that it’s their land. We 

have no money to buy land. We are forced to move up and resettle, and the land there is sold to another 

price. Too high. The company only gives support for materials, not to buy land. We are offered 20 

pesos per m2. They are not willing to pay a higher price. The company advice us to move. They say the 

area is a hanging area. We think it’s because the company tries to get hold of the area. It’s a big 

problem. We look at it as a bluff from the company.” 
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Land som håp for fremtiden, er sårbart. I møte med det mektige gruveselskapet har mange 

måttet forlate landområdene sine eller har blitt tvunget til å selge landområdene for en billig 

penge til fordel for gruvedriften. Den utbyttingen som skjer fra gruveselskapets side, 

gjenspeiles også i den prisen de tilbyr folk ved salg. 20 pesos utgjør mindre enn 2 kroner og 

femti øre. Det er kvadratmeterprisen gruveselskapet forventer å måtte betale for landområder 

som danner selve livsgrunnlaget og kilden til identitet for Igorot. Fattigdom gjør at endel har 

gitt etter for presset, selv om de i neste omgang har betydd at man står på bar bakke. Uten noe 

å falle tilbake på, er veien kort til en tiggertilværelse i Manila hvor menneskenes verdighet 

settes på prøve. Usymmetriske maktforhold blir tydelige i denne situasjonen. 

 

4.2.3.  Kilde til mat 

 

I et tradisjonelt samfunn som i Mankayan hvor de fleste arbeider i primærnæringer, er 

selvsagt land viktig som kilde til matproduksjon og selvforsyning. Land er en kilde til å dyrke 

mat som grønnsaker, ris og frukt. Informanter i den episkopale kirke beskrev det slik: 

 
“Land is a source of food and other provisions.” 

 
“Land is were we plant. We bring our animals there. We plant different crops. We plant bananas. We 

plant alternative food when rice is over or less of. We plant fruit carrying trees.” 

 

Informanter i UCCP var også opptatt av land som kilde til mat og livsoppholdelse. Disse 

områdene er sterkt preget av ris- frukt og grønnsakdyrking, og derfor er dette et nærliggende 

perspektiv. Dette er kanskje en selvfølgelig side ved forholdet til land, men ikke desto mindre 

viktig i et samfunn som lever av primærnæringer og hvor menneskene har sin kompetanse 

innenfor disse næringene. 

 

 

Informanter både i den episkopale kirke og i UCCP ga klart uttrykk for at land er av 

grunnleggende betydning for Igorot i Mankayan. Igorot har en åndelig tilknytning til land som 

også danner grunnlaget for deres identitet som folk. Derfor er land helt grunnleggende for 

konteksten i Mankayan. I landskapet er deres historie som folk nedfelt og derfor utgjør land 

også grunnlaget for fremtiden. Gjennom interaksjon med landet produseres lokalitet som også 
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knytter forfedrene og de levende sammen. Uttrykket “land is life, life is land” kan 

oppsummere tenkningen omkring land, og sier mye om hvor nært livet og landet er vevd 

sammen i Igorots verdensforståelse.  

 

Det multinasjonale gruveselskapet har ikke tatt høyde for denne tenkningen i møte med den 

lokale konteksten de etablerte seg i. For dem er land først og fremst noe man utnytter for å 

opparbeide mest mulig profitt. På grunn av gruveselskapets makt, har landområder gått tapt 

for Igorot mot deres vilje. Dette får i sin tur store konsekvenser for Igorots produksjon av 

lokalitet når landområdene deres hvor ritualer utøves, går tapt. Hvordan arbeider kirkene mot 

strukturer som ødelegger land? 

 

4.3.  Handlinger som endrer- på hvilket grunnlag?  

 

Som vist i kap. 2.3 er endring av praksis er et viktig element i frigjøringsteologien. Gustavo 

Gutiérrez ga ikke et entydig svar på hva det betyr, men sa at det involverer: 
 

“a transforming activity marked and illuminated by Christian love.”133

 

Strukturkritikk og endring av strukturer kan også forstås som en transformerende aktivitet. På 

samme måte som Guds frelse er drevet av kjærlighet til alt det skapte, skal vi også drives til 

handling for å beskytte Guds skaperverk. I Mankayan er strukturendring som sikrer Igorots 

mulighet til å leve i kontinuitet med egen kultur og åndelighet, nødvendig. Det innebærer også 

at kirken må se med et kritisk blikk på egen rolle i samfunnet og på strukturer ellers i 

samfunnet som truer livet.  

 

Forrige kapittel viste at både den episkopale kirke og UCCP er enige om at land er svært 

betydningsfullt for Igorot. Folkets tenkning har også påvirket kirken. Den episkopale kirke og 

spesielt UCCP har vektlagt handlinger som langt på vei støtter opp om produksjon av lokalitet 

som er betydningsfullt for Igorot, selv om det enda er mye mer å ta tak i.   

Jeg var også opptatt av å danne meg et bilde av kirkenes frigjørende handlinger knyttet til 

kampen om land og få tak i den teologiske basisen for disse handlingene. Disse vil jeg gjøre 

rede for i det følgende. 

 

                                                 
133 McGovern 1990, s. 32. 

 78



4.3.1.  Den episkopale kirke 

 

En hovedtendens i den episkopale kirke er at det er vanskelig å adressere endel spørsmål i 

kirken og handle på et felles grunnlag. Kirkens medlemmer i gruvelandsbyen Lepanto er satt 

sammen av både arbeidere i gruvene og folk som er direkte negativt berørt av gruvedriften. På 

omvisning i gruveområdet ble jeg informert om at mindre enn 10 % av de som arbeider i 

gruvene kommer fra Mankayan. De fleste er m.a.o. innflyttere. Denne situasjonen gjør at det 

er vanskelig å handle på en måte som klart tar avstand fra gruvedriftens destruktive sider. En 

prest ga et ganske betegnende bilde av situasjonen: 

 
“Within Lepanto, people are pro mines in the church. They are divided on labour disputes. The concern 

is more on labour issues there. They sometimes are divided, in the sense that there is not one stand. 

People here believe more the scientific point of view on ecology and the mines, rather than observations 

from those directly affected when it comes to the sinking and landslides…With regard to the other 

outreaches of St. Alban, it’s different. Their focus is more on protection of properties. This is a big 

dilemma. In Colalo, Gravel Pit  and other places they always see the mines as a threat. Members of the 

church are also joining other organisations, which are sympathetic to their struggles ex. the expansion of 

the mines”. 

 

En annen side som er viktig i denne sammenhengen, er at den episkopale kirke mottar 

privilegier fra selskapet slik som gratis bensin og gratis husleie til presten. Eiendommen der 

hovedkirken er bygd, er en gave fra gruveselskapet som er gitt for lenge siden. Selv om 

presten også skal betjene menigheten i Colalo som har opplevd jordras og ødeleggelser pga. 

gruvedriften, er det vanskelig for presten å tale gruveselskapet midt imot. Da kan den 

episkopale kirke risikere at gruveselskapet trekker tilbake all støtte, og da vil menigheten stå 

på bar bakke. Fattige menigheter med små ressurser har færre valgmuligheter når økonomi 

reises som et aspekt ved menighetslivet. Å kjempe mot urettferdige strukturer som kan lede til 

kollaps av menighetsarbeidet pga. av bortfall av økonomisk støtte, er intet lett valg. Det er 

heller ikke ufarlig å kjempe mot et mektig gruveselskap. I Filippinene betaler LCMC inn et 

betydelig årlig skattebeløp til staten. Derfor kan gruveselskapet hente militærhjelp, velsignet 

av den filippinske regjering, for å slå ned på opprør mot dets aktiviteter.  

Jeg opplevde at presten var smertelig klar over denne situasjonen, men at han ikke hadde 

funnet noen løsning på dette problemet. Presten opplevde imidlertid at denne situasjonen er et 

vedvarende dilemma.   
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For noen kirkemedlemmer utgjør ikke kirken en handlingsagent som kan skape endring fordi 

den er for bundet i sitt handlingsrom. Bauman skriver om asymmetriske relasjoner i 

fengselssystemet. De med makt begrenser handlingsrommet til de med liten makt. Derfor 

skapes en asymmetri som påvirket handlingsrommet.134 Dette eksempelet fra fengslet har 

paralleller til relasjonen mellom kirken og gruveselskapet. Gruveselskapet har stor makt og 

kirken befinner seg i en slags fengselsliknende situasjon hvor friheten er begrenset.  

Enkelte menighetslemmer har engasjert seg i andre organisasjoner som har et klart mandat om 

å ta vare på naturen og kjempe imot ødeleggelser, f.eks. miljøorganisasjoner. Kirken har 

gjennom presten vært i dialog med miljøorganisasjoner og hatt studieopplegg med andre 

kirkeledere fra andre menigheter om økologi og menneskerettigheter. Denne type 

bevisstgjøring er viktig for det økumeniske fellesskapet.  

Presten prøver videre å finne et handlingsrom som jeg tolker som et uttrykk for å prøve og 

bygge broer mellom folk i menigheten:  

 
“Our ordination vow will give us directions. We can respond to the different situations. As a pastor, I 

can both minister them on sacramental needs, but as a teacher, a priest in Lepanto should be critical and 

informed about other issues. One should educate different congregations. There are dilemmas and 

difficulties in responding to big issues as mining and land. We are torn between two lovers, so to speak. 

One has to be very firm, bold and courageous enough to what is truth, especially from the perspective of 

the Gospel. Personally, I think a priest in Lepanto must always come up with a stand, in accordance 

with the Gospel. At the same time, a pastoral side should always be a good pastor for the different 

congregations, mining people and farmers, workers, employees, children, teachers and youth”. 

 

Presten var opptatt av å skape dialog og synliggjøre for menighetens medlemmer som nyter 

godt av gruvedriften, at kirken også har et ansvar for de som lider under gruvedriften. Presten 

har ikke tatt initiativ til å hjelpe menighetens folk i Colalo til å forhandle om kompensasjon 

fra gruveselskapet etter at flere tapte alt i forbindelse med jordraset. Han ville gjerne hjelpe 

dersom han ble spurt, sa han. En annen strategi, har vært å involvere menigheten i Mankayan 

Council of Churches (MCC). MCC er et økumenisk kirkeråd bestående av den episkopale 

kirke, UCCP og den katolske kirke. Presten fortalte følgende om hvordan de bruker MCC i 

denne sammenhengen: 

 

 

 
                                                 
134 Bauman 1998, s. 119. 
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“We are joining the educational forum and encourage people to join the forum/ symposium. Another is: 

giving reading materials, bible studies with issues that affect the life of the people and MCC and other 

ecumenical activities. When there was a land slide in Colalo, the church showed sympathy for those 

affected, in terms of relief, cash gifts.” 

 

MCC representerer flere kirkesamfunn og kan derfor i større grad uttale seg uten at det 

rammer kun et kirkesamfunn. Deres studiearbeid og samarbeid med mer radikale 

urfolksorganisasjoner som Cordillera Peoples Alliance (CPA), bidrar til å frigjøre 

bevisstheten som Freire er opptatt av. Kunnskap og opplysning er viktig for å kunne 

bevisstgjøre menighetene om hvordan deres situasjon påvirkes av multinasjonal gruvedrift. 

MCC representerer derfor et handlingsrom for presten som han prøver å gjøre aktivt bruk av. 

Når ikke lokalmenigheten selv klarer å bidra til å produsere lokalitet som er meningsfylt for 

Igorot og som bedre ivaretar land, har de mer “radikale” inkludert presten, søkt inn mot dette 

økumeniske fellesskapet hvor man tydelig har markert motstand mot gruveselskapets 

aktiviteter. Det man i praksis gjør er å reise kritikk mot gruveselskapets produksjon av 

lokalitet hvor deres “ritualer” kun har profitt som mål. Dermed undergraver de Igorots mulig 

til produksjon av lokalitet knyttet til ivaretakelse av relasjonen til land.     

  

 

Oppsummerende kan man si at den episkopale kirke er sterkt preget av at menigheten er delt i 

spørsmålet om gruvedrift og at hovedkirken ligger i hjertet av gruveselskapets områder. Dette 

sammen med privilegier fra gruveselskapet gjør det vanskelig å stå på barrikadene for de i 

menighetene som lider under gruvedriften, f.eks. i Colalo. Denne situasjonen var vanskelig 

for presten som også betjener menigheten i Colalo og han følte seg handlingslammet i mange 

sammenhenger. Kirken er preget av mennesker med ulik bakgrunn og med ulike syn på 

hvilken produksjon av lokalitet kirken skal være opptatt av. Man kan si at lokaliteten er med 

på å begrense kirken og dens involvering i kampen om land.  

Gudstjenestens ritualer forventes i hovedmenigheten å være opptatt av åndelige spørsmål om 

tro og frelse som ikke berører land eller kampen om denne. Samtidig har den episkopale kirke 

som mål å søke å transformere urettferdige strukturer i samfunnet.135 En måte å løse dette 

dilemmaet på, har vært å engasjere folk i MCC som er et økumenisk fellesskap bestående av 

den episkopale kirke, UCCP og den katolske kirke. Man søker altså andre fora for å finne rom 

til å komme undertrykkelsen i møte og drive opplysningsarbeid. Man har med andre ord ikke 
                                                 
135 Dette er nedfelt i ”Mission statement of the Episcopal Church in the Philippines.”   
     http://episcopalphilippines.net/ECP.htm. Dato: 05.11.2005. 
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gitt opp ansvaret for å ta vare på land som er grunnlaget for livet for Igorot, men man har 

måttet finne andre arenaer enn menighetskjernen. 

 

4.3.2.  UCCP 

 
På spørsmål om hva UCCP har gjort så langt med tanke på den negative effekten av 

gruvedriften i Poblacion, svarte en prest følgende: 
 

“We don’t go out to the community yet. We give education to the members of the church. MCC is 

giving education, information through preaching, Sundayschool, bible study. It’s hard to talk in the 

church, because there are different stands on the issue. I feel that I have to compromise”.  

 

Også denne presten følte på dilemmaet med å forholde seg til ulike syn på gruvedriften i 

menigheten. MCC bidrar med studiemateriell for å øke bevisstheten om hvordan gruvedriften 

påvirker lokalsamfunnene. MCC blir en institusjon utenfor menigheten som kan tydeliggjøre 

problemstillingene. Samtidig letter dette presset mot enkeltpersoner og enkeltmenigheter slik 

at man ikke står alene og kan settes til veggs i møte med de som sympatiserer med 

gruveselskapet og ledelsen i gruveselskapet. MCC støtter opp om produksjon av lokalitet som 

er betydningsfullt for lokalbefolkningen.  

 

Frykten for å stå alene, er reell. De usymmetriske maktforholdene gjør at eget og andres liv 

kan settes i fare ved for sterke innsigelser på strukturelt nivå uten å stå sammen med andre 

aktører. UCCP har på nasjonalt nivå tatt et klart standpunkt mot multinasjonal gruvedrift og 

det har bidratt til at UCCP i dag står på regjeringens svarteliste. I praksis betyr det at de er et 

mål for militæret, og flere UCCP prester som har arbeidet aktivt mot de ødeleggende 

konsekvensene av gruvedrift lenger sør i landet har blitt drept de siste månedene. Det følger 

en kostnad med å kjempe på folkets side som kan ha en høy pris. Jeg observerte at jo nærmere 

man geografisk var lokalisert i forhold til gruveselskapet, jo sterkere var trusselopplevelsen.  

 

Den produksjon av lokalitet som kirken ønsker å bidra med, bør stå i kontinuitet med Igorots i 

Mankayan. Gruveselskapet som global aktør i lokalsamfunnet, bringer inn produksjon av 

lokalitet som søker å endre forståelsen av land i Mankayan. Jeg ble fortalt at selskapet besøker 

folk i Colalo, Poblacion og Bulalacao for å fremme forståelse for og opplysninger om hvorfor 

folk bør selge land til fordel for gruvedriften. I Bulalacao ble jeg fortalt at slike 

 82



“hjemmebesøk” ofte inkluderer tilbud om penger og andre gaver. Dette ble av folket i 

Bulalacao sett på som en klar strategi fra selskapets side for å prøve og splitte lokalsamfunnet 

og dermed lettere få tilgang til prøveboring. I Bulalacao som ligger lengst unna området hvor 

gruveselskapet holder til, var motstanden langt tydeligere og standhaftig. En prest der fortalte 

følgende om deres engasjement for å forhindre prøveboring i Bulalacao:  

 
”In October 2001, we barricaded against the drilling of Lepanto mining. The church people initiated the 

barricade, and involved the community. Five churches were involved: UCCP, Bethel, Roman catholic 

church, Seventh day adventists, Wesslyan church. 

We empowered the people, and opened our church for information drive, inviting the community. 

Environmental concerns make people involved, and we are not looked upon as communists. 

When threats come, we open our eyes…...We returned the water pipes that the company gave us. Our 

water is sinking. We explained to the people that if the drilling will take place, the water will go down. 

Drilling was also a problem in the 1970s. Five sites were drilled then. In 1999 we were able to resist, 

when another round started. The barangay of Bulalacao was also against the drilling. We had an 

opposition paper. This paper was made during the barricade. The barricade lasted for a month, Oct 5- 

Nov 7. We made a schedule, so that there were always people there, day and night. We got information 

from church people that the company was going to drill there. We presented our position paper for the 

Provincial Board of Benguet. We don’t know if they understood us. Nothing happened. The company 

sued us. The municipality office took care of us when the company tried to sue us. RTC- Regional Trial 

Court decided that there would be no further progress in the case.” 

 
UCCP sto i fronten for å forhindre at gruveselskapet skulle få prøvebore Bulalacao. Dette er 

godt eksempel på hvordan økumenisk samarbeid og samarbeid med lokale styresmakter, kan 

skape en felles front mot et maktapparat som ikke skyr noen midler for å nå sitt mål. Denne 

brede mobiliseringen kan sees i sammenheng med at kirkene har drevet med 

opplysningsarbeid om hvordan deres egne landområder og lokalsamfunn kan bli skadelidende 

ved prøveboring.  

 

Denne presten understreket spesielt at de ikke blir sett på som kommunister selv om de aktivt 

kjempet mot gruvedriften. Dette utsagnet har mye politisk stoff i seg. Mange kirker er redd 

for å kjempe mot gruvedrift som har fått tillatelse av den filippinske regjeringen, fordi de er 

redd for å bli sett på kommunister. Det har vært en mangeårig konflikt mellom kommunistene 

og den filippinske regjering. Etter 11. september 2001 har regjeringen økt forfølgelsen av 

kommunister og brukt militær makt for å bekjempe disse. Dersom man blir tatt for å være 

kommunist som prest, settes både presten selv og menigheten i fare på grunn av stadig tøffere 
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forfølgelse. Mange blir uforskyldt satt i kommunistbåsen slik at styresmaktene har et alibi for 

å kvitte seg med plagsomme opposisjonelle. Ved å samarbeide med mange kirkesamfunn, 

minsker man sjansen for å få kommuniststempel på seg som enkeltkirke. Igjen ser man at det 

økumeniske samarbeidet er viktig for å skape endring som kan bevare folkets frihet og verne 

om landområdene. Det økumeniske samarbeidet er viktig for å finne nok rom til å handle 

frigjørende. Det innebærer blant annet å kjempe mot strukturer som er en trussel mot at Igorot 

kan leve i kontinuitet med egen kultur og åndelighet. 

 

En annen viktig årsak til det tydelige engasjementet, er at kirken her ikke har noen konkrete 

økonomiske bindinger til selskapet. Gruveselskapet kan derfor ikke ramme kirken ved å ta fra 

dem privilegier. 

 

UCCP på nasjonalt nivå har aktivt støtte urfolks rettigheter i Benguet provinsen. En tydelig 

nasjonal profil gir ryggdekning for lokalmenigheten til å være aktiv i motstanden mot 

gruveselskapets forsøk på å få kontroll over land i Bulalacao. Andre steder i landet har som 

sagt prester i UCCP mistet livet i kampen mot aggressiv gruvedrift i samarbeid med 

lokalbefolkningen. Foreløpig har ikke dette hendt i Mankayan. 

Et annet inntrykk som jeg satt igjen med, var at UCCP har jobbet aktivt politisk både lokalt, 

regionalt og nasjonalt for å forsøke å løfte frem urfolksrettigheter blant annet gjennom 

Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) av 1997. IPRA er en lov som skal ivareta interesser til 

minoriteter i Filippinene. Strukturendring er en viktig side ved frigjøringsteologien. På dette 

området opplevde jeg stor forskjell mellom UCCP og den episkopale kirke. UCCP var langt 

mer aktiv i det politiske arbeidet enn den episkopale kirke. Dette kan ha sammenheng med at 

UCCP har en tydelig sosialetisk profil som manifesterer seg i aktivistrelatert arbeid i mange 

områder.  

 

Sett i et økumenisk perspektiv, utfyller disse kirkene hverandre gjennom det 

lokaleøkumeniske samarbeidet i MCC. Den episkopale kirke har gjennom lokal prest vært 

med å artikulere viktig teologisk tenkning ut fra et skapelsesteologisk ståsted med basis i 

Igorots tenkning, noe jeg vil gå nærmere inn på i 4.3.3. Den mer aktivistiske praksisen til 

UCCP har på sin side bidratt til å initiere aksjoner som kan ivareta og beskytte land.  
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Oppsummerende kan man si at UCCP menighetenes motstand mot gruvedriften, til en viss 

grad avhenger av den geografiske nærheten til gruveselskapet. I Poblacion er menigheten delt 

i synet på gruveselskapet og dette er en utfordring. I Bulalacao er det langt større engasjement 

i menigheten når det gjelder motstand mot at gruveselskapets skal etablere seg med sin 

virksomhet. Denne menigheten har aktivt adressert viktige anliggender for lokalsamfunnet 

oppover i det politiske systemet. Dette strukturelle fokuset er viktig for å kunne ha noen reell 

sjanse til å skape endring som del av kirkens praksis. 

På dette området er UCCP langt tydeligere profilert enn den episkopale kirke, men sammen 

utfyller de også hverandre gjennom det økumeniske samarbeidet gjennom MCC. 

 

Hvordan begrunnet så informantene i den episkopale kirke og UCCP teologisk sin tenkning 

og sine handlinger? 

  

4.3.3.  Teologisk basis 

 

I møte med informantene, var det viktig for meg å få tak i hvordan de selv reflekterte 

teologisk over kirkens involvering i kampen om land. Hva er basisen for kirkenes 

engasjement? Jeg vil i det følgende presentere de ulike synspunktene som jeg møtte i den 

episkopale kirke og i UCCP. 

 

For å begynne med den episkopale kirke først, så sa en informant det slik: 
 

“Churches are talking about the whole humanity as a church. We always have to go back to sustainable 

life, the beautiful life as a gift of the Lord. The gift should not be destroyed. John 10, 10 says that God 

created abundantly. We have to develop for the sake of life itself. John 1, 1-5 tells about Jesus Christ, 

but also about culture, life and spirituality. Spirituality is the whole thing, knowing your roots, knowing 

why God created this and that for use or abuse. Theological bases are the cries of the people”.  
 

Denne informanten reflekterte over at Joh 10,10 som forteller at Jesus ikke er kommet for å 

ødelegge, men for å gi liv og overflod. Denne informanten fortalte litt tidligere i intervjuet om 

hvordan hun som ungdom begynte å spørre seg hvorfor ikke dette var tilfellet i Mankayan. 

Gruveselskapet tok ut enorme rikdommer fra jorden, men likevel levde lokalbefolkningen i 

fattigdom og jorden ble mer og mer utarmet. Det var lite “liv og overflod” å spore. Som 

kristen utfordret dette troen, fortalte hun. Informanten satte livet som en gave i direkte 

sammenheng med en spiritualitet som omfatter både det å kjenne sine røtter og kjenne Guds 
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skaperverk. Alle ting tilhører en alt-inkluderende form som livet i sin helhet er avhengig av. 

Det kan forstås som skaperverkets integritet136 hvor alt liv henger sammen og er gjensidig 

avhengig av hverandre. Larry Rasmussen behandler begrepet integrity of creation i boken 

“Earth Community, Earth Ethics”. Han skriver blant annet om uttrykket som et sentralt 

begrep i den økumeniske bevegelse. Å (om)vende seg til Gud er å omvende seg til Guds 

elskede verden (som inkluderer skaperverket).137 I denne virkeligheten ble Ordet menneske, 

det ble kjøtt jf. Joh 1, 1. Frelsen kom til hele den skapte verden. 

 

Når livet trues, utfordres kirkens teologi. Spiritualiteten omfatter livet i videste forstand og alt 

det som omgir oss. Informantens uttalelse forstår jeg som et uttrykk for at utvikling alltid må 

skje til beste for livet selv. I denne forståelsen, mener jeg også å se en klar vektlegging av 

konteksten hvor folk lever og bor og har sine røtter. Det er det sårbare livet og relasjonen 

mellom alt levende som danner det viktigste teologiske grunnlaget. Når informanten 

vektlegger folkets rop som basis for teologien, forstår jeg dette ropet som et uttrykk for at 

selve livet er truet. Nøden folket er i, er en nød som er knyttet til at jorden er kvestet og 

dermed rammer det også menneskene. 

 

En prest uttrykte det slik: 
 

“The theological bases have to be seen from an Incarnation point of view- to incarnate your faith in 

your particular context. We see the church as a part of the continuing creation. It has not stopped. It’s 

given to us people, so that we should always be critical as far as ecology is concerned: anything that 

will damage, that will lessen the concept of abundant life, what prevents us to be a good steward. 

Church must speak on ecology, because it’s basic in the scriptures. In an eschatological view, we are 

going to a new heaven and earth- a tangible heaven and earth. Bible is earth bound. To preach the 

Gospel from this point of view, using ecology which makes us closer to our particular context. When 

Jesus speaks about his kingdom, he uses environment to understand deeper, a respective ecological 

setting. In other words, if you talk about the environment, you are talking about a worthily matter. 

Ecclesiology is about what it means to be a church in a particular situation. To be a real church, you 

should not only be faithful to the sacramental side, but also towards mission and witness. It goes beyond 

converting people. Mission and witness in relation to social justice, ecology and integrity of creation. I 

believe the mission too include the integrity of creation. The whole cosmos/oikumene is part and at the 

same time integral of what church must consider. A very relevant and active church must come up with 

                                                 
136 Skaperverkets integritet eller på engelsk “integrity of creation” er i Kirkenes Verdensråd et stadig et      
     tilbakevendende tema. Et av deres program heter “Justice, peace and integrity of creation”.  
     Http://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/index-e.html Dato: 10.11.2005. 
137 Rasmussen 1996, s. 90. 
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a stand on this issue, even if it’s difficult on their part. To be a sacramental church, a relevant agent in 

society, is to be responsible to the issues being faced by the church. She cannot simply be silent and 

sleep well, when other members of the congregation or outreaches are experiencing problems. If church 

would serve as a real church, it goes beyond its’ very exclusive tendency, and will also consider the 

other faiths or even non-believers. 

Prophetic point of view. That’s scary for many of our members to say that the company is a threat, 

causing death, and should be asked to repent and repay. Like Nathan who confronted David, the king, to 

do something about what he had done. Church should speak God’s side of the church. You speak on the 

side of the church, the Gospel. Speak for the poor and oppressed. To be bold enough to say and to 

identify all those things that cause injustice, that makes people less human. It’s not only easy for a 

church to be prophetic”.  

 
Denne presten har en teologisk grunntenkning som inneholder det jeg vil kalle et 

inkarnatorisk økologisk synspunkt, et ekklesiologisk økologisk synspunkt og et profetisk 

synspunkt. Alle tre sidene henger nøye sammen.  

 

På samme måte som Kristus ble inkarnert i vår virkelighet for å gjenopprette den brutte 

verden, må også vår Kristustro inkarneres i bestemte kontekster for å kunne gjøre fri. Når 

teologen Bevans skriver om hvorfor all teologi må være kontekstuell, henviser han blant annet 

til bibelsteder.138  Joh. 3,16 forteller om at Gud sendte sin sønn til verden for at alle 

mennesker skal ha en mulighet til å stå i relasjon til den levende Gud. For at menneskene 

virkelig skulle kunne forstå Guds invitasjon til relasjonelt fellesskap med skaperen, måtte det 

skje på en måte som mennesket kunne gripe. Joh 1,14 forteller derfor om at Gud ble 

menneske gjennom Jesus. Jesus var jøde, sønn av Maria, med en spesiell hårfarge og 

øyenfarge og høyde. Bevans sier: 

 
“Incarnation is a process of becoming particular, and in and through the particular the divinity could 

become visible and in some way (not fully but in some way) become graspable and intelligible. It 

follows quite naturally that if that message, through our agency, is to continue to touch people, we have 

somehow ourselves to continue the incarnation process”.139

 

Troen på Kristus må være rotfestet i den lokale konteksten og kirken har del i den fortsatte 

skapelse hvor målet er å gjøre Kristus levende midt iblant oss. Ut fra denne forståelsen står 

verken kirken eller kulturen stille. De er i stadig utvikling. 

                                                 
138 Bevans 2003, s. 12. 
139 Ibid, s.12. 
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Presten ser også en sammenheng mellom ekklesiologien eller læren om kirken og økologi. 

Mennesket står ikke utenfor skaperverket, men er en del av den. Denne måten å tenke på 

korresponderer med folkets forståelse av sin nære relasjon til land og skaper kontinuitet 

istedenfor brudd. I økumenisk tenkning er ikke dette en fremmed tanke. Økumenikk stammer 

fra det greske ordet Oikoumene og som Rasmussen beskriver slik: 
 

“Oikumene means “the whole inhabited world” or “the inhabited globe”. All things belong to an all-

inclusive form upon which the life of each depends”.140  

 

Denne tenkningen korresponderer også med Igorots holistiske forståelse av den skapte verden 

og menneskets plass i denne. Kirkens misjonsoppdrag i verden handler om langt mer enn å 

omvende mennesker til den kristne tro, i følge presten. Den omhandler også sosial 

rettferdighet, økologi og skaperverkets integritet. Guds kjærlighet hviler over hele den skapte 

verden. 

Den teologiske basisen har også et profetisk grunnlag som utfordrer på en særlig måte. 

Presten påpekte at det er vanskelig å være en profetisk kirke fordi det tvinger kirken til å se 

med kritiske øyne på egen rolle i samfunnet og adressere urett i samfunnet som kanskje 

berører kirken selv. Sett ut fra et frigjøringsteologisk perspektiv, er det nettopp sentralt å 

avdekke eget teologisk ståsted og praksis for å se hvilket grunnlag den er bygget på. Det 

sentrale spørsmålet blir om teologien evner å komme en holistisk verdensforståelse i møte 

hvor frelsen omfatter hele skaperverket.  

 

Sven-Erik Brodd viser hvordan en holistisk forståelse av diakonien er blitt stadig viktigere i 

økumenisk diakonal tenkning.141 Holismen bygger på en forståelse av at diakoni el. tjeneste 

ikke bare er en sektor ved kirken, men essensen i hva det vil si å være kirke.142  

Tjeneraspektet bør ligge til grunn for ekklesiologien. Presten i den episkopale kirke trekker 

tjenesteperspektivet lenger, slik jeg tolker han. Det er ikke nok at tjenesteperspektivet er 

grunnleggende i hele kirken. Like viktig er det å spørre hvem kirken skal tjene. 

Presten hevder at misjon og vitnesbyrd må sees i sammenheng med sosial rettferdighet, 

økologi og skaperverkets integritet. Tjenesteperspektivet blir virkelig holistisk når det både 

inkluderer tjeneste både for menneskene og resten av skaperverket.  

 

                                                 
140 Rasmussen 1996, s. 90. 
141 Brodd 1992. 
142 Ibid, s. 92. 
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Oppsummerende vil jeg si at jeg fant et økologisk teologisk grunnlag for handling i den 

episkopale kirke som vektla både inkarnasjon, ekklesiologi og det profetiske aspektet ved det  

å være kirke. Tydeligste overbyggende fokus var at skaperverket er grunnleggende for all 

teologisk tenkning. Økologi er ikke bare en sak for miljøbevegelsen, men tvert imot et sentralt 

aspekt ved det å være kirke. Og det er konteksten der kirken er, blant Igorot, som også gir 

innspill til hva det vil si å være kirke i vår verden i dag. Jeg forstår det dit hen at kirken sendes 

til verden for å tjene, ikke bare mennesker, men alt det gode Gud har skapt. 

 

Jeg skal nå gå over til å analysere UCCP. Hvilket teologisk grunnlag for frigjørende 

handlinger fant jeg i UCCP?  

En prest i UCCP uttrykte følgende: 

 
“Bases of involvement. The teachings of Jesus Christ. We have a holistic approach to ministry- 

spiritual, economic, social and political well being of the people. We address the needs of the people. 

People need more information about what is happening in the community.                                                                             

There was open pit mining in Kibungan, Benguet. The community was left as a desert and the company 

did not rehabilitate the area. The land was bulldozed. Acid comes out and affect the plants of the people. 

People has to gather black soil themselves to put on top of the bulldozed land. They have to transport 

the soil from other places. Churches have to struggle with the people, also the economic side. Salvation 

is not only to the spirit only, but the whole body. We have to be liberated from powers who control. 

Manifesto: Luke 4, 18-20. It can be read both figurative and practical. People in jail are not only those 

in prison, but those who experience ignorance, destruction of the mines etc. People need to be liberated 

from ignorance”.  

 

Denne presten hadde også en holistisk basis for tjenesten som kirke hvor både det åndelige, 

økonomiske, sosiale og politiske henger sammen. Her fant jeg et langt tydeligere 

frigjøringsteologisk fokus hvor folk må settes fri fra fengslene sine. Fengsel er her forstått i 

overført betydning blant annet som de destruktive konsekvensene av gruvedriften. Frelsen er 

ikke bare for ånden, men for hele mennesket.  

Frigjøring handler ikke bare om og frigjøres fra de med makt, men å frigjøres fra uvitenhet. 

Mange mennesker i Mankayan vet ikke hvordan globale strukturer fungerer og hvordan disse 

henger sammen med gruveselskapets makt og innflytelse i området. Opplysningsarbeid er 

derfor en viktig del av kirkens arbeid for frigjøring.  
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Som vist i kap. 2.3.2 vektla Freire nettopp frigjøring av bevisstheten som en nøkkel til 

frigjøring. En frigjøring av bevisstheten kan gi kraft til å stå imot ytre press som vil rive ned 

en holistisk verdensanskuelse som ivaretar alt det skapte.   

 

En annen informant sa: 
 

“We are stewards of God’s creation. We should care for the environment and there are more generations 

to come.” 

 

Som mennesker er vi forvaltere av Guds skaperverk. Det sentrale ved det å være forvaltere er 

å vise omsorg for skaperverket slik at også fremtidige generasjoner kan leve i det. Denne 

forvaltertanken blir viktig i møte med mektige markedskrefter som tvinger folk bort fra sine 

landområder og som vil presse modernistiske motiver inn over folket. 

 

Oppsummerende kan UCCP også sies å ha en holistisk forståelse av verden og hvordan 

menneskets relasjoner er vevd tett sammen med skaperverket. Samtidig inkluderer Jesu lære 

både åndelige, økonomiske, sosiale og politiske sider ved livet. UCCP har en tydeligere profil 

enn den episkopale kirke når det gjelder bevisste handlinger for å søke politiske endringer 

som kan sikre folk og land en fremtid i Mankayan. 

  

4.4.  Oppsummering 

 

I dette kapitlet har jeg presentert og analysert intervjumaterialet sett ut fra tre tema som 

korresponderer med det teoretiske rammeverket for denne oppgaven, se Kap. 2: hvordan den 

episkopale kirke og UCCP bidrar til produksjon av lokalitet som er meningsfullt for Igorot, 

hvordan de forstår land og hvordan kirkene søker å endre strukturer som legitimerer at land 

blir tatt fra Igorot gjennom gruvedriften. Det underliggende spørsmål til materialet har vært på 

hvilke måter den episkopale kirke og UCCP kan sies å tenke og handle frigjørende sammen 

med Igorot i kampen om land mot multinasjonal gruvedrift. Frigjørende tenkning og handling 

har jeg valgt å definere som tenkning og handling som bidrar til at Igorot kan stå i kontinuitet 

til egen kultur og åndelighet som er nært knyttet til land.  

 

På mange måter møtes Igorot og kirkene i en felles tenkning og handling gjennom det 

økumeniske fellesskapet hvor oikumene, hele den bebodde verden er av interesse både for 
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Gud og for menneskene. Land danner selve grunnlaget for en felles fremtid hvor menneskene 

kan bidra i den fortsatte skapelse og ære skaperen der de er. I denne helhetlige økumeniske 

forståelsen ligger nøkkelen til de frigjørende handlingene. 

 

Både den episkopale kirke og UCCP har en teologisk tenkning i bunnen som gjør det mulig å 

produsere lokalitet gjennom ritualene som er meningsfullt for Igorot. Konteksten er viktig for 

kirkens væren i lokalsamfunnene og Gud er skaper av alt, inkludert land.  

Samtidig bindes kirkene av forholdene i samme lokalitet. Det skyldes dels at Igorot gjennom 

kolonihistorien lærte at deres kultur og åndelighet ikke var gangbar i kirken. Det utgjør i dag 

en barriere for i enda større grad ta inn kulturelle elementer i kirken. Både i den episkopale 

kirke og UCCP er det vanskelig å inkludere kulturelle elementer i kirkelige ritualer, det være 

seg bruk av tradisjonelle musikkinstrumenter, danser, fortellertradisjoner ol. Lekfolket er 

splittet i spørsmålet.  

 

Dels skyldes det at noen av menighetene også har et stort innslag av folk som er tilknyttet det 

multinasjonale gruveselskapet. Det skaper begrensninger i kirkens produksjon av lokalitet 

som søker å ivareta tilknytningen til jorden. Dialogen i menighetene er derfor viktig i 

prosessen med å produsere lokalitet gjennom kirkens ritualer som kan ivareta land på en mer 

konkret måte og som kan bygge broer mellom folk. 

UCCP har likevel lagt det inn som fast program i deres menigheter å synliggjøre urfolk og 

urfolkstradisjoner i menighetene. Som kirke har man dermed tydelig sagt at dette er viktig for 

kirken, selv om ikke alle nødvendigvis er enige i det. 

   

En direkte årsak til at kirkene har et syn for produksjon av lokalitet, har en sammenheng med 

deres innsikt i hva land betyr for folket. Den kontekstuelle nøkkel blant Igorot er deres 

forhold til land. Både den episkopale kirke og UCCP hadde et ganske samsvarende syn på 

landets betydning for folket. Land er det som binder sammen fortiden, nåtiden og fremtiden 

og er selve grunnlaget for identiteten til Igorot. Det eksisterer et naturlig fellesskap mellom 

folket, forfedrene og det øvrige skaperverket som ikke skapes, men som bare er. Åndelighet 

og jordnære ritualer vitner om dette fellesskapet. Land gir også håp for fremtiden og mat på 

bordet. Kort sagt: ”Land is life, life is land”.  

 

Når det gjaldt kirkens handlinger som kan skape endringer gjennom strukturkritikk og politisk 

arbeid, var UCCP mer tydelig enn den episkopale kirke. Begge kirkene hadde imidlertid en 
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bevissthet om en uheldig historisk praksis som ikke tok høyde for Igorots Gudskapte egenart. 

Den episkopale kirke har flere økonomiske bindinger til det multinasjonale gruveselskapet 

enn UCCP. Hovedkirken ligger i gruvelandsbyen Lepanto hvor kirkens grunn er en gave fra 

gruveselskapet og hvor prestens bolig og bensinutgifter blir dekket av selskapet. Samtidig har 

menighetslemmene i Colalo lidd mye under gruvedriften. Man har et delt syn på gruvedriften 

som også påvirker handlingsrommet. 

 

I UCCP i Poblacion var også menigheten delt i spørsmålet om gruvedriftens fordeler og 

ulemper. Likevel hadde presten tatt et klart standpunkt i saken og la ikke skjul på det i 

menigheten. UCCP menigheten i Bulalacao som ligger lengst unna gruveselskapet, hadde tatt 

initiativ til en storstilt aksjon mot prøveboring. På tross av trusler om vold og trusler om 

rettssak, sto kirken sammen med andre kirker og lokalsamfunnet for øvrig i kampen. Kanskje 

er den viktigste frigjørende kraften i arbeidet med strukturendringer, det økumeniske 

fellesskapet. Her finner både den episkopale kirke og UCCP rom til å mobilisere, undervise 

og bevisstgjøre folk om hva gruvedriften gjør med jorden og Mankayansamfunnet. 

 

Ut fra det jeg har sett i materialet, er tenkingen om mennesket og hvordan det relaterer seg til 

land, et av de mest interessante funn. Menneskesynet er styrende for hvordan kirkene møter 

sine lokalsamfunn og hvilken produksjon av lokalitet man velger. Synet på mennesket og 

fellesskapet er styrende for hvordan man kjemper sammen med Igorot i kampen om land mot 

gruvedriften. Dette vil jeg drøfte nærmere i det neste kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 92



5.  FRIGJØRENDE TENKNING OG HANDLING- EN DRØFTING 

 

Jeg har i denne oppgaven ønsket å finne ut på hvilke måter den episkopale kirke og UCCP 

kan sies å tenke og handle frigjørende sammen med Igorot i kampen om land mot 

multinasjonal gruvedrift. Frigjørende tenkning og handling karakteriseres av at de bidrar til å 

skape kontinuitet til Igorots kultur og åndelighet som er nært knyttet til land. Valg av dette 

“frigjøringsperspektivet” har sammenheng både med kolonihistoriens degradering av Igorots 

kultur, men også det store presset mot deres landområder fra multinasjonal gruvedrift som på 

mange måter er en fortsettelse av koloniseringen av Igorot.  

 

Utgangspunktet mitt for å skrive denne oppgaven var en tiltagende diakonal uro i mitt 

internasjonale, økumeniske arbeid med urfolk og landspørsmål. Den diakoniforståelsen jeg 

selv har møtt i diakonutdanningen og mitt engasjement i Den norske kirke over mange år, har 

problemer med å imøtegå utfordringer i urfolkssamfunn, både i Mankayan, i det samiske 

samfunn og i andre urfolkskontekster. Et ensidig antroposentrisk fokus samt manglende 

visjoner om rettferdighet, er hovedproblemene med denne diakoniforståelsen. Press på land 

blant urfolk og press på skaperverket generelt utfordrer diakonien og teologien i vår tid.  

 

Med de erfaringer jeg har både fra samisk virkelighet og i møte med urfolk i andre deler av 

verden, mener jeg at diakoni alltid bør ha frigjøring som et overordnet mål som gjør at urfolk 

kan leve i kontinuitet til egen kultur og åndelighet. Derfor har jeg valgt et teoretisk 

rammeverk for denne oppgaven som fokuserer på produksjon av lokalitet samt kontekstuelle- 

og frigjøringsteologiske perspektiver. Den måten den episkopale kirke og UCCP tenker og 

handler på, har noe å tilføre diakoniforståelsen vår og det vil jeg gjøre til gjenstand for 

drøfting i dette kapitlet. 

 

I kapittel 4 har jeg gått inn i materialet og forsøkt å se stoffet ut fra det teoretiske 

rammeverket i kap. 2. I dette kapitlet vil jeg drøfte to anliggender i forhold til materialet i  

kap. 3 og 4 som har særlig betydning for diakonien. 

Jeg vil for det første drøfte hvordan tenkningen om menneskesynet som jeg fant i den 

episkopale kirke og UCCP, påvirker kirkenes måter å handle frigjørende på og hvordan dette 

menneskesynet forholder seg til fellesskapet. For å få frem noen poenger ved min diakonale 

uro i denne sammenhengen, vil jeg bruke Plan for diakoni i den norske kirke som 

hjelpemiddel. Denne planen er riktig nok ment til å anvendes i diakonalt arbeid i menigheter i 
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Norge. Samtidig poengterer planen at menighetens diakonale arbeid ikke må isoleres fra 

sosialetisk engasjement for rettferdighet i verden (internasjonal diakoni).143 Internasjonal 

diakoni utfordrer diakonisynet vårt nettopp fordi situasjoner i andre deler av verden tvinger 

frem andre synspunkter.    

 

Det andre jeg vil drøfte, er hvordan kirkene i Mankayan kan bidra til å si noe om hvordan 

man kan møte globaliseringens utfordringer blant urfolk på en frigjørende måte med hensyn 

til land. Jeg vil understreke at frigjøring sees gjennom de tre teoretiske perspektivene som jeg 

redegjorde for i kap. 2. 

 

5.1. Et holistisk menneskesyn som kilde til frigjøring 

 

Det kristne menneskesynet er sentralt i diakonien. Plan for diakoni i Den norske kirke 

beskriver dette menneskesynet slik: 

 

“Mennesket er skapt i Guds bilde og har derfor et menneskeverd som ikke kan graderes og ikke skal 

krenkes (1.Mos 1,27, Salme 139,16). I dette menneskesyn ligger det en overbevisning om at Guds vilje 

innebærer lik rett til et liv med mål og mening for alle mennesker uavhengig av kjønn, rase, tro eller 

politisk oppfatning. I dette ligger det også at alle har lik rett til omsorg. Det kristne menneskesyn 

innebærer videre at mennesket er satt inn i et forvalteransvar overfor Gud, for sitt liv og for hele 

skaperverket”.144  
 

Som jeg påpekte i innledningen til denne oppgaven, har dette menneskesynet et ensidig 

antroposentrisk fokus. Mennesket er skapt i Guds bilde. Gudbilledligheten underbygger 

forståelsen av mennesket som noe annet og mer enn resten av skaperverket og at alle 

mennesker derfor har lik rett til et liv. Relasjonen til skapelsen kommer først til uttrykk 

gjennom forvalteransvaret. Skaperverket blir noe sekundært som er underlagt mennesket og 

som mennesket skal forvalte og ta valg for gjennom sine handlinger. Menneskets forhold til 

naturen kan, i følge Roald Kristiansen, forstås ut fra flere ulike motiver. 145 Forvaltermotivet 

er et av dem og det sammenfaller med forvaltertanken i Plan for diakoni i Den norske kirke.  

Forvaltermotivet har sin bakgrunn i skapelsesfortellingen i 1. Mos 2, hvor mennesket settes til 

                                                 
143 Plan for diakoni i Den norse kirke 2002, s. 16. 
144 Ibid, s. 9. 
145 Kristiansen 1993. 
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å dyrke og passe hagen. Forvaltermotivet trenger presiseringer for å bli gangbar i 

Mankayankonteksten. 

 

Da jeg spurte informantene i den episkopale kirke og UCCP om hvorfor land er så viktig for 

Igorot, fikk jeg svar som i kortform kan gjengis slik: åndelig tilknytning til land, land er liv, 

identifikasjon med land, land som Gudsnærvær, arv fra forfedrene som også identifiserte seg 

med land, livssyklusen kretser om land, land er vevd inn folks liv, vi kommer fra jorden.  

Disse måtene å forstå land på, sier også noe sentralt om menneskesynet. Ut fra denne 

forståelsen, blir forvalteransvaret slik den beskrives i Plan for diakoni i Den norske kirke 

snudd på hodet. Mennesket står ikke over skaperverket, men er tvert imot en del av det og er 

gjort avhengig av det. Mennesket og land er ikke bare knyttet sammen fordi de begge er 

skapte objekter, men også på grunn av de dype, åndelige bånd mellom dem.  Uttrykket “Land 

is life, life is land” ble av informantene brukt flere ganger og det illustrerer denne nærheten og 

gjensidigheten. 

 

Teologen Tore Johnsen har arbeidet med en samisk naturteologi bygd på nålevende 

tradisjonsstoff og nedtegnede myter innenfor reindriften. Han hevder at forvaltningsmotivet i 

reindriftskulturen og i jakt- og fangstsamfunnet tar utgangspunkt i tilpasning til omverden og 

ikke i eierskap og kontroll slik som i det vestlige bondesamfunnet.146 Denne tilpasningstanken 

er også meningsbærende i møte med Igorot. Man kan ikke kontrollere jorden, fordi man lever 

i pakt med den i en gjensidig avhengighet og må tilpasse livet deretter. 

  

Det er interessant å merke seg at ordet dyrke som brukes i 1. Mos 2,15 stammer fra det 

hebraiske ordet abad som kan oversettes med ”å tjene”.147 Tjenesteperspektivet overfor 

naturen er ikke tydelig artikulert i forvaltertanken som ligger til grunn for Plan for diakoni i 

Den norske kirke, slik jeg tolker den. Som mennesker tjener vi først og fremst Gud og 

hverandre, mens vi forvalter naturen og tar valg for den gjennom våre handlinger. 

 

Den danske teologen Løgstrup skriver om den etiske fordring som det tause krav om at vi skal 

ta vare på hverandre, at vi bærer hverandres liv i våre hender.148 Det skal vi fordi vi er prisgitt 

hverandre. Dette er en viktig grunntanke i diakonien. Løgstrup skriver med utgangspunkt i 

                                                 
146 Johnsen 2005 
147 Ibid, s. 55. 
148 Løgstrup 1991. 
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menneskelige relasjoner. Den samme fordring kan beskrive hvordan Igorot ser på sin relasjon 

til land: mennesket og naturen er prisgitt hverandre. Derfor må man også ta vare på hverandre. 

Man bærer praktisk talt hverandres liv i hverandres “hender”. Håpet for fremtiden knyttes an 

til denne gjensidigheten. 

 

Denne helhetlige forståelsen av menneskets relasjon til det øvrige skaperverk, utfordrer 

diakonien. Den korresponderer med et skapelsesteologisk perspektiv som er sentralt i 

kontekstuell teologi. Skapelsesteologien utfordrer oss til å bytte ut tanken om en hierarkisk 

forståelse av menneskets plass i skaperverket, med en relasjonell tenkning.149 Gud er skaper 

av alt liv, jf. Jesaja 42, 5a og derfor er skaperverket verdifullt i seg selv. En antroposentrisk, 

hierarkisk og patriarkalsk forståelse av skaperverket, leder til en fremmedgjøring av 

mennesket og dets relasjon til seg selv, til andre mennesker, til naturen og til Gud.150 

Bergmann skisserer en økologisk frigjøringsteologi.151 Mens Bevans vektlegger en polaritet 

mellom evangelium og kultur, ser Bergmann på evangelium som et uttrykk for troen på at 

Sønnen og Den Hellige Ånd handler synlig i natur og kultur. Den økologiske teologien tolker 

Gud i funksjon, Gud som gjennom frigjørende bevegelse sirkulerer mellom oppfatning av og 

samarbeid med de skapte. Guds eksistens og Guds frigjøring, ontologi og soteriologi,152 er 

ikke lenger i motstridende relasjon til hverandre. Målet for den økologiske 

frigjøringsteologien er å tolke Frelserens frigjørende bevegelse og tolke Gud til verden. 

Skaperverket er forstått som objekt og partner for Guds kjærlighet. Bergmann sier: 

 
“Human ecological theology widens liberation theology to comprise natural history. The main task of 

ecological liberation theology is, therefore, to answer the question of the surrounding worlds, organisms 

and humans: God, why did you create us and why and into what are you liberating us?”153

 

Så kan man spørre seg om denne holistiske forståelsen av mennesket, bidrar til at den 

episkopale kirke og UCCP handler mer frigjørende sammen med Igorot enn om de hadde stått 

for en mer hierarkisk forståelse hvor mennesket står øverst på verdistigen?  

 

 
                                                 
149 Granberg-Michaelson 1992. 
150 Ibid s. 78. 
151 Bergmann 2003, s. 99. 
152 Soteriologi stammer fra gresk og betyr læren om Kristus som verdens frelser. Ontologi stammer også fra   
      gresk og betyr læren om læren om alt værende, læren om alle tings vesen og sammenheng.         
      (Kunnskapsforlagets fremmedordbok 1990). 
153 Bergmann 2003, s. 100. 
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Fokus på skapelsesteologiske perspektiver innenfor kontekstuell teologi, bringer etter mitt syn 

inn et viktig korrektiv til tradisjonell frigjøringsteologi slik vi kjenner den fra Latin-Amerika. 

Frigjøringsteologien har et antroposentrisk utgangspunkt med fokus på frigjøring av fattige og 

undertrykte mennesker. Boff hevder at frigjøringsteologiens fokus på Guds frigjørende 

handlinger i historien overfor mennesker på mange måter er i direkte konflikt med teologi 

som vektlegger Guds handlinger i og gjennom skaperverket samt Guds gave og nåde 

manifestert i alt det gode Gud har skapt.154 Jeg tolker Boffs kritiske bemerkninger først og 

fremst som et uttrykk for at frigjøringsteologien gjennom sitt ensidige fokus på mennesker, 

usynliggjør Guds gjerninger gjennom alt det gode Gud har skapt. Boff’s tenkning er både rik i 

et økumenisk perspektiv og lovende i møte med en økologisk krise i vår verden forårsaket av 

grov og hensynsløs utnyttelse av naturen i profittens navn. Boff har bidratt til forståelsen av 

en økumenisk skapelsesteologi som danner grunnlaget for å snakke om skaperverkets 

integritet i den økumeniske bevegelse i Kirkenes Verdensråd. Både den episkopale kirke og 

UCCP er medlemmer i dette økumeniske fellesskapet som manifisterer seg både gjennom 

MCC og det store globale kirkefellesskapet. Denne forståelsen danner en betydelig front mot 

markedsstyrt fokus på profitt som reduserer verdien av både mennesker og skaperverket 

forøvrig.  

 

Når den episkopale kirke og UCCP har latt sitt menneskesyn befruktes av Igorots tenkning 

om menneskets plass i verden, vil jeg hevde at resultatet blir frigjørende ut fra to 

begrunnelser. Den ene er at denne holistiske forståelsen av mennesket bidrar til å skape 

kontinuitet til folkets egen virkelighetsforståelse. Kolonihistorien skapte mange brudd i 

folkets verdi- og tenkesett. Dette menneskesynet kommer Igorot i møte på et grunnlag som er 

kjent i Mankayankonteksten. Den lille fortelling gjenfinnes i den store fortellingen og styrkes 

av hverandre. 

 

Igorot bidrar til en mer helhetlig forståelse av Guds handling i skaperverket som helhet, og 

kanskje bringer det oss nærmere et sannere bilde av Gud som skaper og opprettholder av alt 

liv. Det styrker i neste omgang både kirkenes og folkets kamp for å verne om landområdene 

fra destruktiv gruvedrift som både forurenser elvene, rismarkene, luften, dyrene og forstyrrer 

forfedrene og åndene i naturen. 

 

                                                 
154 Granberg-Michaelson 1992. 
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Hvordan får så den holistiske tenkningen om mennesket som kom til uttrykk i den episkopale 

kirke og UCCP, konsekvenser for synet på fellesskap og det frigjørende potensialet 

fellesskapet har? 

 

5.1.2. Gudgitte naturlige felleskap som ikke bygges, men som er 

 

Diakoniforståelsen i Den norske kirke vektlegger fellesskapsbyggende arbeid som et viktig 

aspekt ved diakonien.155 Her menes ikke et hvilket som helst fellesskapsbyggende arbeid, 

men primært det arbeid som finner sted i og gjennom menighetene for å skape gode 

møtearenaer for folk. Planen sier: 

 
“Diakoniens egenart i forhold til menighetens øvrige arbeid er knyttet til diakonien som arbeid for å 

bygge fellesskap, forebygge og avhjelpe menneskelig nød”.156

 

Sett ut fra Mankayankonteksten vil jeg i det følgende problematisere denne tanken om å 

bygge fellesskap. 

 

For det første forstås fellesskapsbygging primært som noe som skjer mellom mennesker, og 

da levende mennesker. Denne tenkningen utfordres i møte med Igorot i Mankayan. Blant 

Igorot er det å ha et godt fellesskap med land og med forfedrene (de døde), grunnleggende for 

fellesskapet mellom mennesker. Ånder bor i naturen og man må opptre på en slik måte at man 

ikke forstyrrer åndene. På samme måte må man også behandle forfedrene med respekt, fordi 

de ikke har forlatt det menneskelige fellesskap selv om de er døde. Det inkluderer også å ta 

vare på jorden hvor forfedrene har gått til hvile. 

Dersom man blir nødt til å forlate landområdene sine, tar man med levningene etter de døde 

og utfører begravelsesritualer der man kommer. Som jeg viste i Kap. 4.1 har UCCP særlig i 

Bulalacao forsøkt å utvikle ritualer som står i kontinuitet til denne fellesskapstenkningen hvor 

forfedrene er inkludert. I UCCP i Bulalacao kommer dette tydelig frem i ritualer utviklet til 

bruk når man tvinges til å flytte og hvor man tradisjonelt har tatt med levninger av forfedrene 

og begravd dem der man kommer. Man tar med jord og bygger en kiste som jorden legges inn 

i. Man markerer dette med å slakte dyr og spise sammen og deretter holdes begravelse på nytt. 

Ritualet er i tradisjonell tenkning viktig fordi forfedrene kan bringe sykdom dersom de blir 

                                                 
155 Plan for diakoni i Den norke kirke1998, s. 8. 
156 Ibid, s. 11. 
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forstyrret, og derfor ble det før i tiden ofret et bestemt antall dyr. I dag slaktes imidlertid dyr 

ut fra antall mennesker som er til stede i menigheten. Denne måten å produsere lokalitet på 

gjennom ritualer, tar på alvor de fellesskap som allerede er i Mankayan, det naturlige 

fellesskapet. 

 

I den episkopale kirke fremkom også lignende historier om forfedrenes rolle i samfunnet som 

man forsøker å ta på alvor. En prest i den episkopale kirke fortalte: 
 

“DENG-AW or BATAO is the chant during burials. People ask the dead to bring fortune, to protect the 

family, to bring luck and not to cause harm, to be their guarding angels. Because of the influence of 

Christianity, there are already old folks who pray: please be the guardian of our children”. 

 

Også i samisk tradisjon finner man fellesskapsbånd mellom de levende, de døde og land. Når 

man f.eks. setter opp en làvvu (telt) ute i naturen, skal man spørre stedet om lov.157 I min egen 

oppvekst lærte jeg at man aldri skulle sette opp làvvu på en gammel sti, for da sperrer man 

veien for dem som har brukt stien før oss (og som nå er døde).  

 

Fokus på fellesskap som et rent mellommenneskelig prosjekt uten tilknytningspunkter til land 

og de som har gått foran, bidrar til å redusere forståelsen av hva fellesskap egentlig er og 

mellom hvem. Både den episkopale kirke og særlig UCCP har tatt denne virkeligheten på 

alvor og har en praksis basert på en inkluderende fellesskapsforståelse. 

 

Det andre som er problematisk med tanken om det å bygge fellesskap, er at den gir 

assosiasjoner til en forståelse av at det ikke finnes fellesskap fra før som er gangbare som 

utgangspunkt for diakonien. Fellesskap må skapes eller konstrueres i kirkelig regi. 

Den episkopale kirke og UCCP i Mankayan har en litt annen tilnærming. Som kirker har man 

tatt utgangspunkt i det fellesskapet som allerede finnes i konteksten i Mankayan.  

Mankayansamfunnet er allerede et fellesskap hvor mennesker lever i en gjensidig relasjon til 

land, forfedrene og hverandre og hvor Kabunian er den høyeste Gud. Sett fra et kontekstuelt 

ståsted, er dette i seg selv et svært viktig utgangspunkt i møtet mellom kirkene og 

lokalsamfunnet.  

 

                                                 
157 Johnsen 2005, s. 39. 
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I kolonitiden var kirkenes tilnærming en annen. Da handlet det å bygge kirke og kristne 

fellesskap om å transportere europeiske og amerikanske verdier til et hedensk folkeslag. At 

folkets egen kultur og religion skulle kunne tjene som en inngangsport til det kristne budskap, 

var en fjern tanke. Dette fikk store negative konsekvenser for Igorot, slik jeg viste i kap. 3.2. 

Etterhvert er Igorot selv blitt aktive i kirkene og er dermed selv med på å videreutvikle kirken 

mer i pakt med folkets egen tenkning. Presten i Bulalacao var selv fra dette lokalsamfunnet og 

kjente folkets historie, riter og forestillinger. Presten visste hvor stor betydning ritualene 

knyttet til land har for Igorot og var opptatt av at kirken måtte bestrebe seg på å stå i 

kontinuitet med folkets kultur. For som presten sa:  
 

“We cannot grow as a church if we don’t go with the culture of the people.” 

  

Året etter at Donovan startet sitt misjonsarbeid blant Masaiene i Tanzania, skrev han i 1966 et 

brev til biskopen hvor han blant annet sa følgende:  

  
“I suddenly feel the urgent need to cast aside all theories and discussions, all efforts at strategy- and 

simply go to these people and do work among them for which I came to Africa…I want to go to the 

Masai on daily safaris- unencumbered with the burden of selling them our school system, or begging for 

their children for our schools, or carrying their sick, or giving them medicine. Outside of this, I have no 

theory, no strategy, no gimmicks- no idea of what will come. I feel rather naked. I will begin as soon as 

possible”.158

 

Dette misjonsprosjektet var nokså uvanlig i den katolske kirke i Afrika på denne tiden. Skoler 

og hospitaler basert på henholdsvis vestlige verdier og medisin, var sentrale i 

misjonsprosjektene i Afrika. Den katolske kirke bygde fellesskap gjennom helse- og 

skolevesen som skulle bringe folket nærmere kirken. Kirkens omsorg for folkets opplysning 

og helse, var for så vidt et godt motiv i utgangspunktet. Problemet var at man ikke etterspurte 

hvordan kunnskapsformidling og kurering av sykdom foregikk her. Kirken tok for gitt at man 

hadde svarene på hva det beste for Masaienes liv og fellesskap var, uten å ha spurt dem selv.  

Donovan ville heller møte folket med to tomme hender og et åpent sinn, og det skulle vise seg 

å gi helt nye innsikter blant annet om hvordan Masaiene så på jorden som fellesskapets 

sentrum. Mange års dialog om bibelske fortellinger ble en felles reise på søken etter den sanne 

Gud, ikke en vestlig kolonigud som så med forakt på dette primitive folkeslagets kultur og 

religion. Gjennom folkets fellesskap med alt det skapte, lærte også Donovan å se nye sider 

                                                 
158 Donovan 1995, s. 16. 
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ved Gud. Fellesskapet mellom Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd fikk ny mening i møte 

med Masaiene og deres fellesskap med alt det skapte. På samme måte som den treenige Gud 

er fellesskap, kalles vi til å leve i fellesskap med alt det den treenige Gud har skapt. Donovans 

fremgangsmåte var vågal, men samtidig hadde han en tro på at verden er Guds verden. Han 

tok på alvor det Apg. 17, 26-27 sier: 

 
“Han lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for 

dem og bestemte grenser grensene for deres landområder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, 

om de kanskje kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss”. 

 

 Den samme tenkningen syntes jeg også at en prest i den episkopale kirke ga uttrykk for:   

 
“When they speak of this higher being, it gives awesome feeling or recognition…We treat these 

traditions as important part to bring the Gospel.  We must use our own particular tradition. It’s your 

tool, vehicle to preach the gospel. We maximise the cultural part where the gospel can give meaning”. 

 

En inklusiv forståelse av fellesskap skaper en kontinuitet til folkets egen virkelighetsforståelse 

og er dermed gjenkjennende. Den åpner også for fellesskap med andre kirkesamfunn og 

organisasjoner. Dette “stor-fellesskapet” har i Mankayan vært helt sentralt i kampen om land. 

I Bulalacao gikk hele lokalsamfunnet sammen for å hindre gruveselskapet i å prøvebore etter 

mineraler. Man holdt felles gudstjenester ute hvor prøveboringen skulle finne sted og ba om 

Guds beskyttelse av landet. 

Man kan videre spørre seg om ikke denne fellesskapsforståelsen som forutsetter et holistisk 

menneskesyn også utfordrer ekklesiologien, læren om kirken, og hva dens oppdrag i en 

globalisert verden er?  

 

  5.1.3.  Kirkenes frigjørende oppdrag i verden 

 

Hva kirkens oppdrag i verden er, er et stort teologisk spørsmål som jeg ikke vil kunne gå i 

dybden på her av plassmessige hensyn. Ut fra intervjumaterialet utledes imidlertid 

interessante perspektiver på kirkens frigjørende oppdrag i verden. I denne sammenhengen vil 

jeg særlig drøfte en tenkning som en episkopal prest ga uttrykk for og som jeg oppfatter som 

sentralt også i UCCP: 
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“To be a real church, you should not only be faithful to the sacramental side, but also towards mission 

and witness. It goes beyond converting people. Mission and witness in relation to social justice, ecology 

and integrity of creation. I believe the mission too include the integrity of creation. The whole 

cosmos/oikumene is part and at the same time integral of what church must consider.” 

 

Misjon og vitnesbyrd blir her satt i direkte sammenheng med sosial rettferdighet, økologi og 

skaperverkets integritet. Dette tolker jeg som et uttrykk for at verden er Guds, og at Kristus 

kom for å forsone hele verden med seg. Derfor må også kirkens misjon ha sendelse til hele 

Guds verden for øye. 

 

Da Erkebiskopen av Canterbury, Dr. Rowan Williams, gjestet Norge i oktober 2005, holdt 

han et fordrag over temaet: “Christian thought and the threat of the earth.”159 Her påpekte han 

at den økologiske krisen er det mest kritiske moralske spørsmål som menneskeheten står 

overfor. Et av de eksempler han trakk frem som akutt i dag, er det faktum at oljeressursene er 

i tilbakegang. Vestlig samfunn har opptrådt som om oljeressursene aldri vil ta slutt, og har 

tillagt seg en livsstil deretter. Når det nå viser seg at oljeressursene er på vikende front, fører 

det til et økt konfliktnivå mellom rike vestlige nasjoner og andre land i verden. Irakkrigen er 

et eksempel på hvordan olje er en vital del av en konflikt hvor USA som stormakt har forsøkt 

å få hånd om oljeressursene. I konflikten har både miljø og mennesker blitt skadelidende. 

Gjennom dette eksemplet viste Erkebiskopen at man ikke kan skille miljøspørsmålet på den 

ene siden og politikk på den andre siden. De er to sider av samme sak. Vern og omsorg for 

miljøet er en av de fundamentale rettferdighetsspørsmål i dag. 

Det er mange paralleller mellom oljeutvinning og multinasjonal gruvedrift. Mankayan er bare 

et av mange eksempler på hvordan kamp om ressurser for å skaffe inntekter, skjer på 

bekostning av skogene, fjellene, elvene, rismarkene, dyrene, forfedrene og menneskene som 

lever i områdene i dag. Det er av stor betydning for den episkopale kirke at deres kirkeleder er 

så klar i sin tale om miljøkrisen som en soleklar kirkelig utfordring. Tilgang til ren luft og rent 

vann er blitt et rettferdighetsspørsmål hvor frigjøring fra undertrykkende strukturer er sentralt. 

 

Fokus på endring av strukturer og å sette de fattige i sentrum, er sentrale sider ved 

frigjøringsteologien slik jeg viste i kap. 2.3. Verken i den episkopale kirke eller i UCCP, 

opplevde jeg å finne en frigjøringstenking med et ensidig fokus på “the option for the poor”. 

Det tolker jeg som et uttrykk for at fattigdom ikke er hovedproblemet i Mankayan. Jeg fant 

                                                 
159 Foredraget ble holdt i Universitetets Gamle Festsal i Oslo, 7.oktober 2005. 
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isteden en sterk bevissthet i kirkene om hva land betyr for Igorot, både for de som er aktive i 

kirken og for folk som måtte ha svake bånd til kirken. Fattigdom er primært en følge av at 

jorden forringes og blir tatt fra folk.  

En forutsetning for at Igorot skal kunne leve i kontinuitet til egen kultur og åndelighet knyttet 

til land, er at landområdene deres søkes bevart. I UCCP var frigjøring et brukt begrep, men da 

først og fremst som en frigjøring fra de mektige som kontrollerer lokalsamfunnet og tar 

avgjørelser som får store negative konsekvenser for folk. I dette utsagnet, mener jeg også å se 

en adressering av den makt som griper inn i folkets forståelse av verden og som forsøker å by 

fram en tenkning hvor jorden blir en handelsvare som kan skaltes og valtes med. Når UCCP i 

Bulalacao mobiliserte hele lokalsamfunnet til kamp og barrikadering for å forhindre 

prøveboring, var det først og fremst en kamp for å bevare jorden fra utarming og ødeleggelse 

av grunnvannet som gir liv til alt som lever. Under parolen “land is life, life is land” sto 

kirkene sammen med en rekke aktører for å beskytte livet. Man har vektlagt å bruke politiske 

kanaler for å endre på en urettferdig lovgivning som legitimerer utarming av både Igorots 

landområder, kultur og åndelighet. Dette viser at dersom kirken skal kunne være en 

frigjørende aktør i Mankayan, må man også arbeide politisk. De markedsorienterte kreftene 

bak gruvedriften er sterke. De politiske myndigheter som har gitt grønt lys for ødeleggende 

gruvedrift, må også ansvarliggjøres i forhold til de valg de har tatt. Frigjøringsteologien lærer 

oss at politisk analyse også er nødvendig, både for kirkene selv og for det samfunnet de er en 

del av. Frigjøringsteologien har et fokus på de fattige og marginaliserte. Igorots behov for 

frigjøring handler vel så mye om landets frigjøring. I den globale situasjonen hvor 

markedskrefter stadig øker presset mot urfolk og jordens ressurser, er det helt nødvendig å ta 

utgangspunkt i jorden.    

 

Rasmussen utdyper begrepet oikos. Oikos betyr bebodd jord eller jorden som livets eneste 

husholdning.”160 Grunnleggerne av den moderne økonomi tok utgangspunkt i selskap 

istedenfor oikos. I følge Rasmussen er de langsiktige interessene og perspektivene til selskap 

veldig annerledes enn de husholdninger og lokalsamfunn som oikos konstituerer. Han sier: 

 
“The aggregation of corporations’ and firms’ interests has very little to do with the interests of even 

their own geographical area, however, and represent instead the interests of those who own, control, and 

                                                 
160 Rasmussen 1996. 
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decide about capital. Because firms’ and corporations’ perspectives are potentially global, attachment 

and loyalty to households and communities run a very poor second, third, or fourth”.161

 

Globalisering og multinasjonal gruvedrift har ikke bare ledet til at fattige blir fattigere, men 

også at jordens eller landets fattigdom øker gjennom ressursutnytting i profittens navn. Denne 

måten å tenke og handle på fører til en fremmedgjøring og opplevelse av hjemløshet gjennom 

økonomisk, kulturell og åndelig løsrivelse av folk fra sine hjem. Med dette som bakgrunn er 

det grunn til å spørre om frigjøringsteologien slik vi kjenner den fra Latin-Amerika makter å 

sette et adekvat fokus på den frigjøring som faktisk trengs i vår tid for å sikre urfolk 

kontinuitet til jorden og forfedrene. For Igorot vil frigjøring handle om at jorden bevares slik 

at folket kan fortsette å leve sine liv i kontinuitet med forfedrene og til de generasjoner som 

kommer etter. 

 

Når UCCP og den episkopale kirke ikke flagger frigjøringsteologien primært fra de fattiges 

synspunkt, er altså ikke det nødvendigvis et tegn på at kirkene ikke er opptatt av 

fattigdommens brutale ansikt også i disse områdene. Det bunner kanskje heller i at frigjøring 

ikke kan løsrives fra den lokale kontekst som finner sin referanse i tilknytningen til landet 

som er trellbundet i gruvedriftens grep. I kap. 2.1 viste jeg hvordan kirkenes evne til å 

produsere lokalitet er avgjørende for å kunne handle frigjørende. Dette danner grunnlaget for 

det neste kapitlet som forutsetter at frigjøring fra noe, forutsetter frigjøring til noe.   

 

5.1.3.1.       Frigjøring fra- frigjøring til  

 

Igorot i likhet med urfolk mange andre steder i verden, har opplevd et stort press på egen 

kultur og tradisjon gjennom kolonihistorien og aggressiv misjonering som ikke alltid forsto å 

verdsette verdiene i lokalsamfunnet. Etter mitt syn, fortsetter kolonihistorien enda i dag og 

gruvedriften kan sees på som en sentral, koloniserende aktør i Mankayansamfunnet. I 

modernitetens og utviklingens navn, settes folks liv og selvbestemmelse til side. Globale 

markedsorienterte strukturer gjør urfolk svært sårbare og øker fattigdommen blant disse. 

Et viktig spørsmål blir derfor hvordan kirkene kan handle slik at de kan bidra til at Igorot 

fortsatt kan stå i kontinuitet til sin egen kultur og til forfedrene?  

I markedstenkningen, er det relativt uinteressant hvorvidt et område som er rikt på ressurser 

som kan utnyttes, er av åndelig interesse for lokalsamfunnet. En holdning i modernitetens 

                                                 
161 Rasmussen 1996, s. 92. 
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tidsalder, er at primitive folkeslag må ta del i utviklingen og de teknologiske nyvinninger for å 

komme seg frem her i verden. Utvikling på vestlige premisser ligger ofte til grunn, og dersom 

man ikke følger med denne utviklingen kan man bli ”hengende etter”. George Tinker hevder 

at vestlig tenkning om utvikling, handler om at mennesket skal utnytte hele sitt potensial. 

Målet er at mennesket skal passe inn i et antroposentrisk verdenssystem heller enn et 

skaperverksentrert verdenssystem.162  

Selvbestemmelse for hvordan utvikling skal finne sted i urfolks områder, står sjelden i 

sentrum for multinasjonale selskap og deres aktiviteter. 

 

Som intervjuene viste, har Igorot en dyp opplevelse av tilhørighet til land som er nært knyttet 

til det åndelige liv. Jeg har i kap. 2. 1 argumentert for at produksjon av lokalitet er sentralt for 

å kunne stå i kontinuitet til forfedrene. Uten at denne dimensjonen klinger med i kirkens 

handlinger, er det vanskelig å snakke om en reell frigjøring for Igorot.  

Alle lokalsamfunn er produsenter av lokalitet. Også kirken produserer lokalitet, slik jeg viste i 

kap. 2.1. Spørsmålet er om kirkene produserer lokalitet som støtter opp om lokalsamfunnets 

verdier og kultur. Bidrar kirkene til en slik produksjon av lokalitet? 

Presten i den episkopale kirke fortalte at kirken har blitt mer og mer opptatt av å bruke 

kulturelle uttrykk i gudstjenestefeiringer. I dagens situasjon fortalte han at det var mest vanlig 

å bruke kulturelle uttrykksformer i gudstjenesten på mer regionale samlinger, for eksempel å 

bruke gongen, et tradisjonelt musikkinstrument eller å bruke tradisjonelle danser. Imidlertid 

opplevde han at det var vanskeligere å gjennomføre dette lokalt på grunn av motstand fra 

Igorot selv. Motstanden bunnet, i følge presten, i at mange tenker at bruk av gongen og 

dansene er hedenske uttrykksformer. Dette er en kjent problemstilling blant urfolk i mange 

deler av verden. Den tidlige misjon fortalte folket at deres uttrykksformer var ”djevelens 

verk” og syndige. Forsøk på å integrere kulturelle uttrykk i dag blir derfor vanskelig. 

Appadurai hevder at produksjon av lokalitet er en sårbar prosess fordi denne prosessen ofte 

opprettholdes mot en rekke odds. Sterkt press over lang tid kan gjøre at ritualene som bidrar 

til produksjon av lokalitet endres, fordi ytre forhold skaper et endringspress. Det er ikke så lett 

å innføre ritualer med utgangspunkt i folkets egen kultur på kirkens arena da den tidligere 

avviste ritualene og de kulturelle uttrykkene.  

 

                                                 
162 Tinker 2004, s. 20. 
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Den episkopale kirken prøver i dag å bli en slags brobygger over det gapet som kirken selv 

har bidratt til å skape mellom evangelium og kultur gjennom historien. Stifoss-Hanssen 

vektlegger den betydningen ritualer har som uttrykk for ”hjertets språk” i det religiøse liv og i 

opplevelsen av det hellige.163 Jeg vil imidlertid hevde at kirkelige ritualer som ikke klarer å 

gjenspeile den konteksten kirken er en del av, står i fare for å ikke klare å bidra til at dets 

ritualer blir ”hjertets språk” for menigheten. At den episkopale kirke likevel tar i bruk 

kulturelle uttrykksformer på regionalt nivå, kan gi inspirasjon til lokale menigheter. Det kan 

sees som et forsøk på å skape kontinuitet istedenfor brudd. Det er imidlertid vanskelig å 

gjennomføre denne tenkningen, uten en grundig dialog i menigheten. En forutsetning for å 

kunne ta inn kulturelle uttrykk i menigheten uten å vekke anstøt, er å finne ut hva dette 

anstøtet bunner i. Et folk som er bundet i en kolonihistorisk arv om at deres kultur er hedensk 

og lite brukelig i kirken, må avlæres denne tenkningen. Det er hva Freire vil kalle en 

dekolonisering av bevisstheten.164 George Tinker har arbeidet mye med utvikling av indiansk 

teologi. Han understreker at en indiansk teologi må begynne med det klare minnet om 

hvordan folket er kommet dit man er i dag, for å kunne begynne å skape en sunnere fremtid. 

Han sier at man må huske fortiden for å kunne drømme fremtiden (to dream the future).165  

En bevissthet om hva kolonihistorien har gjort med Igorot, er en nøkkel for å kunne komme 

videre. I denne virkeligheten må evangeliet og tjenesten slå røtter. Donovon sier følgende 

etter sin misjonserfaring blant Masaiene i Tanzania: 

 
“The incarnation of the Gospel, the flesh and blood which grow on the gospel is up to the people of a 

culture”.166

 

Kirken må våge å gi tilbake det den har stjålet fra folket, nemlig muligheten til å stå i 

kontinuitet med egen historie hvor Gud var til stede lenge før den kristne misjon kom dit. Det 

er et krevende stykke arbeid, fordi kirken også må våge å stille seg åpen og la seg utfordre av 

den lokale konteksten.  

 

Også i UCCP har prestene støtt på motstand mot å bruke kulturelle uttrykksformer i kirken. 

UCCP utøver likevel kirkelige ritualer på en måte som står i en interessant dialog med lokal 

kultur. UCCP i Poblacion bruker for eksempel tapuy, risvin, i nattverden under ulike 

                                                 
163  Stifoss-Hanssen 2001. 
164 Wostyn 1986. 
165 Tinker 2004, s. 4. 
166 Donovan 1995, s. 30. 
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gudstjenester. Fremstilling av tapuy tar svært lang tid og gjøres med stor omhu. Å få servert 

tapuy er derfor et sterkt tegn på inkludering i fellesskapet. Å dele tapuy var opprinnelig 

knyttet til kontakten med forfedrene. De eldre inviterte forfedrene til å drikke sammen med 

folket. I dag heller man tapuy i jorden selv om man ikke inviterer forfedrene til å delta på 

sammen måte som før. Det er likvel et tegn på at man deler tapuy med både de synlige og 

usynlig og med jorden. Det er en måte å huske dem på og ritualet er viktig for fellesskapet og 

knytter de levende og de døde sammen. På samme måte minnes vi Kristi forsonende gjerning 

gjennom korsdøden i nattverden mens vi sammen mottar brød og vin i et fellesskapsritual i 

kirken. Derfor bruker UCCP risvin i nattverden ved flere anledninger. Nattverden som et 

fellesskapsmåltid blir forsterket fordi det å dele tapuy i seg selv er en viktig for fellesskapet. 

Dette er et eksempel på et ritual som kan sies å bidra til kontinuitet og produksjon av 

fellesskapets lokalitet med rot i folkets egne tradisjoner. 

 

Den episkopale kirke og UCCP i Mankayan, er først og fremst lokale kirker. Kan deres 

frigjørende tenkning og handling si noe om hva det vil si å være en relevant kirke i en global 

verden? Det vil jeg drøfte i det neste kapitlet. 

  

5.2.  Kirkenes rolle i en globalisert verden 

 

I denne andre drøftingsdelen, vil jeg gå nærmere inn på hvordan den episkopale kirke og 

UCCP i Mankayan kan bidra til å si noe om hvordan møte globaliseringens utfordringer blant 

urfolk på en frigjørende måte dvs. slik at de kan stå i kontinuitet til egen kulur og åndelighet i 

relasjon til land. Som utgangspunkt, vil jeg bruke artikkelen “Klode søker sjel” av Sturla 

Stålsett167 som jeg vil se i sammenheng med den episkopale kirke og UCCP samt det 

teoretiske rammeverket for denne oppgaven.  

 

I denne artikkelen reflekterer Stålsett over religionens rolle og funksjon i 

globaliseringsalderen. Globaliseringen har ikke ført til goder for alle slik som forventet, og 

utfordringen er å søke en globalisering som er på jakt etter en religiøs dimensjon. Han bruker 

uttrykket “klode søker sjel”som et bilde på denne globaliseringen og som er en utfordring for 

kirkene over hele verden. Han stiller tre kriterier til den religionsform som best kan fylle 

                                                 
167 Stålsett 2004.  
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rollen som globaliseringens sjel, som kan møte de behov som melder seg som en konsekvens 

av globaliseringen.  

1. Religionsformen må kunne tilby en kultus, dvs. en måte å forholde seg til mysteriet,   

   det hellige på, hvor ritualer og symboler blir opplevd som relevante.   

2. Den må kunne tilby et pathos, dvs. som evner å skape positive følelser og utløse  

    entusiasme, engasjement, glede og feiring.168

3. Den må også kunne tilby et ethos som kan fungere som en kritisk bevissthet i  

    globaliseringen.  

 

Stålsett vurderer fire former for religiøsitet i lys av de tre kriteriene: nyliberalismen, 

fundamentalisme, pinsevenn-spiritualitet og økumenisk-liberal/frigjøringsteologisk 

religiøsitet. 

Jeg vil se mitt materiale i lys av de tre kriteriene som både berører kirkens profil og rolle i 

verden og dermed implisitt også kirkens diakoni. Der det er naturlig vil jeg trekke veksler på 

de religionsformer som Stålsett behandler ut fra de tre kriteriene. 

 

5.2.1.  En kultus som forholder seg til det hellige 

 

Cultus stammer fra latin, og betyr dyrkelse, ivaretakelse og blir i religiøs sammenheng brukt 

om gudstjeneste, tilbedelse.169 Den kultus som ble presentert for Igorot i den spanske 

kolonitiden gjennom katolisismen, kan sammenliknes med den fundamentalistiske kultus som 

Stålsett beskriver i sin artikkel. I denne kultusen dyrkes den eneste og allmektige Gud som 

åpenbarte “oss” sin sannhet på en eksklusiv, absolutt og tilstrekkelig måte. Med denne type 

kultus kom også bestemte former for utøvelse av religiøsitet som hadde sitt opphav i Europa. 

Sensitivitet og åpenhet for lokalbefolkningens forståelse av det religiøse, var ikke nødvendig 

fordi man hadde med seg den hele og fulle sannhet i form og innhold. Den var universell og 

gjaldt alle steder til alle tider. Den fundamentalistiske kultus legitimerer i følge Stålsett en 

offerlogikk, som korresponderer med sosiale offermekanismer i den globaliserte verden. 

Forskjellen var bare at her skjedde offeret på sannhetens, ikke det økonomiske framskrittets 

alter.170

 
                                                 
168 I Aristoteles’ retorikk er pathos et nøkkelbegrep, ved siden av ethos og logos. Pathos har appell til en annens 
følelser som middel for overtalelse. 
169 Stålsett 2004, s. 515. 
170 Ibid, s. 510. 
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Den episkopale kirke og UCCP i Mankayan har i mer enn 100 år vært i kontakt med et folk 

som har sterke bånd til land og til resten av skaperverket. Fra å være kirker som primært 

skulle betjene folk som arbeidet i gruveindustrien og som kom utenfra, ble de etter hvert også 

lokalt fundert av folk som lever og har levd i disse områdene lenger før moderne gruvedrift så 

dagens lys. Disse kirkene har gjennom stedegengjøring, maktet å stå i nærmere dialog med 

folkets spiritualitet etter hvert. Dette synes også å ha sammenheng med at flere lokale prester, 

spesielt i UCCP, selv har urfolksbakgrunn og kjenner den lokale konteksten godt. Den kultus 

de har utviklet står i en dialog med lokal kultur og tradisjon og har derfor langt større 

mulighet til og oppleves relevant enn kolonitidens fremmedgjørende form og innhold. Det 

hellige knyttes både til Gud og til stedene.  

 

I den kontekstuelle teologi er man også opptatt av at teologien må fungere som et korrektiv til 

lokale tradisjoner sett i lys av den inkarnerte Kristus som kom til jorden for å hele de brutte 

relasjoner og gjøre fri. I kap. 4.1 viste jeg hvordan UCCP har forsøkt å korrigere offerprakis i 

forbindelse med begravelsestradisjoner. Ofring av mange dyr ved f.eks. begravelser har for 

enkelte ført til fattigdom fordi man egentlig ikke har råd til å slakte så mange dyr. Jeg hørte 

om eksempler der familier hadde tatt opp lån for å klare å betale for dyrene. Til tross for dette, 

kan man fristes til å spørre om UCCP dermed innfører en kultus og forståelse av det hellige 

som er med på endre Igorots tradisjoner og uttømmer dem for åndelig innhold. Kritikere vil 

kanskje hevde dette. 

  

Ingen kultur står imidlertid stille, men er under stadig utvikling.171 Kulturell synkretisme er 

tvert imot et kjennetegn ved en levende kultur. Antropologen Shavio har sagt følgende:  
 

“….to find culture, either as a present reality or as a deferred ideal, to find it in any case, a coherent 

whole, true and beautiful, is the desire to find a dead corpse. The work of culture becomes the lifeless 

residue in which the process of creation is lost”.172

 

Levende samfunn utvikler seg. På samme måte kan man også si at levende kirker utvikler seg. 

Den kirkelige kultus som ønsker å være meningsbærende for Igorot, må nødvendigvis stå i en 

dialog med den konteksten hvor folket lever og bor. Det må også være Igorots rett til å utvikle 

sin kirke og dens kultus på en slik måte at den står i dialog med det mest grunnleggende for 

folket, nemlig jorden. UCCP har vektlagt dialog om disse tingene i menighetene. Dialogen tar 
                                                 
171 Thorbjørnsrud 1995. 
172 Daniel 1987, s. 363. 
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tid, og det har kanskje sammenheng med at Igorot er blitt vant med å leve med det 

psykologene vil kalle en kognitiv dissonans, dvs. at man tror på to motstridende ting 

samtidig.173 Man har lært å leve mellom to ulike verdener, den kristne og den tradisjonelle, 

som opp gjennom historien ikke har greid og møtes. Man er blitt vant med å leve med 

forskjellige former for produksjon av lokalitet i kirken og i lokalsamfunnet. Betyr det at det 

likevel ikke er så avgjørende at kirkene bidrar til en produksjon av lokalitet som står i 

kontinuitet til Igorots tradisjoner siden man tilsynelatende greitt kan klare å leve med 

motstridende verdener? Jeg vil heller si at å leve med motstridende syn på virkeligheten og 

hva som er hellig, var den eneste måten Igorot kunne overleve på som folk. Tinker gir en 

interessant tolkning av tradisjonelle seremoniers rolle blant indianerne i Nord-Amerika. I en 

tid med både psykologisk og følelsesmessig kolonisering, har seremoniene blitt symboler på 

kulturell motstand mot religiøs, sosial og politisk kolonisering i dagens Nord-Amerika.174 

Kanskje har tradisjonelle ritualer samme funksjon i Mankayan? Uansett hva svaret er, er det 

likevel viktig at det er Igorot selv som må finne ut hvordan de kirkelige ritualene eventuelt 

kan smelte sammen folkets egne ritualer. Denne selvbestemmelsen opplevde jeg at UCCP 

hadde skapt rom for i sine menigheter, selv om det ikke var lett. Det er betydningsfullt at 

kirkens ledelse (prestene), er positive og støttende i dialogprosessen. 

  

Slik som jeg beskrev i kap. 4.1, ga enkelte informanter i den episkopale kirke uttrykk for at 

kirken forsøker å fjerne tradisjoner og ritualer. Denne uttalelsen kan tolkes på flere måter. 

Den kan både bety at folket selv ikke i stor nok grad har fått lov å være med å ta veivalg 

omkring spørsmål rundt egen kultus. Kirken har bidratt til at folk lever med en såkalt kognitiv 

dissonans. Det kan også bety at den lange kolonihistorien har gjort at folk ikke opplever at 

kirken er stedet å ta inn tradisjoner. Det er mulig at sistnevnte er en vel så viktig årsak, da 

lokal prest virket svært åpen for dialog mellom evangelium og kultur. Lokalmenigheten som 

består av mennesker som bor i området, fører selv videre en praksis som de ble opplært til i 

kolonitiden. Liknende eksempel finnes også innenfor samisk kirkeliv, hvor samer for 

eksempel er delt i spørsmålet om hvorvidt joik175 kan brukes i kirken som et musikalsk 

uttrykk. Flere kristne samer mener fortsatt at joik er synd og ikke hører hjemme i kirken, noe 

som jeg tolker som en arv fra koloniseringen og kristningen av samene.  

 
                                                 
173 Hylland Eriksen 1996, s. 13. 
174 Tinker 2004, s. 59. 
175 Joik er en tradisjonell samisk syngemåte og den hadde opprinnelig en sentral plass i den gamle, samiske  
      religionen.  
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Fokus på jorden som kontekstuelt utgangspunkt for utviklingen av en relevant kultus, er ikke 

uproblematisk fordi man også finner ulike syn på gruvedriften i kirkene. Likevel opplevde jeg 

UCCP som mer progressiv enn den episkopale kirke i Mankayan når det gjelder integrasjonen 

av folkets tradisjoner. Kanskje har det sammenheng med at UCCP har hatt et uttalt sosialetisk 

engasjement i mange tiår. Gjennom en kultus som bekrefter jordens betydning, slik som i 

gudstjenestelivet i de årlige urfolksukene i UCCP i Poblacion, er man med på å bekrefte 

identitet. Dette er viktig i en situasjon hvor multinasjonal gruvedrift stadig legger press på 

Igorots forståelsen av jorden og formidler at jorden kan utnyttes til å skape rikdom og penger. 

Dialogen vil nok fortsette i den episkopale kirke, men denne utviklingen er avhengig av 

prester som har syn for og mot til å ta land inn i kultusens midte. 

Det er likevel viktig å merke seg at kirkene, gjennom forkynnelse og tjeneste sammen med 

folket, søker inn mot felles religiøse tilknytningspunkter til det hellige. Sammen kan de ulike 

perspektivene arbeide sammen og også fungere som en motstandskraft i globaliseringens 

kulturelle, åndelige og økonomiske ensretting. 

 

5.2.2. Et pathos som utløser entusiasme 

 

Stålsett fremhever at religionsformen som vil imøtegå globaliseringen også må ha et pathos, 

dvs. en evne til å skape positive følelser og utløse engasjement, glede og feiring.176  

Den episkopale kirke fungerer som et kraftsenter hvor folk finner styrke i hverdagen. Da 

jordraset i Colalo fant sted, var den episkopale kirken aktiv i nødhjelpsarbeidet. For de 

områdene som var hardest rammet, særlig i Colalo, opplevdes det godt at kirken brydde seg. 

Kirken er et samlingspunkt i en tøff hverdag, både for fattige arbeidere i gruvene og for de 

som har mistet sine landområder. Presten i den episkopale kirke ser på seg selv som en 

brobygger, hvor han prøver å skape forståelse for folkets situasjon i møte med gruvedriften. 

Den episkopale kirke formidler håp og trygghet i en usikker situasjon, og slik sett skaper den 

glede. Kanskje skaper ikke denne kirken i samme grad entusiasme for å kjempe for 

landområdene siden man er delt i spørsmålet i menighetene. Mankayan Council of Churches 

(MCC) har i større grad greid å skape engasjement for landområdene. På den måten utfyller 

den episkopale kirke og det økumeniske fellesskapet hverandre. På sikt kan de økumeniske 

relasjonene befrukte menighetene i enda større grad.  

 

                                                 
176 Stålsett 2004, s. 501. 
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I UCCP sporet jeg stor entusiasme, særlig når det gjelder troen på at kirken kan bidra til 

endring. Gud er en Gud som går sammen med folket og det er en del av kirkens kall å bry seg 

om skaperverket. UCCP var i Bulalacao en initiativtaker til å mobilisere folket i 

lokalsamfunnet til å barrikadere området som gruveselskapet skulle prøvebore i. Kirken har 

vektlagt informasjonarbeid som har bidratt til en frigjøring av bevisstheten og som har skapt 

tro på og håp om at man kan oppnå ting dersom man står sammen. UCCP søkte økumenisk 

samarbeid og sammen med lokale organisasjoner klarte de å skape en tro på at lokalsamfunnet 

kunne vinne frem mot det store gruveselskapet. UCCP deltok i skriving av brev til politikere 

og protestskriv til gruveselskapet. Man kontaktet politikere med et økologisk engasjement for 

å fremme folkets sak i kongressen. På tross av et konstant press fra gruveselskapet og trusler 

om rettslig forfølgelse, nektet man å gi opp. Jeg ble fortalt at man også hadde kirkelige 

bønnesamlinger på det stedet hvor gruveselskapet ville foreta prøveboring. En kirke som tar 

på alvor det som er viktig for menneskene der man er, vil nødvendigvis skape engasjement og 

optimisme. Høsttakkefesten fungerte som en feiring av grøden som landet gir og landet som 

Guds gave og opprettholder av livet til folk. Det er imidlertid viktig å understreke at 

økumenisk samarbeid bidrar til å holde oppe entusiasmen og håpet.  

 

Som mennesker bærer vi også jordens liv i våre hender og jorden bærer våre liv. Den dagen 

jorden er ødelagt og utarmet, står også menneskene på bar bakke uten mulighet til 

overlevelse. En diakoni som tar på alvor denne helhetlige relasjonstenkningen, vil bidra til å 

skape entusiasme og begeistring. Selv om man i det økumeniske fellesskapet ikke brukte 

ordet diakoni om deres iherdige kamp for å bevare landet, tolker jeg dette engasjementet i et 

slikt diakonalt perspektiv.  

 

5.2.3.  Et ethos som fungerer som kritisk bevissthet 

 

Det siste kriteriet som Stålsett legger til grunn for å kunne møte globaliseringens utfordringer, 

er at religionsformen må ha et ethos.177 Ethos stammer fra latin og betyr skikk eller sedvane, 

vanligvis brukt om grunnverdier og normer for livsførsel.178 Den må kunne kritisere og 

korrigere de aktuelle globale prosessenes destruktive sider og konsekvenser. Den må videre 

kunne bidra til strukturkritikk og fremme rettferdighet som også er sentrale sider ved 

frigjøringsteologien. 

                                                 
177 Stålsett 2004, s. 500- 501. 
178 Ibid, s. 515. 
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Slik jeg oppfatter det, er vern om livet et sentralt anliggende både for den episkopale kirke og 

UCCP. Både menneskelivet og det øvrige skaperverkets liv. Begge kirkene har valgt å jobbe i 

et økumenisk fellesskap for blant annet å kunne adressere spørsmål rundt land og 

landrettigheter. Slik sett minner disse kirkene om den økumeniske og frigjøringsteologisk 

inspirerte religiøsitet som Stålsett beskiver.179 Man søker nye veier å tale, vite og handle 

sammen.  

 

Det økumeniske samarbeidet i Mankayan gjenspeiler på mange måter også økumenikkens 

mulighet globalt. Stålsett beskriver den økumeniske og frigjøringsteologiske fromhetstype 

som en religionsform som er engasjert i kampen om rettferdighet på ulike områder, som er 

åpen for dialog med andre konfesjoner, religioner og ideologier.180 Den økumeniske 

bevegelse har gjennom mange tiår utmerket seg ved en sterk profetisk kritikk av 

undertrykkende strukturer som rasisme, kolonialisme og patriarkalisme.181 Det økumeniske 

fellesskapet i Mankayan klarer både å ta opp i seg hvordan menneskelivet står i relasjon til  

resten av skaperverket, og å skape en entusiasme for å beskytte denne relasjonen. 

I Mankayan er økumenisk samarbeid viktig i kampen om land. Der kirker går sammen og drar 

mot samme mål, er det større sjanser for å klare å fremme saker. Man vil samtidig ikke måtte 

stå alene og i en presset situasjon utgjør det økumeniske fellesskapet en gjensidig støtte. Dette 

økumeniske fellesskapet er knyttet opp til både et regionalt og nasjonalt økumenisk nettverk. 

På nasjonalt plan er National Council of Churches in Philippines (NCCP) det viktigste 

økumeniske nettverket som også er knyttet opp til det verdensvide økumeniske fellesskapet 

gjennom Kirkens Verdensråd. Her ser man også at det lokale og det globale kirkenettverket er 

knyttet sammen.  

 

Frigjøringsteologien er i følge Schreiter en av flere globale teologiske strømninger.182 Den har 

slått rot i mange deler av verden hvor man har opplevd at globale, økonomiske systemer ikke 

skaper bedring og et lettere liv for de fattige, heller tvert imot. Frigjøringsteologien har en 

sterk antisystemisk undertone som ofte bringer den i konflikt med maktinstanser som den 

adresserer. Dette har frigjøringsteologien også blitt kritisert for, fordi den oppleves for 

                                                 
179 Stålsett 2004, s. 513. 
180 Ibid, s. 512. 
181 Ibid, s. 513. 
182 Schreiter 1999. 
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konfliktsentrert i sin tilnærming med nære bånd til marxistisk tankegods.183 Dette er en 

kritikk som kan diskuteres. I Latin-Amerika mener frigjøringsteologer at en tolkning av deres 

teologi som marxisme misforstår funksjonen av sosial teori i det teologiske system. I den 

europeiske historie, har marxistisk teori blitt sett i sammenheng med Stalinisk-Leninistisk 

ideologi og diktatur. Denne måten å se marxismen på ser annerledes ut utenfor Europa.184 I 

frigjøringsteologien fungerer marxistisk økonomisk teori som et teoretisk element og ikke 

som en filosofi som i denne sammenhengen vil være historisk materialisme. KV har engasjert 

seg i den nåværende situasjonen i Filippinene hvor økt militarisering og brudd på 

menneskerettighetene blir synlig stadig oftere, også i forbindelse med multinasjonal 

gruvedrift. Kritiske røster blir plassert i kommunistbåsen og løper derfor en stor risiko. UCCP 

står i dag på lister over fiender av staten fordi de flere steder i landet aktivt tar del i 

menneskerettighetsarbeid og stiller spørsmålstegn ved regjeringens måte å opptre på. Siden 

januar 2005 har flere prester i UCCP blitt likvidert andre steder i landet. MCC utgjør et 

solidaritetsfellesskap hvor kirkene finner mot til å handle selv om man løper en stadig større 

risiko ved å nettopp gjøre dette.  

 

Stålsett vurderer den økumenisk-frigjøringsteologiske religionsform som den nærmeste til å 

tiltre stillingen som klodens sjel. 185 Oikoumene inkluderer hele den bebodde verden. 

Globaliseringen er ikke tilstrekkelig global så lenge den ikke makter å inkludere med 

verdighet og fulle rettigheter også de personer og fellesskap som i dag ekskluderes.186 Den 

sammensatte situasjonen i Mankayan, viser at økumeniske fellesskap har en særlig mulighet 

til å ta opp i seg ulike frigjørende dimensjoner i dens tenkning og handling. Som enkeltkirker 

er man mer sårbar, særlig i strukturendrende arbeid som kan sette mennesker i fare. 

Mulighetene i den økumeniske-frigjøringsteologiske kombinasjon av dialogvilje og profetisk 

kritikk mot utestegning og utnyttelse kan til sist vise seg avgjørende.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
183 Schreiter 1999, s. 17. 
184 Bergmann 2003. 
185 Stålsett 2004, s. 514. 
186 Ibid, s. 514.  
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 5.3.  Konklusjon 

  

Jeg har i dette kapitlet drøftet to spørsmål som jeg mener er relevante i materialet i kap. 3 og 

4. For det første har jeg drøftet hvordan det holistiske menneskesynet jeg fant i den episkopale 

kirke og UCCP, påvirker kirkenes måter å tenke og handle frigjørende på sammen med Igorot 

i kampen om land. Både den episkopale kirke og UCCP har tatt opp i seg hvordan Igorot i den 

lokale konteksten tenker om relasjonenes orden. Et holistisk menneskesyn som tar 

utgangspunkt i at mennesket er vevd inn i tett relasjon til land og til forfedrene, gjør at man 

har et teologisk grunnlag å se både fellesskapets rolle og kirkens rolle i verden på.  

  

I Plan for diakoni i Den norske kirke fremheves det kristne menneskesynet som sentralt i 

diakonien. Igorots holistiske menneskesyn som ivaretar den uatskillelige forbindelsen til land, 

utfordrer dette menneskesynet. UCCP og den episkopale kirke prøver å ivareta dette 

menneskesynet. Kolonitidens misjonsvirksomhet prøvde å fjerne folket fra egen kultur og 

åndelighet fordi man mente at de var hedenske uttrykk. Forsøk på brudd istedenfor kontinuitet 

var et faktum. Dette har skapt en sårbarhet i globaliseringens tidsalder hvor multinasjonal 

gruvedrift representerer en verdensforståelse hvor naturen er til for å utnyttes slik at man kan 

skape profitt. Forsøk på å fjerne Igorot fra en tenkning om at mennesket er avhengig av 

landet, både kulturelt og åndelig, har bidratt til denne sårbarheten. Det multinasjonale 

selskapet produserer en form for lokalitet som krenker skaperverket og setter menneskets 

grådighet foran landets integritet. Kirkenes lange tilstedeværelse i Mankayankonteksten har 

påvirket kirken etterhvet som lokale har tatt mer og mer styringen i menighetene. Jeg 

opplevde at både den episkopale kirke og UCCP hadde en forståelse for dette helhetlige 

menneskesynet, og det er en forutsetning for å kunne bidra til produksjon av lokalitet som er 

meningsfylt for Igorot. 

 

Menneskesynet får også konsekvenser for måten man ser fellesskap på. I Plan for diakoni i 

Den norske kirke vektlegger man fellesskapsbygging som sentralt i diakonien. Det holistiske 

menneskesynet som jeg fant i den episkopale kirke og UCCP ser mennesket og land i 

sammenheng. Som kirker tar man utgangspunkt i fellesskap som allerede er blant Igorot, og 

som inkluderer fellesskap mellom både mennesker, land og forfedrene. Denne inklusive 

måten å se fellesskap på, bidrar også til å skape kontinuitet til Igorots kultur og er derfor 

identitetsfremmende. Særlig UCCP har aktivt tatt inn kulturelle elementer i for eksempel 
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begravelsesritualer og i nattverden. Denne måten å skape kontinuitet på styrker folkets egen 

kultur og mot til å kjempe mot modernitetspresset fra gruvedriften. 

 

Et holistisk menneskesyn og en inkluderende fellesskapsforståelse bygger direkte på Igorots 

forhold til land. For at dette synet på mennesket og fellesskapet skal kunne ivaretas, er det 

derfor nødvendig at landområdene ivaretas. Begge kirkene opplever press fra gruveselskapet 

når det gjelder å kjempe mot gruvedriften, men økumenisk samarbeid har hjulpet begge 

kirkene til å bedre kunne arbeide strukturelt. UCCP har i særlig grad bidratt aktivt til 

strukturkritikk og har fysisk bidratt til at gruveselskapet ikke har fått prøvebore overalt der de 

har ønsket. Frigjøringsteologiens fokus på den historiske praksis og strukturkritikk, bidrar til å 

forstå dette engasjementet som viktige diakonale handlinger. Uten rettferdighet kan det ikke 

bli noen reell frigjøring. 

 

Menneskesynet og fellesskapssynet bidro til å spørre om den episkopale kirke og UCCP har 

noe å si oss om hva vår verden trenger på det religiøse området i møte med globaliseringen. 

Kirkene bidrar både med en kultus, et pathos og et ethos som kan ta på alvor de utfordringer 

kirkene stilles overfor i vår globaliserte verden.  

Den episkopale kirke og særlig UCCP har en kultus hvor man forsøker å utvikle ritualer og 

symboler som oppleves relevante. Dialog står sentralt, da det ikke er lett å ta inn kulturelle 

uttrykk i kirkens ritualer av flere grunner. 

Når det gjelder kirkenes pathos, skaper den episkopale kirke trygge rammer og håp i en 

vanskelig situasjon. Dens aktivitet preges ikke så mye av aktivisme, da kirken er delt i 

spørsmål rundt gruvedriften. UCCP engasjerer langt flere menighetslemmer til aktiv kamp for 

landområdene. Gjennom fredelige barrikaderinger har de sammen med andre lokale kirker og 

organisasjoner, markert hvor de står. Man tar i bruk politiske kanaler for å fremme folkets 

sak. 

Når det gjelder kirkenes ethos, er det økumeniske samarbeidet blitt den viktigste markøren i 

arbeidet med spenningene mellom det lokale og globale. I en situasjon hvor det å kjempe mot 

multinasjonal gruvedrift kan utgjøre en fare for livet, er dette fellesskapet desto viktigere. Det 

går en linje fra det lokaløkumeniske fellesskapet i Mankayan via det nasjonale NCCP til KV.  

Ordene fra dokumentene fra KVs åttende generalforsamling i Harare i 1999, kunne like godt 

vært sagt av den episkopale kirke og UCCP i Mankayan og kirkefellesskapet der: 
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Guds kjærlighet i Kristus åpenbarer en visjon om livsfullbyrdelse for alle; den framvoksende globale 

økonomi presenterer en visjon om en grenseløs materiell tilfredsstillelse for dem som har råd. Derfor er 

kirkene kalt til å vitne om og virkeliggjøre Guds hensikt med verden stilt overfor den fremvoksende 

globaliseringen og de verdier som underbygger den.187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
187 Fra Report of the Programme Guidelines Committee,  http://www.wcc-coe.org/wcc/assembly/fpgc-e.html. 
Dato: 05.11.2005. 
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6.  OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER- ET DIAKONALT UTSYN 

 

Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut på hvilke måter den episkopale kirke og 

UCCP kan og sies å handle frigjørende sammen med Igorot i kampen om land som er truet av 

multinasjonal gruvedrift. En økende diakonal uro i møte med utfordringer rundt land i 

urfolkssamfunn både i samiske områder og andre steder, har vært en viktig motivasjon for å 

søke og lære av kirker i andre deler av verden. 

 

Utgangspunktet mitt var at frigjørende tenkning og handling må kunne bidra til at Igorot kan 

fortsette å leve sine liv i kontinuitet til egen kultur og åndelighet knyttet til land. Jeg har valgt 

tre hovedperspektiver for hva som må prege tenkningen og handlingene for å kunne bidra til 

nettopp det.  

 

For første er det viktig at den episkopale kirke og UCCP forsøker å produsere lokalitet som 

skaper kontinuitet istedenfor brudd med Igorots kultur og åndelighet. Ritualer spiller i denne 

sammenhengen en sentral rolle. Dette er spesielt viktig for et folk som har opplevd en tøff  

kolonisering hvor også kirkene spilte en rolle. Begge kirkene var åpne for å ta inn kulturelle 

uttrykk i menighetslivet, men særlig UCCP var svært bevisst på å skape kontinuitet istedenfor 

brudd. Begravelsestradisjoner er et slikt eksempel.    

 

For det andre er det viktig at kirkene tar utgangspunkt i den lokale konteksten og det som er 

verdifullt for folk, slik kontekstuell teologi understreker. Igorots nære forholdet til land 

kjennetegner Mankayankonteksten. Skapelsesteologiske perspektiver på hvordan Gud skaper 

og opprettholder alt liv på jorden, blir viktig. Både den episkopale kirke og UCCP er bevisste 

på dette forholdet og dette har også blitt en teologisk utfordring. Den episkopale kirke uttrykte 

at kirkens sendelse til verden, både omhandler økologi og rettferdighet. Gud har skapt både 

mennesker og resten av skaperverket, og krenkelser mot begge må tas på alvor. Mye av den 

samme tenkningen var også å finne i UCCP, men UCCP hadde i tydeligere grad lagt 

urfolksperspektiver inn i menighetsarbeidet gjennom faste, årlige planer. 

 

En viktig forutsetning for at Igorot skal kunne stå i kontinuitet til egen kultur og åndelighet, er 

at landet faktisk beskyttes og bevares. Uten land, står Igorot på bar bakke. Sentralt i 

frigjøringsteologien er det kritisk blikk på kirkenes historiske praksis. Den er også opptatt av 

dekolonisering av bevisstheten og endring av strukturer. Den episkopale kirke og UCCP 
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definerer ikke bare de fattiges muligheter ut fra et antroposentrisk utgangspunkt. Hele 

skaperverket roper etter frigjøring i en globalisert verden hvor markedstenkning og grådig 

utnyttelse av landområder, står i sentrum. Lokaliteten kan også setter grenser for hvordan man 

kan kjempe for ivaretakelse av land uten å sette folk i fare. Den episkopale kirke var delt i 

spørsmålet, og kirken nyter privilegier fra selskapet. Dette skaper dilemma rundt lojalitet. 

UCCP opplevde til dels samme typer dilemmaer, men siden de ikke hadde direkte 

økonomiske bånd til selskapet, sto de langt friere. UCCP hadde en mer aktivistisk måte å 

handle på hvor bruk av politiske nettverk og lokalt samarbeid utgjorde viktige ressurser. For 

begge kirkene utgjorde økumenisk samarbeid en vital del i arbeidet med å bevare 

landområdene. Her fant man støtte hos hverandre i arbeidet med å beskytte landområdene. 

Det økumeniske fellesskapet utvidet handlingsrommet i en lokalitet med begrensninger skapt 

av gruveselskapet og dets sympatisører. 

 

Den mest grunnleggende frigjørende tenkningen, finnes i det holistiske menneskesynet som 

begge kirkene forfektet. Dette holistiske menneskesynet preges av at mennesket er tett vevd 

sammen med land. En kamp om land, er ikke bare en kamp for at menneskene skal overleve. 

Det er også en kamp for at Guds skaperverk som helhet skal ha en fremtid. Livet er vevd 

sammen. Denne tenkningen preger også måten man ser fellesskapet på. Man bygger ikke først 

og fremst fellesskap, men man tar utgangspunkt i det Gudgitte fellesskapet som er i 

Mankayan allerede. Fellesskapsforståelsen er inklusiv på samme måte som menneskesynet er 

inklusivt i møte med resten av skaperverket. Denne grunnleggende tenkningen preger kirkene, 

og gjør dem bedre skikket til å møte de utfordringene som Igorot i Mankayankonteksten står 

overfor i dag.  

 

Denne tenkningen om mennesket og fellesskapet, gjør at de disse kirkene har noe å bidra med 

som kirker i en verden som roper etter sjel midt i globaliseringens tidsalder. Gjennom 

kirkenes kultus, evner man å ha en tenkning om det hellige som er meningsfullt for Igorot. 

Kultusen springer ut av en skapelsesteologisk tekning om Guds væren i verden, som bidrar til 

å skape kontinuitet til folkets egen tenkning om livets hellighet. 

Videre får menneskesyn og fellesskapssyn konsekvenser for kirkenes pathos. Særlig UCCP 

har gjennom respekten for land og dens relasjon til menneskene og forfedrene, bidratt til at 

kampviljen for landområdene har blitt holdt til like. Kirkelige ritualer utøvd i landområder 

som konkret er truet, har skapt kontinuitet til måten folket selv har utøvd ritualer på sine 

hellige steder. Den episkopale kirke har kanskje i større grad gitt trøst og forkynnelse om håp, 
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og kanskje ikke så stort kirkelig engasjement for å direkte motarbeide gruveselskapet i dets 

ekspansjonsplaner. 

Til sist har kirkene et ethos, en moralholdning, som holder frigjøring og rettferdighet frem 

som verdier man må holde fast på. Her har særlig det økumeniske fellesskapet vært med å 

styrke den episkopale kirke og gitt enkeltmennesker mot. UCCP har selv bidratt aktivt inn i 

det økumeniske fellesskapet for å kjempe for rettferdighet selv om det har kostet. 

 

På bakgrunn av den måten den episkopale kirke og UCCP tenker og handler på, som 

enkeltkirker, men kanskje aller mest sammen, gir viktige diakonale innspill til diakonalt 

arbeid særlig blant urfolk, men også i andre samfunn. 

  
“…den som sår rettferd får lønn som varer. Strev etter rettferd bringer liv, jag etter ondskap fører til 

døden” Ordspråkene 11, 18b-19. 

 

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i en bestemt kontekst, i Mankayan i Nord Filippinene. 

Det er langt unna vår egen virkelighet her i Norge. Spørsmålet reiser seg likevel fra 

Mankayan og like inn vår egen kirkevirkelighet: hva er frigjørende diakonal tenkning og 

handling i vår globaliserte verden i dag? Hva er selve grunnspørsmålet som kirkene må stille 

seg som en tjenende kirke? 

 

Vår verden er full av liv som Gud har skapt. Det holistiske menneskesynet jeg fant i den 

episkopale kirke og UCCP i Mankayan, holder dette livet sammen. Samtidig er truslene mot 

livet mange og vi konfronteres med dem hver dag. Hvordan kan kirkens tjeneste fremme livet 

i all dets bredde som Gud har skapt, elsket og dødd for? Livet og dets betydning må sees i 

sammenheng med både mennesket og resten av skaperverket. Derfor velger jeg å definere 

diakoni som kirkens tjeneste der livet er truet. Hva sier en slik definisjon egentlig? Blir den 

ikke for rund og uklar? Det har en hensikt, fordi kirken utfordres til å gjøre et stykke arbeid 

forut for sin diakonale tjeneste.  

 

Frigjøringsteologien lærer oss for det første at kirken må gå inn i seg selv og sin samtid og 

reflektere over dens historiske praksis. Hva har formet vår praksis og har den fremmet livet i 

hele sin bredde? Eller har vår praksis bidratt til å krenke og neglisjere livet? Har en 

antroposentrisk forståelse av den diakonale tjeneste stått i veien for å se og erkjenne både at 

livet i et større perspektiv, krenkes og hvordan livet krenkes? Dette er spørsmål kirken må 
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stille seg selv. For urfolk i mange deler av verden, førte kirkenes historiske praksis til 

knebling av kultur, identitet og spiritualitet. Indianske barn ble fjernet fra sine familier og 

sendt til kristne internatskoler for å bli opplært i “rett” kultur og tro.188 Samiske barn led 

samme skjebne mange steder i Norge. “Primitive naturfolk” måtte lære det vestlige 

fremskrittet å kjenne, den som gjorde land om til konsum og som så på urfolks kjærlighet til 

jorden som en trussel. Historiene er mange og smertefulle. Bevissthet om den historiske 

praksis, vil være en hjelp til å se hva som må endres for å rette opp gammel skade. Man må 

våge å møte menneskene der de er i all sin sårbarhet og kirken må våge å stå naken. Like 

naken som Donovan opplevde seg selv i møte med Masaiene i Tanzania. Hvorfor denne 

erkjennelsen? Fordi livet er krenket og holdes nede i ufrihet. Urfolks tenkning om hvordan 

livet henger sammen, kan gi kirken hjelp til å utvikle en tenkning og en praksis som kan møte 

det enorme presset skaperverket utsettes for gjennom grådig utnyttelse blant annet gjennom 

multinasjonal gruvedrift. I neste omgang skaper dette også store rettferdighetsspørsmål, når 

mennesker tvinges til å forlate sine hjem og rives opp fra samhørigheten med landområdene 

sine. Frigjøringsteologien utfordrer oss til å identifisere de strukturene som opprettholder 

urettferdighet.  

 

Den kontekstuelle teologien lærer oss til å møte konteksten som kirken er en del av, med 

respekt fordi Gud har vært på dette stedet lenge før misjonen så dagens lys. Kirken må 

etterspørre hva som opprettholder livet i det samfunnet den er en del av, enten det er fisken i 

havet, risterrassene, reindriften eller ganske enkelt Moder jord. Urfolk over hele verden har til 

felles at de er nært knyttet til jorden. ”Land is life, life is land”. Jorden er menneskenes hjem. 

Vi er satt til å tjene både Gud, mennesker og resten av skaperverket. Urfolks spiritualitet 

understreker de gjensidige båndene mellom alt som lever og er til. Kirken utfordres til å møte 

denne spiritualiteten som et uttrykk for selve livet. Den kan hjelpe oss til å leve i en mer 

helhetlig relasjon til både vår neste og den jord som skal gi også de kommende generasjoner 

et hjem.  

 

Produksjon av lokalitet som er livgivende for det samfunnet kirken er en del av, må være et 

mål for en frigjørende diakonal tenkning og handling. Fellesskap er ikke først og fremst noe 

kirken konstruerer, men noe kirken kan bidra til å gi vekstvilkår avhengig av hvilken 

produksjon av lokalitet man velger å fokusere på.   

                                                 
188 Tinker 2004. 
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Det utfordrer også kirken til å våge og gå i dialog med det samfunn man er en del av. Kanskje 

utfordres man til å bidra til endringer der livet trues eller holdes nede. Det viktige er å spørre 

hvordan kirken kan bidra til å skape kontinuitet og ikke brudd med den lokale kultur. 

 
”For rikdom varer ikke evig, et diadem går ikke alltid fra slekt til slekt. Når gresset er borte, og håen blir 

synlig, og fjellgresset sankes sammen, da har du lam og kan skaffe deg klær og bukker til å kjøpe en 

åker for; du har geitmelk nok til mat for ditt hus og til livsopphold for jentene dine”.  

Ordspråkene 27, 24-27. 

 

Når landområder ødelegges på grunn av hensynsløs utnyttelse i profittens navn, trues livet: 

jordens liv og menneskenes liv. Derfor kan ikke kirken være taus i møte med grådig utnyttelse 

av jorden. Multinasjonal gruvedrift er en trussel både mot livsgrunnlaget og kontinuiteten som 

urfolk. Retten til å leve i kontinuitet med land, er et rettferdighetsspørsmål. Derfor må 

adressering av urettferdige strukturer som tillater grov utnyttelse og krenkelse, være et ansvar 

i tjenesten for livet. 

 

Ut fra Mankayankonteksten forstår jeg altså diakoni som kirkens tjeneste der livet er truet. 

Diakonien utfordres til å bevege seg bort fra en ensidig antroposentrisk forståelse av omsorg, 

fellesskap og hvordan nøden rammer. Et holistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i det 

naturlige fellesskapet som arena og møteplass, gjør det mulig for kirken å kunne bli en 

frigjørende aktør. Det krever imidlertid at kirken gjør seg kjent med den lokale konteksten, 

hva som er livgivende i denne konteksten og hvordan man kan utvikle ritualer som kan skape 

en livgivende kontinuitet til det fellesskapet som finnes og som inkluderer både mennesker og 

skaperverket forøvrig. På denne måten kan kirken bidra til å styrke motstandskraften mot en 

rådende markedstenkning som reduserer både mennesket og det øvrige skaperverk til noe 

annet enn det det er og var ment som. 

Den viktigste drivkraften i kampen for det man har kjært, har sammenheng med at man 

opplever at det faktisk er verdifullt nok å ta vare på. Urfolks kultur og åndelighet er ikke 

hedenskap og djevelens verk, men et vitnesbyrd om at Gud har vært på disse stedene helt fra 

tidenes morgen og at det var en mening med akkurat det. 

 
 Så sier Herren: Still dere på veiene å se!  

 Spør etter de gamle stiene, 

 etter veien til det gode! 

 Gå på den, så finner dere hvile.  Jer 6, 14. 
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