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Sammendrag 
I denne oppgaven undersøker jeg hvordan Brexit-forhandlingene påvirker den fastfrossede 

konflikten i Nord-Irland. Jeg arbeider ut i fra forskningsspørsmålene: Hvordan uttrykkes 

forholdet mellom religion og nasjonalisme i 2018? Endrer forholdet mellom katolikker og 

protestanter seg i lys av Brexit-forhandlingene? Gjennom feltarbeid  i en periode på fem 

måneder, januar-mai 2018, har jeg intervjuet en katolsk og en protestantisk prest, hatt 

samtaler med lekfolk og gjort deltagende observasjon i en katolsk og en protestantisk 

menighet. I tillegg til feltarbeidsmaterialet har jeg samlet papirutgaver av to aviser, The Irish 

News og Belfast Telegraph for å analysere den offentlige debatten og den politiske 

situasjonen i regionen. 

For å kunne svare på de overordnede forskningsspørsmålene har jeg arbeidet ut i fra tre 

underspørsmål, som går nærmere inn på de etablerte strukturene og forholdene i Nord-Irland. 

1) Fører vold i nær historie til politisk handlingslammelse? Er det en levende offentlig debatt 

om Brexit i Nord-Irland? 2) Hvordan reagerer verdikonservative katolikker og protestanter i 

Nord-Irland på den verdiliberale politiske utviklingen i Republikken Irland? 3) Hvorfor 

bryter Nord-Irland med sekulariseringsmønstrene i resten av Europa?  

Til grunn for disse underspørsmålene ligger tre hypoteser: Den første hypotesen er at pressen 

i Nord-Irland driver selvsensur i følelsesladde religionspolitiske saker. Den andre hypotesen 

er at for konservative katolikker er religiøse verdier viktigere enn nasjonal identitet. Den 

tredje hypotesen er at den langvarige etnisk-religiøse konflikten har gjort at religiøs identitet 

fremdeles har reell politisk betydning i Nord-Irland. 

Mine funn i oppgaven viser at religiøs tilhørighet er mindre knyttet til nasjonal tilhørighet 

enn tidligere siden flere etter inngåelsen av Good Friday-avtalen anser seg som nordirske 

fremfor irsk eller britisk, men at den nasjonale kløften mellom irske katolikker og britiske 

protestanter holder stand. Selv om religiøs tilhørighet nå er mindre knyttet til spørsmål om 

nasjonal tilhørighet spiller religion fremdeles en viktig rolle i det nordirske samfunnet, særlig 

i verdispørsmål. 
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Forord 
 

Først en stor takk til min veileder Anne Stensvold, for solide doser pågangsmot og svært god 

veiledning underveis. Takk til mamma, som har lest flere runder med korrektur! Og takk til 

de som har hatt innspill, latt meg snakke altfor mye om Nord-Irland, og som har kommet med 

tilbakemeldinger.  

Til slutt en spesiell takk til alle i Belfast som har åpnet seg for meg, snakket mer politikk og 

religion enn de kanskje egentlig har hatt lyst til, fortalt, forklart i det endeløse, og latt seg 

intervjue. Det har vært fantastisk å bo, studere og lære nordirene og kulturen å kjenne i løpet 

av mitt opphold i Belfast. (Å reise dit anbefales på det sterkeste!) 
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1 Innledning 
Denne masteroppgaven vil undersøke hvordan Brexit-forhandlingene påvirker den 

fastfrossede konflikten i Nord-Irland. Forskningsspørsmålene jeg vil arbeide ut i fra er: 

Hvordan uttrykkes forholdet mellom religion og nasjonalisme i Nord-Irland i 2018? Endrer 

forholdet mellom katolikker og protestanter seg i lys av Brexit-forhandlingene? Dette vil bli 

undersøkt ved hjelp av tre underspørsmål, som går nærmere inn på de etablerte strukturene og 

forholdene i Nord-Irland. 1) Fører vold i nær historie til politisk handlingslammelse? Er det 

en levende offentlig debatt om Brexit i Nord-Irland? 2) Hvordan reagerer verdikonservative 

katolikker og protestanter i Nord-Irland på den verdiliberale politiske utviklingen i 

Republikken Irland? 3) Hvorfor bryter Nord-Irland med sekulariseringsmønstrene i resten av 

Europa?  

Til grunn for disse underspørsmålene ligger tre hypoteser. Den første hypotesen er at pressen 

i Nord-Irland driver selvsensur i følelsesladde religionspolitiske saker. Den andre hypotesen 

er at for konservative katolikker er religiøse verdier viktigere enn nasjonal identitet. Den 

tredje hypotesen er at den langvarige etnisk-religiøse konflikten har gjort at religiøs identitet 

fremdeles har reell politisk betydning i Nord-Irland. 

For å svare på disse spørsmålene vil jeg ta utgangspunkt i feltarbeidsmateriale og aviser 

samlet inn i perioden januar-mai og 3.-7. oktober 2018. Feltarbeidsmaterialet består av 

deltagende observasjon i to menigheter – seks gudstjenester i en protestantisk menighet og 

fire gudstjenester i en katolsk menighet, semistrukturerte intervjuer med prestene i 

menighetene jeg gjorde feltarbeid i, uformelle samtaler med 11 lekfolk og observasjon av 

bybildet. I tillegg tar jeg utgangspunkt i papiraviser av Belfast Telegraph og The Irish News i 

perioden 1.-15. mars 2018, samt ett eksemplar av hver fra den 5. oktober 2018, som markerer 

femtiårsdagen for utbruddet av The Troubles. Siden Brexit-forhandlingene har vært en 

pågående prosess som har tatt stadig nye vendinger gjennom tidsperioden jeg har arbeidet 

med masteroppgaven, har jeg valgt å avgrense oppgaven til den perioden jeg har bodd i 

Belfast og gjort feltarbeid, samt det korte besøket i oktober. Alt som har skjedd etterpå vil 

derfor ikke bli diskutert i denne oppgaven. 

Nord-Irland har vært preget av konflikt og vold mellom katolikker og protestanter i flere 

hundre år, siden den engelske staten på 1600-tallet konfiskerte landområder fra katolske 

landeiere og ga det til skotske nybyggere for å utvanne befolkningen nord i Irland. 
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Diskrimineringen av katolikker fortsatte da Nord-Irland ble en region i Storbritannia i 1921, 

og på slutten av 1960-tallet utviklet konflikter mellom borgerrettighetsbevegelser og politiet 

seg til å bli en lavintens borgerkrig mellom katolske og protestantiske paramilitære grupper 

som drepte sivile tilhørende den andre gruppen. Den britiske hæren ble koblet inn for å 

beskytte den katolske delen av befolkningen mot protestantiske paramilitære grupper siden 

politiet besto av protestanter, og dermed lot vold mot den katolske delen av befolkningen 

skje, men endte opp med å kjempe mot den katolske paramilitære gruppen IRA istedenfor.  

Etter nærmere 30 år med lavintens borgerkrig mellom katolikker og protestanter i Nord-

Irland, på engelsk bare kalt The Troubles, ble en skjør fredsprosess for alvor igangsatt med 

The Good Friday Agreement i 1998. Avtalen, som ble inngått mellom den irske og den 

britiske regjeringen, ved hjelp av amerikansk megling, er hovedårsaken til at volden som 

hadde preget Nord-Irland i nesten 30 år tok slutt. Avtalen ble senere fulgt opp av The 

Northern Ireland Act (1998), som lovfester bestemmelsene i Good Friday-avtalen, og ble 

vedtatt i parlamentet i Westminster. De nordirske politiske partiene stilte seg også bak 

avtalen, med unntak av Democratic Unionist Party. Blant de viktigste bestemmelsene i Good 

Friday-avtalen er bestemmelsen om at grensen mellom Nord-Irland og Republikken Irland 

skal være åpen. Videre blir alle nordirer tilbudt dobbelt statsborgerskap, og kan velge om de 

vil ha britisk og/eller irsk pass (McAuley, Tonge, 2010, 277-278). I tillegg må den nordirske 

regjeringen utgå fra det største protestantiske/unionistiske og det største 

katolske/republikanske partiet, i en obligatorisk koalisjonsregjering, for å forhindre 

diskriminering av katolikkene som er i mindretall i Nord-Irland. Disse punktene var 

avgjørende for at de katolske politiske partiene, deriblant det ytre fløy 

nasjonalistiske/republikanske Sinn Fein og det mer moderate Social Democratic Labour 

Party, skulle godta avtalen.  

Med Brexit står grensen mellom Republikken Irland og Nord-Irland, som jo er en del av 

Storbritannia, i fare for å lukkes. Dette bryter direkte med bestemmelsene i Good Friday-

avtalen. Grensespørsmålet har vært det vanskeligste punktet i forhandlingene mellom 

Storbritannia og EU. Med en hard Brexit, der Storbritannia står uten avtale med EU, vil 

grensen mellom Republikken Irland og Storbritannia lukkes. Den etniske konflikten vises 

også i statistikken over hvem som stemte for og mot Brexit (Gormley-Henan et. Al., 2017): 

88% av katolikkene stemte mot å forlate EU, mens 53% av protestantene stemte for å forlate 

EU. Siden religion tradisjonelt har vært en fremtredende identitetsmarkør i konflikten mellom 
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katolikker og protestanter vil jeg undersøke i hvilken grad Brexit-forhandlingene påvirker 

relasjonen mellom religion og nasjonalisme. 

1.1 Tidligere forskning på feltet 
Det har tidligere vært skrevet svært mye om Nord-Irland og konfliktene mellom katolikker og 

protestanter. Mesteparten av det som har blitt skrevet har vært skrevet fra et historisk eller 

statsvitenskapelig perspektiv. Religion har da blitt nevnt mer eller mindre i forbifarten, eller 

har i hovedsak vært brukt som merkelapper for å skille de to stridende gruppene fra 

hverandre. Fra et statsvitenskapelig perspektiv har religion blitt tillagt mindre betydning, til 

fordel for etniske, økonomiske og sosiale aspekter ved konflikten (Clayton, 1998; Hayes og 

McAllister, 1999; McGarry, O’Leary, 1995; Moxon-Browne, 1984). 

Fra et statsvitenskapelig perspektiv er det skrevet en rekke artikler om religion og identitet i 

Nord-Irland. Den irske statsviteren Jennifer Todd utga Identity Change after Conflict. 

Ethnicity, Boundaries and Belonging in the Two Irelands (2018), der hun undersøker hvordan 

gruppeidentitetene i Nord-Irland og Republikken Irland forandrer seg på 2000-tallet som 

følge av implementeringen av Good Friday-avtalen i Nord, og som følge av voldsom 

økonomisk vekst i Republikken (Todd, 2018, 3).  

Todd mener at endring i maktrelasjoner ga mulighet til endring i gruppeidentitet og 

grupperelasjoner (Todd, 2018, 60). Sterk unionistisk motstand mot likestilling av katolikker 

og protestanter førte til polarisering mellom gruppene på 1950- og 60-tallet. I kjølvannet av 

Good Friday-avtalen endret gruppeidentiteten seg, og ble mer fragmentert. Det dukket opp 

flere merkelapper på nasjonal identitet, deriblant ’nordirsk’. Et viktig poeng i Todds bok er at 

i Nord-Irland består identitet, i større grad enn for eksempel i Republikken Irland, av en 

pakke med merkelapper – det er ikke én identitetsmarkør som står alene (Todd, 2018, 73). 

Nasjonalitet og religion ble konsekvent nevnt som identitetsmarkører av de nordirske 

informantene, og de ble omtalt som sosiale fakta av offentlig betydning, og ikke som private 

valg. 

Fra et religionsvitenskapelig perspektiv er det derimot ikke skrevet så mye om konfliktene i 

Nord-Irland, selv om Nord-Irland nevnes som et eksempel på konflikter med religiøse 

aspekter i bøker om religion og politikk, for eksempel i Bruces Religion and Politics  (2003, 

12-13). 
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Blant dem som har skrevet mest om religion, politikk, identitet, og konflikten mellom 

katolikker og protestanter i Nord-Irland de siste 25 årene er Steve Bruce og Claire Mitchell, 

begge nordirske religionssosiologer med konfliktene i Nord-Irland som sitt felt. De legger i 

sine forskningsarbeider begge vekt på religionens betydning i konflikten, og at religion har en 

større rolle enn å bare fungere som merkelapp for de ulike etniske gruppene (Mitchell, 2006a, 

67; Bruce, 2002, 30). 

Bruce har arbeidet mye med religiøs fundamentalisme, og bruken av religiøse elementer i 

politikk. Han har fordypet seg i protestantisk ekstremisme og ytre fløy unionisme, med bøker 

om protestantiske paramilitære grupper, The Red Hand. Protestant Paramilitaries in 

Northern Ireland (1993) og flere verk om Ian Paisley (Bruce, 1986; 2009), som var en av de 

mest fremtredende ytre fløy unionistiske politikerne gjennom og etter The Troubles.  

Bruce mener at religion generelt har betydning for politikk og politisk utvikling, og hevder at 

religions politiske påvirkningskraft avhenger av religionens plass i samfunnet (Bruce, 2003, 

227). Jo sterkere eller mer altomfattende religionens posisjon er i et samfunn, jo sterkere 

politisk betydning har den. I liberaldemokratiske stater er religion som regel et privat 

anliggende, med en religiøst nøytral sfære i offentlige rom. Det er ifølge Bruce størst forskjell 

mellom religiøse og ikke-religiøse samfunn (Bruce, 2003, 125-126). Bruce mener at 

sekularisering er en naturlig tendens i industrialiserte samfunn, der religion får mindre 

betydning, men istedenfor blir et privat anliggende (Bruce, 1993, 51). Men i Nord-Irland har 

ikke dette skjedd, snarere tvert imot. I Nord-Irland har religiøs tilhørighet vært en av 

hovedsakene. Den religiøse tilhørigheten er en del av en større kulturell identitet, som de 

nordirske protestantene har vært redd for å miste dersom de skulle bli en del av Irland. 

Katolikkene i Nord-Irland kjemper for motsatt løsning; frigjøring fra Storbritannia og bli en 

del av Republikken Irland.  

Ifølge Bruce var tiden etter irsk selvstendighet (1922) en periode preget av periodevis uro og 

voldsutbrudd, og opprør av enten UVF eller IRA (Bruce, 1992, 13). Både UVF (Ulster 

Volunteer Force) og IRA (Irish Republican Army) har røtter til tidlig 1900-tall. IRA hadde 

flere forløpere fra 1700- og 1800-tallet, UVF ble opprettet i 1912, med hensikt å kjempe mot 

irsk frigjøring fra Storbritannia og konspirasjonen for å danne et Home Rule-parlament i 

Irland (Bruce, 1992, 9).  

Et viktig poeng fra Bruce er at de fleste paramilitære hadde et godt forhold til for eksempel 

sine naboer som tilhørte den andre gruppen, og at konflikten og volden snarere var et resultat 



	 6	

av rasjonell konkurranse over ressurser (Bruce, 1992, 45). IRA bombet protestantiske mål for 

å destabilisere den nordirske staten, og ødelegge Stormont som politisk styresmakt og 

autoritet, mens UVF og andre protestantiske paramilitære organisasjoner bombet katolske 

mål for å forhindre at Nord-Irland skulle bli en del av Irland, ved at Storbritannia hadde gitt 

etter for de irske nasjonalistenes krav (Bruce, 1992, 79). 

I sin bok Religion and Politics (2003) argumenterer Bruce videre for at de protestantiske 

paramilitære ikke kan sammenlignes med for eksempel Jihadi-strategi, der man av religiøse 

årsaker blir tilbøyelig til bruk av vold mot andre grupper en ligger i konflikt med. Snarere 

fungerte det å være religiøs heller som en kur mot vold, det vil si at de som er religiøse er 

mindre tilbøyelige for å bruke vold som politisk virkemiddel (Bruce, 2003, 212). Dette til 

tross for at for eksempel Ian Paisley ved flere anledninger deltok i anti-katolske 

demonstrasjoner som utartet seg til å bli voldelige, men at han samtidig sterkt uttalte seg mot 

drap på katolikker. 

Mitchell peker på sammenhengen mellom religiøs og politisk tilhørighet 

(protestantisme/unionisme og katolisisme/nasjonalisme), og argumenterer for at religion er 

mer dyptgripende enn bare å være en del av det historiske bakteppet, men at religiøs 

tilhørighet derimot fremdeles er førende for konflikten i sin bok Religion, Identity and 

Politics in Northern Ireland  (Mitchell, 2006a, 15). Blant annet argumenterer hun for at 

religiøse autoriteter og menigheter spiller en unik sosial rolle i sine respektive grupper, og 

dermed har mulighet til å nå ut til et bredt publikum, og at de dermed har politisk 

påvirkningskraft, i tillegg til at kirkene tradisjonelt har fremmet eller støttet sin gruppes 

nasjonalistiske interesser  (Mitchell, 2006a, 56). Disse argumentene vil bli diskutert videre i 

kapittel 4 om politiske strukturer. 

Mitt arbeid i denne masteroppgaven vil altså undersøke hva som skjer når et nytt 

fremmedelement bringes på banen, i dette tilfellet Brexit-forhandlingene, og hva det gjør med 

dynamikken mellom religion, nasjonalisme og identitet.  

1.2 Innledende om metode og materiale 
Jeg bodde i Belfast i perioden januar-mai 2018, og studerte ved Queen’s University Belfast 

som utvekslingsstudent. I tillegg gjorde jeg feltarbeid i to menigheter, en katolsk og en 

protestantisk, og gjorde semistrukturerte intervjuer med en katolsk og en protestantisk prest, 

samt hadde uformelle samtaler med 11 lekfolk i min daglige omgangskrets. Flere av disse er 
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studenter, født på midten eller slutten av 1990-tallet, og som dermed tilhører den første 

generasjonen som har vokst opp etter at Good Friday-avtalen trådte i kraft. 

Et religionsvitenskapelig feltarbeid er en systematisk innsamling av religionsvitenskapelig 

relevant materiale i felten (Natvig, 2006, 219). Natvig diskuterer hvordan 

religionsvitenskapelige feltarbeid skiller seg fra feltarbeid i andre fagdisipliner. Det er ikke 

skarpe skiller mellom feltarbeid i de ulike fagdisiplinene, men de legger gjerne vekt på ulike 

elementer. Religionsvitenskapelige feltarbeid legger spesiell vekt på å studere religion, og 

hvilken betydning religion har for individer eller samfunnet. Sosialantropologiske feltarbeid 

legger mindre vekt på religion enn de religionsvitenskapelige feltarbeidene, og besto 

tradisjonelt av deltagende observasjon og samtaler i ikke-hjemlige kulturer eller samfunn 

over lang tid (Natvig, 2006, 207). Natvig beskriver feltarbeid som en pakke av ulike metoder 

brukt i felt (Natvig, 2006, 203).  

Av metoder fra feltarbeidspakken har jeg benyttet meg av semistrukturerte intervjuer, av to 

prester og samtaler med 11 lekfolk jeg møtte i løpet av mitt opphold i Belfast. De 

semistrukturerte intervjuene varierte i lengde, samtalene med prestene varte mellom 30 og 60 

minutter. I samtalene med lekfolk kom vi ofte inn på temaene religion og nasjonalisme. 

Videre har jeg benyttet meg av deltagende observasjon, da særlig i menigheter under 

gudstjenester, og observasjon, da særlig av materiell kultur i bybildet, herunder flagg, 

veggmalerier, (freds)murer og bygninger. 

I tillegg til feltarbeidsmaterialet har jeg også samlet eksemplarer av to aviser – The Irish 

News, som retter seg mot den katolske delen av befolkningen, og Belfast Telegraph, som har 

røtter i den protestantiske delen av befolkningen. Begge er regionale og dekker hele Nord-

Irland. I oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i et to ukers intervall, fra 1. til 15. mars 2018, for å 

undersøke den offentlige debatten: hvorvidt det er en levende offentlig debatt, og hva som 

blir sagt. Her vil jeg konsentrere meg om dekningen av Brexit-forhandlingene, og saksfelter 

knyttet til religion (særlig katolisisme/protestantisme), den etniske konflikten mellom 

protestanter og katolikker, abort (siden dette var et hett tema våren 2018) og The Troubles. 

Eksemplarene av The Irish News og Belfast Telegraph ble kjøpt i dagligvarebutikker, kiosker 

eller andre utsalgssteder som solgte aviser, stort sett i sentrumsbydeler, eller i bydelen der jeg 

bodde, som er en bydel med blandet befolkning. Tilgangen på avisene varierte med hvor jeg 

befant meg i Belfast. The Belfast Telegraph var for eksempel vanskeligere å få tak i i enkelte 

bydeler i Vest-Belfast, som i hovedsak var katolske bydeler. The Irish News ble derimot solgt 



	 8	

i disse bydelene, sammen med andre aviser, både regionale og lokale, som rettet seg mot 

katolikker. 

1.3 Refleksjoner rundt min rolle som forsker 
Jeg er født og oppvokst i Oslo, med liberale forelde som ikke presset religion på hverken meg 

eller mine søsken. Jeg er døpt og konfirmert i Den Norske Kirke, og har deltatt på 

skolegudstjeneste to ganger i året på barneskolen. Norsk protestantisk kultur er på sett og vis 

dermed en del av bagasjen jeg har med meg som forsker i felt. Når det gjelder religiøs tro 

anser jeg meg ikke som troende, og heller ikke som kristen. Jeg er agnostiker, og velger å 

ikke ta noe standpunkt rundt hvorvidt det eksisterer noe guddommelig eller ikke. 

Før jeg begynte å arbeide med konfliktene mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland 

visste jeg svært lite om konfliktene. Jeg er for ung (født 1994) til å huske norske mediers 

dekning av borgerkrigen, og irsk historie har i liten grad vært tema i tidligere undervisning. 

Derfor hadde jeg da jeg begynte på master i religionshistorie en vag formening om at det 

pågikk en konflikt mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland, om hvorvidt Nord-Irland 

skulle tilhøre Storbritannia eller Irland, og at konflikten var et sammensurium av religion, 

politikk, økonomi og identitetsfølelse. 

1.4 Struktur for oppgaven og språklige bemerkninger 
Denne masteroppgaven er basert på engelskspråklig materiale, både i form av intervjuer og 

skriftlig materiale. Jeg har likevel valgt å skrive oppgaven på norsk. Intervjuene vil bli 

gjengitt i norsk oversettelse, og jeg vil også oversette de fleste faglige termer. Noen språklige 

vendinger og begreper har imidlertid ikke noen god norsk oversettelse. I disse tilfellene vil 

jeg bruke den engelske termen, eller bruke norsk oversettelse, men med det engelske begrepet 

i parentes, for å sikre at det er tydelig hvilket begrep eller konsept det er snakk om. Enkelte 

begreper eller navn på historiske prosesser, som The Troubles, er vanskelig å oversette uten å 

få med den kulturelle konteksten som følger med betegnelsen. I disse tilfellene vil jeg 

konsekvent benytte meg av den engelske termen gjennom oppgaven.  

Innbyggere i Nord-Irland kommer jeg til å omtale som nordirer. Northern Ireland Life and 

Times Survey (2017) viser at 74 prosent av katolikkene føler seg irske, eller mer irske enn 

britiske, og at 77 prosent av protestantene føler seg britiske, eller mer britiske enn irske. 

Staten, eller regionen, vil omtales som Nord-Irland, og ikke Ulster, som er protestantenes 

foretrukne navn på landområdene (Bruce, 1993, s 51) 
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I kapittel 2 vil jeg redegjøre for de historiske konfliktlinjene som ligger til grunn for dagens 

konflikt mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland, fra 1600-tallet og til i dag. Det vil 

bli lagt vekt på religion og religiøs utvikling, men det vil også bli redegjort for politiske, 

økonomiske og sosiale forhold, fordi den århundregamle konflikten mellom katolikker og 

protestanter er en sammenvevd konflikt der også politiske og sosioøkonomiske aspekter 

spiller viktige roller. Videre vil kapittel 3 redegjøre for metodene og materialet som ligger til 

grunn for masteroppgavens senere analysekapitler. Metode og materiale er samlet i ett 

kapittel fordi de henger tett sammen – særlig i den delen av materialet som omhandler 

feltarbeidet. Feltarbeidsmetodikken som ble benyttet er vanskelig å skille fra 

feltarbeidsmaterialet. 

Deretter følger tre kapitler som vil analysere hvert sitt underspørsmål. Disse kapitlene er 

strukturert på følgende vis: Først redegjøres det for, og eventuelt diskuteres, teori eller 

tidligere forskning knyttet til underproblemstillingen som skal analyseres. Så redegjøres det 

for mitt materiale, og så blir mitt materiale undersøkt i lys av teoriene eller satt opp mot den 

tidligere forskningen. Brexit-forhandlingene og dens eventuelle påvirkning vil indirekte bli 

diskutert underveis i disse kapitlene. 

I kapittel 4 vil jeg undersøke og diskutere om vold i nær historie fører til politisk 

handlingslammelse i Nord-Irland, og om det er en levende offentlig debatt deriblant om 

Brexit. For å gjøre dette vil kapittelet først redegjøre for teorier knyttet til etniske konflikter 

og politiske strukturer, for å løse eller håndtere etniske konflikter, i dette tilfellet konsosiert 

demokrati, som brukes i Nord-Irland. Kapittelet vil også inneholde en teoretisk diskusjon om 

hvorvidt konsosiert demokrati fører til fred, og deretter vil den konkrete politiske situasjonen 

i Nord-Irland i dag bli analysert i lys av denne diskusjonen. Her vil jeg argumentere mot den 

irske statsviteren Jennifer Todd, som mener at Good Friday-avtalen løste konflikten i Nord-

Irland (Todd, 2018, 3). Jeg vil heller argumentere for at Good Friday-avtalen håndterte 

konflikten og satte en stopper for bruken av vold, men at konflikten ikke ble løst.  

I kapittel 5 vil jeg undersøke hvorvidt det finnes en allianse mellom verdikonservative 

katolikker og protestanter i Nord-Irland, som følge av den liberale utviklingen i Republikken 

Irland. En slik allianse vil bryte med tidligere nasjonalistiske strømninger i Nord-Irland. I 

dette kapittelet vil det ligge teori om nasjonalisme til grunn: Anderson, Hobsbawm og Smith, 

samt den norske historikeren Seip. I kapittel 5 vil Brexit-forhandlingenes rolle bli undersøkt i 

lys av spørsmål om nasjonal tilhørighet. 
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I kapittel 6 vil jeg undersøke det tredje underspørsmålet, nemlig hvorfor Nord-Irland bryter 

med sekulariseringsmønstrene i resten av Europa. Her vil sekulariseringsteori ligge til grunn 

for analysen, representert ved Bergers klassiske teori fra 1967, Bergers reviderts ståsted, 

Bruce, Casanova og Davie.  

Til slutt vil et kort kapittel 7 oppsummere hovedpunktene og hovedfunnene i oppgaven, og 

ved hjelp av disse kunne si noe om Brexit-forhandlingenes eventuelle påvirkning på forholdet 

mellom religion og nasjonalisme i Nord-Irland og komme med forslag til videre forskning. 
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2 Historisk overblikk over konfliktene i 
Nord-Irland 

Selv om denne oppgaven fokuserer på samtiden, vil jeg i dette kapittelet redegjøre for den 

historiske bakgrunnen for konflikten i Nord-Irland, som danner et bakteppe for dagens 

politiske, religiøse og sosiale situasjon. Det vil med andre ord være vanskelig å forstå dagens 

situasjon i Nord-Irland uten å sette den i en historisk kontekst. Århundrer med konflikt 

mellom protestanter som har lojalitet til Storbritannia, og katolikker som identifiserer seg 

som irske fremfor britiske har resultert i en kompleks og sammenvevd konflikt, der både 

politiske, sosiale, økonomiske og religiøse aspekter spiller en rolle. I kraft av å være en 

masteroppgave i religionsvitenskap vil jeg i hovedsak konsentrere seg om religion, og 

religionens betydning, men vil også trekke inn de andre aspektene, siden det er vanskelig å si 

noe presist om ett aspekt uten å trekke inn de andre.  

Ifølge den irske statsviteren Jennifer Todd (2009, 336) kan konflikten mellom protestanter og 

katolikker i Nord-Irland deles inn i tre faser. Den første konfliktfasen kom som et resultat av 

britenes kolonisering av områdene nord i Irland på 1600-tallet, da engelske styresmakter 

sendte protestantiske skotter  og engelskmenn for å slå seg ned i Ulster-området. Dette førte 

til en konflikt mellom de skotske nybyggerne og den katolske lokalbefolkningen. Den andre 

fasen av konflikt utspilte seg på 1800- og tidlig 1900-tallet. Irsk nasjonalisme preger denne 

tiden, som førte til den Irske revolusjonen (1916-23), resulterte i opprettelsen av den Irske 

fristaten (1922), senere Republikken Irland. I Nord-Irland førte den irske nasjonalismen til 

lokale konfrontasjoner mellom Ulster-unionister, med protestantisk lojalitet til Storbritannia, 

og katolske irske nasjonalister. Denne konflikten førte til at britene opprettet Nord-Irland 

(1921) som en egen region atskilt fra resten av Irland. Den tredje fasen av konflikt begynte 

med borgerrettighetsbevegelsene i Nord-Irland på slutten av 1960-tallet, som utviklet seg til 

en voldelig konflikt, ofte karakterisert som en borgerkrig mellom paramilitære grupper på 

katolsk og protestantisk side, og som varte frem til Good Friday-avtalens inngåelse i 1998. 

I dette kapittelet jeg vil gi et overblikk over de forskjellige konfliktlinjene mellom katolikker 

og protestanter i Nord-Irland, fra røttene på 1600-tallet og frem til i dag. Siden Nord-Irland 

ikke ble en egen region før i 1921, ved dannelsen av de to irske Home Rule-parlamentene i 

Dublin og Belfast, vil dette kapittelet derfor redegjøre for irsk, og ikke bare nordirsk historie. 
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2.1 Konfliktens røtter: Planatation og engelsk 

imperialisme i Irland 
Irland har i varierende grad vært under engelsk innflytelse siden høymiddelalderen. Henry 

den 2. invaderte Irland i 1171, og utnevnte seg selv til lord av Irland, etter først å ha hjulpet 

en irsk småkonge, Darmaid Mac Murchadha, med å ta tilbake makten. I løpet av de neste 

hundre årene ble Irland gradvis kolonisert av England, blant annet fikk engelsk adel store 

landeiendommer i Irland, gjennom kongelige privilegier. Fra den engelske reformasjonen ble 

det engelske herredømmet i Irland tydeligere, fordi flesteparten av irene var katolikker. Det 

ble innført egne lover, deriblant The Penal Laws og the Test Act (1673) som stengte 

katolikker ute fra offentlige embeter (Simms, 1986, 16). Historikeren Simms karakteriserer 

perioden 1691 til 1801 som er periode preget av protestantisk herredømme, både politisk, 

økonomisk og sosialt, der katolikkene ble systematisk diskriminert. Diskrimineringen var 

mulig fordi det bare satt protestanter i det irske parlamentet (McCracken, 1986b, 74). 

The Penal Laws var flere serier med lover som trådte i kraft på 1600- og 1700-tallet som 

diskriminerte medlemmer av andre kirkesamfunn enn den Anglikanske kirke, og den irske 

ekvivalenten Church of Ireland. Lovene var konstruert for å særlig ramme katolikkene, og 

frata dem politisk, økonomisk og sosial innflytelse (Simms, 1986, 16). Begrunnelsen for 

innføringen av The Penal Laws var å forhindre katolikker å konspirere mot det protestantiske 

styret, inkludert kongehuset. The Penal Laws forbød katolikker å eie land frem til 1782 

(O’Flaherty, 1988, 33). Som følge av forbudet, gikk den katolske delen av befolkningen fra å 

eie 22% av landområdene i 1688, til i underkant av 5% i 1776 (McCracken, 1986a, 34).  

Frem til 1791 var stemmerett forbeholdt protestanter, og forbudet mot at katolikker kunne 

sitte i parlamentet falt først i 1829, da Roman Catholic Relief Act ble vedtatt. Lovene som 

diskriminerte katolikker gjaldt for hele Storbritannia, men lovene hadde størst innvirkning i 

Irland, hvor rundt 80% av befolkningen var katolikker. Begrensningene som ble lagt på 

katolikkene gjennom The Penal Laws førte til et kolonialistisk samfunn der det var enorme 

religiøse, politiske og sosioøkonomiske skiller mellom de britiske koloniherrene og de lokale 

irene. Protestantene utgjorde i underkant av 20% av befolkningen, men eide størsteparten av 

landområdene (McCracken, 1986a, 37). Det må nevnes at det var store demografiske 

forskjeller innad i Irland. I områder i vest, mellom Limerick og Galway utgjorde katolikkene 

opp mot 90 prosent av befolkningen, mens i Ulster var protestanter i flertall, og utgjorde 

mellom 60 og 70 prosent av befolkningen på 1600- og 1700-tallet. Flesteparten av 
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katolikkene var fattige, og virket ofte som husmenn for de protestantiske landeierne. Det 

fantes også rike katolikker, men disse hadde stort sett ervervet sine formuer ved å drive 

handel, og ikke ved å eie land (McCracken, 1986a, 38-39).  

På grunn av særlig stor motstand mot engelskmennene fra store katolske landeiere i Ulster, 

ble eiendommene konfiskert fra de katolske landeiere og gitt til skotske protestantiske 

nybyggere. Denne prosessen kalles i den engelske faglitteraturen for the planatation (1609-

1690). Hensikten var å svekke motstanden fra katolikkene ved å utvanne befolkningen. Ved å 

frata dem landområder tapte de også økonomisk makt, som igjen svekker mulighetene til 

politisk innflytelse. Som et resultat av the planatation utgjorde katolikkene i Ulster mellom 

30 og 40 prosent av befolkningen (McCracken, 1986a, 37). Regionen i nord ble dermed 

nærere knyttet og mer lojal til England og senere til Storbritannia enn resten av Irland.  

I løpet av 1790-tallet samlet og organiserte irske radikale seg i bevegelser som United 

Irishmen og Defenders (McDowell, 1986, 354). I 1798 brøt det ut et opprør, kjent som det 

irske opprøret (på irsk: Éiri Amach), mot britiske styresmakter, som varte i flere måneder. 

Organisasjonen United Irishmen var pådriver bak opprøret, og besto av irer på tvers av 

religiøse skillelinjer. Blant annet var det mange presbyterianere og metodister, i tillegg til 

katolikker, med i bevegelsen. United Irishmen krevde at katolikker skulle likestilles med 

protestanter, og at Irland skulle løsrives fra England. De var inspirert av ideene fra den 

franske og amerikanske revolusjonen om frihet og likhet. Til tross for at Frankrike sendte 

hjelp i form av 15 000 soldater, ble opprøret slått ned av britiske myndigheter. Som en følge 

av opprøret ble det irske parlamentet avskaffet, og fra 1801 var Irland en del av Storbritannia. 

2.2 1800-tallet: Pest, politiske strømninger og 

demografiske endringer 
Formelt ble Irland en del av Storbritannia gjennom Acts of Union i 1801, og innlemmet i 

United Kingdom of Great Britain and Ireland. Istedenfor å ha eget parlament, slik irene 

hadde hatt tidligere, skulle irene nå sende representanter til parlamentet i Westminster, men 

hadde proporsjonalt sett færre representanter enn England, Skottland og Wales i parlamentet 

(Kinealy, 2002, 18).  

I motsetning til i England gjennomgikk Irland i liten grad en industriell revolusjon, og 

landbruk forble den viktigste næringen i Irland (Kramer, 2007, 143). I den grad 

industrialisering fant sted i Irland, skjedde det stort sett i og rundt Belfast, der det ble drevet 
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skips- og verftsindustri. På grunn av de tidligere nevnte Penal Laws var mesteparten av jorda 

i hele landet eid av protestanter, mens katolikkene virket som husmenn og arbeidsfolk, og 

drev jorda uten å eie selv.  

2.2.1 Politisk polarisering: Katolsk nasjonalisme og protestantisk 

unionisme 
Selv om katolikkene hadde hatt stemmerett siden 1791, hadde de likevel i mindre grad 

politisk innflytelsen enn protestantene, siden det ble stilt krav om at man måtte eie eiendom 

over en viss størrelse, der årsskatten utgjorde 40 skilling eller mer (Kramer, 2007, 147). Slik 

forble flesteparten av den katolske befolkningen i Irland likevel ekskludert fra politikken, 

siden i underkant av fem prosent av landområdene i Irland ble eid av katolikker. Katolikker 

var heller ikke valgbare, og kunne ikke bli sendt som representanter til underhuset i 

parlamentet i London. 

På unionistisk side, det vil si blant dem som identifiserte seg med Storbritannia, var særlig 

Oransjeordenen en synlig aktør. Ordenen finnes fremdeles, og er en unionistisk og 

protestantisk organisasjon, som ble etablert i 1795, drøyt hundre år etter slaget ved Boyne i 

1690, der den nederlandske og protestantiske kong William III (kalt William of Orange) slo 

den engelske katolske konvertitten kong James II (Lenihan, 2003, 26). Ordenen er oppkalt 

etter den protestantiske kongen William of Orange, og markerer seieren over katolikkene  

ved slaget ved Boyne med årlige marsjer den 12. juli. Slaget ved Boyne markerer slutten på 

den politiske maktkampen mellom protestanter og katolikker som hadde skapt politisk uro i 

England siden Henrik VIIIs tid. Siden Ordenen ble etablert har den vært mest innflytelsesrik 

på landsbygda i Nord-Irland fremfor i byene (Roberts, 1971, 269). 

Ifølge historikeren Francis Stewart ved universitetet i Sterling hadde Oransjeordenen to 

hovedformål da den ble etablert (Stewart, 2015, 182): For det første skulle ordenen bidra til å 

samle protestantiske menn i små landbrukssamfunn, og i rurale strøk, som en motvekt til 

katolsk nasjonalisme. For det andre skulle Oransjeordenen fremme en form for 

protestantisme som sikret fortsatt lojalitet til Storbritannia som nasjonalstat, og til det 

engelske kongehuset, så lenge kongehuset fortsatte å være overhode for den Anglikanske 

kirken. 
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2.2.2 The Great Famine  
Mellom 1840 og 1900 gjennomgikk Irland store demografiske endringer. Innbyggertallet 

sank i denne perioden med over en fjerdedel, på grunn av the Great Famine, og den 

påfølgende utvandringen til USA. 

I 1841 var innbyggertallet 8 200 000 i Irland (Kinealy, 2002, 18). Om lag to tredjedeler av 

befolkningen var sysselsatt i jordbrukssektoren. Flesteparten av disse eide ikke land selv, 

men virket som husmenn for landeiere. Det vil si at de arbeidet for en storbonde, mot at de 

fikk holde en egen liten jordflekk for å dyrke mat til seg selv og familien. For halvparten av 

befolkningen utgjorde poteter den viktigste kilden til næring, siden poteter lar seg dyrke også 

i dårlig jord, som var den jorda husmennene fikk drive på egenhånd. Irland, som er frodig, og 

med mye godt jordsmonn, ble betraktet som engelskmennenes kornkammer, siden det hvert 

år ble dyrket nok korn for å fø to millioner mennesker. Kornet fra de store gårdsbrukene ble 

sendt til England (Kinealy, 2002, 21). 

The Great Famine ble utløst av en pest som ødela potetavlingen, og forårsaket at over en 

million døde mellom 1845 og 1849 (Kinealy, 2002, 2). I tillegg emigrerte en million 

mennesker i perioden 1845-1850 til USA. Slik ble befolkningen i Irland i løpet av en 

femårsperiode redusert med en fjerdedel. Det var særlig i vest og sør at pesten rammet, og det 

var stort sett den irsktalende delen av befolkningen som ble skadelidende. Disse var 

katolikker, og tilhørte de nederste samfunnslagene. 

Den irske historikeren Christine Kinealy argumenterer for at den voldsomme sultkatatrofen i 

Irland på 1840-tallet i hovedsak var menneskeskapt (Kinealy, 2002, 25). Det er ikke 

konsensus blant historikerne om dette. Den nordirske historikeren Peter Gray er blant dem 

som argumenterer for at sultkatastrofen antagelig hadde kommet uansett (Kinealy, 2002). 

Før potetpesten produserte og eksporterte Irland nok korn til å fø to millioner mennesker i 

året. Under potetpesten, i 1846, gikk også kornavlingene ned, men Kinealy (2002, 110) 

mener at det fremdeles ble produsert og eksportert så mye mat, deriblant melkeprodukter, 

egg, korn, sjømat, honning og alkohol, at sultkatastrofen kunne vært unngått dersom denne 

maten hadde blitt redistribuert internt i Irland fremfor å bli sendt til England. Mye av maten 

som ble eksportert ble produsert i de områdene som var hardest rammet av sult. 

Mange anså pesten som en straff fra Gud. Fra et protestantisk perspektiv var pesten sendt fra 

Gud for å rense områder i Irland for ondskap og kjetteri, og for å lære irene å være gode, 
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moderne, britiske borgere (Kinealy, 2002, 26). Fra katolsk side ble den også tolket som en 

straff fra Gud, og brukt av prestene til å innskjerpe katolske moralnormer. The Great Famine 

førte allikevel til at den katolske kirkens posisjon ble styrket. En årsak er negativ 

befolkningsvekst, både som følge av pest og emigrasjon, som førte til at hver prest hadde 

færre de skulle nå ut til, og at den katolske kirken kunne gjøre seg gjeldene i lokalsamfunn. 

Den katolske kirken hadde før pesten slitt med å rekruttere nok prester for å holde følge med 

befolkningsveksten. I 1840 skulle 2150 prester nå ut til rundt 6,5 millioner katolikker 

(1:3000), mens i år 1900 var det 3700 prester som skulle nå ut til 3,3 millioner katolikker 

(1:900) (Miller, 1975, 83). Data fra 1800-tallet viser at messedeltagelsen i Irsk-talende 

områder før pesten lå mellom 20 og 40 prosent av den katolske befolkningen i Irland, mens 

deltagelsen var langt høyere, over 70 prosent, i områder som var dominert av engelsktalende 

(Miller, 1975). I de større byene, deriblant Belfast, lå messedeltagelse på mellom 40 og 60 

prosent. Dette kan tyde på at katolsk tro og praksis i større grad ble brukt som 

identitetsmarkør for å markere avstand til protestantene i områder der protestanter var i 

flertall enn i områder der katolikkene utgjorde et flertall av befolkningen. 

Store geografiske områder, og for få prester for å dekke den katolske befolkningens 

spirituelle behov blir trukket frem som årsaker til den lave messedeltagelsen før pesten. I 

tillegg til den katolske søndagsmessen var det vanlig å delta i lokale folkereligiøse feiringer 

og gamle keltiske og gæliske ritualer knyttet til jordbruk, som store bålmarkeringer, for å 

sikre gode avlinger. De katolske lærde hadde delte meninger om dette. Noen katolske prester 

godtok gammel gælisk praksis, andre fordømte det som ukristelig.  

Pesten førte imidlertid til at deltagelse i gælisk praksis knyttet til jordbruk gikk drastisk ned, 

og ifølge historikere kan det skyldes at tre katastrofale avlinger på fire år (1845-48) viste at 

de gamle gæliske ritualene for å sikre gode avlinger åpenbart ikke virket lenger (Miller, 1975, 

91). På samme tid økte messedeltagelsen, og den katolske kirken ble i større grad knyttet til 

irsk identitet. Dette kan henge sammen med at pesten ble ansett som en straff fra Gud for 

deres ukristelige ritualer, og for lite deltagelse i katolske ritualer. En annen mulig forklaring 

på at katolisisme ble sterkere knyttet til irsk identitet, er at pesten hadde rammet de 

irsktalende områdene hardest, og andelen av befolkningen som snakket irsk gikk ned. 

Dermed ble andre identitetsmarkører enn språk viktigere enn tidligere. 

Som en følge av at den katolske kirken kom styrket ut av pesten og i større grad ble knyttet til 

irsk identitet, skjedde en økt polarisering mellom de to protestantiske kirkene på den ene 
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siden, og den katolske kirken på den andre siden. De religiøse institusjonene ble i løpet av 

1800-tallet også i større grad knyttet til politiske fløyer og standpunkter enn tidligere.  

2.2.3 Emigrasjon, diaspora og revolusjon 
Det emigrerte ytterligere rundt 4,5 millioner irer til USA i perioden 1850-1913 (Hatton og 

Williamson, 1993, 575). I løpet av perioden 1851-1913 ble befolkningen redusert fra 6,5 til 

4,4 millioner innbyggere. Med andre ord ble innbyggertallet redusert med en tredjedel etter 

1850, og nesten halvert i perioden 1840-1913. Et stort flertall av dem som emigrerte var 

katolikker, som tilhørte arbeider- og middelklassen. En årsak til emigrasjon var at mange 

katolikker emigrerte til USA på grunn av manglende muligheter til politisk innflytelse, siden 

The Penal Laws, som riktignok ble opphevet i 1801, hadde lagt omfattende begrensninger på 

katolikkers mulighet til politisk innflytelse (McCracken, 1986b, 77).  

Miller (1985) hevder imidlertid at de økonomiske utsiktene i USA var en enda viktigere årsak 

til at så mange katolikker emigrerte til USA enn de politiske rettighetene. I likhet med i 

Norge, så emigrerte flesteparten på grunn av bedre økonomiske utsikter i USA enn i 

hjemlandet. 

Den irske diasporaen i USA var stor, med irske sentra i blant annet New York, der det på 

begynnelsen av 1900-tallet bodde rundt 250 000 irsk-amerikanere. De transnasjonale båndene 

mellom Irland og irsk-amerikanerne i USA var sterke. Transnasjonalisme kan defineres som 

en sosial prosess, der migranter etablerer sosiale områder på tvers av geografiske, politiske og 

kulturelle grenser, og utvikler og opprettholder økonomiske, kulturelle, politiske og familiære 

bånd til deres opprinnelsesland (Clavin, 2005, 423). Den irske diasporaen bidro med 

økonomisk støtte under den irske revolusjonen (1916-19), og sørget også for at USA la press 

på Storbritannia for å moderere Irland-politikken. I tillegg ble den irsk-amerikanske 

revolusjonære lederen Éamon de Valera ikke henrettet, som den eneste blant de 

revolusjonære lederne (Nelson, 2012, 214). De Valera hadde irsk mor, og ble født i New 

York i 1882, men vokste opp hos sin bestemor, som var enke, katolikk og irsktalende, ved en 

liten gård utenfor Limerick. Storbritannia ønsket at USA skulle delta i første verdenskrig, og 

henrettet derfor ikke de Valera. De Valera ble derimot løslatt i 1917, og ble senere en av 

arkitektene bak opprettelsen av den irske fristaten i 1922. 

Den irske revolusjonen (1916-19) brøt ut i påsken 1916, da en gruppe revolusjonære gjorde 

væpnet opprør og proklamerte at en uavhengig irsk republikk var etablert. Irene sloss på 
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britisk side i første verdenskrig (1914-18), der 200 000 irer deltok, og 30 000 døde. Med 

første verdenskrig gikk flere store imperier, deriblant det Ottomanske rike, i oppløsning, og 

de nye statene som oppsto var i stor grad nasjonalstater. Dette påvirket også irsk 

nasjonalisme. Opprørerne bak påskeopprøret, i april 1916, så sitt snitt til å proklamere irsk 

uavhengighet mens britiske styrker var opptatt i skyttergravene på kontinentet. Likevel ble 

opprøret slått hardt ned på av britiske myndigheter i løpet av en uke, og alle opprørslederne, 

bortsett fra Eamon de Valera, ble drept. 

I 1918 vant Sinn Fein parlamentsvalget i Irland, men de irske Sinn Fein-representantene dro 

ikke til Westminster. Istedenfor erklærte de Irland for uavhengige i januar 1919, og opprettet 

den Irske Fristaten (The Irish Free State). Dette førte til den irske uavhengighetskrigen, der 

det britiske militæret sloss mot soldater fra the Irish Republican Army (IRA) fra 1919 til 

1921. Irske nasjonalister og britiske myndigheter ble enige om våpenhvile i 1921 gjennom 

the Anglo-Irish Treaty, og den Irske Fristaten ble formelt etablert i desember 1922. På grunn 

av uenigheter mellom republikanerne brøt det ut borgerkrig mellom juni 1922 og mai 1923. 

2.3 Dannelsen av Nord-Irland, systematisk 

diskriminering og menneskerettighetsaktivisme 
Regionen Nord-Irland ble opprettet i mai 1921 gjennom The Government of Ireland Act, 

vedtatt av parlamentet i Westminster i 1920. Før The Goverment of Ireland Act hadde det 

ikke vært noen grense mellom Nord-Irland og resten av Irland. Som tidligere nevnt var 

protestantene i flertall i de nordirske fylkene (counties), på grunn av tilflytningen av skotter 

og nord-engelskmenn på 1600-tallet, der de ble tildelt land som den engelske staten 

konfiskerte fra opprørske, lokale irske katolikker. Protestantene i nord hadde vært imot irsk 

selvstendighet, Home Rule og et samlet irsk parlament, siden de var i minoritet i Irland som 

helhet. Med etableringen av to Home Rule-parlamenter, et i Dublin for Sør-Irland (Den Irske 

Fristaten), og et i Belfast for Nord-Irland, ble Nord-Irland dannet. Grensen mellom Nord og 

Sør ble anerkjent av Den Irske Fristaten i 1925. 

Med The Goverment of Ireland Act (1921) og opprettelsen av The Parliament of Northern 

Ireland hadde Nord-Irland eget lovgivende organ frem til 1972. The Parliament of Northern 

Ireland besto av Senatet, med 24 medlemmer, og House of Commons, med 52 medlemmer 

(Donaldson, 1955, 9). For at det skulle fattes vedtak krevdes ordinært flertall. Siden 

protestantene på nasjonal basis var i flertall, så besto regjeringen alltid av de protestantiske 
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Ulster Unionists. Katolikkene hadde dermed nesten ingen politisk innflytelse i parlamentet, 

selv om den katolske minoriteten utgjorde mer enn en tredjedel av befolkningen. I tillegg var 

det lagt begrensninger på hvem som hadde stemmerett: I nasjonale valg (parlamentsvalg) 

hadde alle kvinner og menn over myndighetsalder stemmerett, men for å kunne stemme i 

lokalvalg måtte man enten eie eller leie egen bolig (Elliott, 2000, 385-386). 

Disse reglene ble laget for at protestantene skulle kontrollere områder der katolikker var i 

flertall, siden katolikkene i hovedsak tilhørte arbeiderklasse eller lavere middelklasse, og 

voksne barn som fortsatte å bo hos sine foreldre dermed ikke fikk stemmerett. Katolikkene, 

som utgjorde mellom 33,5 og 36,8 prosent av befolkningen mellom 1937 og 1971, var i 

flertall i distrikter i sør og vest, samt i Derry (Compton, 1976, 435-436). Dette gjorde at 

restriksjonene på stemmerett i lokalvalg var viktig for protestantene, slik ar de beholdt 

politisk kontroll også i områder der de var i mindretall. 

I tillegg ble katolikkene diskriminert i arbeidslivet, og særlig i offentlig sektor (Elliot, 2000, 

387). Katolikkene var proporsjonalt representert i offentlig sektor på lavere nivåer, men bare 

11,8 prosent av de høyere stillingene, deriblant lederstillinger, var besatt av katolikker. De 

var også særlig underrepresentert i politiet. Den sekteriske kløften ble riktignok opprettholdt 

og forsterket av at mange katolske prester advarte mot å ta stillinger i offentlig sektor (Elliott, 

2000). 

På 1950- og 60-tallet var unionistene splittet mellom den etter hvert ekstremt upopulære 

statsministeren Terence O’Neill fra Ulster Unionist Party, som prøvde å gjennomføre liberale 

reformer for å minske diskrimineringen av katolikker, og mer antikatolske unionister. Her ble 

særlig Ian Paisley en viktig og fremtredende figur.  

Ian Paisley (1926-2014) ble en av Nord-Irlands mest fremtredende politikere etter andre 

verdenskrig. Han ble født i County Armagh, men vokste opp i County Antrim, sønn av en 

baptistpastor (Bruce, 1986, 28). Han vokste opp på landsbygda, og kom tidlig under 

innflytelse av Oransjeordenen og politisk protestantisme. Paisley begynte å virke som pastor i 

1946. På grunn av manglende baptistiske ordinasjonsritualer ble Paisley aldri formelt 

ordinert, men han hevdet at han ble ordinert av sin far. I 1951 stiftet Paisley Free 

Presbyterian Church, som ble sett som antiliberal, evangelikansk og politisk i sterk 

opposisjon til den katolske kirken (Bruce, 1986, 122).  
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I tillegg til sitt virke som pastor deltok Paisley i politikken. Han var medlem av 

Oransjeordenen, men meldte seg ut i protest i 1962 da sir Robin Kinahan ikke ble utvist av 

ordenen etter å ha deltatt i en begravelse i et katolsk kapell (Bruce, 1986, 151). På 1950- og 

60-tallet deltok Paisley i hovedsak i antikatolske protestbevegelser med både religiøse og 

politiske elementer. Paisley kritiserte både katolikker, men også unionister som han anså som 

for liberale eller katolsk-vennlige. Særlig sto Ian Paisley i opposisjon til O’Neill og hans 

forsøk på reformer. Flere av prestene i Free Presbyterian Church deltok sammen med 

Paisley i disse bevegelsene.  

Paisley hvilte tungt på sin religiøse bakgrunn og identitet da han gikk inn i politikken, og 

fortsatte å bruke sin religiøse bakgrunn gjennom hele sin politiske karriere. Religion hadde en 

sterk posisjon i det nordirske samfunnet, og var en sterk identitetsmarkør som mobiliserte 

mange velgere. Paisley brukte religion og sin religiøse identitet og bakgrunn som prest for å 

legitimere hans politiske synspunkter og metoder, men også for å markere tydelig avstand til 

katolikkene, ved å definere seg selv i kontrast til dem. På mange måter bidro Paisley til uroen 

på 1960-tallet, som eskalerte til den lavintense borgerkrigen som omtales som The Troubles. 

2.4 The Troubles 
The Troubles brøt ut på slutten av 1960-tallet på grunn av den systematiske undertrykkelsen 

av katolikker i Nord-Irland siden opprettelsen i 1921. Den utløsende årsaken til The Troubles 

var fremveksten av borgerrettighetsbevegelsene som oppsto som en reaksjon på 

diskrimineringen, blant annet gjennom lovene som la begrensning på katolikkers stemmerett i 

lokalvalg, på grunn av bestemmelsene om at stemmerett forutsatte eget bosted. 

Borgerrettighetsbevegelsene var ikke en katolsk bevegelse, men var snarere knyttet til 

lignende menneskerettighetsbevegelser i Europa. I likhet med 1968-bevegelsen utgjorde 

studenter en viktig andel av borgerrettighetsbevegelsen i Nord-Irland. Til tross for at 

borgerrettighetsbevegelsene ikke var en katolsk bevegelse, ble den likevel ansett som katolsk 

av mange. Bevegelsen hadde bånd til katolikkene, siden det var de som ble undertrykket og 

diskriminert av staten, men det deltok også folk med protestantisk bakgrunn i 

demonstrasjonene.  

Demonstrasjonene utviklet seg til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politiet, 

før situasjonen eskalerte og stabiliserte seg til lavintens borgerkrig mellom katolikker og 

protestanter. Begynnelsen på the Troubles settes som regel til 5. oktober 1968, da en 

borgerrettighetsmarsj i Derry ble slått ned av politiet ved bruk av vold. Den paramilitære 
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bevegelsen IRA (Irish Republican Army) begynte sin voldelige kampanje mot myndighetene 

i 1970, og protestantiske paramilitære grupper, deriblant UVF (Ulster Volenteer Force), tok 

på sin side livet av katolikker. 

I første omgang overlot britiske myndigheter ansvaret for urolighetene til den nordirske 

hæren og politiet (Royal Ulster Constabulary), men siden flesteparten av disse var 

protestanter var de partiske og unlot å slå ned på diskriminering og lot vold mot katolikker 

skje uten nevneverdige forstyrrelser. Dette førte til svært lav tillit til politiet fra katolsk hold, 

og økt støtte til IRA. Det politiske partiet Sinn Fein, som var ikke-voldelig, men hadde 

ideologiske likheter til IRA, nektet å anerkjenne Royal Ulster Constabulary. Derfor ble den 

britiske hæren sendt til Nord-Irland, i utgangspunktet for å beskytte katolikkene mot 

protestantiske paramilitære grupper. Imidlertid endte den britiske hæren opp med å kjempe 

mot IRA, og dermed også mot den katolske delen av befolkningen. 

Voldsbruken eskalerte og nådde sitt toppunkt i 1972. Det ble begått overgrep mot 

befolkningen fra både republikansk/katolsk paramilitært, unionistisk/protestantisk 

paramilitært, og fra den britiske hærens hold. Den britiske hæren skjøt og drepte 13 ikke-

voldelige demonstranter i Derry under Bloody Sunday, den 30. januar 1972 (McKittrick, 

McVea, 2012, 90). Dette førte til at katolikkene følte seg enda mer fremmedgjort i Nord-

Irland enn tidligere, noe som igjen førte til at en rekke katolske politikere og katolikker med 

offentlige verv fratrådte sine stillinger i protest. Videre førte Bloody Sunday-massakren til økt 

økonomisk støtte til IRA, samt flere rekrutter. Det førte også til at flere moderate katolikker, 

som kanskje ikke ville tatt standpunkt i den allerede betente politiske og sosiale konflikten 

ble mer nasjonalistiske (McKittrick, McVea, 2012). Massakren fikk også diplomatiske følger, 

da Irland kalte hjem sin ambassadør fra London. Flere fraksjoner av IRA sverget hevn over 

den britiske staten og hæren, og samme år, på Bloody Friday, 21. juli 1972, ble ni mennesker 

drept og over 130 skadd da IRA hadde plassert 22 bomber som sprengte i Belfast.  

Som følge av den eskalerende volden og den politiske krisestemningen som fulgte etter 

Bloody Sunday, brøt det nordirske parlamentet (The Parliament of Northern Ireland) sammen 

i mars 1972, og Nord-Irland ble satt under direktestyre fra London, frem til Good Friday-

avtalen i 1998. McKittrick og McVea påpeker i Making Sense of The Troubles. A History of 

the Conflict in Northern Ireland (2012) at parlamentets kollaps ikke bare kom av den 

voldelige krisen som hadde oppstått, men også av at katolikkene som en samlet gruppe hadde 

vendt parlamentet ryggen. Det største politiske partiet på katolsk side, Social Democratic 
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Labour Party (SDLP) sluttet å møte i parlamentet i protest mot unionistenes overkjøring av 

katolikkene i parlamentet (McKrittick, McVea, 2012, 95). 

Den katolske kirkes posisjon under The Troubles var flertydig. Den tok aldri noe offisielt og 

tydelig standpunkt i løpet av The Troubles. Flertallet av de katolske prestene fordømte IRAs 

bruk av vold, men et lite antall prester støttet IRA (Elliott, 2000, 471).  Deltagelse i kirken og 

i ritualer var en viktig katolsk og nasjonal identitetsmarkør. Selv om innholdet i messene ikke 

var politiske, var deltagelse i katolske ritualer likevel en måte å konstruere og uttrykke 

nasjonalistisk gruppetilhørighet på. Den irske statsviteren Jennifer Todd hevder at den 

nordirske katolske nasjonalismen er en forlengelse av det katolske fellesskapet, siden den 

katolske kirken strukturerte samfunnsdeltagelse i stor grad, blant annet gjennom utdannelse 

(Todd, 1990, 35). 

2.5 Post-Troubles: Evigvarende fredsprosess? 
Etter flere mislykkede forsøk på fredsavtaler på 1980- og 1990-tallet kom Good Friday-

avtalen (GFA) som et resultat av amerikansk ledet mekling mellom den britiske og irske 

regjeringen. Avtalen ble ratifisert av alle de nordirske politiske partiene, med unntak av 

Democratic Unionist Party (DUP), som nektet å anerkjenne avtalen fordi Sinn Fein hadde 

blitt invitert til forhandlingsbordet. Avtalen ble fulgt opp av Northern Ireland Act (1998), 

som ble vedtatt i parlamentet i Westminster og lovfestet innholdet i GFA. I løpet av den 30 år 

lange lavintense borgerkrigen hadde 3000 blitt drept. 

Sentrale punkter i GFA er at Nord-Irland skal forbli en del av Storbritannia så lenge den 

nordirske befolkningen selv ønsker det (GFA, 1998, strand 1 i). Den utøvende makt, 

regjeringen, må være en koalisjon av det største katolske og det største protestantiske partiet. 

Denne politiske ordningen kalles konsosiert demokrati, og vil bli diskutert i kapittel 4. 

Gjennom Good Friday-avtalen blir alle innbyggerne i Nord-Irland tilbudt dobbelt 

statsborgerskap, og kan velge om de vil ha britisk og/eller irsk pass (McAuley, Tonge, 2010, 

277-278). Videre ble det gamle politivesenet, Royal Uslter Constabulary, også erstattet av et 

nytt, Police Service of Northern Ireland, der politistyrken skal reflektere befolkningen 

proporsjonalt (GFA, 1998, 23). 

Prosessen for å få det nye nordirske parlamentet (Northern Ireland Assembley) til å fungere 

gikk imidlertid ikke uten vanskeligheter. Mellom 2002 og 2005 ble Nord-Irland igjen satt 

under direktestyre fra Westminster, siden de to største partiene i parlamentet, det radikale 
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nasjonalistiske Sinn Fein og det radikale unionistiske Democratic Unionist Party, ikke klarte 

å danne regjering sammen. Begge disse partiene er ytre fløy partier, der Sinn Fein hadde vært 

knyttet til IRA under The Troubles, og Democratic Unionist Party, stiftet av Ian Paisley, er 

sterkt antikatolsk. Democratic Unionist Party nektet å sitte i samme regjering som Sinn Fein, 

og dermed kollapset parlamentet på nytt. I 2006 ble St. Andrews-avtalen inngått, og alle de 

nordirske partiene, også Democratic Unionist Party, sluttet seg til avtalen. St Andrews-

avtalen slår fast at Nord-Irland ikke kan settes under direktestyre fra Westminster med 

mindre det britiske parlamentet fatter et lovvedtak som åpner for dette. Videre ga også Sinn 

Fein sin fulle støtte til politiet, PSNI, som de tidligere hadde nektet å gjøre (St. Andrews-

avtalen, 2006, punkt 6). 

Den katolske kirkens stilling ble svekket i årene etter inngåelsen av GFA. Elliot (2000) peker 

på mangelen på fordømmelse av IRAs voldsbruk som en medvirkende årsak til svekkelsen av 

den katolske kirkens posisjon i det nord-irske samfunnet. For protestantismens del ble 

protestantisme i større grad knyttet til politiske synspunkter  etter inngåelsen av GFA 

(McAuley, Tonge, 2010, 270). Enkelte ytre fløy protestanter, påpeker McAuley og Tonge  er 

redde for at fredsprosessen etter GFA har undergravd britiskhet (McAuley, Tonge, 2010, 

274). Blant disse er organisasjonene Oransjeordenen og Ulster Defence Association. De anser 

seg som deltagere i en kulturkrig for å beskytte sin britiske identitet, der den irske 

republikanske kulturen truer den britiske. I denne sammenheng brukes protestantismen aktivt 

for å markere avstand og definere seg selv i kontrast til katolikkene. 

Som dette kapittelet har vist har konflikten mellom katolske nasjonalister og protestantiske 

unionister dype røtter, som går flere hundre år bakover i tid, fra før opprettelsen av Irland 

(1922), og etableringen av Nord-Irland som en del av Storbritannia, separert fra resten av 

Irland. Katolsk identitet og bruk av religion som identitetsmarkør har blitt tydeligere i og etter 

større kriser, som The Great Famine på 1840-tallet, og under The Troubles fra slutten av 

1960-tallet og frem til Good Friday-avtalen av 1998. Protestantisk identitet har på sin side 

blitt mer politisert etter inngåelsen av GFA, og fått større betydning både i det politiske 

partiet Democratic Unionist Party, som regnes som ytterst unionistisk, og organisasjoner som 

fremmer det de kalles ”britiskhet” og beskytter ”britisk identitet”, deriblant Oransjeordenen 

og Ulster Defence Association. Hvorvidt GFA fra 1998 og den påfølgende St. Andrews-

avtalen av 2006 har klart å skape varig fred i Nord-Irland vil bli diskutert videre i kapittel 4. 
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3 Materiale og metode 
I dette kapittelet vil jeg beskrive mitt opphold i Belfast, og redegjøre for hvilke metoder jeg 

har brukt for å samle materiale. Jeg vil også presentere det materialet jeg har samlet. 

Kapittelet åpner med en kontekstualisering, der jeg beskriver mitt møte med Belfast. 

Redegjørelsen for feltarbeidet deles inn i tre: Først skriver jeg om feltarbeid i en 

presbyteriansk kirke, så følger feltarbeid i en katolsk kirke, og til slutt feltarbeid utenfor 

menighetene.  

Før jeg dro til Belfast antok jeg at jeg kom til å bli oppfattet som en protestant fordi jeg er 

norsk, og at de lokale ville tenke at jeg med min kulturprotestantiske bakgrunn ville 

sympatisere med de nordirske protestantene. Dette viste seg å være feil. Jeg ble ansett som en 

utlending, og dermed som en som sto utenfor konflikten. Jeg ble altså sett på som nøytral 

med tanke på konflikten, både av katolikker og av protestanter. En katolsk medstudent 

påpekte at konflikten mellom protestanter og katolikker ble ansett som et internt anliggende 

mellom nordirer. De brydde seg ikke så mye om utenforståendes religiøse identitet. Det 

varierte veldig hvorvidt folk jeg var i kontakt med ønsket å snakke om politikk og religion 

eller ikke. Mange virket oppgitt over den politiske situasjonen, og var lei av sekterismen og 

hele konflikten.  

Jeg var åpen med alle jeg møtte om prosjektet mitt, og fortalte at jeg bodde i Belfast for å 

forske på forholdet mellom politikk og religion. Noen humret, sukket eller trakk på 

skuldrene, andre var mer pratsomme, mens andre igjen var klare på at de ikke ønsket å 

snakke om politikk, identitet og religion. Noen arenaer, som på kampsportakademiet jeg var 

medlem av, hadde både protestantiske og katolske medlemmer, så på trening var ikke 

politikk, religion og identitet et tema. Dette er forøvrig vanlig i kampsportmiljøer. Utøverne 

som samles for å trene sammen på en arena der religion, legning, kjønn og etnisitet ikke skal 

spille noen rolle. Denne praksisen ble overholdt litt ekstra strengt i Belfast, siden politikk og 

religion er så betente temaer. På vei hjem fra trening, derimot, hendte det at vi diskuterte 

religion. 

3.1 Presentasjon av materiale 
Denne masteroppgaven er som nevnt innledningsvis basert på både feltarbeidsmateriale og 

aviser. Feltarbeidet består av deltagende observasjon i to menigheter, semistrukturerte 

intervjuer med en prest fra hver menighet, uformelle samtaler med lekfolk, samt observasjon 
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av bybildet: Jeg gjorde feltarbeid i to menigheter, en katolsk og en presbyteriansk. Her deltok 

jeg i fire gudstjenester i den katolske menigheten, og seks gudstjenester i den protestantiske.  

Prestene jeg gjorde semistrukturerte intervjuer med var tilknyttet menighetene. Disse snakket 

jeg med i omtrent en time. Intervjuet med den katolske presten varte i omtrent en time, den 

presbyterianske presten snakket jeg med i to intervjuer på omtrent en halvtime hver. Jeg 

hadde ikke med noen detaljert intervjuguide, men hadde tenkt gjennom noen overordnede 

spørsmål på forhånd. 

I tillegg har jeg hatt uformelle samtaler om religion, konflikt og nasjonalisme med 11 lekfolk. 

Flere av disse var en del av hverdagen min, og med noen av dem hadde jeg flere lange 

samtaler med. Tre er studenter, en katolikk, og en som hadde både katolsk og protestantisk 

bakgrunn, men anså seg som katolikk, og en med ukjent bakgrunn. To var deltagere i den 

protestantiske menigheten jeg gjorde feltarbeid i. Tre trente jeg kampsport sammen med, 

hvor en er katolikk, en er protestant og en anså seg ikke som noen av delene. Andre snakket 

jeg med bare én gang hver, som taxisjåfører, turistguider eller universitetsansatte jeg var i 

møte med.  

Av avismateriale har jeg analysert papirutgaver av de to største nordirske avisene, Belfast 

Telegraph og The Irish News i perioden 1.-15. mars 2018. Valget av tidsintervall var vilkårlig 

og lengden, to uker, er gjort av praktiske grunner. 

3.2 Metoder for innsamling av feltarbeidsmaterialet 
Feltarbeidsmaterialet ble samlet inn ved hjelp av ulike metoder tilknyttet den pakken av 

metoder feltarbeid innebærer (Natvig, 2006, 203). Jeg har benyttet meg av semistrukturerte 

intervjuer og deltagende observasjon som mine viktigste metoder. I tillegg har jeg observert 

omgivelsene og forsøkt å systematisk notere meg identiteten på blant annet bygninger og 

bruk av flagg i bybildet. Alt materialet ble samlet inn i perioden januar-juni 2018 og 3.-7. 

oktober 2018. 

3.2.1 Bruk av deltagende observasjon 
Som Michael Strausberg (2014, 383) påpeker i sin artikkel ”Structured observation” utgjør 

intervjuer som regel en liten del av et feltarbeid. Observasjon, både av seg selv og andre, er 

derimot en kontinuerlig pågående aktivitet. 
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Observasjon som metode kan også omfatte et bredt felt av materielle studieobjekter (Naguib, 

Rognan, 2011, 10). Richard M. Carp (2014, 475) går enda lenger, og skriver at materiell 

kultur er alt som er synlig eller merkbart (’perceptible’) og kulturelt, og at dette også kan 

inkludere oppfattelse av tid og rom. Sentralt i begrepet om materiell kultur er i begge tilfeller 

fysiske gjenstander som bygninger, monumenter, bilder og objekter.  

I tillegg til deltagende observasjon, intervjuer og samtaler har jeg benyttet meg av 

observasjon som metode. Her har jeg i hovedsak konsentrert meg om bybildet, med ulike 

uttrykk for materiell kultur, herunder flagg, veggmalerier, bygninger, arkitektur som et mer 

overordnet fenomen, (freds)murer og gjerder. I en del tilfeller dokumenterte jeg 

observasjonene ved hjelp av kamera (se Appendiks). 

I de to menighetene benyttet jeg meg i stor grad av deltagende observasjon som metode for å 

samle inn data. Jeg tok kontakt med menighetene via epost på forhånd, der jeg presenterte 

meg som norsk utvekslingsstudent som skulle skrive masteroppgave om forholdet mellom 

religion og identitet i Nord-Irland, og sa at jeg var svært interessert i å tilbringe tid med en 

katolsk/protestantisk menighet i forbindelse med dette. Ordet ’nasjonalisme’ utelot jeg å 

nevne innledningsvis, fordi jeg fryktet at det ville skremme bort menighetene fra å la meg 

tilbringe tid med dem. Begge menighetene ligger i sentrum, og ligger i nabolag med blandet 

befolkning. De var åpne for fremmede, og interessert i at jeg skulle tilbringe tid med dem. 

Begge hadde store skilt ut mot gaten som ønsket velkommen, med messetider oppført på 

skiltet. 

Deltagende observasjon gir, som Graham Harvey skriver i artikkelen ”Field research: 

Participant observation” en rik og kompleks beskrivelse av religiøs praksis. Ved bruk av 

deltagende observasjon tar forskeren utgangspunkt i religiøs praksis, og er ikke først og 

fremst opptatt av religiøse tekster. Ved å gjøre feltarbeid kan en forsker belyse ulike, men 

likevel beslektede aspekter ved religiøs praksis (Harvey, 2014, 218): For det første vil 

forskeren beskrive hva de praktiserende faktisk gjør, og hva som skjer når folk deltar i 

religiøse ritualer. Det andre aspektet er hva de deltagende sier, mener, forstår og verdsetter 

ved egen praksis, og eventuelt hvilke meninger de måtte ha om andres religiøse praksis. Det 

tredje aspektet er forskerens observasjoner av egne opplevelser i møte med de religiøse 

aktivitetene han eller hun deltar i (Harvey, 2014, 217-218). Harvey legger vekt på at målet 

med deltagende observasjon ikke bare er å beskrive hva religiøst praktiserende gjør eller sier, 

men å oversette observasjonene og refleksjonene om hva som skjer, slik at andre kan forstå 
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gruppen eller feltet som har blitt forsket på. I mitt feltarbeid brukte jeg mest tid og plass på de 

to første aspektene, og rettet mindre oppmerksomhet mot mine egne opplevelser av 

gudstjenestene, fordi målet med feltarbeidet var å belyse relasjonen mellom religion og 

nasjonalisme i dagens Nord-Irland, ikke min egen religiøsitet.  

Deltagende observasjon krever visse egenskaper av forskeren i felt. For det første er det 

viktig å være skjerpet og tilstede, og prøve å ta inn alt som skjer: Hva som blir sagt (og ikke 

sagt), hvem som møter, hva som skjer og hvordan. Alle inntrykkene må sammenfattes og 

settes ord på i en form for rapport (Harvey, 2014, 218). Det finnes flere måter å gå frem på. 

Man kan notere underveis, ta opp eller filme dersom man har fått lov til det, eller skrive ned 

det man husker i etterkant. Jeg benyttet meg av sistnevnte metode. Etter gudstjenestene, og 

den påfølgende kirkekaffen i den protestantiske menigheten, satte jeg meg ned på den første 

tilgjengelige benken utenfor lokalet og skrev ned nøkkelord og -setninger, for så å dra rett 

hjem og skrive ned alt jeg husket mer utfyllende, i en feltarbeidsdagbok. 

For det andre må forskeren i den grad det er mulig etterstrebe objektivitet, nøytralitet, eller i 

det minste være klar over sine egne fordommer og forforståelser (Harvey, 2014, 224). Dette 

forskeridealet, i tråd med webersk tradisjon, står sterkt blant mange religionsforskere. Blant 

dem er Peter Berger, som i sitt arbeid inntar posisjonen ”metodologisk ateisme”, der han 

arbeider ut ifra at religion er menneskeskapt: ”The essencial perspective of the sociological 

theory here proposed is that religion is to be understood as a human projection,  grounded in 

specific infrastructures of human history.” (Berger, 1990, 180). 

 I mitt tilfelle var det en fordel å være utlending og at jeg er for ung til å huske norske 

mediers dekning av urolighetene i Nord-Irland. Jeg visste minimalt om konflikten før jeg dro 

på utveksling, utover at katolikker og protestanter i århundrer hadde vært i konflikt med 

hverandre, og at dette eksploderte i et voldelig klimaks på slutten av 1960-tallet og varte i 

over 30 år. Jeg hadde dermed ingen formening om skyld, og holdt heller ikke med noen av 

sidene da jeg begynte å studere konflikten. Jeg tror dette utgangspunktet gjorde det lettere for 

meg å innta et åpent spørrende og mer eller mindre nøytralt standpunkt som forsker.  

3.2.2 Bruk av semistrukturerte intervjuer og uformelle samtaler 
Hvilke spørsmål som blir stilt er det viktigste for resultatet av enhver undersøkelse, men i 

intervjuundersøkelser kan måten intervjuene foregår på ha betydning. Det finnes en rekke 

type intervjuer, fra de strengt strukturerte intervjuene med fastsatte spørsmål i en 
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intervjuguide som følges slavisk, til de helt ustrukturerte intervjuene der samtalene ikke blir 

styrt av intervjueren (Bremborg, 2014, 310). Semistrukturerte intervjuer er en intervjuform 

som befinner seg et sted mellom de nøye strukturerte og de helt ustrukturerte intervjuene, der 

intervjueren har noen overordnede spørsmål, men kan skyte inn spontane oppfølgende 

tilleggsspørsmål underveis, ut i fra hvordan samtalen utvikler seg. Ved strukturerte eller 

semistrukturerte intervjuer er det vanlig, og anbefalt å ha en intervjuguide, der de 

overordnede spørsmålene er skrevet ned. Bremborg anbefaler at intervjuene blir tatt opp, for 

på best mulig måte ha tilgang til materialet etterpå, til tross for at intervjuobjektet kan la seg 

påvirke eller ikke snakke like fritt når vedkommende vet at det blir gjort opptak (Bremborg, 

2014, 316).  

Jeg har gjort lenger og mer formelle intervjuer med to prester, en presbyteriansk og en 

katolsk. Disse intervjuene var semistrukturerte. Den presbyterianske presten George ble 

intervjuet på tomannshånd under kirkekaffen og foregikk i kirkerommet etter gudstjenesten. 

Den katolske presten Darragh intervjuet jeg på kontoret hans. Jeg hadde ikke med noen fysisk 

intervjuguide med spørsmål, men hadde tenkt nøye gjennom hvilke spørsmål jeg ønsket å 

stille på forhånd. Deretter fulgte jeg i stor grad samtalen, og stilte oppfølgingsspørsmål eller 

la til spontane spørsmål slik det passet seg der og da.  

Det var et bevisst valg å ikke ta opp eller notere underveis i noen av intervjuene. Når det ikke 

var mulig å få flere intervjuer enn disse to, var det desto viktigere for meg at 

intervjuobjektene kunne føle at de kan snakke fritt, uten å måtte tenke over at det de sa ble 

tatt opp på bånd. Å gjøre notater underveis i intervjuet ville også ha ødelagt flyten i samtalen, 

noe jeg heller ikke ønsket. I etterkant av intervjuene satte jeg meg dermed på første 

tilgjengelige benk eller trapp utenfor lokalene der jeg hadde gjort intervjuene, og skrev ned 

alt jeg husket av det som ble sagt og konteksten rundt intervjuet. Nedenfor vil jeg gjengi store 

utdrag av disse intervjuene basert på utdrag fra feltnotater. Å innlemme så store deler av 

intervjuene i oppgaven er et valg jeg gjør, fordi de to intervjuene blir viktige for min analyse 

av forholdet mellom religion og politikk senere i oppgaven. 

I den presbyterianske kirken deltok jeg på kirkekaffe etter gudstjenestene. Her småpratet jeg 

med andre kirkegjengere. De virket ikke interesserte i å snakke om politikk, nasjonalisme 

eller etnisk tilhørighet utover i generelle vendinger. To eldre herrer jeg pratet med kom 

indirekte inn på temaet, det blir redegjort for nedenfor. I tillegg til de semistrukturerte 

intervjuene har jeg hatt uformelle samtaler med en universitetsansatt, to taxisjåfører, tre 
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studenter, hvorav en av dem ble en nøkkelperson jeg snakket mye med gjennom hele 

oppholdet, tre jeg har trent sammen med og to kirkegjengere.  

3.2.3 Etiske betraktninger rundt feltarbeidsmetodikk og behandling av 

informanter 
Et viktig aspekt ved bruk av all feltarbeidsmetodikk er de etiske betraktningene rundt det å 

bedrive feltarbeid. Ifølge Bird and Scholes innebærer god etikk i forskning på religion at 

forskeren respekterer studieobjektenes integritet, meninger og verdighet, og at forskeren 

kommuniserer åpent og objektivt til både informanter og sine lesere (Bird og Scholes, 2014, 

84-94).  

At informantene skal behandles med respekt og empati innebærer å vise respekt, for 

kulturelle og religiøse normer i gruppen man studerer og å ta det som blir fortalt alvorlig. 

Som både Harvey (2014, 235) og Bird og Scholes (2014, 84-85)  påpeker, trenger ikke 

forskeren nødvendigvis være enig med dem man studerer, hverken politisk eller religiøst. 

Forskerens jobb er likevel ikke å argumentere eller diskutere med informantene. Dette henger 

sammen med punktet om å etterstrebe å være nøytral for å fremskaffe så mye informasjon om 

temaet som mulig. Som en naturlig forlengelse av dette skal man som forsker prøve å forstå 

hva informantene faktisk mener, og fremfor alt ikke tillegge dem holdninger eller meninger 

de ikke har, eller foreta vrangvillige tolkninger. 

I tillegg til punktene over er det viktig å være åpen om egne motiver for å stille spørsmål eller 

tilbringe tid med en gruppe. Da jeg gjorde feltarbeidet var jeg åpen med alle jeg møtte om at 

jeg studerte religionshistorie og skulle skrive en masteroppgave om religion og nasjonalisme 

i Belfast, og at jeg var i Belfast for å gjøre feltarbeid ved siden av mine studier ved Queens 

University Belfast. Da jeg først hadde fått innpass i menighetene var jeg åpen om mitt arbeid 

med religion og nasjonalisme der også, også med prestene. For å kunne benytte dataene som 

er samlet inn i felt er forskeren avhengig av samtykke fra sine informanter for å kunne bruke 

de dataene forskeren får gjennom dem. Samtykke til å bruke den informasjonen som var 

relevant for oppgaven ba jeg alltid om ved første møte. De fikk i den forbindelse også 

forsikringer om at jeg kom til å anonymisere alle informantene mine. 

I denne masteroppgaven har jeg valgt å anonymisere samtlige informanter, inkludert de to 

prestene og menighetene jeg gjorde feltarbeid i. Å anonymisere informanter er vanlig praksis 

ved feltarbeid, men vanligvis vil samtaler/intervjuer med prester ikke bli anonymisert. Prester 
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på jobb er offentlige personer, og menighetene jeg besøkte var åpne for alle. Det samme var 

gudstjenestene. Likevel har jeg valgt å anonymisere både menighetene og prestenes identitet, 

fordi konflikten mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland fremdeles er betent, og 

mange av borgerkrigens sår fortsatt er åpne. Derfor velger jeg å være føre var, og heller 

anonymisere prestene og menighetene for å være på den sikre siden, selv om jeg har fått 

godkjennelse til å bruke intervjuene som materiale i masteroppgaven. Alle informantene blir i 

oppgaven gitt fiktive navn, inkludert den katolske prestens hund. I tillegg har jeg gitt de 

studentene jeg omtaler fiktiv akademisk bakgrunn. 

3.3 Kontekstualisering: Mitt møte med Belfast anno 2018 
Jeg bodde i Belfast i perioden januar til mai 2018. I tillegg var jeg en kort tur tilbake i Belfast 

fra 3. til 7. oktober 2018. Å dra på utveksling, og studere ved Queens University Belfast, var 

påskuddet for å flytte til Belfast, men jeg dro også for å gjøre feltarbeid. Selv 20 år etter 

Good Friday-avtalen (GFA) er Belfast fremdeles en delt by. Befolkningen er delt, og bor i 

separate nabolag. Noen nabolag er i hovedsak rent katolske og nasjonalistiske, det vil si at de 

ønsker å bli en del av Republikken Irland. Andre nabolag er  protestantiske og unionistiske, 

det vil si at de ønsker å bli værende i union med Storbritannia. I tillegg finnes det noen 

blandede bydeler, slik som bydelene som ligger i tilknytning til Queens University Belfast, 

og sentrumsbydelene. Bydelene i sør og øst er i hovedsak protestantiske, mens bydeler i vest 

er katolske.   

Konflikten mellom protestanter og katolikker preger bybildet. Det er bygget murer mellom 

mange av de katolske og nasjonalistiske og de protestantiske og unionistiske nabolagene for å 

skille dem fra hverandre. Totalt finnes det 48 slike murer i Belfast. I tillegg markeres den 

dominerende etniske, politiske og religiøse tilhørigheten ofte i form av flagg, utsmykning på 

gjerder, samt veggmalerier av politiske eller religiøse figurer. For eksempel er Bobby Sands 

som var medlem av PIRA (provisional IRA), og døde i sultestreiken i Maze fengsel i 1981, 

avbildet på en vegg i en katolsk bydel, mens William of Orange som slo katolske kong James 

II ved Battle of Boyne i 1690 og gjenerobret Storbritannia fra katolikkene pryder vegger i 

protestantiske bydeler. Veggmaleriene kan også vise politiske emblemer, for eksempel 

emblemet til Ulster Volenteer Force, som var en protestantisk paramilitær organisasjon, eller 

den katolske paramilitære organisasjonen IRA eller slagord. Enkelte av veggmaleriene viser 

paramilitære soldater, med svarte klær og finlandshette, menn som poserer med våpen, ofte 

maskingevær (se Appendiks). 
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Det finnes som sagt 48 murer mellom nabolag i Belfast, som ble bygget for å forhindre 

voldelige sammenstøt. Murene, som omtales som fredsmurer (Peace Lines) kan være opp 

mot 25 meter høye, og flere av dem har piggtråd på toppen. Det er porter i murene som åpner 

for ferdsel, som stenger klokken 19 om kvelden, og åpner igjen klokken 7 neste morgen. 

Enkelte porter i de mest konfliktfylte områdene lukkes klokken 19 fredag kveld, for så å åpne 

klokken 7 mandag morgen. Ifølge the Northern Ireland Life and Times Survey (2016a), en 

årlig undersøkelse som dokumenterer folkeopinionen innenfor et bredt spekter av 

samfunnsspørsmål, var mer enn 50 % av de spurte i 2016 positive til å beholde fredsmurene, i 

det minste en god stund til. 

I tillegg til fredsmurene og de sekteriske veggmaleriene markerte også bruken av flagg ulik 

tilhørighet. I de bydelene som i hovedsak er protestantiske, særlig øst i Belfast, var det hengt 

ut britiske flagg og også det nordirske unionsflagget, som var offisielt flagg for Nord-Irland 

frem til 1972, da det nordirske parlamentet kollapset og Nord-Irland ble direktestyrt fra 

London. Flagget sluttet å bli brukt som offisielt flagg fordi katolikkene ikke følte det 

representerte dem. Dette flagget er hvitt med rødt kors og med en åpen rød håndflate i midten 

av flagget. En dag jeg kjørte forbi Channing Street, sørøst i Belfast, hang unionist-flagget 

sammen med et britisk flagg og et helfarget oransje flagg. Oransje er regnet som en 

protestantisk farge, og peker tilbake på den protestantiske prins William of Orange. Fargen er 

også knyttet til Oransjeordenen, som er en politisk protestantisk og unionistisk organisasjon, 

som ble etablert i 1795. Slaget ved Boyne blir fremdeles feiret av Oransjeordenen hvert år 

den 12. juli, og blir blant annet markert med Oransjemarsjen. I ett tilfelle så jeg også et hus, 

som hadde malt knotter på gjerdestolper i Union Jack-mønster. I de katolske områdene, vest i 

Belfast, fra Crumlin Road og utover, er det derimot irske flagg som pryder gatebildet.  

Om morgenen den 5. oktober 2018, på femtiårsdagen for begynnelsen av The Troubles hang 

det unionistiske flagg festet til lyktestolper i de bydelene jeg besøkte den dagen (Sør, Øst og 

sentrumsbydeler). Det var det nord-irske Unionistflagget, rødt kors på hvit bunn med 

unionisthånd i midten, britiske flagg, og enkelte Ulster Volenteer Force-flagg. I enkelte gater, 

gjerne de litt større gatene i de protestantiske bydelene, hang gjerne Unionistflagget og 

britiske flagg på annenhver lyktestolpe på begge sider av veien (se Appendiks). Disse 

flaggene hadde blitt hengt opp i løpet av kvelden og natten (de hadde ikke vært der da jeg 

hadde gått rundt i de samme gatene dagen før). Det var også enkelte vimpelbannere på tvers 

av gater, som Castlereagh road i Øst-Belfast, der bannerne var i Union Jacks farger, med 
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enkelte Union Jack-vimpler, i tillegg til et Ulster Volunteer Force-flagg som hang ned fra det 

ene banneret. Disse vimplene hadde heller ikke hengt over veien ved tidligere anledninger.   

Også slutten på bruken av vold som virkemiddel var synlig i arkitekturen. En lokal guide 

fortalte i løpet av min første uke i Belfast at det var først etter 1998 at det ble brukt 

glassvegger i bygging i Nord-Irland, fordi den utstrakte mengden av bomber og skyting ville 

ødelagt denne typen bygninger så lenge The Troubles varte. I sentrumsområdene var 

kontrasten mellom Troubles-arkitektur og post-Troubles-arkitektur tydelig. For eksempel er 

domstolens lokaler omsluttet av en meter tykke betongmurer, som beskyttelse mot den 

utstrakte bombingen på 1970- og 80-tallet, mens byggene på den andre siden av gata er 

glassbygg, som var blitt oppført etter 1998.  

3.4 Feltarbeid i en presbyteriansk kirke 
Den presbyterianske kirken jeg gjorde feltarbeid i gikk jeg forbi ved en tilfeldighet en dag i 

januar. Det var et stort skilt ved gjerdet med navn på menigheten og kontaktinformasjon. Jeg 

sendte en epost til menigheten hvor jeg presenterte meg som en norsk religionshistoriestudent 

med masterprosjekt om religion og identitet i dagens Nord-Irland, og spurte om jeg kunne få 

tilbringe tid i menigheten. En drøy uke senere fikk jeg svar om at jeg var hjertelig 

velkommen til å besøke dem så lenge jeg bodde i Belfast.  

Den presbyterianske kirken lå i et sentrumsområde med flere andre ulike kristne menigheter i 

nabolaget. Over veien lå en katolsk kirke, og jeg ble fortalt at det også var en baptistisk 

menighet og et par andre ulike kristne menigheter i området. I en liten bok med memoarer fra 

en tidligere prest i menigheten, som hadde virket i perioden 1973-1993, sto det at menigheten 

siden 1970-tallet hadde samarbeidet med den katolske menigheten over veien om 

ekteskapsritualer for blandede par (’mixed marriages’), og at den presbyterianske menigheten 

bidro også med 1000 pund i gave til den katolske menigheten da de skulle bygge nytt kapell 

på tidlig 1990-tallet. Den presbyterianske menigheten hadde ifølge disse memoarene vært lite 

rammet av The Troubles, og hadde protestert da en annen presbyteriansk menighet hadde 

publisert en sekterisk og antikatolsk artikkel i en presbyteriansk avis.  

Den 4. februar, møtte jeg opp til første gudstjeneste klokken 10.45, et kvarter før 

gudstjenesten. Mitt nærvær ble lagt merke til, både fordi jeg var ung, og fordi jeg var ny. Jeg 

ble ønsket velkommen av en eldre mann, kanskje rundt 75 år gammel, som virket som en av 
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ildsjelene i menigheten. Han introduserte meg fort for presten1, George, samt flere eldre 

ektepar, som jeg sto og småpratet med frem til jeg fant en plass på en benk omtrent midt i 

kirkerommet. Der ble jeg ønsket velkommen på nytt, og håndhilste på alle rundt meg. I 

tillegg ble jeg ønsket velkommen ved starten av gudstjenesten, da presten åpnet med å si at 

menigheten besto av folk som var kommet fra fjern og nær, og til og med en som hadde 

kommet helt fra Norge. Dette førte til en viss mumling, og kikking rundt i lokalet for å finne 

den norske nykommeren. Som andre presbyterianske prester gikk George alltid med dress og 

slips, eventuelt dress og prestekrage, av samme type som prester i Norge bruker. Han var 

aldri iført andre presteklær som vi kjenner fra Den Norske Kirke, verken alba, hvit 

prestekappe, eller stola, et farget bånd som henger over skuldre og bryst. 

Denne morgenen var det mellom 100 og 150 fremmøtte (på øyemål), der halvparten var langt 

over 70 år. Resten var barnefamilier, med rundt 20 barn totalt. Det var svært få på min alder 

tilstede på morgengudstjenesten. Jeg ble midlertidig forsikret om at det kom mange unge til 

kveldsgudstjenesten, der det pleide å møte rundt 40 unge voksne, de fleste av dem studenter. 

Jeg ble fort introdusert for menighetens studentkoordinator, en amerikansk dame ved navn 

Charlie, som oppfordret meg til å delta på kveldsgudstjenestene (også) for å møte flere på 

min egen alder.  

Denne første gudstjenesten var i regi av menighetens kvinneforening, der kollekten gikk til 

kvinneforeningens arbeid som i hovedsak støttet misjonærer og kreftsykepleiere. Det var 

lederen av kvinneforeningen som holdt prekenen, og et av hennes sentrale poenger var at 

Guds rike er åpent for alle, uavhengig av kjønn og etnisitet (seksuell identitet ble ikke nevnt). 

Men hun var klar på at den eneste måten å få adgang til Guds rike på var ved å følge Guds 

lover. Etter gudstjenesten ble jeg igjen for å delta på kirkekaffen, som fant sted i 

kirkerommet. Her ble det mye småprat med andre menighetsmedlemmer, samt med presten.  

Når jeg presenterte meg for de andre kirkegjengerne spesifiserte jeg alltid at jeg studerte 

religionsvitenskap, og fortalte at jeg skulle skrive en masteroppgave om forholdet mellom 

religion og politikk i Nord-Irland. De fleste kirkegjengerne lo som regel litt av dette, og 

kommenterte at da var jeg sannelig på rett sted for den typen studier. Når jeg ble spurt om 

min egen religiøse bakgrunn fortalte jeg som sant var at jeg er døpt og konfirmert i Den 
																																																								
1  ”priest or minister” referer til hva slags kirkesamfunn prestene representerer. ’Priest’ henviser til katolske 
prester, mens ’Minister’ henviser til protestantiske. Dette lærte jeg, selvfølgelig, under min første dag i felt i den 
presbyterianske menigheten, der jeg kom i fare for å omtale protestantiske prester som ’priest’ istedenfor 
’minister’ og ble mildt irettesatt av det eldre paret jeg pratet med. Fordi vi på norsk bruker ’prest’ om både 
katolske og protestantiske prester gjør jeg det i denne oppgaven. 
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Norske Kirke. De lokale kirkegjengerne antok sannsynligvis at jeg var troende, og spurte meg 

ofte om Den Norske Kirke og norsk protestantisk praksis. Jeg svarte som best jeg kunne, men 

sa aldri at jeg ikke anser meg som hverken kristen eller religiøs. Presten forsto fort at jeg var i 

kirken for å gjøre feltarbeid snarere enn for å søke Gud. Han nevnte det aldri, men jeg forsto 

at han skjønte det på måten han så på meg på, og svarene jeg fikk da vi snakket sammen. En 

episode som illustrerer dette var mot slutten av et uformelt intervju under kirkekaffen et par 

måneder inn i oppholdet: 

En eldre mann jeg ikke har møtt før kommer over til oss, idet jeg er i ferd med å dra, 

og henvender seg til meg: ”Jeg ønsker ikke å avbryte, men du vet, at George er 

ganske ny her. Og vi er så velsignet som har ham her.”  George smiler og takker, og 

den eldre mannen snur seg mot meg igjen, og sier ”Jeg har ikke hatt gleden av å hilse 

på deg før, men du skal vite at du er hjertelig velkommen her. Gud velsigne deg!” Jeg 

visste ikke helt hvordan jeg skal reagere på velsignelsen, siden jeg ikke er vant til å 

motta velsignelser fra folk, så jeg takker ham litt fortumlet. Og jeg følte mer enn så 

Georges blikk på meg, og hvordan han smilte av reaksjonen min. (utdrag fra egne 

feltnotater, 18.03.2018) 

3.4.1 Gudstjenestene, og samtaler med kirkegjengere etter gudstjenestene 
Jeg fortsatte å komme på formiddagsgudstjenester utover semesteret, og var på totalt seks i 

løpet av februar og mars. Det var som regel rundt 100 fremmøtte, og minst halvparten var 

eldre enn 65 år. Resten besto, som første gangen av barnefamilier. Jeg ble stadig oppfordret 

til også å gå på kveldsgudstjenestene, for å møte flere av mine jevnaldrende, da disse pleide å 

glimre med sitt fravær under formiddagsgudstjenesten. Gudstjenestene varte fra 45 minutter 

til en time, med åpningsbønn, sang, faste bønner, et innslag rettet mot menighetens barn, der 

barna satt på altertrappen mens George pratet til dem med godmodig stemme, og deretter 

preken. Prekenen varte gjerne et kvarter. Og dersom presten, eller teologistudenten som var 

utsendt på praksis i menigheten var riktig inspirert kunne prekenen vare opp mot halvtimen. 

De stedende i min tekst der andre kommer til orde er markert med kursiv. 

Prekenene var i svært liten grad politiske. Ved én anledning da en prestelærling holdt bønn 

ble det bedt for at regjeringen skulle lykkes i de vanskelige Brexit-forhandlingene. I 

prekenene var presten snarere opptatt av hvordan man skulle leve som god kristen, og 

prekenen fremsto i noen tilfeller som livsstilsråd i religiøs innpakning. Én handlet om 

håndtering av konflikt og sinne, med vekt på nåde og tilgivelse som viktige kristne idealer. 
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En annen handlet om hvordan man skulle forholde seg til Guds lover, og advarte mot å gå 

bort fra de moralske prinsippene som står nedfelt i det Gamle Testamentet, men at det ikke er 

nødvendig å foreta dyreofringer. 

Nattverd ble avholdt hver første søndag i måneden. Under disse gudstjenestene ble det lagt 

vekt på at nattverd er et hellig sakrament for alle kristne, uavhengig av hvilken kristen retning 

det dreier seg om. Presten understreket dette i prekenen sin ved å si ”Dette er Jesu bord, og 

ikke et presbyteriansk bord. Så i dag er alle velkomne til dette bordet, uavhengig av hva slags 

kirke eller gruppering de er fra.” (utdrag fra feltnotater, 04.03.2018). Deretter ble brødbiter 

og druejuice velsignet, før det ble delt ut til de fremmøtte ved alteret. De som delte ut brød og 

druejuice ba en kort bønn for hver enkelt de delte ut nattverden til. (Jeg hadde spurt en av de 

eldre om nattverden før gudstjenesten. Han fortalte meg at det ikke var vin de delte ut, men 

druejuice.) 

Kirkekaffen ble servert i kirkerommet, og de fleste eldre pleide å bli igjen til kirkekaffen for å 

småprate med de andre. Barnefamiliene dro som regel hjem. Samtalene besto i stor grad av 

småprat om vær og vind, sport og andre hverdagslige emner. Få kommenterte mine planer 

om å skrive masteroppgave om religion og nasjonalisme i Nord-Irland, utover at jeg var på 

rett sted for den type studier. Kirkegjengerne jeg snakket med virket heller ikke så opptatt av 

nasjonal identitet. En eldre mann med et irskklingende navn lo litt av dette: ”Jeg har et typisk 

irsk navn, og folk misforstår ofte og tror jeg er katolikk. Folk jeg møter lurer ofte på hvordan 

jeg kan være presbyteriansk med et så irsk navn. Faren min deltok for Irland under krigen, og 

moren min var veldig stolt av å være irsk, så hun ga meg et irsk navn. Det er disse små 

dumme tingene.” (utdrag fra feltnotater, 25.02.2018). I et annet tilfelle, dagen etter en 

rugbykamp mellom Irland og Italia, sto jeg og diskuterte kampen med en annen eldre mann, 

som sa at han selvfølgelig hadde heiet på Irland under gårsdagens kamp. Utover disse 

kommentarene var det lite som ble sagt om nasjonal identitet, eller identitet overhode, under 

kirkekaffen. Derimot ble det mye snakk om Norge, og selv om få hadde besøkt Norge fortalte 

de gjerne om reiser de hadde vært på i nærheten, ofte til Baltikum. 

3.4.2 Intervjuer og samtaler med den presbyterianske presten George 
Ved to anledninger fikk jeg snakket litt ordentlig med presten George utover den generelle 

småpraten som ofte preger sosiale sammenkomster som kirkekaffe. Begge disse samtalene 

fant sted i kirkerommet under kirkekaffen, med menighetsmedlemmer småpratende rundt oss. 

Ved begge anledningene sto vi på litt avstand fra de andre, med hver vår tekopp. Innimellom 
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kom noen fra menigheten bort for å hilse på George, takke for gudstjenesten eller ta farvel for 

dagen. George kunne navnet på alle, så det lot til å være en sammensveiset og tett menighet. 

Ved den første anledningen snakket vi stort sett om egen akademisk bakgrunn, og politikk. 

Her kom det frem at George hadde studert biologi, og at han hadde vært lærer på 

ungdomsskole i åtte år før han fikk kallet og begynte å studere teologi. Deretter hadde han 

virket som presbyteriansk prest i Republikken Irland før han hadde flyttet tilbake til Nord-

Irland og Belfast for å virke som prest i sin nåværende presbyterianske menighet. Da vi kom 

inn på politikk, virket han oppgitt over den politiske situasjonen i Nord-Irland, og særlig over 

Democratic Unionist Party, siden DUP var så lite samarbeidsvillige. Han sa ”Du vet, det er 

kaos, men det er mye bedre enn det var for 10-15 år siden, og det gleder meg. Jeg kan 

fremdeles forstå at det er sånn, siden konflikten går så dypt.” (utdrag fra feltnotater, 

25.02.2018) 

Deretter begynte jeg å spørre om koblingen mellom religion og nasjonalisme, der han fastslo 

at religion bare var en liten del av konflikten. Han sa: Det er sammenvevd, men konflikten er 

egentlig relatert til sosioøkonomiske forhold, snarere enn religion. Vi har mer eller mindre 

vært i borgerkrig i 40-50 år. Når jeg snakker med briter, eller skotter, eller til og med irer 

nede i Republikken, så spør de meg hvorfor vi ikke bare kan gå overens, sånn som de gjør. 

Folk forstår ikke at sårene er så dype, og at konflikten er så gammel. Heling tar mye tid, og 

noe av det vil aldri heles. Alle i samfunnet, alle familiene, er merket eller berørt på en eller 

annen måte. Bestefaren min, for eksempel, ble drept under The Troubles. Men jeg er ikke 

bitter av den grunn. Det har veldig mye med min far å gjøre, og hvordan han taklet det. Og 

jeg er takknemlig for at jeg ikke er bitter, for det løser ingenting. Men jeg kan forstå at folk er 

det, fordi sårene er så dype.  

Ved den andre anledningen, også denne gang under kirkekaffen en dag i slutten av mars, 

snakket vi mer om kirkenes rolle i samspillet mellom katolikker og protestanter: 

Hvordan forholdt kirkene seg til konflikten under The Troubles? Jeg vil si at mange kirker 

valgte feil vei. Noen var ganske modige, og strakk ut en hånd til den andre gruppen, men 

mange gjorde det motsatte også. Det er på en måte forståelig, siden mange fikk de som sto 

dem nære drept, og det kan lede til hat og bitterhet. For meg, da bestefaren min ble drept, så 

førte det til et ønske om å nærme meg den andre gruppen (katolikkene). Jeg er veldig glad 

min far ikke oppdro meg til å hate eller være bitter. 
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På spørsmålet om forholdet mellom kirkesamfunnene har endret seg etter The Troubles og 

etter Good Friday-avtalen svarte han at holdningene hadde endret seg, og siden det ikke er 

fysisk vold lenger er relasjonen mellom kirkene blitt mer forsonlig. ” Personlig har jeg vært 

på mange katolske gudstjenester. Det er ikke alt jeg kan være med på, som tilbedelsen av 

Jomfru Maria, men jeg er med dem i alt jeg er enig i. I tiden rundt påske har vi felles 

gudstjenester med andre kirker i området, og blant dem er en katolsk menighet. Så jeg holder 

preken i en annen kirke, og en annen prest skal holde preken her. Det er min personlige 

filosofi at evangeliene (”The Gospel”) river ned de veggene vi bygger mellom oss. Du kan se 

det i Paulus’ brev også, mange av kirkene han kommuniserte med hadde store uenigheter, 

men han slo ikke hånden av dem. De var alle kristne kirker, og han holdt kontakten med dem 

alle sammen. Jeg ser oss alle som kristne, selv om vi tilhører ulike menigheter. På noen 

punkter skulle jeg ønske at den katolske kirke ville endre seg, men det er nødt til å komme 

innenfra. Jeg skulle ønske den presbyterianske kirken kunne reformeres også, på noen 

punkter. Du vet, når jeg ser på dette nabolaget, og ser alle de forskjellige menighetene her... 

Da lurer jeg på hva vi egentlig driver med. Hvorfor kan vi ikke møtes som kristne, siden vi 

alle tilber den samme Gud, og Jesus? Min personlige filosofi, og min filosofi i mitt virke som 

prest er at evangeliene river ned de murene vi bygger opp i mellom oss. Mellom alder, kjønn, 

eller sosial bakgrunn, eller hvilken musikk man foretrekker. Og jeg skulle ønske at vi alle kan 

samles, fra de yngste til de eldste, og tilbringe tid sammen og lære av hverandre. Jeg håper 

jeg klarer å kommunisere dette gjennom arbeidet mitt.” (utdrag fra feltnotater, 18.03.2018) 

3.5 Feltarbeid i en katolsk kirke 
Å få innpass i en katolsk menighet viste seg å være vanskeligere enn i den presbyterianske. 

Jeg kontaktet to katolske menigheter i det samme området som den presbyterianske lå i, og 

presenterte meg på tilsvarende vis som til den presbyterianske kirken og spurte om jeg kunne 

få tilbringe tid i deres menighet. Den ene menigheten fikk jeg aldri svar fra, den andre 

henviste meg videre til kapellet for studenter som ble drevet i regi av Queens University 

Belfast. En av de to menighetene jeg kontaktet var nabomenigheten til den presbyterianske 

kirken jeg gjorde feltarbeid i, og som den presbyterianske kirken hadde samarbeidet med side 

1970-tallet. Denne katolske menigheten var også med i de rullerende gudstjenestene i ukene 

før påske, der menigheten samarbeidet blant annet med den presbyterianske menigheten jeg 

gjorde feltarbeid i om å holde gudstjenester i hverandres kirker.  



	 38	

Jeg endte opp med å gjøre feltarbeid i en katolsk menighet som en av mine katolske bekjente, 

Ashleigh, deltok i. Hun inviterte meg med til Askeonsdagsgudstjeneste i februar, siden hun 

visste jeg ønsket å gjøre feltarbeid i en katolsk menighet. Dette takket jeg ja til og ble med. 

Her hadde jeg ikke kontaktet menigheten på forhånd, og snakket heller ikke med noen andre 

enn Ashleigh i for- eller etterkant av gudstjenesten, siden det ikke var kirkekaffe eller andre 

sosiale aktiviteter i tilknytning til gudstjenestene.  

Den katolske menigheten lå i en annen sentrumsnær bydel, i et blandet nabolag. I likhet med 

den andre bydelen der jeg gjorde feltarbeid i en presbyteriansk kirke var det også i denne 

bydelen tre-fire andre ulike kristne menigheter, deriblant presbyterianere og baptister, men i 

denne bydelen  hadde ikke menighetene noe særlig med hverandre å gjøre. 

Det ble holdt gudstjeneste seks dager i uka, som regel midt på dagen i ukedagene, og søndag 

kveld. I uka i forkant av folkeavstemningen om abortlovgivningen den 25. mai 2018 i 

Republikken Irland ble det også holdt bønnekvelder, rettet spesifikt mot folkeavstemningen. 

På askeonsdagsgudstjenesten var det fullt, med ca. 200 fremmøtte. På gudstjenestene i 

ukedagene var det sjeldent flere enn 20 fremmøtte. Mange av de fremmøtte i ukedagene 

virket som de var der fast, og satt på samme sted hver gang. 

I kirkerommet sto en statue av Jomfru Maria, og på to av veggene var det veggtepper med 

latinske setninger på. Som andre katolske kirker hadde alteret hvit duk, noen sølvboller, en 

liten glassflaske med vann, og en liten glassflaske med vin, samt en gral i sølv, med et hvitt 

klede over når det ikke var i bruk. Prestene gikk med hvite prestekjortler med hette. De to 

faste prestene som byttet på å holde gudstjeneste gikk forskjellig kledd under prestekjortelen. 

Den ene gikk ved flere anledninger i munkekutte og barbeint utenom messe, men med 

sandaler når han holdt gudstjeneste. Den andre hadde pene klær: mørk bukse, skjorte og 

blankpussede svarte sko. Teologisk virket det ikke som deres syn skilte seg nevneverdig fra 

hverandre, men Darragh som var den av de to som gikk i mørke bukser og plankpussede sko 

virket litt mer åpen enn den munkekledde. Den munkekledde sendte meg forskende eller 

strenge blikk ved begynnelsen av et par gudstjenester. 

3.5.1 Gudstjenestene 
Den første katolske gudstjenesten jeg overvar var askeonsdagsgudstjenesten. Mye av 

gudstjenestene er fast, og likt i hver gudstjeneste. Det ble alltid holdt nattverd, med oblat, 

men det var bare presten som drakk vin. Det ble alltid bedt faste bønner, deriblant Ave 
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Maria-er og Fader Vår, samt trosbekjennelsen. Menigheten reiste seg opp og falt på kne i fast 

mønster, i tilknytning til de ulike ritualene og bønnene, og mye av bønnen deltok menigheten 

i ved at de gjentok en fast linje etter det presten sa. Til forskjell fra de andre gudstjenestene 

ble messen på askeonsdag holdt av to prester. Prekenen handlet om fasteperioden og nye 

begynnelser, og at dette var en ypperlig anledning til å ta vare på relasjoner til andre, og da 

særlig relasjonen til Gud. Presten la i prekenen vekt på mennesket som syndig, og ba for at 

man skulle prøve å holde seg unna å synde, siden det fjernet menneskene fra Gud. Han 

uttrykte med et visst glimt i øyet at det kunne være vanskelig å holde seg unna synd, fordi det 

jo var morsomt i øyeblikket å synde, men at det på sikt ville føre til et tomt og meningsløst 

liv. Før de fremmøtte mottok askekorset holdt presten en liten tale om det å motta askekorset 

og dets betydning: ”Det vil være et tegn på at du er en del av dette fellesskapet, men det vil 

også påvirke de som ikke er en del av fellesskapet, og kanskje utfordre dem.” (utdrag fra 

feltnotater, 14.02.2018). Askekorset ble tegnet i pannen til alle de fremmøtte av en av de to 

prestene, og besto av en blanding av olje og knust aske. Det ble bedt en kort bønn for hver 

enkelt som mottok korset: ”Repent and believe in the Gospel” (Angre/vend om og tro på 

Evangeliene). 

Som nevnt deltok jeg på fire gudstjenester i løpet av våren 2018. Selve prekenen var som 

regel kort, gjerne i underkant av fem minutter. I likhet med de protestantiske prekenene 

handlet den ofte om hvordan man som god kristen skulle leve. I disse tilfellene var 

enkeltmenneskets valg sentralt, at man måtte velge å bære Jesus med seg hver dag, og at det 

ikke var et valg man kunne ta én gang og være ferdig med det, men at det tvert imot var et 

valg som måtte tas kontinuerlig.  

Men det hendte også at prekenene var mer politiske, enten direkte eller indirekte, særlig da 

det nærmet seg folkeavstemningen om abort i Republikken Irland. I den ene prekenen var 

budskapet indirekte: Jeg vil at dere skal tenke på verdien av saltet. Byer er oppkalt etter salt: 

Salzburg, og Salisbuty er to eksempler. Salt var nesten like verdifullt som gull for et par 

hundre år siden. Men hvorfor var salt så viktig? Salt ble brukt for å bevare mat, så det ikke 

forandret seg over tid, og ikke ble dårlig. Vi trenger salt i vårt samfunn. Vi trenger det for å 

bevare våre verdier, selv om verdiene rundt oss kanskje forandrer seg. (utdrag fra feltnotater, 

24.05.2018) 

I andre prekener, som den som ble holdt på avstemningsdagen, den 25. mai, var det politiske 

budskapet mer direkte: Etter mange bønner har dagen kommet der innbyggerne av 
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Republikken Irland skal stemme om det åttende tillegget i grunnloven, om å legalisere abort 

av barnet i magen. Hva avstemningen egentlig handler om er verdigheten og respekten for 

begges liv, både kvinnens og barnet i magen. Livet i magen er hellig, som Jesus Kristus 

vokste i magen til Jomfru Maria, og ble født av Jomfru Maria. (Utdrag fra feltnotater, 

25.05.2018) 

Med unntak av gudstjenesten på askeonsdag da presten nevnte at askekorset kunne utfordre 

de som ikke tilhørte (det katolske) fellesskapet, ble ikke konflikten mellom katolikker og 

protestanter nevnt under prekenene. 

Etter gudstjenestene ble det ikke holdt noen form for kirkekaffe eller annen sammenkomst, så 

her fikk jeg ikke anledning til å snakke med medlemmer av menigheten på samme måte som 

i den presbyterianske menigheten.   

3.5.2 Intervju med den katolske presten Darragh 
Intervjuet ble foretatt i Belfast den 5. oktober 2018 etter den daglige gudstjenesten. Jeg hadde 

deltatt på gudstjenesten i forkant. Dagens preken handlet om at det å velge Jesus var et 

kontinuerlig valg, som måtte gjøres hver dag, og at alle kunne bære med seg Jesus dersom de 

ønsket det, og at dette også ville påvirke de rundt. Da presten, Darragh, var på vei mot alteret 

i begynnelsen av gudstjenesten fikk vi øyekontakt, og jeg smilte og hilste med et lite nikk. 

Han gjengjeldte hilsenen. Rett etter gudstjenesten banket jeg på dørkarmen til sakristiet som 

lå i direkte tilknytning til kirkerommet, og spurte om vi kunne ta en prat. Darragh smilte, og 

svarte at det kunne vi, men at han måtte ta imot et skriftemål først. Jeg ble dermed sittende og 

vente i kapellet i de ti minuttene det tok, før han hentet sin hund, Joe, og vi gikk opp på 

kontoret.  

Samtalen åpnet med at jeg presenterte meg, som norsk tidligere utvekslingsstudent som var 

tilbake i Belfast for en langhelg for å besøke venner, men som også skrev masteroppgave om 

forholdet mellom religion, identitet og nasjonalisme. Deretter småpratet vi litt om Norge, 

hvor det viste seg at han hadde vært for å holde kurs for amerikanske nonner i et nonnekloster 

nord for Trondheim. Han pratet litt om hunden Joe, før jeg spurte om hva han tenkte om 

forholdet mellom religion og nasjonalisme. Jeg siterer hele Darraghs fortelling fra 

feltnotatene: 

På akkurat denne dagen, er det 50 år siden The Troubles startet. Den 5. oktober 1968. Du 

vet, med menneskerettighetsaktivistene som ble slått ned av politiet under aksjonen i Derry. 
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Religiøs identitet har forandret seg siden slutten av The Troubles. Det er mindre politisk. 

Under The Troubles var kirkene stappfulle til messe, men det var mest av politiske årsaker. 

Så de som deltar på messe nå, de gjør det på grunn av individuell tro, og ikke for å markere 

nasjonal identitet. Så messedeltagelsen har gått ned, men de som deltar gjør det på grunn av 

tro, de er mer religiøse enn de fleste som deltok på messer under The Troubles. Det er ikke 

lenger et politisk standpunkt å gå i kirken. Men samtidig, under The Troubles, fordømte 

mesteparten av den katolske kirken IRAs bruk av vold og bombene. Og i noen tilfeller førte 

det til protester, og nesten tomme kirker, hvor ingen kom på messe. Men igjen, så var det 

noen få katolske prester som støttet IRA. Nå i tiden etter The Troubles er den katolske kirken 

midt i en endringsprosess. Ikke for overlevelse, men for å være relevant i dagens samfunn. 

Hvordan vil du si at religion, identitet og nasjonalisme er knyttet sammen? Det er absolutt en 

forbindelse mellom dem, men den er ikke så sterk lenger. Og det trenger den ikke være heller. 

Mange katolikker ønsker ikke å forenes med Republikken Irland, eller være en del av 

Republikken, på grunn av den politiske utviklingen i Republikken med tanke på abort, 

likekjønnet ekteskap og så videre. Så mange av katolikkene vil heller forbli separert fra 

Republikken Irland, på grunn av moralske standpunkter og overbevisning. Her i Nord har vi 

katolske skoler, som Republikken er sterkt imot. Myndighetene i Republikken ønsker sekulære 

skoler og sekulær utdannelse. Jeg pleide å jobbe som lærer på en katolsk gutteskole, før jeg 

begynte som prest her. Det var en stor skole, med tusen gutter. Du vet, de katolske skolene 

handler ikke bare om katolsk tro – det er mange andre som går på katolske skoler også, som 

muslimer og hinduer – det handler om verdier! Republikken Irland er veldig imot katolske 

skoler. Men det er definitivt en sammenheng mellom religion og identitet. Men det er disse 

tre: Individuell identitet, samfunns- eller gruppetilhørighet. Og det handler ikke bare om 

religion. Religion er bare en av eikene i et hjul, der senteret av hjulet er individets identitet, 

og den ytre delen er samfunnet. Du eksisterer aldri i bare en gruppe. Og sånn er det med 

Brexit også. Det handler om identitet, om å være europeer, ikke bare irsk. 

Det er morsomt at du nevner det, for jeg skal etter planen skrive om Brexits innflytelse på 

forholdet mellom religion og identitet. Vel, Brexit er absolutt en del av det. Protestantene, og 

Ulster Loyalistene spesielt, du vet, den ekstreme protestantiske fløyen, de anser seg selv som 

brittiske, og det er det. Britene har aldri vært europeere, eller en del av det europeiske 

prosjektet. Mens katolikkene har vært europeere. Irene så til Europa, britene gjorde aldri det. 

Og Irland har vært en del av det europeiske handelssystemet i svært lang tid. Columbus 

stoppet i Galway, på Irlands vestkyst, og gikk til messe der før han dro for å oppdage den nye 
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verden. Så mange katolikker anser seg som europeere, og ikke bare irske. Og det gjør jeg 

også. Jeg bodde i Roma i fem år, for å ta presteutdannelsen, og det bekreftet i stor grad min 

identitet som europeer. Jeg følte meg veldig som en europeer da jeg bodde der. Benedict den 

16., som var pave før Frans, sa at det europeiske prosjektet var i essensen et kristent 

prosjekt. Og at det er kristen kultur, som står sentralt for mesteparten av Europa. Det betyr 

ikke at Islam ikke har en rolle å spille, for vi er jo multikulturelle samfunn, men europeisk 

kultur er i hovedsak kristen. Jeg tilhører Cistersienserordenen, fra St. Bernard av Clairvaux, 

og han sendte munker fra Clairvaux i Frankrike ut i Europa, inkludert Irland og Danmark. 

Og Sverige, faktisk. Ja, Sverige også. Og der har vi det! Så katolsk identitet handler mye om 

å være europeer. 

Hvordan tror du Brexit da vil påvirke forholdet mellom religion og nasjonalisme her i Nord-

Irland? Hva tror du vil skje? Jeg vet ikke. På den ene siden kan man frykte det verste. På den 

andre siden trenger det ikke forandre noen ting overhode. Vi vet ikke enda, ikke før avtalen 

er på bordet. Men Brexit handler om mye mer enn artikkel 52 om økonomi, selv om ingen 

snakker om det. Det handler om identitet også, og å være en del av det europeiske prosjektet. 

3.5.3 Katolske trykksaker 
I forbindelse med feltarbeidet i den katolske menigheten fikk jeg også tak i en del trykksaker, 

blant annet en katolsk katekisme rettet mot ungdom ved navnet YouCat (2011), og to hefter 

mot abort. Katekismen fikk jeg under mitt første besøk, den 14. februar 2018 (askeonsdag), 

de to anti-abort-heftene lå på et bord utenfor kirkerommet den 24. mai 2018, som var dagen 

før folkeavstemningen vedrørende abortspørsmålet i Republikken Irland.  

Youcat (2011) er en katolsk katekisme for ungdom der man kan slå opp hva den katolske 

læren mener om en rekke ulike saker: Noen spørsmål er rent teologiske, som menneskenes 

forhold til Gud, troen på Jesus. Andre er knyttet til religiøs praksis, som hvordan man skal be. 

Og andre igjen er knyttet til kirkens syn på livsførsel, som bruk av prevensjon eller (forbud 

mot) abort. Katekismen er strukturert som en bok full av spørsmål og svar, med henvisninger 

til bibelvers, og med et forord av pave Benedict den 16.  

De to andre heftene var anti-abort-hefter, der det ene med tittelen Both Lives Matters. Pro-

women & Pro-life (2018) har en mer didaktisk form, og det andre er et katolsk bønnehefte 

med tittelen For the Protection of Life & Family.  



	43	

Ingen av disse trykksakene skriver noe som helst om nasjonalisme eller forholdet mellom 

katolikker og protestanter, YouCat er opprinnelig skrevet på tysk. Om andre kristne 

kirkesamfunn står det følgende:  

Jesus built his Church, which subsists in the Catholic Church, on the foundation of the Apostles. ... 

Instances of separation from the one Church of Christ came abourt through falsifications of Christ’s 

teaching, human failings and a lack of willingness to be reconciled – usually on the part of 

representatives on both sides. Christians today are in no way guilty for the historical dicisions of the 

Church. The Holy Spirit also works for the salvation of mankind in the Churches and ecclesial 

communities that are separated from the Catholic Church. (Youcat, 2011, 81-82) 

Katekismen omtalte også den katolske kirkens syn på abort (YouCat, 2011, 211). Der kom 

det frem at den katolske kirken tar sterk avstand fra abort, siden det bare er Gud som er herre 

over liv og død. Hverken staten, leger eller foreldre til et foster kan overstyre fosterets 

rettigheter, ifølge katekismen. Den katolske kirken anser ifølge katekismen fosteret i mors 

mage som hellig, fra unnfangelsen og frem til fødsel, og dersom en stat tillater abortering av 

foster undergraver staten fundamentet for et rettferdig styre i henhold til Guds lover. 

Det religiøse bønneheftet med fokus på anti-abort inneholder bønner for familien, det ufødte 

liv og Church of Ireland. Det inneholder også bilder av babyer, paver, engler, Jesus og 

jomfru Maria. Bønnene er hentet fra Bibelen, paver og irske biskoper. Det er også slagord 

mot abort innimellom bønnene, som ”A nation that kills its own children is a nation without 

hope.” (For the Protection of Life & Family, 2018, 2). Bønnene er sentrert rundt at det ufødte 

barnet som om det var hellig (For the Protection of Life & Family, 2018, 3): 

Lord Jesus, You are the source and lover of life. Rewaken in us respect for every human life... 

Guide the work of doctors, nurses and midwifes. May the life of a mother and her baby in the 

womb be equally cherished and respected. Help those who make our laws to uphold the uniqeness 

and sacrednedd of every human life, from the first moment of cenception to natural death” 

Informasjonsheftet Both Lives Matter (2018) var mer didaktisk og inneholder en oversikt 

over fostres utvikling i mors liv, statistikk over antall aborterte fostre i Storbritannia siden 

legaliseringen av abort, og personlige historier fra kvinner som forteller at de antagelig hadde 

tatt abort dersom de hadde hatt muligheten, men som i ettertid var glade for at de bar frem 

barnet. Disse trykksakene viser at den katolske kirken tar politiske standpunkter og fronter 

disse. Dette vil bli diskutert videre i kapittel 4, der jeg ser nærmere på den katolske kirkens 

politiske engasjement i det nordirske samfunnet. 
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3.6 Feltarbeid utenfor menighetene 
I tillegg til feltarbeidene i menighetene lyttet jeg ofte til diskusjoner, ofte blant studenter, om 

politikk og identitet, og hadde også samtaler på tomannshånd med 11 personer. Når flere var 

samlet kunne de godt diskutere politikk seg imellom, men religion og identitet, det ville de 

ikke snakke om når andre var til stede. Det hendte flere ganger når jeg satt og snakket på 

tomannshånd med lokale studenter på kjøkkenet der jeg bodde, at samtalen stilnet dersom 

noen andre kom inn i rommet, for så å ta seg opp igjen når vedkommende hadde forlatt 

rommet. Mange av disse samtalene fant sted sent på kvelden etter at det var blitt stille i 

kollektivet.  

Ved Queens University Belfast, der jeg studerte, var det ikke mulig å ta religionshistoriske 

emner, eller teologi. Jeg endte derfor opp med å ta emner i statsvitenskap og historie, knyttet 

opp mot etniske konflikter, terror og emner i irsk historie. Da jeg spurte en universitetsansatt, 

en av de første dagene i januar (2018) om hvorfor det ikke ble tilbudt religionshistoriske 

emner på Queens, svarte han at spørsmålene rundt religion var for betente på grunn av The 

Troubles, og at det ikke gikk an å ha fag om kristendom uten å ta stilling til konflikten. 

Queens skulle være et nøytralt universitet, og kunne dermed ikke tilby den typen fag. Denne 

samtalen foregikk på hans kontor, i et møte om timeplanen min for semesteret. Jeg stilte også 

spørsmålet til en studentguide i velkomstkomiteen for utvekslingsstudenter. Hun påpekte at 

det hadde skjedd enorme demografiske forandringer både i Belfast og på Queens i løpet av de 

siste 15 årene, men at det fremdeles var to sider i en konflikt. 

En av mine første kvelder i Belfast satt en gruppe lokale studenter og diskuterte hvordan de 

med stor sikkerhet kunne fastslå hvem som var katolikk og hvem som var protestant, ut i fra 

navn og hvilken skole vedkommende hadde gått på. Samme kveld på tomannshånd og alene i 

rommet, spurte jeg en av studentene, Wayne, om hans bakgrunn. Han fortalte at han hadde 

protestantisk mor og katolsk far, men hadde blitt oppdratt i den katolske tradisjonen og gått 

på katolsk skole. Han var ikke religiøs, sa han, men omtalte seg selv om ”110% irsk”, og 

fortalte at han også hadde irsk pass. Da jeg undret meg over at foreldrene hadde forskjellig 

religiøs bakgrunn fortalte han at de to hadde helt forskjellig inntrykk av The Troubles og den 

britiske hæren: ”Moren min er protestant, så hun hadde et veldig godt inntrykk av hæren. 

Faren min er katolikk, og han fikk et skytevåpen i ryggen, bare fordi han var katolikk.” 

(utdrag fra feltnotater, 10.01.2018) 
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3.6.1 Den katolske studenten Ashleigh 
En av de studentene jeg snakket mest med om religion, identitet og politikk var Ashleigh. 

Hun var katolikk, og praktiserende, og studerte historie ved Queens. Hun ble en av mine 

katolske nøkkelinformanter, og min vei inn i den katolske menigheten jeg endte opp med å 

gjøre feltarbeid i. Vi satt ofte hjemme på kjøkkenet hos meg og diskuterte sent på kvelden 

over hver vår tekopp, etter at de andre hadde lagt seg. Disse samtalene stilnet dersom andre 

kom inn i rommet. Hun ble ansett som svært religiøs av andre studenter, men mente selv at 

hun ikke var svært religiøs: ”Jeg tror de andre ser på meg som svært religiøs fordi de ikke er 

religiøse selv. Men jeg er egentlig ikke ekstrem, jeg burde for eksempel bedt mye mer enn 

jeg gjør, for eksempel.” I spørsmål knyttet til for eksempel seksualitet og kjønnsorientering 

var hun tydelig påvirket av den katolske kirkens syn på moral: Hun var imot fri abort, 

likekjønnet ekteskap, og kjønnsskifte. Politisk stemte hun på Sinn Fein, var irsk på sin hals, 

og nektet å anerkjenne grensen mellom Irland og Nord-Irland. Da jeg spurte henne om 

hvorfor hun stemte Sinn Fein når de faktisk arbeidet for legalisering av abort og likekjønnet 

ekteskap, svarte hun at den irske tilhørigheten gikk foran. Familien hennes bodde i et lite 

tettsted et par timer vest for Belfast.  

Det var Ashleigh som inviterte meg til å bli med på askeonsdagsgudstjenesten den 14. 

februar. Hun inviterte meg fordi hun visste jeg ønsket å besøke en katolsk menighet, men 

også fordi hun var redd for å gå alene etter gudstjenesten. Hun ble derfor svært glad og lettet 

da jeg takket ja til invitasjonen. Da jeg spurte henne hvorfor hun ble så glad for at jeg ville bli 

med forklarte hun at under askeonsdagsgudstjenesten ville alle få tegnet et kors av en 

blanding av aske og olje i pannen. Siden det bare var katolikker som fikk askekors på 

askeonsdag ville det da være synlig for alle at hun var katolikk, og derfor var hun redd for å 

gå alene på gaten etter messen. Hun var rett og slett redd for å bli overfalt og banket opp fordi 

det var synlig for alle at hun var katolikk. Det ville være betryggende å ha med meg, både 

fordi vi da var to som gikk sammen, og fordi hun visste at jeg hadde kampsportbakgrunn.  

Med Ashelighs engstelse for at hennes tro og nasjonale tilhørighet skulle bli synlig for alle, 

var jeg i forkant spent på gudstjenestens forløp og stemningen i byen denne dagen. Vi dro 

altså sammen til askeonsdagsgudstjenesten, og fikk hvert vårt askekors i pannen. På vei hjem 

var det ingen som stirret på oss, til tross for askekorset. Tvert imot myldret det med unge og 

studenter med kors i pannen da vi gikk hjemover, og stemningen virket ikke noe annerledes 

enn vanlig. På hjemveien spurte jeg Ashleigh hvor lenge hun ville ha askekorset før hun 
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vasket det bort. Hun svarte ”Vanligvis hele dagen, eller så lenge som mulig, men jeg ville 

aldri gått med det ute etter at det ble mørkt, for da kunne jeg blitt angrepet. Så hvis jeg skulle 

på fest, for eksempel, eller ut, da ville jeg vasket det av. Men hvis ikke ville jeg gått med det 

hele dagen.” (utdrag fra feltnotater, 14.02.2018) 

Resten av turen fortalte hun om det nord-irske utdanningssystemet, der barna enten går på 

katolske eller protestantiske offentlige skoler, og at skolene ofte er kjønnsdelte:  

Tidligere var det nonner som drev de katolske jenteskolene, men de gjør ikke det nå lenger. 

Men på noen katolske skoler bor det fremdeles nonner på skolen. De katolske skolene har 

som regel kapeller og sakristier. 

Men hva er egentlig forskjellen på protestantiske og katolske skoler? Hovedforskjellen er at 

de lærer bort historie og samfunnsfag og den type fag fra forskjellige perspektiver. Så 

katolske barn lærer historien fra katolikkers synspunkt, og protestantiske barn lærer 

historien fra protestantisk synspunkt. 

Men det blir da ikke fred av sånt! Da videreføres jo bare konflikten til senere generasjoner. 

Har du protestantiske venner, for eksempel? Nei, svært få. Jeg vokste jo opp i katolske 

miljøer, og med bare katolske barn rundt meg. Og protestanter hang vi liksom aldri med. Jeg 

gikk ikke på skole med dem, og møtte ikke jevnaldrende protestanter før jeg begynte på 

universitetet. De to gruppene liker generelt ikke hverandre, men du kan ha enkelte venner fra 

den andre gruppa, men generelt liker du ikke de andre. Det er litt som å være imot homofili, 

men du kan ha homofile venner du liker. Eller du kan mislike svarte, men fremdeles ha svarte 

venner som du liker. Og det er derfor vi ikke har hatt regjering det siste året heller. 

Ved senere anledninger kom vi ofte innom temaet religion og nasjonalisme. En gang vi 

snakket om The Troubles og IRA sa hun: Jeg mener, hvis det var nå IRA var aktive... Jeg 

ville ikke blitt en del av dem, men jeg ville forstått hvorfor de gjorde det. Alle ser IRA som 

terrorister, og de gjorde forferdelige ting og drepte folk, men det gjorde protestantene også! 

Og den britiske hæren begikk statsterror, men ingen nevner det noen gang. Det var krig. 

(utdrag fra feltnotater, 26.02.2018) 

På spørsmål om koblingen mellom religion og nasjonalisme, og om relasjonen ville forandres 

på grunn av Brexit svarte hun: Nasjonalisme vil. Religion vil ikke. Det er ikke egentlig tro det 

handler om. (utdrag fra feltnotater, 16.04.2018) 
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3.6.2 Bilsamtaler 
Samtaler med folk jeg møtte kom ofte inn på religion og nasjonalisme når jeg fortalte at jeg 

studerte religionsvitenskap, og skulle skrive masteroppgave om religion, identitet og 

nasjonalisme. 

En del samtaler om religion, konflikt og nasjonalisme fant sted i diverse biler, med både 

bekjente fra trening, og taxisjåfører jeg satt på med. En taxisjåfør jeg spurte om religionens 

betydning i konflikten, hevdet at konflikten handlet ikke om religion mer, den handler om 

politikk. Det handler om identitet. Ingen går i kirken lenger, og kirken har mistet den 

posisjonen den pleide å ha. Den katolske kirken har mistet posisjonen sin, mye på grunn av 

historier om misbruk, som ble rullet opp på 1990- og 2000-tallet (utdrag fra feltnotater, 

07.01.2018). En annen taxisjåfør var mest irritert på myndighetene, og på Brexit: Alt er så 

dyrt her. Og det skal bli enda dyrere på grunn av Brexit. Men jeg bryr meg ikke, jeg har mitt 

irske pass, og kommer til å forbli en del av Europa (utdrag fra feltnotater, 07.10.2018). 

I de tilfellene jeg snakket med mine treningskamerater om religion og nasjonalisme, så 

skjedde det i bil på tomannshånd. Dersom det var flere som satt i samme bilen snakket vi om 

mer hverdagslige og mindre betente temaer. 

En av mine katolske treningskamerater fra Vest-Belfast fortalte meg en kveld at hans barn 

snakket irsk. Han snakket ikke irsk selv, men han syns det var bra at barna lærte irsk på 

skolen, og at det var viktig å ta vare på den irske identiteten. En av mine andre 

treningskamerater, som ikke ville definere seg om hverken katolikk eller protestant, var 

oppgitt over hele situasjonen og konflikten i Nord-Irland. Han var veganer og opptatt av 

buddhistisk filosofi. Han sa: Jeg tror ikke det handler om religion i det hele tatt. Jeg tror det 

bare er en unnskyldning. Jeg mener, hvordan kan de være religiøse, når de gjør det motsatte 

av hva religion lærer dem? (utdrag fra feltnotater, 20.03.2018) 

En tredje ved navn Moses er protestant og er lei av hele det politiske systemet. Han stolte 

ikke på myndighetene, stemte ikke ved valg, og anså halvparten av medlemmene i 

parlamentet for å være ekskriminelle, tilknyttet paramilitære grupper. Moses var i slutten av 

tjueårene, hadde vokst opp i et protestantisk miljø, og gått på protestantisk gutteskole. 

Innimellom kom Moses med bitende bemerkninger om den katolske kirke, blant annet da jeg 

fortalte at jeg ønsket å gjøre et intervju med en katolsk prest. Da sa han syrlig at det var godt 
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for meg at jeg ikke var en liten gutt, med referanse til alle overgrepsskandalene i den katolske 

kirken de siste 20 årene.  

3.7 Avisene 
I løpet av tiden jeg bodde i Belfast kjøpte jeg to aviser, Belfast Telegraph og The Irish News, 

hver dag i to uker, fra 1. til 15. mars, og senere sporadisk dersom overskriftene pekte seg ut 

som relevante for min oppgave. Aviser ble også kjøpt inn den 5. oktober 2018 fordi denne 

dagen markerte 50-årsdagen for utbruddet av The Troubles. Belfast Telegraph og The Irish 

News er de to største regionale avisene i Nord-Irland, med opplag på henholdsvis 39 000 og 

35 000 solgte papiraviser hver dag. Begge er politisk moderate, de dekker hele regionen men 

retter seg mot forskjellig publikum. Belfast Telegraph er den største avisen i Nord-Irland. 

Den er dermed ikke en lokalavis som bare dekker Belfast, til tross for navnet. Belfast 

Telegraph retter seg ikke eksplisitt mot hverken katolikker eller protestanter, men avisens 

historie og den journalistiske vinklingen, blant annet lite fokus på katolske politikere og 

organisasjoner viser at den har røtter i den protestantiske delen av det nordirske samfunnet. 

Den blir utgitt seks dager i uka, mandag til lørdag. 

The Irish News er tydelig myntet på den katolske delen av befolkningen i Nord-Irland. Dette 

kommer til uttrykk på flere måter. For det første indikerer selve navnet, The Irish News at 

avisen retter seg mot den delen av befolkningen som identifiserer seg som irske snarere enn 

britiske. Tradisjonelt sett er det katolikkene som har identifisert seg som irske. For det andre 

dekker The Irish News grundigere og i større grad hendelser som har med katolisismen å 

gjøre. Dette inkluderer intervjuer med katolske prester, samt en ukentlig spalte kalt ”Faith 

matters”, der katolske lærde skriver om deres syn på dagsaktuelle saker og kommenterer 

dagsaktuelle spørsmål.  

Eksemplarene av The Irish News og Belfast Telegraph ble kjøpt i dagligvarebutikker, kiosker 

eller andre utsalgssteder som solgte aviser, stort sett i sentrumsbydeler, eller i bydelen der jeg 

bodde, som er en bydel med blandet befolkning. Tilgangen på avisene varierte. Belfast 

Telegraph var for eksempel vanskeligere å få tak i i enkelte bydeler i Vest-Belfast, som i 

hovedsak var katolske bydeler. The Irish News ble derimot solgt i disse bydelene, sammen 

med andre aviser, både regionale og lokale, som rettet seg mot katolikker.  
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3.7.1 Hva står i avisene? 
Nyhetsbildet som mitt avismateriale dekker er i perioden 1.-15. mars 2018. Det var preget av 

i hovedsak to store saker som er relevant for denne oppgaven: Den ene var Brexit-

forhandlingene, den andre var en skandale i den katolske kirken, der en avdød katolsk prest, 

Finegan, ble anklaget for overgrep mot en rekke gutter over lang tid. Forøvrig fikk en 

voldtektssak også mye oppmerksomhet, der en nordirsk rugby-stjerne ble tiltalt for voldtekt 

av en nordirsk kvinne etter en fuktig kveld.  

Skjemaet under viser en oversikt over relevante saksfelt i perioden 1.-15. mars. I tillegg til 

saker om Brexit-forhandlingene, som er tematisk fokus for denne oppgaven, og Finegan-

saken som omhandler en skandale i Den katolske kirken, har jeg også kartlagt saker om The 

Troubles, den voldelige etnisk-religiøse konflikten i Nord-Irland, samt en rekke sentrale 

verdipolitiske saker: om den protestantiske Oransjeordenen, abort, LGBT og The Irish 

Language Act. Dette er en lov som anses som hovedårsaken til at det ikke har blitt dannet 

noen ny regjering i Nord-Irland i løpet av perioden jeg bodde der. Konflikten går i korte trekk 

ut på at det irsk-nasjonalistiske partiet Sinn Fein har insistert på at irsk språk (gælisk) skal få 

større betydning gjennom The Irish Language Act, og nekter å gå inn i regjering dersom de 

ikke får medhold i dette. Det protestantiske partiet Democratic Unionist Party har på sin side 

nektet å godta reformen, siden den strider mot deres identitet som britisk og Nord-Irland som 

en del av unionen med Storbritannia.  

Saksfelt The Irish News Belfast Telegraph 

Brexit 24 12 

Nasjonalisme/etnisk konflikt 
(sectarian divide) 

3 2 

Finegan-saken 20 8 

Oransjeordenen 2 1 

Abort 6 5 

LGBT 1 4 

The Troubles 7 8 

Irish Language Act 2 1 
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Hvis vi ser på omfanget av saker i undersøkelsesperioden, ser vi at The Irish News publiserte 

dobbelt så mange tekster (ledere, artikler, kronikker) om Brexit som Belfast Telegraph. Når 

det gjelder Finegan-saken publiserte The Irish News 20 saker, mot Belfast Telegraphs åtte. 

Dette viser at The Irish News i større grad enn Belfast Telegraph retter seg til den gruppa som 

identifiserer seg som irsk og katolikker, både praktiserende eller sekulære. Med unntak av 

disse to saksfeltene dekket de to avisene de resterende saksfeltene nesten jevnt – med unntak 

av LGBT-saker, der Belfast Telegraph i litt større grad enn The Irish News publiserte saker 

som omhandlet LGBT. Dermed kan vi si at Belfast Telegraph retter seg mot en mer 

verdiliberal lesergruppe, og hovedsakelig omfatter lesere fra den protestantiske delen av 

befolkningen. Om The Troubles ble det publisert omtrent en sak annenhver dag i begge 

aviser. Disse sakene portretterte i stor grad etterlatte med deres traumer og sorg, eller 

etterlattes reaksjon på løslatelse av tidligere paramilitære, og kan ses som ledd i en langsom 

helingsprosess i det nordirske samfunnet (McCurry, 2018, 16; McKeown, 2018, 11). 

Brexit 

Brexit-sakene dreide seg nesten utelukkende om grensespørsmålet, og forskjellige uttalelser 

knyttet til dette. På den ene siden handlet grense-sakene om i hvilken grad politikere, ofte 

statsminister Theresa May, eller leder av DUP, Arlene Foster, uttalte seg om at en åpen 

grense mot Republikken Irland  og dermed til EU, var uaktuelt (Carty, Devane, 2018, 2; 

Watts, 2018, 10; Hughes, 2018 13; The Irish News, 2018b, 4; Stone, 2018, 6). Statsminister 

May ledet Brexit-prosessen i 2018, og ledet en regjering som etter nyvalget i juni 2017 var 

avhengig av støtte fra DUP i parlamentet i Westminster. DUPs posisjon som regjeringsparti 

styrket deres makt i Storbritannia, noe som også påvirker de politiske forholdene i Nord-

Irland, (utenrikspolitikken reguleres av parlamentet i Westminster, og ikke av det nordirske 

parlamentet). DUP er et parti som er ytre fløy unionistisk og unionen med Storbritannia er en 

av deres hovedsaker. I Brexit-sammenheng har DUP kjempet mot at en tollgrense med 

tilhørende grensekontroll skulle legges et sted i Irskehavet (The Irish News, 2018b, 4; Stone, 

2018, 6). En slik løsning vil medføre at man må fortolle varer mellom Nord-Irland og resten 

av Storbritannia, og at man også måtte vise identitetspapirer ved reise mellom Nord-Irland og 

resten av Storbritannia. 

På den andre siden ønsket særlig Sinn Fein åpen grense mot Irland og dermed også mot EU, 

og pekte på at det var statsminister Mays ansvar å sørge for en avtale der det ikke ville bli 

gjeninnført grenseposter mellom Republikken Irland og Nord-Irland (The Irish News, 2018b, 
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4; Breen, 2018, 5). I tillegg advarte George Mitchell, som er en amerikansk senator og en av 

arkitektene bak Good Friday-avtalen mot å lukke grensen mellom Republikken Irland og 

Nord-Irland, og erklærte at det kunne føre til mer vold i Nord-Irland (Young, 2018, 5; 

Devane, 2018a, 6; Devane 2018c, 4). The Irish News skrev på lederplass at May burde lytte 

til Mitchell fremfor daværende utenriksminister Boris Johnson, i grensespørsmålet, og burde 

etterstrebe en åpen grense for å minske mulighetene for uroligheter i Nord-Irland som følge 

av Brexit (The Irish News, 2018a, 18). Det nordirske parlamentsmedlemmet Wilson uttalte 

også i et intervju at det var til å bli kvalm av at May og DUP var villige til å ofre freden i 

Nord-Irland på Brexits alter (Breen, 2018a, 11). 

Det kan være verdt å merke seg at journalisten Devane den 15.03.2018 publiserte nesten 

samme nyhetssak både i The Irish News og Belfast Telegraph. Dette kan tyde på at de to 

avisene ikke står så langt fra hverandre politisk. På den annen side var artikkelen basert på et 

intervju med Mitchell og besto i stor grad av en gjengivelse av Mitchells utsagn om at 

Storbritannia måtte gjøre sitt ytterste for å forhandle frem en åpen grense mellom 

Republikken Irland og Nord-Irland. Siden Belfast Telegraph ikke har uttalt seg på lederplass 

om grensespørsmålet er det vanskelig å fastslå med sikkerhet hvor avisen befinner seg 

politisk i dette spørsmålet, annet enn at avisen befinner seg på midten politisk, og ikke er et 

talerør for konsevative protestantiske unionister. The Irish News, som har en tydelig uttalt 

målgruppe, nemlig de som identifiserer seg som irske, uttalte på sin side at May bør lytte til 

Mitchell, og kjempe for åpen grense. Dermed kan vi si at de to avisene henvender seg til 

lesere uten ekstreme etnisk-religiøse synspunkter, og at begge aviser befinner seg på midten i 

det politiske landskapet. 

Abort 

Siden folkeavstemningen i Republikken Irland først ble holdt den 25. mai, to måneder etter 

min avisperiode (1.-15. mars), er mitt materiale i hovedsak preget av den politiske debatten i 

forkant av folkeavstemningen om legalisering av abort (The Irish News, 2018c, 15;  Phelan, 

2018, 18). I denne perioden, såpass kort tid før folkeavstemningen, er det relativt få innlegg 

for eller mot abort. Abort er riktignok et tema i Faith Matters-spalten i The Irish News, der en 

katolske prest  forteller om forholdet til sin mor, og sin storesøster med Downs, og hvor ille 

det hadde vært om hun ikke hadde vært i hans liv, fordi staten hadde åpnet for abort 

(McGrattan, 2018, 28-29). En kronikk i Belfast Telegraph peker på sin side på at når 100 000 
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abortmotstandere demonstrerte i Dublin, viste det en dyp uenighet i den irske befolkningen 

rundt legalisering av abort (Maginess, 2018, 20). 

I etterkant av folkeavstemningen fulgte det flere oppslag om abortsaken, der nordirske 

(kvinner) krevde at også Nord-Irland legaliserte abort (McHugh, 2018, 4). Side om side med 

sakene om kvinner som krevde legalisering av abort sto det om de som var motstandere av 

legal abort (pro life), deriblant en katolsk prest som uttalte at de som i folkeavstemningen i 

Republikken hadde stemt for legalisering burde skrifte det dersom de var kristne (Holland, 

2018, 4). På forsiden av Belfast Telegraph sto ikke abortsaken omtalt i dagene etter 

folkeavstemningen. I nettutgaven av Belfast Telegraph, finner jeg bare én sak fra dagene i 

etterkant av valget, som fremhever at legalisering av abort regnes som et stort fremskritt for 

Republikken Irland av abortforkjempere (pro choice) (Belfast Telegraph, 2018c). 

Dekningen av abortsaken i Belfast Telegraph og Irish News viser at det finnes en 

verdikonflikt mellom sekulære og religiøse i Nord-Irland. På den ene siden har nordirske 

kvinner uavhengig av etnisk/religiøs tilhørighet gått sammen for å kreve legalisering av abort 

i Nord-Irland etter folkeavstemningen om legalisering av abort i Republikken Irland. På den 

andre siden har Den katolske kirke et klart standpunkt mot legalisering av abort, og en prest i 

Den katolske kirken uttalt seg negativt om abort og uttalt at de katolikker som har stemt for 

legalisering av abort burde skrifte for det. På protestantisk verdikonservativ side står 

Democratic Unionist Party, som nekter å vedta legalisering av abort, siden det strider mot 

deres kristne verdier. I mediene har det imidlertid ikke kommet frem noen verdikonflikt 

mellom katolikker og protestanter i abortsaken, som altså ikke sto på den politiske agendaen i 

Nord-Irland i forkant av folkeavstemningen i Republikken Irland. 

Kirkelige saker 

I perioden 1.-15. mars var det særlig én sak som fikk stor oppmerksomhet i begge aviser. Den 

2. mars kom nyheten om at den avdøde nordirske katolske presten Malachy Finegan (død 

2002) ble anklaget for å ha misbrukt tolv gutter i en periode på flere tiår (O’Boyle, 2018, 8; 

Archer, 2018, 5). En høyt respektert biskop i Nord-Irland, ved navn McAreavey, trakk seg fra 

alle kirkelige verv fordi han hadde holdt gudstjeneste sammen med Finegan. Han uttalte i et 

intervju i Belfast Telegraph at han med Finegan-saken hadde begynt å stille spørsmål ved sin 

egen tro (Belfast Telegraph, 2018a, 32). Skandalen vokste i omfang da det kom frem at en 

juridisk rådgiver allerede i 1995 hadde rådet en katolsk biskop til å melde Finegan til politiet, 
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men at saken hadde blitt dysset ned. Senere kom det også frem at den tidligere presidenten 

Mary McAleeses bror også hadde blitt misbrukt av Finegan, og at han i voksen alder hadde 

dødd av medikamentmisbruk (Morris, 2018 8; McGonagle, 2018b, 3). 

Utover Finegan-saken fikk den katolske kirken lite oppmerksomhet i avisene. Den tidligere 

irske presidenten gikk i et  intervju hardt ut mot den katolske kirken i anledning kvinnedagen, 

og uttalte at ”the Catholic Church is an empire of misgony”, med gammeldagse holdninger 

rundt homofobi, anti-abort og at den katolske kirken derfor ikke ville være en kirke for 

fremtiden (McGonagle, 2018, 10). Det var i undersøkelsesperioden ingen saker om 

protestantiske kirkesamfunn, men dette var tilfeldig, for det var saker som omhandlet 

protestantiske kirkesamfunn utenfor undersøkelsesperioden. 

Nasjonalisme/etnisk konflikt 

Begge avisene var forsiktige i sin omtale av saker som omhandlet den etniske konflikten 

mellom katolikker og protestanter. Den 5. oktober 2018, som markerte 50-årsdagen for 

utbruddet av The Troubles var det for eksempel ingen avisoppslag som tydelig markerte 

dette. Midt inni Belfast Telegraph var det to oppslag, men dette var ikke annonsert på 

forsiden (Belfast Telegraph, 2018b, 12-13; Curran, 2018, 31). Begge sakene handlet om 

hvordan menneskerettighetsmarsjen i Derry ble angrepet den 5. oktober 1968, og hvordan det 

ble begynnelsen på the Troubles. Ed Currans kronikk (tidligere redaktør i Belfast Telegraph) 

analyserte hvordan angrepet på marsjen i Derry også påvirket og splittet unionistene i to 

fløyer; de litt mer moderate Ulsterunionistene, og de mer radikale unionistene knyttet til 

Democratic Unionist Party og kretsen rundt den svært antikatolske pastoren og politikeren 

Ian Paisley (Curran, 2018, 31).  

I The Irish News var det en liten sak om en minnemarsj i Derry for alle som døde i løpet av 

The Troubles (McKinney, 2018, 8). I gatebildet forøvrig ble det, som nevnt over, hengt opp 

Union Jacks, unionistflagg, oransje og enkelte Ulster Volunteer Force-flagg, og bannere i 

protestantiske/unionistiske bydeler i sør og øst i Belfast. Ulster Volunteer Force (UVF) er en 

protestantisk paramilitær gruppe under The Troubles. Det at disse flaggene ble hengt i 

lyktestolper, og ikke har pleid å henge der tidligere, tyder på at det var for å markere nettopp 

50-årsdagen for utbruddet av The Troubles.  

Noen spor av en pågående etnisk konflikt kunne man likevel finne i avisene. Blant annet førte 

det til protester da politiet og militæret ønsket å stille opp på en karrieredag som ble arrangert 



	 54	

på en katolsk skole denne dagen (Simpson, 2018, 14). Videre kunne en lese i Belfast 

Telegraph at den britiske sikkerhetstjenesten, MI5s terrorvurdering var at faren for 

terrorangrep i Nord-Irland (fra nordirer) var ”høyst sannsynlig” (4/5) (Woodward, 2018, 26). 

Det gikk også av en bombe utenfor Conflict Resolution Services Ireland i Vest-Belfast, men 

ingen ble skadet eller drept (Morris, 2018b, 1). Tagging på en Oransjehall, der medlemmer av 

Oransjeordenen samles for å holde møter, ble omtalt av DUPs leder Arlene Foster som en 

forbrytelse motivert av sekterisme (Morris, 2018c, 11). Men det var også saker av forsonende 

karakter, som en sak i Belfast Telegraph om en ordfører fra DUP som holdt taler på irsk 

(Breen, 2018c, 9). Fraværet av debatt om verdispørsmål (abort) og avisenes forsiktige omtale 

av The Troubles kan tyde på at den etniske konflikten fortsatt er såpass vanskelig at avisene 

unngår å skape debatt om temaene, fordi debatten kan få konflikten mellom katolikker og 

protestanter til å blusse opp. 
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4 Fører vold i nær historie til politisk 
handlingslammelse og til mangel på 
offentlig debatt? 

I dette kapittelet vil jeg undersøke det første underspørsmålet, nemlig hvorvidt vold i nær 

historie fører til politisk handlingslammelse, og om det er til hinder for en levende offentlig 

debatt. For å kunne gjøre dette vil jeg først redegjøre for teori knyttet til etniske grupper og 

etniske konflikter, og undersøke hvordan disse teoriene kan anvendes på Nord-Irland. Her vil 

teoriene til Fredrik Barth (1969), John Coakley (1992), Theodor Hanf (1994) og Claire 

Mitchell (2006a) bli anvendt. Uten teoriene rundt etniske konflikter blir det vanskelig å forstå 

hvorfor det har blitt innført konsosiert demokrati i Nord-Irland, selv med det historiske 

bakteppet som ble trukket opp i kapittel 2. Deretter vil jeg redegjøre for begrepet konsosiert 

demokrati, som er den styreformen som anvendes i Nord-Irland. Den legger særlig vekt på å 

håndtere den etniske konflikten mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland. Diskusjonen 

rundt om vold i nær historie fører til politisk handlingslammelse vil i hovedsak være en 

teoretisk diskusjon. I delen om en levende offentlig debatt vil jeg i hovedsak ta utgangspunkt 

i mitt materiale, og sette det opp mot Mitchell. 

4.1 Etniske grupper og etnisk konflikt: Nord-Irland som 

case study 
Innen sosialantropologien dominerer teorier om at etniske grupper er sosialt konstruerte 

(Barth, 1969; Danforth, 1995; Eriksen, 1991; Eriksen, 2002). Før den norske 

sosialantropologen Fredrik Barths banebrytende antologi Ethnic groups and bounaries. The 

social organisation of Culture Difference (1969) ble etniske grupper ansett som grupper med 

felles opprinnelse, kultur, historie og språk (Danforth, 1995, 13; Barth, 1969, 10-11). Med 

Barth (1969) skjedde et skifte i sosialantropologien. Etniske grupper, argumenterte Barth, er 

først og fremst sosialt konstruerte grupper, som trekker skillelinjer mellom de som tilhører 

gruppen og de som ikke gjør det (Barth, 1969, 10). Det som forener medlemmene av en 

etnisk gruppe er trekk som felles historie, språk og kultur, for å kunne definere seg i kontrast 

til andre som ikke deler disse trekkene. 

Theodor Hanf (1994) er enig med Barth i at felles språk, opprinnelsesfortelling og religion er 

lite relevant for å definere etnisitet, men argumenterer samtidig for at religiøs tilknytning kan 
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være kraftigere enn andre sosiale eller kulturelle kjennetegn. Ifølge Hanf er religion og 

ritualer langt mer stabile strukturer over tid og påvirkes mindre av sosiale endringer enn 

andre kulturelle uttrykk, fordi religion er dypt befestet i sosialiseringsprosesser, ofte fra tidlig 

barndom (Hanf, 1994, 11-12). 

Dersom det finnes flere etniske grupper i en stat er det som regel én av gruppene som er 

privilegert, og som er sikret sosioøkonomiske ressurser i større grad enn den eller de andre 

gruppene (Coakley, 1992). Som regel, men ikke alltid, er den dominante gruppen i majoritet 

innad i staten. Minoritetsgruppen(e) er mindre privilegert og har i mindre grad tilgang til 

sosioøkonomiske ressurser enn den dominante gruppen. Etniske konflikter, som er konflikter 

mellom ulike etniske grupper, som regel innad i en stat, oppstår først og fremst på grunn av 

skjevfordelt tilgang til sosiale og økonomiske ressurser. Identitetsmarkører, som kultur, 

religion og språk blir trukket frem for å markere forskjell på gruppene, og for å ekskludere 

andre, men dypest sett er det ifølge Coakley ikke disse konflikten egentlig handler om. 

Ut i fra denne tankegangen handler konflikten i Nord-Irland om ulikhet mellom katolikker og 

protestanter, der de er uenige om hvordan staten skal være strukturert. Protestantene, som 

utgjør majoritetsgruppen i Nord-Irland, ble favorisert av staten ved opprettelsen i 1921, og 

frem til The Troubles brøt ut på slutten av 1960-tallet. Katolikkene utgjorde på midten av 

1900-tallet en drøy tredjedel av befolkningen, men var likevel ute av stand til å utøve politisk 

innflytelse (Todd, 2009, 343). Også før opprettelsen av Nord-Irland i 1921 ble katolikkene 

diskriminert til fordel for protestantene, blant annet ved at katolikker ikke kunne velges inn i 

parlamentet før i 1829.  

For å håndtere etniske konflikter finnes det ulike fremgangsmåter (Coakley, 1992). Noen 

ekstreme fremgangsmåter tar sikte på at den dominante gruppen skal bli den eneste gruppen i 

staten. Blant disse finner vi folkemord, utveksling av befolkning, der to land bytter grupper, 

som Tyrkia og Hellas gjorde i 1922, eller at landegrenser trekkes på nytt. Andre 

fremgangsmåter tar sikte på at de etniske gruppene skal leve i samme stat. Her finnes det 

både undertrykkende og inkluderende fremgangsmåter. Assimilering, som ifølge Coakley 

(1992) er den mest brukte fremgangsmåten for å håndtere etniske konflikter, undertrykker 

andre kulturer enn den ikke-dominante. Dette skjedde blant annet med den samiske 

befolkningen i Norge på midten av 1900-tallet. Men det finnes også inkluderende strategier, 

som beskytte minoriteters rettigheter både gjennom lovfestede rettigheter, og/eller gjennom 
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demokratisk representasjon i parlamentet. Konsosiert demokrati er en av styringsmodellene 

som kan anvendes for å håndtere etniske konflikter, og som er anvendt i Nord-Irland. 

4.1.1 Religions betydning for den etniske konflikten i Nord-Irland 
Hvilken rolle spiller så religion oppi alt dette? Som tidligere nevnt handler etniske konflikter 

ifølge Coakley om tilgangen til sosioøkonomske ressurser, og faktorer som språk, religion og 

identitet fungerer som identitetsmarkører som markerer forskjellene mellom de ulike 

gruppene, men som i seg selv spiller en underordnet rolle, og i liten grad er en årsak eller 

driver til at det oppstår etniske konflikter i utgangspunktet.  

På samme måte argumenterer McGarry og O’Leary (1995) at den religiøse merkelappen på 

katolikker og protestanter i Nord-Irland egentlig er en etnisk merkelapp, og ikke har noe med 

religion å gjøre. Religiøs praksis er ifølge McGarry og O’Leary et uttrykk for tilbedelse av 

hver sin nasjonalstat, og ikke de ulike religionene i seg selv (McGarry, O’Leary, 1995, 212). 

Innen statsvitenskapen er det et utbredt syn at religion i hovedsak er en markør for de etniske 

gruppene (Clayton, 1998; Hayes og McAllister, 1999; McGarry, O’Leary, 1995; Moxon-

Browne, 1984). Samtlige argumenterer for at religion egentlig ikke har noe med konflikten i 

Nord-Irland å gjøre, men at konflikten snarere handler om etniske, kulturelle, politiske og 

sosioøkonomiske forskjeller snarere enn religiøse. 

Det er forøvrig ikke konsensus blant statsvitere rundt dette. Flere  argumenterer for at religion 

er en viktig komponent i konflikten mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland, både 

historisk, men også i samtiden (Mitchell, 2006a; Mitchell, 2006b; Ganiel og Dixon, 2008; 

Badham, 1988). Disse anerkjenner de andre faktorenes betydning i konflikten, som klasse, 

tilgang på (sosio)økonomiske ressurser, følelse av nasjonal tilhørighet og så videre, men 

aksepterer ikke at konflikten er en ren etnisk konflikt der religion ikke spiller noen rolle. 

Badham argumenterer for at konflikten mellom nybyggerne og de lokale irene på 1600-tallet 

neppe ville vart i over 400 år hvis ikke den hadde religiøse komponenter (Badham, 1988). 

Det samme mener også Claire Mitchell, når hun påpeker at det religiøse skillet har vært det 

dominerende skillet mellom katolikker og protestanter siden 1600-tallet (Mitchell, 2006a, 

59).  

Den nordirske (protestantiske) religionssosiologen Claire Mitchell argumenterer for at 

religion spiller en rolle i den nordirske konflikten. I Religion, Identity and Politics in 
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Northern Ireland. Boundaries of Belonging and Belief  (2006a) lister hun opp fem 

hovedargumenter for at religion er en viktig del av nordirsk identitet: 

For det første gir de religiøse institusjonene støtte til hver sine politiske partier, saker og 

fløyer. Mitchell peker for eksempel på at den katolske kirken tradisjonelt har sterk tilknytning 

til irsk nasjonalisme, selv om den katolske kirken ikke har knyttet seg til ett bestemt politisk 

parti (2006a, 41). Den katolske kirken har også i stor grad deltatt i strukturering av det sosiale 

livet til sine medlemmer, blant annet gjennom utdanningssystemet. Den protestantiske siden 

er mer fragmentert enn den katolske, med flere ulike protestantiske kirker, deriblant Church 

of Ireland og presbyterianere som er blant de største protestantiske kirkesamfunnene. Likevel 

har også protestantisk kristendom påvirket nordirsk politikk, ved å være toneangivende i en 

rekke saker, men også ved at protestantiske geistlige har deltatt i politikken. Særlig tett er 

knytningen mellom enkelte protestantiske geistlige, gjerne antikatolske, og det politiske 

partiet Democratic Unionist Party, som i skrivende stund er en del av den britiske regjeringen 

ledet av Theresa May. Et av de mest kjente eksemplene på protestantiske politikere er Ian 

Paisley, grunnlegger av både Democratic Unionist Party og Free Presbyterian Church. Både 

menigheten og det politiske partiet er radikalt unionistiske, sterkt antikatolske og verdimessig 

konservative. Selv om protestantismen og katolisismen på ulike måter har bidratt i nordirsk 

politikk er begge ifølge Mitchell toneangivende: 

Politicians recognize that the churches play a unique social role in their respective communites 

and have an ability to reach a wide audience. Thus, most politicians have prioritized their 

relationships with the churches, remaining on friendly terms, consulting with them om political 

and cultural issues and often working in partnership with them. This adds legitimacy to political 

actors who in return often shy away from introducing policies that would incur the churces 

opposition (Mitchell, 2006a, 56) 

Det andre argumentet Mitchell tar opp er skillelinjene i konflikten i Nord-Irland, der den 

religiøse skillelinjen har vært den dominerende siden 1600-tallet (Mitchell, 2006a, 59). Selv 

om de religiøse merkelappene kan ha lite religiøst innhold for mange argumenterer Mitchell 

for at analysen ikke må stoppe der av den grunn: ”It does not follow that religion is nothing 

more than an empty boundary marker for most people.” (Mitchell, 2006a, 67) Politiske, 

kulturelle og religiøse ideer overlapper hverandre og gir merkelapper mening, skriver hun. 

Som eksempel trekker Mitchell frem at katolsk kulturell identitet er avhengig av 

kirkestrukturer, blant annet gjennom utdanningssystemet. Uten de katolske skolene, som er 
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drevet i regi av den katolske kirken, med katolsk lære og katolske verdier, hadde heller ikke 

den katolske kulturelle identiteten vært hverken like tydelig eller utbredt. 

Det tredje argumentet Mitchell tar opp er at religion skaper sosiale bånd gjennom ritualer 

(2005, 69). Her trekker hun linjer fra Durkheims teori om hvordan kollektive ritualer 

opprettholder samfunnet. Ifølge Mitchell legger Durkheim for stor vekt på samfunnet fremfor 

individet, men hun finner likevel Durkheims teori nyttig når hun analyserer forholdet mellom 

religiøs praksis og konstruksjon av fellesskap. Ritualer bidrar ikke bare til å uttrykke, men 

også til å konstruere gruppetilhørighet, ifølge Mitchell (2006a, 79). I likhet med Morrow et. 

al påpeker Mitchell at det er vanskelig å definere hvor religiøst fellesskap begynner og 

slutter, og stiller spørsmål om hvorfor man skal trekke et skille mellom sosiale aktiviteter og 

religiøst fellesskap (Morrow et. Al. 1991, 10; Mitchell, 2006a, 71).  

I Nord-Irland ble de vanlige katolske ritualer brukt for å konstruere og uttrykke 

gruppetilhørighet. Denne gruppetilhørigheten var ikke bare religiøs, den var også politisk og 

knyttet til irsk nasjonalisme. Crilly slår fast at religion ikke bare er et privat anliggende, men 

er dypt forankret i opplevelsen av et trosfellesskap (Crilly, 1998, 41). Jennifer Todd går enda 

lenger, og hevder at den nordirske katolske nasjonalismen er en forlengelse av det katolske 

fellesskapet, som har sterke strukturer i samfunnet (Todd, 1990, 35). 

Siden protestantene har vært mer religiøst fragmentert enn katolikkene, og den protestantiske 

læren legger større vekt på individuell tro og samvittighet enn katolisismen er ikke 

protestantismen like opptatt av ritualer og derfor har ikke ritualer i like stor grad bidratt til å 

konstruere gruppetilhørighet (Mitchell, 2006a). Likevel har protestantiske ritualer som bønn 

og andakt bidratt til å forme og bekrefte protestantenes identitet på det individuelle plan. Selv 

om utøvelse av protestantiske ritualer i fellesskap ikke har hatt den samme samlende effekten 

som utøvelse av katolske ritualer, har protestanter hatt gudstjenester og møter som har vært 

en viktig praktisk mekanisme for å skape felles forståelse, forventninger og oppførsel. 

Det fjerde og femte argumentet konsentrerer seg om sammenhengen mellom religion og 

ideologi, og teologi og politikk. Her argumenterer Mitchell for at ideologier som ikke er 

understøttet av, eller støtter seg på religion har et svakere sosialt grunnlag, og har blitt mindre 

koherente og relevante over tid. (Mitchell, 2006a, 114)  Derfor er religion, både historisk og i 

dag, en viktig del av konflikten. Siden konflikten er så gammel, så er ideologier som er 

understøttet eller støttet av religion, både katolske og protestantiske, både en årsak til og et 

resultat av konflikten. Her er det et toveisforhold mellom politikk og religion, der begge 



	 60	

påvirker hverandre. Dette henger tett sammen med Mitchells første argument om religiøse 

institusjoners støtte til politiske fløyer. 

På det teologiske plan har det blant katolikkene vært liten sammenheng mellom teologisk 

innhold og politiske holdninger blant katolikker, ifølge Mitchell (2005, 130). Den nære 

relasjonen mellom religiøst fellesskap og politisk fellesskap har nettopp dreid seg om 

fellesskapet, som delvis blir skapt og bekreftet gjennom den kollektive utøvelsen av religiøse 

ritualer, men der ritualene og teologien i seg selv har hatt lite politisk innhold. Blant 

protestantene er det i noe større grad en sammenheng mellom teologisk innhold og politiske 

holdninger (Mitchell, 2006a). Særlig gjelder dette holdninger knyttet til antikatolisisme, med 

Ian Paisleys DUP og Free Presbyterian Church som det mest fremtredende eksempelet.  

4.2 Konsosiert demokrati (consociationalism) som en vei 

til fred? Eller politisk handlingslammelse? 
Som vist i kapittel 2 og 4.1 er den etniske konflikten i Nord-Irland dyptgående, og med flere 

parallelle konfliktområder, der både identitet, religion, økonomi og ønske om politisk 

påvirkningsevne har vært viktige komponenter. For å håndtere den etniske konflikten ble det 

etter Good Friday-avtalen (1998) innført konsosiert demokrati som styreform. Konsosiert 

demokrati (consociationalism) er altså en maktfordelingsmodell som har til hensikt å 

stabilisere fragmenterte og ustabile demokratier, og blir ofte brukt i stater med store 

minoriteter. Konsosierte demokratier har to hovedtrekk (Lijphart, 1969, 213). Det første er at 

grupperingene i staten er proporsjonalt representert i parlamentet. Det andre er at vetorett blir 

gitt til enkelte grupper. Dette gjelder de dominerende gruppene i samfunnet. Dominerende 

grupper er som regel majoritetsgruppen, pluss en eller flere store minoritetsgrupper. 

Konsosiert demokrati bygger på en teori om at diskrimineringen av de ulike gruppene i 

samfunnet er årsaken til at staten blir ustabil. I Nord-Irland utgjør protestanter og katolikker 

de dominerende gruppene. Andre minoriteter som tilhører ikke-dominerende grupper er for 

eksempel LGBT-grupper, eller andre religiøse og etniske minoriteter, som for eksempel 

pakistanske eller italienske innvandrere. 

Proporsjonal representasjon innebærer at alle relevante grupper i samfunnet er representert i 

beslutningsprosesser (Selway og Templeman, 2012, 1545). Det er disse gruppene (og ingen 

andre), som blir inkludert i beslutningsprosessene, og som utgjør de dominante gruppene. 

Viktige beslutninger, som å fatte vedtak om nye lover, eller lovendringer, krever ikke bare 
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ordinært flertall, men et ’cross-community’-flertall, det vil si et flertall der de dominante 

gruppene i fellesskap enes om vedtaket (kvalifisert flertallsvedtak). For at cross-community 

vedtak skal kunne fattes, må en viss prosent av hver av de dominante gruppene stemme for, 

og andelen må som regel være over 50%.  

Regjeringen i konsosierte demokratier består ofte av store koalisjoner, der deltagere fra alle 

de dominante gruppene er representert. I Nord-Irland må regjeringen (The Executive 

Committee) utgå fra det største katolske og det største protestantiske partiet, som følge av 

bestemmelsene i Good Friday-avtalen og den påfølgende Northern Ireland Act (1998). Det 

var brudd på denne bestemmelsen som var årsaken til at Nord-Irland ble direktestyrt av den 

engelske regjeringen i perioden 2002-2007. Årsaken var at det radikale protestantiske partiet 

Democratic Unionist Party nektet å sitte i regjering med Sinn Fein, som de mente hadde 

altfor tette bånd til IRA og voldelig terror. 

Vetoretten blir gitt til de dominante gruppene, for at de skal kunne beskytte sine vitale 

interesser, og for å forhindre diskriminering av minoriteter (McCulloch, 2017, 2). Allison 

McCulloch definerer vitale interesser (vital interests) som ”those interests that include issue 

areas central to the group’s well-being, survival and sense of itself.” (McCulloch, 2017, 6-7) 

Forskerne skiller mellom restriktiv og permissiv (permissive) vetorett. Restriktiv vetorett 

begrenser bruken av veto til visse saksområder, som språk, kultur og identitet eller lignende. 

Disse er som regel nedfelt i statens grunnlov. Permissiv vetorett, derimot, åpner for bruk av 

veto i alle lovsaker. I Nord-Irland praktiseres permissiv vetorett. Statsviteren Arend Lijphart 

(1977, 37), som regnes som en av de viktigste bidragsyterne innen teori om konsosierte 

demokratier, hevder at den gjensidige trusselen om å nedlegge veto gjør overforbruk av 

vetoretten lite sannsynlig. Andre argumenterer for at vetoretten kan virke destabiliserende på 

den politiske situasjonen (McCulloch, 2017, 4). 

Lijphart mener at følgende elementer må være tilstede for at et konsosiert demokrati skal 

fungere (Lijphart, 1969, 216): De politiske elitene må ha evne til å imøtekomme avvikende 

interesser og krav fra subkulturer. For å kunne gjøre dette er det nødvendig at de politiske 

elitene som er i konflikt med hverandre er i stand til å møtes på tvers av interessekonflikter, 

som igjen er avhengig av deres forpliktelse til systemet for at det skal kunne opprettholdes. 

Lijpharts siste poeng er at det er nødvendig at de politiske elitene faktisk forstår faren av 

politisk fragmentering, som dermed vil styrke deres forpliktelse til samarbeid for at systemet 

skal opprettholdes. I Nord-Irland har de bare delvis lykkes med å oppfylle de fire elementene 
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Lijphart mener må være tilstede for at et konsosiert demokrati skal fungere. De politiske 

partiene klarer i perioder til en viss grad å samarbeide på tvers av interessekonfliktene, men i 

enkelte tilfeller har særinteresser hos den ene etniske gruppa blokkert for samarbeid på tvers 

av konflikten. 

4.2.1 Fungerer bruken av konsosiert demokrati i Nord-Irland? 
Det konsosierte demokratiet i Nord-Irland er altså innført for å skape fred i et samfunn som 

var preget av etnisk konflikt og vold. I Nord-Irland utøvde unionistene fra opprettelsen av 

regionen i 1921 flertallstyranni overfor katolikkene, som med sine 35% av befolkningen 

utgjorde en stor minoritet. Dette førte til sosial uro, som igjen ledet til The Troubles, og 30 år 

med (lavintens) borgerkrig. Men er konsosierte demokratier et effektivt virkemiddel for å 

skape fred i ustabile demokratier, og for å håndtere etniske konflikter?  

Kritikere av modellen har argumentert for at konsosiert demokrati er ubrukelig på grunn av 

forutsetningen om at rivaliserende etniske grupper, som i utgangspunktet er i konflikt med 

hverandre, må samarbeide for at systemet skal fungere (McGarry, 2001/2, 283). McGarry 

hevder derimot i sin artikkel ”Consociational Theory and Northern Ireland’s Good Friday 

Agreement” (2001/2, 297) at konsosierte demokratier er den eneste formen for demokrati 

som kan bli akseptert i dypt splittede stater, og at det derfor er mer effektivt for å håndtere 

etniske konflikter enn andre modeller. Som eksempel for å underbygge argumentasjonen 

viser McGarry til at den politiske situasjonen i Nord-Irland ble stabilisert etter inngåelsen av 

Good Friday-avtalen og overgangen til konsosiert demokrati (McGarry, 2001/2). 

Selway og Templeman, derimot, hevder i artikkelen ”The Myth of Consociationalism? 

Conflict Reduction in Divided Societies” at kombinasjonen av proporsjonal representasjon og 

parlamentarisme kan forverre bruken av politisk vold, snarere enn å føre til en nedgang i bruk 

av vold (Selway, Templeman, 2012, 1543-44). Ifølge Selway og Templeman leder 

kombinasjonen av proporsjonal representasjon og parlamentarisme til et hardere politisk 

klima i delte samfunn snarere enn å bygge koalisjoner på tvers av etniske grupper og fremme 

samarbeid (Selway, Templeman, 2012, 1547). Et annet problem med konsosierte demokratier 

er at det er en lite effektiv styringsform fordi den proporsjonale representasjonen sammen 

med parlamentarisme innebærer at styresmaktene blir lammet dersom de ulike gruppene ikke 

kommer til enighet. 
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McGarry brukte som tidligere nevnt Nord-Irland som eksempel for å underbygge sitt 

argument om at konsosierte demokratier kan føre til mer stabile stater og politiske 

institusjoner i samfunn preget av etniske konflikter. På det tidspunktet artikkelen ble skrevet 

(2001/2) var også den politiske situasjonen i Nord-Irland langt mer stabil enn under The 

Troubles. Men så ble Nord-Irland satt under direktestyre mellom 2002 og 2007 som følge av 

at unionistene trakk seg fra regjering, fordi de nektet å samarbeide med de irske 

nasjonalistene. Fra Januar 2017 og frem til skrivende stund (mai 2019) har landet heller ikke 

hatt noen regjering, fordi det radikale protestantiske partiet Democratic Unionist Party har 

nektet å godta det radikale irske nasjonalistiske partiet Sinn Feins krav om irsk språkreform. 

Nord-Irland kan dermed brukes for å underbygge teorier om at konsosierte demokratier ikke 

fungerer, siden de politiske institusjonene har kollapset i lange perioder ved to anledninger i 

løpet av 20 år, og ført til langvarige politiske kriser. Et motsvar til denne typen 

argumentasjon er at det ikke finnes noen annen modell som har vist seg å være mer effektiv. 

Også vetomekanismen kan destabilisere eller lamme de politiske institusjonene i et konsosiert 

demokrati. I Nord-Irland praktiseres som nevnt permissiv vetorett, det vil si at for at for at det 

skal bli fattet et vedtak, så må vedtaket ha støtte fra begge de dominante gruppene (cross-

community vote). Det åpner for at de dominante gruppene i praksis kan blokkere enhver sak, 

ikke bare saker knyttet til særlige interesser. Byrne og McCulloch peker på at interessen for 

saker utenfor den etniske konflikten ikke blir prioritert, og at disse sakene fremstår som 

mindre viktige enn saker knyttet til den etniske konflikten (Byrne, McCulloch, 2018, 3). 

Dette bidrar også til å gjøre det vanskeligere for andre grupper enn de dominante å få 

gjennomslag i politiske saker.  

I tillegg til den permissive vetoordningen har de dominante gruppene en 

sikkerhetsmekanisme kalt The Petition of Concern som kan blokkere kvalifiserte vedtak 

(vedtak som har enighet på tvers av de dominante gruppene) ved at 30 folkevalgte signerer en 

Petition of Concern. Hensikten med the Petition of Concern er at den skal fungere som en 

sikkerhetsmekanisme for å forhindre undertrykkelse av minoriteter (Northern Ireland Act, 

1998, paragraph 42), men ifølge McCulloch består tolv prosent av the Petition of Concern av 

ikke-etniske saker, slik som i abortspørsmål og spørsmål om LGBT-rettigheter (McCulloch, 

2017; Nagle, 2016). Democratic Unionist Party har blant annet fylt ut Petition of Concern for 

å blokkere lovgivning som åpner for å la homofile gifte seg. 
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Vi ser altså at konsosiert demokrati kan være en effektiv ordning for å håndtere etniske 

konflikter og minske bruken av vold, men gjør det vanskelig å løse konflikten. 

Maktfordelingen innebærer at de dominante gruppene i samfunnet deler makt for å skape 

stabilitet, men dette fører ikke nødvendigvis til at gruppene nærmer seg hverandre, men 

snarere at de samarbeider til tross for forskjellene. Den protestantiske presten George som jeg 

intervjuet i forbindelse med feltarbeidet var blant dem som pekte på at holdningene 

kirkesamfunnene i mellom hadde myknet etter inngåelsen av Good Friday-avtalen, fordi 

avtalen hadde satt en stopper for bruken av vold og drapene tok slutt. 

Den irske statsviteren Jennifer Todd skriver i sin bok Identity Change after Conflict at 

konflikten i Nord-Irland tok slutt etter inngåelsen av Good Friday-avtalen (Todd, 2018, 3). 

Dette er jeg uenig i. I Nord-Irlands tilfelle vil jeg hevde at konflikten mellom protestanter og 

katolikker fremdeles pågår, men at den har gått fra å være voldelig til å bli en fastfrosset 

konflikt.   

En årsak kan være at protestantene og katolikkene fortsatt blir sosialisert inn i forskjellige 

virkelighetsoppfatninger, blant annet gjennom utdanningssystemet (Sommerville, et al. 2011, 

550). I Nord-Irland fordeles barna på ulike skoler, der barn som tilhører den katolske delen av 

befolkningen går på katolske skoler, og barn tilhørende den protestantiske delen av 

befolkningen går på protestantiske skoler. Noen svært få barn går på blandingsskoler. Dette 

fører til at katolske og protestantiske barn og ungdommer ikke får felles undervisning før på 

universitetsnivå, for de som velger (og har råd til) å ta universitetsutdannelse. Når barna går 

på forskjellige skoler, delt etter hvilken etniske gruppe de tilhører, så bidrar det til å 

opprettholde kløften mellom de to gruppene. Dermed blir ikke konflikten løst, men snarere 

fastfrosset, fordi barna blir lært sin gruppes versjon av den pågående konfliktens historie.  

Dette kaller den belgiske religionssosiologen Karel Dobbelaere pillarisering (Dobbelaere, 

2000, 181). Pillarisering innebærer at samfunnet blir organisert rundt pillarer, som er religiøst 

eller ideologisk baserte. Disse pillarene er komplekse organisatoriske strukturer som fyller 

medlemmenes behov. For eksempel kan en katolikk bli født på et katolsk sykehus, gå på 

katolsk skole og lese katolske aviser, og leve hele sitt liv innenfor et katolsk fellesskap. 

Pillarisering kan føre til utvikling av parallellsamfunn, ved at ulike grupper lever separate liv 

atskilt fra den andre gruppa. Dette er tilfelle i Nord-Irland, der de fleste bor i enten 

protestantiske eller katolske nabolag, går på protestantiske eller katolske skoler, og leser 

aviser som er myntet på katolikker eller protestanter.    
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Min katolske informant Ashleigh hadde gått på katolsk skole frem til hun begynte på 

universitetet, og hadde heller ikke omgått protestantiske barn utenom skolen. Hun fortalte at 

man i utgangspunktet ikke likte den andre gruppen, selv om man kunne ha enkelte venner fra 

den andre gruppen man likte. Det var også tilfelle for en av de andre katolske studentene 

Eileen, samt Moses som hadde gått på protestantisk gutteskole. Studentene var enten små 

barn eller ikke født da GFA ble inngått i 1998, men hadde likevel få eller ingen venner fra 

den andre etniske gruppen, og ga generelt uttrykk for at de ikke likte den andre gruppen.  

En annen årsak til at konflikten i Nord-Irland i dag er fastfrosset, er manglende politisk 

stabilitet på regjeringsnivå. Som tidligere nevnt ble Nord-Irland satt under direktestyre fra 

London i perioden 2002-2007. I tillegg har det ikke vært noen fungerende regjering i Nord-

Irland etter at regjeringen kollapset i 2017, og frem til skrivende stund. Den britiske 

regjeringen har derfor i flere omganger truet med å sette Nord-Irland under direktestyre igjen, 

noe som etter St. Andrewsavtalen av 2006 krever et eget lovvedtak i parlamentet i 

Westminster.  

En tredje årsak kan være at antallet murer, omtalt som Peace Lines, i Belfast har økt etter 

inngåelsen av Good Friday-avtalen (Todd, 2009, 348). Fredsmurene (Peace lines) er murer 

som skiller bydeler eller gater fra hverandre, og som har til hensikt å forebygge voldelige 

sammenstøt mellom ulike nabolag. Ifølge en årlig undersøkelse som dokumenterer 

folkeopinionen  i en rekke sosiale spørsmål, Northern Ireland Life and Times Survey (2016a), 

ønsket mer enn 50 % av de spurte i 2016 å beholde fredsmurene, eller at de skulle bli tatt ned 

en gang i fremtiden, men ikke enda. Dette resultatet viser både at konflikten fortsatt oppfattes 

som truende, og at Good Friday-avtalen har fått slutt på volden, men at Nord-Irland ikke er 

blitt et velfungerende samfunn. Som Todd understreker var både nasjonalistene og 

unionistene delt internt om hvorvidt Good Friday-avtalen faktisk har løst konflikten, og 

denne holdningen er fortsatt utbredt på tvers av de etniske gruppene i Nord-Irland. (Todd, 

2009, 350). 

De lokale omtalte ikke den politiske situasjonen i Nord-Irland som en etablert fred. Samtlige 

jeg snakket med, eller hørte snakke om den nåværende situasjonen i Nord-Irland omtalte det 

som en kontinuerlig pågående fredsprosess (’the peace process’). Dette gjaldt to guider, en 

studentguide som presenterte Nord-Irland for utvekslingsstudentene, og en turistguide. I 

samtaler om nordirsk politikk, både i undervisning og utenfor ble situasjonen også omtalt 

som ’the peace process’. Da jeg spurte en eldre medstudent med ukjent bakgrunn hvor lenge 
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denne fredsprosessen varte svarte hun at fredsprosessen var et resultat av Good Friday-

avtalen, og slik hun så det så var det en kontinuerlig prosess for å arbeide for fred i Nord-

Irland, og at det ikke var etablert en varig fred (utdrag fra feltnotater, 07.02.2018).  

På denne bakgrunn kan man hevde at konflikten i Nord-Irland har blitt håndtert, men ikke 

løst. Det er likevel lite sannsynlig at voldelige perioder vil bryte ut på ny, siden ingen av 

partene har noe ønske om å gå tilbake til vold som virkemiddel. I tillegg har de to politiske 

partiene som var ansett som mest ekstreme på 1980- og 1990-tallet, Sinn Fein og Democratic 

Unionist Party, vokst til å bli de største politiske partiene for hver sin gruppe. Det må her 

bemerkes at de har moderert seg både når det gjelder politiske mål og midler siden The 

Troubles. Hovedpartene i konflikten er fremdeles de katolske og protestantiske delene av 

befolkningen. Ifølge Northern Ireland Life and Times Survey (2016b; 2016c) identifiserer 

72% av protestantene seg som britiske, eller mer britiske enn irske, og 63% av protestantene 

svarte at de ser på seg selv som unionister. På den andre siden identifiserer 74% av de spurte 

katolikkene seg som irske eller mer irske enn britiske, mens 53% identifiserte seg som 

nasjonalister. Det er derfor fremdeles en tydelig politisk kløft mellom de ulike delene av 

befolkningen.  

Vi ser altså at de politiske strukturene, det konsosierte demokratiet, i alle fall delvis har ført 

til politisk handlingslammelse i Nord-Irland. I mai 2019 står Nord-Irland fremdeles uten 

regjering. Siden det er et krav at det største politiske partiet fra hver fløy, (den 

unionistiske/protestantiske og den republikanske/katolske) må danne regjering sammen for at 

regjeringen skal være funksjonsdyktig, så er systemet sårbart for politisk kollaps dersom de 

to ledende partiene ikke klarer å nærme seg hverandre. Særlig sårbart ble systemet etter at de 

to ytre fløy-partiene Sinn Fein og Democratic Unionist Party vokste til å bli de to største 

partiene tidlig på 2000-tallet, på bekostning av de mer moderate politiske paritene, irske 

nasjonalistiske Social Democratic and Labour Party og det protestantiske Ulster Unionist 

Party.  

Dersom konsosiert demokrati er den beste tilgjengelige modellen for å stabilisere ustabile 

demokratier preget av konflikt, så viser det at det per i dag ikke finnes noen god modell for å 

skape fred i demokratier preget av vold og etnisk konflikt, siden konsosiert demokrati ikke 

løser konflikten, men heller gjør den fastfrosset. En vanlig demokratisk løsning ser heller 

ikke ut til å være en god løsning, siden majoriteten da kan utøve flertallstyranni, slik 

katolikkene i Nord-Irland erfarte i årtier. Et annet problem med konsosiert demokrati er som 
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vist over at andre minoritetsgrupper enn de store nasjonale minoritetene får mindre plass, og i 

praksis får et dårligere vern i konsosierte demokratier enn i andre demokratier.  

4.3 Er det en levende offentlig debatt i Nord-Irland? 
I statistikken som ble presentert i kapittel 3 så vi at Brexit ble omhyggelig dekket i både 

Belfast Telegraph og The Irish News. I all hovedsak handlet Brexit-sakene om 

grensespørsmålet, og hvordan det fra flere hold ble advart mot en hard grense mellom 

Republikken og Nord-Irland. Uenigheten mellom de to største nordirske partiene kom også 

tydelig frem. Det unionistiske Democratic Unionist Partys fremste prioritering er at Nord-

Irland ikke skal behandles forskjellig fra resten av Storbritannia. Derfor motsatte DUP seg at 

en tollgrense kunne gå i Irskehavet. Det republikanske Sinn Fein understreket at det var 

statsminister Mays ansvar å sørge for at grensa mot Republikken Irland forblir åpen også 

etter en eventuell Brexit. 

Religion ble også hyppig omtalt i begge avisene, mest på grunn av sakene om den avdøde 

katolske presten Finegan, som skal ha forgrepet seg på gutter. De fleste sakene om religion, 

også utenom Finegan-saken var knyttet til den katolske kirken. Ofte fikk den katolske kirken 

kritikk, som da den tidligere irske presidenten Mary McAleese kritiserte den katolske kirken 

for å være gammeldags og lite fremtidsrettet. Men det fantes også saker som var mer positive, 

da særlig representert ved Faith Matters-spalten i The Irish News hver torsdag. I disse 

spaltene diskuterte katolske geistlige, som regel prester, dagsaktuelle spørsmål. Et oppslag i 

mitt materiale var viet abortdebatten, et annet ga en oversikt over hvor og hvordan St. 

Patricks day ble feiret i verden.  

Saksfelt som kan anses som mer sensitive, som saker knyttet til nasjonalisme/den etniske 

konflikten eller The Troubles var også representert i løpet av den perioden mitt materiale 

omfatter. Sakene om The Troubles handlet ofte om de etterlattes sorg etter å ha mistet 

familiemedlemmer under The Troubles. Ingen av sakene omhandlet nåværende IRA-

medlemmer, og i alle saker der IRA ble nevnt var det snakk om tidligere IRA-medlemmer. 

Det var heller ingen saker som omhandlet nåværende sekterisk vold eller bruk av vold for å 

fremme nasjonalistiske interesser i Nord-Irland. Sakene om The Troubles fremsto som et 

forsøk på å få samfunnet til å heles etter det nasjonale traumet som The Troubles 

representerer, der svært mange kjente eller er i familie med noen som ble drept i løpet av den 

30 år lange borgerkrigen. I mitt materiale var det saker både om folk som ble drept av IRA, 
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men også om en dame som sannsynligvis ble drept av en britisk soldat (McCurry, 2018; 

McKeown, 2018).  

I begge avisene var sakene om den etniske konflikten som regel korte, og ble ikke annonsert 

på forsiden. Saken om den katolske skolen som mottok protester etter å ha invitert PSNI 

(politiet) og marinen til et karrierearrangement var plassert på en side sammen med tre andre 

småsaker (Simpson, 2018). Det samme var saken om tagging på en hall som tilhørte den 

protestantiske Oransjeordenen, noe Arlene Foster omtaler som kriminalitet motivert av 

sekterianisme (Morris, 2018c). På samme måte ble femtiårsdagen for utbruddet av The 

Troubles forsiktig markert med et heller anonymt oppslag i hver avis, samt en kronikk av en 

tidligere redaktør i Belfast Telegraph (Belfast Telegraph, 2018b; Curran, 2018; McKinney, 

2018). 

Datamaterialet viser altså at det er en levende offentlig debatt som angår konflikten mellom 

katolikker og protestanter i Nord-Irland, og om Brexit. I tillegg er det ofte politiske debatter 

på TV, der partiledere, eller representanter for de ulike partiene møttes og diskuterte politiske 

saker. Selve debattene gikk ofte hardt for seg, der de debatterende ofte snakket i munnen på 

hverandre, slo ut med hendene og viste tydelig med kroppsspråk og fakter at de var uenige 

med de andre partiene. At avisene også dekker mer sensitive temaer, som saker som knyttes 

til The Troubles og den nåværende etniske konflikten styrker inntrykket at det er en levende 

offentlig debatt som må ses som et viktig bidrag, selv om den er litt forsiktig, i forsøket på å 

lege sårene etter The Troubles fremfor å strø salt i dem.   

4.4 Politisk engasjerte menigheter – mitt materiale sett i 

lys av tidligere forskning 
Som nevnt i kapittel 4.1 skriver Claire Mitchell i Religion, Identity and Politics in Northern 

Ireland fra 2006, at det har vært lite sammenheng mellom teologisk innhold og politiske 

holdninger i den katolske kirke (Mitchell, 2006a, 130). Denne påstanden bryter med 

observasjonene jeg gjorde i mitt feltarbeid, i alle fall hvis en tar med alle former for politiske 

holdninger, og ikke bare de politiske holdningene som er knyttet til nasjonalisme.  

Det tydeligste eksempelet på dette er abort-debatten som raste i Republikken Irland, og 

dermed også i Nord-Irland, i tiden frem mot folkeavstemningen i Republikken i mai 2018. I 

uka i forkant av folkeavstemningen var prekenene i den katolske menigheten jeg gjorde 

feltarbeid i viet abortspørsmålet. Kirkens mening i dette spørsmålet var klar, og ble 
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kommunisert tydelig, gjentatte ganger både under prekener, og i egne bønnekvelder hver dag 

en uke i forkant av folkeavstemningen, og i bønnepamfletter som lå utenfor lokalet: Den 

katolske kirkens medlemmer og prester håpet og ba til Gud om at resultatet av 

folkeavstemningen i Irland skulle være et fortsatt forbud mot abort. Det gjorde den ikke. Med 

et flertall på 66% av stemmene ble det avgjort at abort skulle legaliseres i Republikken 

Irland. 

Som redegjort for i kapittel 3, gikk prekenene både direkte og indirekte inn på 

abortspørsmålet i uka i forkant av avstemningen. Den ene prekenen jeg hørte dreide seg om 

verdien av å bevare ens egne verdier, og gamle verdier var et gode i seg selv, et budskap som 

ble understreket med analogien om saltets verdi for å illustrere poenget. Den andre prekenen 

som ble holdt på avstemningsdagen, var direkte rettet mot avstemningen, og med kirkens 

politiske syn klart uttalt: ”Etter mye bønn har dagen kommet der innbyggerne av Republikken 

Irland skal stemme om det åttende tillegget i grunnloven, om å legalisere abort av barnet i 

magen. Hva avstemningen egentlig handler om er verdigheten og respekten for begges liv, 

både kvinnens og barnet i magen. Livet i magen er hellig, som Jesus Kristus vokste i magen 

på Jomfru Maria, og ble født av Jomfru Maria.” (utdrag fra feltnotater, 25.05.2018). Det lå 

også trykksaker mot abort i lokalet, utenfor selve kirkerommet, med bønner for ufødte barn, 

til vern om familien og om at Gud og Jesus måtte veilede både medisinsk personell og de 

folkevalgte til å innse at det ufødte barnet var hellig og verdifullt.  

Men når det kom til den etniske konflikten mellom katolikker og protestanter ble dette bare 

nevnt, på en indirekte måte, ved én anledning under de katolske messene, og det var på 

askeonsdag, da presten i prekenen sa at askekorset ”vil være et tegn på at du er en del av 

dette fellesskapet, og at det vil også påvirke de som ikke er en del av fellesskapet, og kanskje 

utfordre dem.” (utdrag fra feltnotater, 14.02.2018). 

Sett på denne bakgrunnen er det underlig at Mitchell kan påstå at det i liten grad er 

sammenheng mellom teologisk innhold og politiske holdninger i nordirsk katolisisme. 

Hennes bok ble utgitt i 2006, men bryter altså med funnene i mitt materiale i stor grad. En 

mulig forklaring er at Sinn Fein i disse årene har blitt mer politisk liberale. Det nye politiske 

systemet som ble innført ved Good Friday-avtalen gir den katolske minoriteten politisk 

innflytelse, og istedenfor å kjempe for politisk innflytelse for katolikker/irer har Sinn Fein i 

større grad kjempet for andre gruppers rettigheter, og gått på tvers av den katolske kirken når 

de har støttet kampen for å legalisere abort og likekjønnet ekteskap. Sinn Fein og Social 
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Democratic and Labour Partys politiske utvikling i liberal retning er også i tråd med de 

politiske strømningene i Republikken Irland etter 2010, som har legalisert likekjønnet 

ekteskap (2015) og abort (2018).  

Dermed blir det opp til den katolske kirken å verne om de verdikonservative kristne verdiene, 

siden de politiske partiene ikke lenger gjør dette. Derfor blir den katolske kirke mer politisk 

engasjert, og bruker teologiske argumenter for å argumentere for politiske holdninger. Dette 

kommer til uttrykk både ved at prester i større grad tar opp politiske saker i sine prekener, 

men også at katolske geistlige deltar i den offentlige debatten og argumenterer ut i fra 

religiøse argumenter i politiske saker.  

En annen mulig forklaring på den katolske kirkens politiske engasjement kan være at 

abortmotstand, eller pro life, er en viktig kampsak for den katolske kirken globalt. Pave Frans 

har erklært, slik det er gjengitt i abortheftet For the Protection of Life & Family (2018) at 

ethvert foster som blir abortert har ansiktet til Jesus Kristus. I YouCat (2011) sto det at det 

bare er Gud som kan bestemme over liv og død, og at hverken foreldre, staten eller medisinsk 

personell kan frata et foster retten til liv (YouCat, 2011, 211). Katekismen YouCat (2011) er 

opprinnelig tysk (2010), men ble oversatt og utgitt i en engelsk versjon i 2011. Da 

abortspørsmålet kom på agendaen i Republikken Irland og i Nord-Irland ble det derfor også 

tatt opp i den katolske menigheten jeg gjorde feltarbeid i, fordi det er et viktig tema for den 

katolske kirken globalt. 

Religionsviteren Steve Bruce (2003, 125-126) peker på at religion og religiøs tilhørighet 

påvirker sosiomoralske holdninger og at hvilken påvirkningskraft religion har kommer an på 

dens rekkevidde. I et samfunn der en religiøs gruppe har mange medlemmer, og fremstår som 

enhetlig, vil religion i større grad påvirke den politiske debatten og beslutningsprosesser, 

gjennom å påvirke sine medlemmers moralske holdninger, enn i stater der store deler av 

befolkningen er sekularisert. Gjennom prekener, bønnekvelder og hefter prøvde den katolske 

kirken i Nord-Irland å påvirke sine medlemmers sosiomoralske holdninger i abortdebatten, 

og fremme ’pro life’-standpunktet blant de nordirske katolikkene, for å demme opp mot et 

ønske om legalisering av abort også i Nord-Irland dersom abort skulle bli legalisert i 

Republikken.  
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5 En allianse mellom verdikonservative 
katolikker og protestanter? 

I dette kapittelet vil jeg undersøke det andre underspørsmålet: Hvordan reagerer 

verdikonservative katolikker og protestanter på den verdiliberale politiske utvikling i 

Republikken Irland? Republikken Irland har gjennom 1900-tallet vært verdikonservativt, og 

har basert politiske beslutninger på katolske moralnormer. Dette resulterte i at Republikken 

Irland har hatt forbud mot abort og likekjønnet ekteskap. Men etter 2010 har Republikken 

Irland gått i mer verdiliberal retning, og legaliserte likekjønnet ekteskap i 2015, og abort i 

2018. Abortdebatten som raste i Republikken Irland våren 2018 påvirket også 

samfunnsdebatten i Nord-Irland. 

For å belyse problemstillingens andre underspørsmål vil jeg benytte teorier knyttet til 

nasjonalisme, herunder Anderson, Hobsbawm og Smith, når jeg analyserer avismaterialet og 

intervjuene jeg gjorde med de to prestene, den presbyterianske presten George, og den 

katolske presten Darragh. 

Teoriene om nasjonalisme utgjør i dag et bredt felt, der det ikke er konsensus om 

kjernebegrepene, herunder hvordan nasjonalisme skal avgrenses. Men det de aller fleste 

teoretikerne er enige om, ifølge A. D. Smith, er at nasjonalisme er et moderne konsept som 

oppsto i Europa og Amerika fra 1700-tallet og utover, for å møte problemer som 

moderniteten har skapt (Smith, 1998, 97). I hovedsak består disse problemene i at religion 

mister, i alle fall til dels, sin posisjon, og dermed også forklaringskraft og meningsgivende 

kraft i møte med kriser eller det som Peter Berger kaller anomiske, altså meningsløse, 

situasjoner, som for eksempel naturkatastrofer, krig, død og annen elendighet. Nasjonalisme 

har da vokst frem som en reaksjon, først og fremst for å møte behovet for gruppetilhørighet, 

og for å være en del av noe evig og større enn seg selv. 

Jeg vil her legge mest vekt på Benedict Andersons teori om nasjonalisme, presentert i 

Imagined Communities, som har vært toneangivende og fremdeles er svært innflytelsesrik i 

studiet av nasjonalisme.  

5.1 Teorier om nasjonalisme 
Benedict Anderson definerer i sin svært kjente og innflytelsesrike bok Imagined Communities 

nasjonalisme som et forestilt politisk fellesskap, som er tenkt både som essensielt begrenset 



	 72	

og suverent (Anderson, 2006, 6-7). Det forestilte politiske fellesskapet nasjonalisme utgjør et 

tenkt/konstruert fellesskap fordi ingen i en stat vil kjenne, møte eller noen gang se alle 

medlemmene, men likevel tenker de at de har en felles identitet og har en forestilling om at 

”vi” tilhører det samme store fellesskapet. På samme tid er nasjonen en begrenset entitet fordi 

den har konstruerte grenser, for å skape et skille mellom den og andre nasjoner. Til slutt er 

nasjonen suveren, fordi konseptet nasjonalisme vokste frem i en tid, da folkesuverenitet ble et 

populært og viktig ideal. Nasjoner har aldri noen datert begynnelse eller slutt, og tilblivelsen 

er heller aldri naturlig, men sosialt konstruert (Anderson, 2006, 7). 

Det viktigste som skiller det nasjonale fellesskapet fra andre tenkte fellesskap er hvor mektig 

de nasjonale fellesskapene er (Anderson, 2006, 144). Han skriver: 

Dying for one’s country, which usually one does not choose, assumes a moral grandeur which dying 

for the Labour Party, the American Medical Association, or perhaps even Amnesty International can 

not rival, for these are all bodies one can join or leave at easy will. (Anderson, 2006, 144) . 

På samme måten blir den navnløse soldaten, som er villig til å både drepe og dø for 

fedrelandet et bilde eller ideal for nasjonalismen. Anderson påpeker også at nasjonalismen 

vokste frem etter opplysningstiden, da religion og religiøse tankemønstre mistet innflytelse 

(Anderson, 2006, 11). Nasjonal tilhørighet ga mening og identitet i sekulariseringens æra, og 

er også verdt å dø for, siden man som medlem av staten/nasjonen er medlem av en evig og 

viktig konstant i individenes liv.  

Nasjonalismen kom i hovedsak i tre bølger: Først en bølge i Amerika, ifølge Anderson, både 

for koloniene i det som skulle bli USA, og for det spanske Latin-Amerika. Regionale sentra 

og regionalaviser skapte identitet som skilte den aktuelle regionen fra resten av kontinentet 

(Anderson, 2006, 52).  

Viktige forutsetninger for den andre bølgen av nasjonalisme, denne gang i Europa, var 

boktrykkerkunsten og kapitalisme (Anderson, 2006, 37). Med boktrykkerkunsten, og 

kapitalismens usynlige hånd til å regulere markedet av trykte bøker ble latin svekket til fordel 

for folkespråk, siden latin ikke var morsmål, og færre dermed kunne lese det. Med 

reformasjonen ble folkespråkene styrket enda mer på latins bekostning, i tillegg til at 

reformasjonen førte til en gradvis splittelse av det forente kristne religiøse fellesskapet som 

hadde bundet Europa mer eller mindre sammen i mange hundre år. Med ulike religioner 

(katolisisme/protestantisme) ble de ulike nasjonale identitetene desto mer distinkte.  



	73	

Den tredje bølgen av nasjonalisme, kalt last wave nationalism, fant i hovedsak sted i Asia og 

Afrika, og kom som en reaksjon på global imperialisme, og muliggjort av et globalt 

industrialisert kapitalistisk system (Anderson, 2006, 119-139). I kolonier fikk lokale 

utdanning etter europeisk modell, ved universiteter drevet i regi av kolonimakten, men ble 

holdt utenfor landets ledelse. Målet med å gi universitetsutdanning til lokalbefolkningen var å 

gjøre dem til lojale, takknemlige og nyttige borgere av kolonistaten. Dette førte imidlertid til 

opprør blant den utdannede delen av befolkningen, inspirert av amerikansk og europeisk 

uavhengighetshistorie. Opprørene ledet til avkolonisering, og fremveksten av nye 

nasjonalstater fra 1940-tallet. 

Et av Andersons hovedpoenger i boka er at nasjonalisme er tilpasningsdyktig, og har vokst 

frem og holdt stand under ulike tidsaldere, politiske regimer og økonomiske og sosiale 

strukturer (Anderson, 2006, 157). Videre at nasjonalisme som fenomen er litt Janus-aktig, det 

vil si at nasjonalisme på den ene siden kan virke samlende innad i en gruppe, men på den 

andre siden imperialistisk, ekskluderende eller rasistisk overfor alle utenforstående, noen 

grupper mer enn andre. Et eksempel på dette er den samiske urbefolkningen i Norge, som ble 

utsatt for fornorskingspolitikk etter andre verdenskrig.  

Hobsbawm argumenterer for at nasjonalisme er en sosial kategori, som oppsto i en viss 

historisk epoke, nemlig i moderniteten, og er knyttet til en viss type moderne territorialstat 

kalt ’nasjonalstaten’. Ifølge Hobsbawm er det meningsløst å diskutere nasjonalisme uten stat 

(Hobsbawm, 1990, 9-10). Videre er nasjonalismens eneste mål å danne og opprettholde en 

nasjonalstat, som anerkjennes som en stat. Hobsbawm skiller seg fra Anderson ved at 

nasjonalisme ifølge Hobsbawm oppsto før ideen om nasjonene:  

In short, for the purposes of analysis nationalism comes before nations. Nations do not make states 

and nationalisms but the other way round. (Hobsbawm, 1990, 10) 

Et annet trekk ved Hobsbawms teori om nasjonalisme som skiller seg fra Anderson er at 

Hobsbawm legger mindre vekt på språk og etnisk tilhørighet enn Anderson gjør (Hobsbawm, 

1990, 51). Der Anderson bruker utviklingen av ulike europeiske språk for å forklare 

fremveksten av nasjonalisme i Europa, argumenterer Hobsbawm for at språk i beste fall er et 

av flere kriterier for gruppetilhørighet, men at det ikke er nok i seg selv for å skape fremvekst 

av nasjonalisme (Hobsbawm, 1990, 62). Heller ikke etnisk tilhørighet er tungtveiende nok for 

å forklare fremveksten av nasjonalisme. Synlig etniske forskjeller har blitt brukt for å 

begrense grupper, eller definere seg selv i kontrast til andre, men særlig de europeiske 
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nasjonalstatene er som regel for heterogene til å kunne hevde at alle medlemmene av 

nasjonalstaten har et felles etnisk opphav. 

Den norske historikeren Anne-Lise Seip gjør et analytisk skille mellom kulturell og politisk 

nasjonalisme (Seip, 1998). De to formene for nasjonalisme er i praksis to sider av samme 

fenomen, men har ulik betydning. Et eksempel for å illustrere forskjellen mellom de to er at 

Norge frem mot løsrivelsen fra Sverige i 1905 var preget av en sterk politisk nasjonalisme, 

men at perioden etter løsrivelsen var preget av kulturell nasjonalisme og nasjonsbygging. 

5.2 Er det en allianse mellom verdikonservative 

protestanter og katolikker? 
Tidligere har det viktigste skillet mellom de to etniske gruppene i Nord-Irland vært skillet 

mellom de katolikkene som identifiserer seg som irske, og som ønsker å bli en del av 

Republikken Irland, og protestantene som er lojale til Storbritannia, og som ønsker å forbli en 

del av Storbritannia. Politisk har det ikke vært venstre/høyre-aksen som har vært den 

dominerende aksen i nordirsk politikk, men unionisme/republikanisme-aksen. Som vist i 

kapittel 2 har kløften mellom katolske nasjonalister og protestantiske unionister flere hundre 

år gamle røtter, og dette er antagelig en medvirkende årsak til at det er nettopp denne aksen 

som har vært den viktigste i nordirsk politikk. Siden opprettelsen av regionen Nord-Irland i 

1921 har det politiske systemet vært preget av konflikten mellom katolikkene og 

protestantene. 

5.2.1 Brexit og nasjonalisme 
Etter inngåelsen av Good Friday-avtalen i 1998 har det også skjedd en polarisering i nordirsk 

politikk, der de mer moderate Ulster Unionist Party og Social Democratic Labour Party ble 

svekket til fordel for partiene som var ytre fløy under The Troubles, nemlig det republikanske 

Sinn Fein og det radikale unionistiske og anti-katolske Democratic Unionist Party (DUP).  

Hvis vi ser på avismaterialet om Brexit, så ser vi at den nasjonale kløften mellom de irske 

katolikkene og britiske protestantene holder stand. DUP, med Arlene Foster i spissen, uttaler 

seg støttende om Mays taler, og nektet å godta forslag om å legge tollgrensa i Irskehavet, slik 

at varer må fortolles mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia (Breen, 2018, 5). Siden 

Mays regjering er avhengig av støtte fra DUP i parlamentet i Westminster fikk Arlene Foster 

og DUP mye spalteplass i mediene. Særlig forslaget om å legge tollgrensen i irskehavet fikk 
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mye plass, et forslag som DUP nektet å gå med på, siden det ville føre til 

forskjellsbehandling av Nord-Irland sammenlignet med resten av Storbritannia. På grunn av 

DUPs sterke unionistiske identitet er deres hovedprioritet å forbli en del av unionen med 

Storbritannia. Å godta at tollgrensen med tilhørende grensekontroller skulle finne sted i 

irskehavet, som da ville separert Nord-Irland fra resten av Storbritannia var dermed uaktuelt. 

I lys av Brexit-forhandlingene alene kan man derfor si at de to gruppenes motsatte 

nasjonalistiske interesser fremdeles er dominerende i debatten og samfunnet forøvrig. 

Sinn Fein har som mål at Nord-Irland skal bli en del av Republikken Irland, og som sterkt 

ønsker en åpen grense mellom Nord-Irland og Republikken Irland. De har uttalt at det er 

statsminister Mays ansvar å sørge for at det ikke blir satt opp grenseposter mellom 

Republikken og Nord-Irland. Sinn Fein har på sin side fått kritikk for å være for passive i 

debatten, og at de gjennom å nekte regjeringsdeltagelse i Nord-Irland på grunn av deres 

ultimatum om Irish Language Act samtidig har unngått å prøve å utøve innflytelse når det 

gjelder Brexit og grenseforhandlingene (de Bréadún, 2018, 21). Irish Language Act er en 

språkreform som vil gi irsk lik status som engelsk som offisielt språk i Nord-Irland dersom 

den blir vedtatt. I regjeringsforhandlinger etter at den forrige regjeringen kollapset i januar 

2017 har Sinn Fein stilt ett ultimatum for å delta i regjering: De vil at Irish Language Act skal 

vedtas. Det har Democratic Unionist Party nektet å gå med på, siden det strider mot deres 

britiske identitet, og vil bli ansett som en trussel mot deres britiskhet og unionen med 

Storbritannia.  

I lys av den politiske debatten som blir gjengitt i mediene ser vi dermed ingen tegn til en 

allianse mellom katolikker og protestanter – tvert imot er det politisk steile fronter mellom de 

to gruppene. I intervjuene og samtalene jeg har hatt med både lekfolk og de to prestene, 

nyanseres bildet mediene tegner. Det er elementer i mitt materiale som likevel peker på, om 

ikke en allianse mellom verdikonservative katolikker og protestanter, så i hvert fall en 

ambivalens blant katolikker til utviklingen som skjer i Republikken Irland. 

5.2.2 Nasjonalisme og kristne verdier 
Den presbyterianske presten jeg intervjuet var en økumenisk prest. Økumenikk er et begrep 

som omhandler dialog og samarbeid på tvers av ulike kirkesamfunn. Den presbyterianske 

presten George hadde som motto i sitt virke som prest at evangeliene river ned de veggene 

menneskene bygger opp mellom seg. Han hadde deltatt i mange katolske gudstjenester, og 

ønsket reform både i den presbyterianske og den katolske kirke for at de skulle kunne nærme 
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seg hverandre. Han viste til Paulus’ brev når han snakket om samarbeid på tvers av 

kirkesamfunn, at Paulus kommuniserte og samarbeidet med mange kirkesamfunn som var 

uenige med hverandre.  

I tillegg deltok Georges’ menighet i et samarbeid med andre kristne menigheter fra ulike 

kirkesamfunn i nabolaget i tiden før påske – der prestene fra de ulike menighetene byttet på å 

holde preken og gudstjenester hos hverandre, for å bygge ned fordommer mot hverandre i 

nabolaget. I lokalet lå det også et lite hefte med en tidligere prests memoarer, der det blant 

annet sto om samarbeidet med den katolske nabokirken over veien, og hvordan de to kirkene 

hadde samarbeidet om vielser av blandingspar. 

I mitt intervju med den katolske presten Darragh fortalte han at religiøs tilhørighet har endret 

seg siden slutten av The Troubles, og blitt mindre politisk. Ifølge ham er det mange 

katolikker som ikke lenger ønsket at Nord-Irland skulle forenes med Republikken Irland, på 

grunn av den politiske utviklingen i Irland de siste årene, som har gått i en tydelig liberal 

retning, blant annet i spørsmål knyttet til abort, blasfemi og likekjønnet ekteskap. 

Hovedårsaken til at abort eller likekjønnet ekteskap neppe blir legalisert med det første i 

Nord-Irland er at Democratic Unionist Party nedlegger veto i de sakene som bryter med 

deres kristenkonservative verdier (McCulloch, 2017, 16; McBride, 2016). 

Mange katolikker vil derfor heller forbli separert fra Republikken Irland av moralske grunner, 

av samvittighetsgrunner og på grunn av religiøs overbevisning, ifølge presten Darragh. I 

løpet av intervjuet pekte han på både legalisering av abort og likekjønnet ekteskap, og fortalte 

at Republikken var sterkt imot katolske skoler, noe som er svært vanlig i Nord-Irland, hvor 

den etniske kløften fører til at katolske barn går på katolske skoler og protestantiske barn går 

på protestantiske skoler.  

Som det ble redegjort for i kapittel 4 er styreformen i Nord-Irland konsosiert demokrati. Det 

innebærer at alle lovendringer krever ’cross community’-flertall, og ikke bare ordinært 

flertall. De dominante gruppene (katolikker/protestanter) er i tillegg gitt permissivt veto, det 

vil si at de kan nedlegge veto i enhver lovsak. Democratic Unionist Party er det største partiet 

på unionistisk side, og må dermed sitte i regjering (The Executive Committee) for at den skal 

være fungerende i henhold til Good Friday-avtalen. Ved fem anledninger i perioden 2011-

2016 har de katolske partiene Social Democratic and Labour Party og Sinn Fein lagt frem 

lovforslag for legalisering av likekjønnet ekteskap, men samtlige av forslagene har blitt 

blokkert i parlamentet fordi Democratic Unionist Party har nedlagt veto, eller fylt ut et 
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Petition of Concern. Petition of Concern er egentlig en mekanisme for å forhindre 

diskriminering av minoriteter, og kan stanse cross community-vedtak, ved at 30 

parlamentsmedlemmer signerer (McCulloch, 2017, 16). DUP-medlemmer har argumentert ut 

ifra sin kristne tro og hevder at det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne er en 

vital interesse for ”flertallet i Nord-Irland, fra begge gruppene”, og at den tradisjonelle 

familien må vernes om (McCulloch, 2017, 16). Sinn Fein har derimot kjempet for seksuelle 

minoriteters rettigheter, og kvinners rettigheter, ifølge McCulloch, fordi de vet hvordan det er 

å tilhøre en minoritet, og en samfunnsgruppe som blir diskriminert (McCulloch, 2017, 16).  

De forskriftene og lovene som har blitt vedtatt i LGBT-saken; The Employment Equality 

(Sexual Orientation) Regulations (NI) (2003) og The Equality Act (Sexual Orientation) 

Regulations (NI) (2006), som forbyr diskriminering på bakgrunn av seksuell legning i 

arbeidslivet og ellers, samt Civil Partnership Act (2004), som lar homofile inngå sivilt 

partnerskap, ble alle vedtatt i en periode hvor Nord-Irland lå under direktestyre fra London. 

DUP hadde dermed ikke mulighet til å blokkere vedtakene. I et intervju med NewsLetter fra 

2016 uttaler Arlene Foster at DUPs sterke kristne verdier ikke kommer til å forandre seg, og 

at de kommer til å fortsette å blokkere forslag som strider mot disse (McBride, 2016). 

De katolske nasjonalistiske partiene har utviklet seg i mer verdiliberal retning, mens det 

største protestantiske partiet forblir svært verdikonservativt og preget av kristne verdier. En 

mulig forklaring er at republikanerne, som er vant til å være i mindretall, dermed fremmer 

andre minoriteters sak i solidaritet. På samme måte tilhører DUP unionistene, som er vant til 

å være i flertall, og dessuten er opptatt av å verne om sine verdier, som av mange ytre fløy 

protestanter/unionister ble ansett som truet etter inngåelsen av GFA. Da blir det desto 

viktigere å ikke gi etter for republikansk press om å gå i mer verdiliberal retning. Den kristne 

(protestantiske) tro, og kristne verdier har blant annet på grunn av Oransjeordenens 

innflytelse, blitt ansett som en viktig del av unionistisk identitet. 

På den ene siden finnes det altså en felles verdikonservatisme blant både katolikker og 

protestanter. Det protestantiske partiet DUP fremmer aktivt et kristent, konservativt verdisyn 

i sin politikk. Katolsk verdikonservatisme fremmes ikke av Sinn Fein, men av den katolske 

kirke, blant annet under gudstjenester, der prestene både direkte og indirekte uttalte seg i 

abortdebatten i den menigheten jeg gjorde feltarbeid i, men også i avisartikler og kronikker, 

som når en katolsk prest etter abortavstemningen i Republikken Irland uttaler at de 

katolikkene som stemte for å legalisere abort burde skrifte det (Holland, 2018, 4).  
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Siden Sinn Fein er verdiliberale kan deres politikk føre til splittelse blant de konservative 

katolske velgerne. Min katolske informant Ashleigh kjente antagelig på den type dilemma når 

hun identifiserte seg som irsk og ønsket at Nord-Irland skulle forenes med Republikken. Hun 

er imot abort, eller tilhørte det hun kalte ’pro life’-delen i debatten, og likekjønnet ekteskap, 

siden hun som troende katolikk mente at ekteskapet var innstiftet av Gud for å forene mann 

og kvinne. Hun fortalte at hun likevel stemte på Sinn Fein, fordi spørsmålet om nasjonal 

identitet var viktigere for henne enn verdispørsmålene. 

Som nevnt over fortalte den katolske presten Darragh også at en del katolikker ikke ønsket at 

Nord-Irland skulle forenes med Republikken, nettopp på grunn av de stegene Republikken 

har tatt i verdiliberal retning etter 2010. De konservative katolikkene kan dermed fortsette å 

leve i et samfunn preget av religiøst ladd verdikonservatisme på grunn av ytre fløy 

unionistisk politikk, selv om ingen vil si det høyt. Disse katolikkene konstruerte en identitet 

som nord-irer, der de fremdeles hadde tilhørighet til sine irske røtter, men som er mer politisk 

nøytralt enn å være irsk. 

Det kan dermed se ut til å være et skille blant de sekulære og religiøse katolikkene som er 

mer uttalt enn blant protestantene. I en kronikk i The Irish News (29.05.2018, 16), skriver 

Fiounnuala O Connor: ”Meanwhile, not uniformly, northern Catholics have moved away 

from the narrow, church-centred society of old. Identity no longer requires religiosity.”. Hun 

sikter til Sinn Feins verdiliberalisme, og peker på at Sinn Fein, både i Republikken Irland og i 

Nord-Irland har kjempet for legalisering av likekjønnet ekteskap og rett til abort. Det er 

nærmest et ekko av hva en taxi-sjåfør sa til meg nesten fem måneder tidligere: ”Det handler 

ikke om religion – det handler om politikk. Det handler om identitet.” (utdrag fra feltnotater, 

07.01.2018). Han hadde utelatt religion som identitetsmarkør i det nordirske samfunnet, og 

skyldte på skandalene som hadde herjet med den katolske kirken de siste 20 årene. På  

spørsmål om koblingen mellom religion og nasjonalisme, og om Brexit ville påvirke 

dynamikken mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland svarte min katolske informant 

Ashleigh ”Nasjonalisme vil. Religion vil ikke. Det er egentlig ikke tro det handler om.” 

(utdrag fra feltnotater, 16.04.2018). Den presbyterianske presten George tonet også ned 

religionens betydning i konflikten. Han sa at konflikten var sammenvevd, men at den i 

hovedsak handlet om sosioøkonomiske forhold, og ikke om religion. 

For protestantenes del vil økumenisk samarbeid på tvers av menigheter og fred føre til et mer 

stabilt Nord-Irland. Å bygge en felles nordirsk identitet vil kunne styrke Nord-Irlands status 
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som en region i Storbritannia. Det er likevel tvilsomt at de radikale protestantene i 

Oransjeordenen og Democratic Unionist Party vil støtte en felles nordirsk identitet på tvers 

av religioner, siden det bryter med deres britiske identitet. 

5.3 Funn i materialet sett i lys av nasjonalistisk teori 
Hva kan da sies om funnene i mitt materiale i lys av nasjonalistisk teori? På den ene siden ser 

vi at kløften mellom de to nasjonale gruppene, de unionistiske protestantene og irske 

katolikkene, holder stand i mange saker. Den viktigste politiske aksen i Nord-Irland er ikke 

en venstre/høyre-akse, men en republikaner (irsk)/unionist (britisk)-akse, i hovedsak 

representert ved de største partiene,  Sinn Fein, som er ytre fløy republikansk, og Democratic 

Unionist Party, som er ytre fløy unionistisk.  

I lys av Brexit-forhandlingene kommer forskjellen mellom disse to tydelig frem: DUP nedla 

veto mot grense i irskehavet, siden Nord-Irland da ville kunne få en annen konstitusjonell 

status enn resten av Storbritannia, noe som strider mot unionismens lojalitet til unionen og 

ønsket om å være en del av Storbritannia. Sinn Fein vektla viktigheten av åpen grense til 

Republikken Irland, fordi en lukket grense med grenseposter ville stride mot deres nasjonale 

interesser, ved å hindre dem fritt leide til Republikken Irland, siden de identifiserer seg som 

irske snarere enn britiske. Dette stemmer overens med både Hobsbawms og Andersons 

teorier om nasjonalisme. De to ulike nasjonale gruppene har ulike nasjonalistiske interesser, 

og er dermed uenige og i konflikt med hverandre. Slik sett har Brexit-forhandlingene 

tydeliggjort skillet mellom dem. 

Mitt materiale viser også, som redegjort for ovenfor, at det i konservative katolske kretser 

råder en viss ambivalens til den verdiliberale utviklingen i Republikken Irland, og at politiske 

endringer de er imot, som legalisering av abort og likekjønnet ekteskap, ikke har funnet sted i 

Nord-Irland nettopp på grunn av at det unionistiske DUP har nedlagt veto mot den type 

forslag, fordi de strider mot DUPs kristne (protestantiske) verdier. Med dette kan man peke 

på en allianse mellom de verdikonservative i hver sin nasjonale gruppe som ingen egentlig 

ønsker å snakke om, men som er der likevel.  

Hobsbawm mener som tidligere nevnt at det eneste formålet med nasjonalisme er 

statsdannelse og -opprettholdelse. Felles språk, religion og andre identitetsmarkører er helt 

uten betydning, siden gruppene i utgangspunktet ikke er så homogene at det er felles 

identitetsmarkører som skaper ønske om å etablere en nasjonalstat. Man kan argumentere for 
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at Ashleigh, som stemte Sinn Fein fordi den irske nasjonalistiske interessen de fremmet var 

viktigere for henne enn den verdiliberale politikken de fører, som hun som troende protestant 

var i mot, underbygger Hobsbawms teori. 

På den annen side viser intervjuet med den katolske presten Darragh at for en del 

konservativt religiøse katolikker er det å kunne leve etter sin moralske overbevisning 

viktigere enn den nasjonale tilhørigheten, siden de ikke lenger ønsker at Nord-Irland skal 

forenes med Republikken Irland, på grunn av den verdiliberale retningen Republikken går i. 

Dette bryter først og fremst med Hobsbawms teori, men også med Anderson, som 

argumenterer for at det nasjonale fellesskapet er kraftigere enn andre tenkte fellesskap. De 

konservative katolikkene, som i ytterste konsekvens ønsker å forbli i en union de ikke har 

nasjonal tilhørighet i fremfor å slutte seg til en annen stat med felles språk og kultur, kan 

heller trekke tråder til pre-nasjonalistiske tenkte fellesskaper, som det religiøse fellesskapet 

(Anderson, 2006, 12). Ved hjelp av skillet Seip gjør, kan man da si at for de 

verdikonservative katolikkene som ønsker å forbli en del av Storbritannia fremfor at Nord-

Irland skal bli en del av Republikken er den kulturelle nasjonalismen viktigere enn den 

politiske. De er med andre ord mer opptatt av å leve i en stat der de kan utøve sin kultur, 

herunder religion, i fred, enn å tilhøre det nasjonale fellesskapet de tidligere har vært knyttet 

til.  

De religiøse fellesskapene mistet mye av sin kraft i opplysningstiden med 

sekulariseringsprosesser i Europa, ifølge Anderson. Men både Nord-Irland, og tidligere også 

Republikken Irland, har vært mindre sekulariserte enn resten av (Vest-)Europa, fordi religion 

har vært en viktig identitetsmarkør for å markere forskjell fra engelskmennene (Bruce, 2002, 

31; Bruce, 2003, 204). Dette kan forklare hvorfor religiøse verdier kan bli viktigere enn 

nasjonale fellesskap. Sekularisering vil bli undersøkt videre i kapittel 6. 
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6 Hvorfor bryter Nord-Irland med 
sekulariseringsmønstre i Europa? 

Både i kapittel 4 og 5 har vi sett at religiøs tilhørighet spiller en viktig rolle i det nordirske 

samfunnet. I kapittel 4 så vi at den katolske kirken har prøvd å påvirke sine medlemmers 

holdninger i abortspørsmålet, blant annet ved at prester har uttalt seg negativt eller kritisk til 

abort i sine prekener, det har blitt arrangert bønnekvelder for å be om beskyttelse for 

familien, det ufødte barn og for et fortsatt forbud mot abort i Republikken Irland (og dermed 

også i Nord-Irland). Samtidig så vi i kapittel 5 at det er viktigere for en del konservativt 

religiøse katolikker å kunne leve i en stat som er tilpasset deres moralske overbevisning enn å 

leve i en stat med en sterk nasjonal tilhørighet, og at slike holdninger forener de 

verdikonservative katolikkene og det radikale unionistiske partiet Democratic Unionist Party. 

Et felles verdispørsmål for verdikonservative katolikker og protestanter er abortspørsmålet. 

Både Democratic Unionist Party og den katolske kirke blokkerer forsøk på å legalisere abort, 

siden det strider mot deres kristne verdier. 

I dette kapittelet vil jeg undersøke det tredje underspørsmålet som jeg presenterte i 

innledningen: Hvorfor bryter Nord-Irland med sekulariseringsmønstre i Europa? Kapittelet 

åpner med en redegjørelse for ulike sekulariseringsteorier: Berger, Bruce, Casanova og 

Davie. Deretter vil jeg diskutere statistikk over sekulariseringsprosessene i Europa, og Nord-

Irland, og sammenligne og drøfte disse i lys av sekulariseringsteoriene, og undersøke om 

dette kan forklare funnene fra de tidligere kapitlene. 

6.1 Sekulariseringsteori 
Den klassiske sekulariseringsteorien, formulert på 1960-tallet, fikk tilnærmet paradigme-

status innen samfunnsfagene (Casanova, 1994, 17). Den klassiske sekulariseringsteorien 

besto av en tese om at modernisering, urbanisering og industrialisering nødvendigvis ville 

føre til sekularisering – det vil si nedgang i religiøs praksis og tro blant befolkningen i den 

moderniserte staten og at religion på et tidspunkt ville forsvinne helt. 

Sekulariseringsprosessene er, ifølge den klassiske sekulariseringsteorien, proporsjonal med 

moderniseringsprosessene i staten. Det innebærer at jo mer moderne samfunnet er, jo mindre 

utbredt er religiøs tro og praksis blant innbyggerne.  
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Som belegg for teorien ble utviklingen i Vest-Europa trukket frem. Siden 1600-tallet, og 

særlig fra Opplysningstiden på 1700-tallet og utover, mistet kirken mye politisk innflytelse i 

Vest-Europa, samtidig som det ble en nedgang i religiøs praksis, først og fremst målt i 

deltagelse i kirken, og altså færre troende. For sekulariseringen av Europa ble fire samtidig 

pågående prosesser trukket frem: (1) Reformasjonen og splittelsen av Kirken, og (2) 

fremvekst og utvikling av nasjonalstater, (3) kapitalisme og (4) vitenskapelig tenkning 

(Casanova, 1994, 24-25).  

Som representant for den klassiske sekulariseringsteorien fra 1960-tallet benytter jeg Peter 

Bergers The Sacred Canopy (1990), utgitt i 1967. Berger var religionssosiolog, og tilhørte 

undergruppen kunnskapssosiologi, og før han skiftet teoretisk standpunkt på 1990-tallet en 

viktig representant for sekulariseringsteorien. 

Ifølge Berger er formålet med et samfunnet å skape en stabil og meningsfull orden (Berger, 

1990, 1). Denne ordenen beskriver han som en skjør og menneskeskapt illusjon. Skapelsen 

og opprettelsen av samfunnet skjer gjennom tre kontinuerlige steg i syklusen mellom individ 

og samfunn, nemlig eksternalisering, objektivisering og internalisering (Berger, 1990, 4). 

Eksternalisering innebærer at menneskelig aktivitet endrer sosiale verdier. Samfunnet blir 

gjennom eksternalisering skapt og endret av mennesker, for eksempel gjennom nye lover. 

Gjennom objektiviseringsprosesser glemmer mennesker at den sosiale verden er 

menneskeskapt. Her er religionen viktig fordi den sørger for å dekke over det 

menneskeskapte ved å definere Gud som opphavsmann og verdens skaper. Samtidig blir 

enkeltindivider et produkt av samfunnet de lever i. Vi forstår verden slik den blir forklart. 

Dette kalles internalisering. 

Årsaken til at menneskene konstruerer samfunn, er for å skape et nomos – et (menneskelig 

konstruert) meningsfullt verdensbilde. Berger hevder at et menneske som lever i en 

meningsfylt verden, kan tåle all smerte i verden (Berger, 1990, 22). Det er meningsløshet, 

kalt anomi, som gjør menneskene retningsløse, og som i verste fall kan ta fra menneskene 

identitet og livslyst (Berger, 1990, 21). 

Berger definerer religion som en menneskelig virksomhet, som oppretter et hellig kosmos, 

som både overskrider og omfatter mennesket (Berger, 1990, 25). Religion henvender seg til 

mennesket, og plasserer den enkeltes liv inn i en avgjørende, betydningsfull orden. Religion 

lykkes i å legitimere sosiale institusjoner ved å plassere dem i det hellige kosmos, det vil si 

ved å se samfunnet som en del av en guddommelig orden. Å gjøre opprør mot de religiøst 
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legitimerte samfunnsstrukturene truer med å kaste hele samfunnet inn i kaos og anomi. 

Derfor gjennomføres religiøse ritualer, som en påminnelsesprosess, for å fortsette å 

legitimere det religiøse nomos (Berger, 1990, 33). Religion er altså et positivt fenomen for 

Berger: Det gir livet mening og forhindrer opplevelsen av meningsløshet i møte med 

marginalsituasjoner. 

Videre er religion en effektiv legitimeringsmekanisme fordi den klarer å plassere kilder til 

meningsløshet, anomi, i det religiøse nomos. Å rettferdiggjøre og gi lidelse mening, kalles 

religionens theodicefunksjon (Berger, 1990, 58). De fremste marginalsituasjonene som truer 

med anomi, er lidelse og fremfor alt død. Siden religion konstruerer et hellig, 

overmenneskelig kosmos er religion dermed en effektiv fremmedgjører. For Berger er 

fremmedgjøring en prosess som får mennesket til å glemme at samfunnet er menneskeskapt 

(Berger, 1990, 85).  

Sekularisering omtales som en empirisk viktig del av Vestens historie. Berger definerer 

sekularisering som en hvor ulike sektorer i samfunnet skilles ut fra religionens sfære, som for 

eksempel skolesystem og helsevesen, og samfunnets kultur ikke lenger er dominert av 

religiøse institusjoner og symboler (Berger, 1990, 106-107). Den fremste driveren av 

sekularisering er ifølge Berger industri og industrialisering (Berger, 1990, 109). En global 

industrialiseringsprosess vil dermed føre til global sekularisering.  

Den spansk-amerikanske religionssosiologen José Casanova  påpeker at den klassiske 

sekulariseringsteorien, her representert ved Bergers tidlige sekulariseringsteori,  ble møtt med 

mye motstand i 1980-årene, siden offentlig religionsutøvelse fikk et oppsving (Casanova, 

1994, 3). Det fantes få konflikter uten religiøse aspekter, og særlig utviklingen i Midt-Østen 

og Sentral-Asia, med jihadi-ideologi under den sovjetiske invasjonen av Afghanistan og den 

religiøse revolusjonen i Iran, gjorde det vanskelig å opprettholde troen på den klassiske 

sekulariseringsteorien. Berger selv har gått tilbake på standpunktet om at modernitet fører til 

sekularisering (Berger et. Al. 2008, 10).  

I sin reviderte sekulariseringsteori hevder Berger at modernisering og modernitet fører til 

pluralisme, siden urbanisering og migrasjonsstrømmer er to sentrale elementer i den 

moderne, globale verden (Berger et. Al. 2008, 12). Pluralisme, også religiøs pluralisme, fører 

til økt konkurranse mellom religioner, der individer må foreta et valg om hvorvidt de skal 

være religiøse eller ikke, og hvilken religion de i så fall skal slutte seg til. Valgene er ikke 

endelige, det går an å skifte religiøs eller sekulær retning underveis.  
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Religionsviteren Steve Bruce forsvarer den klassiske sekulariseringsteorien, som først ble 

formulert på 1960-tallet. Han mener at kritikerne av sekulariseringsparadigmet har vært lite 

grundige, og ikke har tatt seg tid til å lese de mange faglige diskusjonene fra 1960-tallet 

(Bruce, 2002, 1). Han tilbakeviser det han mener er vanlige og feil antagelser om 

sekulariseringsparadigmet (Bruce, 2002, 37). For det første er sekulariseringsteorien ikke en 

universell teori, ei heller en lineær prosess. Sekularisering vil ikke følge en skjematisk 

utvikling, og se likt ut overalt, påpeker han. Det er heller ikke sikkert at sekularisering vil 

skje verden over, og i hvert fall ikke i like stor grad overalt.  

For det andre er ikke sekulariseringsteoretikerne for sekularisering, som ønsker å se at verden 

blir sekularisert. For det tredje er ikke sluttpunktet ved sekularisering ateisme og at religion 

forsvinner. Bruce anser seg selv for å være en radikal sekulariseringsteoretiker, som 

argumenterer for at nedgang i religions sosial betydning vil føre til færre troende, men 

religion forsvinner ikke av sekularisering. Som resultat av sekulariseringsprosessen blir 

religion mindre viktig i den offentlige sfære. Sekularisering fører først og fremst til at folk 

blir likegyldige til religion, ikke til at religionen blir borte (Bruce, 2002, 235). 

I to tilfeller er religion i større grad relevant for et samfunn (Bruce, 2002, 31). I det ene 

tilfellet fungerer religion som identitetsmarkør for en nasjonal eller etnisk gruppe – som en 

kulturbeskytter (cultural defence). Dersom en nasjonal eller etnisk gruppe har en felles 

religion kan den fungere som identitetsmarkør. Særlig motstandsdyktig blir religion mot 

sekularisering dersom den etniske eller nasjonale gruppen er i konflikt med en annen 

etnisk/nasjonal gruppe med en annen religion. Da blir religion en viktigere identitetsmarkør 

enn den ellers ville blitt dersom det var to grupper med samme religion som var i konflikt 

med hverandre. 

I det andre tilfellet gjør religion flytting fra et land til et annet enklere, for eksempel når 

immigranter i USA tilhører samme kirke som andre fra samme land. Overgangen til et nytt 

land og ny kultur blir enklere når man har et fellesskap og tilhørighet med andre som har 

samme opprinnelsesland. Dette kaller Bruce for cultural transition.  

Andre forskere etablerer nye begreper som de mener er mer treffende for å analysere religion 

i det moderne samfunnet. Den klassiske sekulariseringsteorien opererer med privatisering av 

religion, som er et typisk trekk ved religion i moderne samfunn. Det vil si at religion blir et 

privat anliggende, uten politisk påvirkning i samfunnet. Casanova innfører begrepet 

deprivatisering av religion (Casanova, 1994, 5-6). Deprivatisering av religion innebærer at 
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religiøse tradisjoner verden over nekter å akseptere den marginale og privatiserte rollen som 

modernitetsteorier og klassisk sekulariseringsteori dytter på dem. Et resultat av dette er at 

privat religion og moralske sfærer blir repolitisert.  

Den britiske Grace Davie gjør et skille mellom tro og tilhørighet (believing and belonging). 

Hun peker på at religiøs tro hos arbeiderklassebefolkningen i England består, men at 

tilhørigheten til kirker og institusjonalisert religion forsvinner, grunnet  økende skepsis til 

religiøse institusjoner (Davie, 1990, 456). Den religiøse troen er ofte ikke artikulert i det hele 

tatt, blant arbeiderklasseinnbyggere, men ligger likevel latent, mener hun. Ofte er det 

livskriser som gjør folk bevisste på egen tro, og eventuelt fører til at de begynner å delta i 

institusjonalisert religion.  

6.2 Sekularisering i Europa og Nord-Irland 
6.2.1 Statistikk 
En undersøkelse utført av Gallup Poll, og gjengitt i Nationmaster, som er en global database 

for statistikk, tar for seg spørsmålet om hvorvidt befolkningene i ulike land syns religion er 

viktig eller uviktig (Nationmaster 2014a; 2014b). Under gjengir jeg en oversikt over dataene 

fra EU-landene, Norge og Storbritannia: 
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Land (EU, Norge og 
Storbritannia) 

Religion er viktig, 
prosentandel av 
befolkningen 

Religion er ikke viktig, 
prosentandel av 
befolkningen 

Belgia 33 57,5 
Bulgaria 33,5 62 
Danmark 18 80,5 
Estland 16 78 
Finland 28 70 
Frankrike 29,5 69,5 
Hellas 71,5 29,5 
Irland 53,5 46,5 
Italia 71,5 26 
Kroatia 66,5 30,5 
Kypros 75 24,5 
Latvia 39 58,5 
Litauen 41,5 49,5 
Luxemburg - - 
Malta - - 
Nederland 24,5 75,5 
Norge 20,5 78 
Polen 74,5 19,5 
Portugal 71,5 26 
Romania - - 
Slovakia 46,5 51,5 
Slovenia 47 52,5 
Spania 49,5 50 
Storbritannia 26,5 73 
Sverige 16,5 83 
Tsjekkia 20,5 74,5 
Tyskland 40,5 59 
Ungarn 39 58,5 
Østerrike 55 43 
 

Tallene viser at befolkningen i vesteuropeiske land i liten grad syns religion er viktig, og at 

flertallet (50% eller mer) i de fleste vesteuropeiske land syns religion er lite viktig. Unntak er 

Portugal, Italia og Irland, der henholdsvis 71,5 og 53,5 prosent syns religion er viktig. I disse 

landene står den katolske kirken sterkt. I Øst-Europa står religion heller ikke særlig sterkt, 

med unntak av Polen. I Sør-Europa er ortodoks kristendom utbredt, og er den delen av 

Europa der religion står sterkest – i de fleste landene med ortodoks kristendom mener mer 

enn 50% av befolkningen at religion er viktig. Et kjennetegn ved ortodoks kristendom er en 

tett kobling mellom religion og nasjonalisme (Stensvold, 2009, 4). 
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De tre landene der størst andel av befolkningen synes religion er lite viktig er Sverige, 

Danmark og Norge. De tre skandinaviske landene troner altså øverst på verdensbasis i denne 

undersøkelsen, som de tre mest sekulære landene i verden. Den samlede befolkningen i 

Storbritannia synes heller ikke å være spesielt opptatt av religion; med 73% som synes 

religion er lite viktig. Data for Nord-Irland er ikke oppgitt for seg i denne undersøkelsen, 

siden Nord-Irland er en del av Storbritannia. 

Forøvrig viser noe eldre data, fra 2008, at 78% av befolkningen trodde på Gud på det aktuelle 

tidspunktet (Northern Ireland Life and Times Survey, 2008a). 87% av katolikkene oppga at 

de trodde på Gud, og 81% av protestantene. Blant dem som ikke ville definere seg som 

hverken katolikk eller protestant oppga 39% at de trodde på Gud. 43% av befolkningen (44% 

av katolikene, 49% av protestantene, og 22% som ikke tilhørte noen av gruppene) synes 

religiøse institusjoner hadde passe mengder makt. 

Tall fra 1998, året Good Friday-avtalen ble inngått, viser at 73% av befolkningen (74% av 

katolikkene, 68% av protestantene og 73% av dem som ikke tilhører noen av gruppene) 

mente at Nord-Irland ville vært et bedre land dersom religion hadde hatt mindre innflytelse i 

samfunnet (Northern Ireland Life and Times Survey, 1998). Videre viser tall fra 2008 at 63%  

(62% av katolikkene, 62% av protestantene og 76% av dem som ikke tilhører noen av 

gruppene) tror religion fører til mer konflikt enn fred i verden (Northern Ireland Life and 

Times Survey, 2008b). 

Hvis vi sammenligner tallene fra Nord-Irland i 2008 med tallene fra Storbritannia i 2014, ser 

vi at Nord-Irland skiller seg vesentlig fra Storbritannia og fra store deler av Europa. Siden 

dataene ikke er fra samme år, men publisert med seks års mellomrom, er det vanskelig å 

trekke bastante konklusjoner. Tallene er heller ikke nye; undersøkelsen fra 2008 er 11 år 

gammel, og trendene kan ha forandret seg siden da. Det er likevel de nyeste tallene som er 

tilgjengelig, og blir dermed brukt i denne oppgaven. Likevel kan tallene peke på noe viktig, 

nemlig at religion ser ut til å ha større innflytelse i det nordirske samfunnet enn i resten av 

Europa, selv om deler av befolkningen samtidig er kritiske til de religiøse institusjonenes 

innflytelse.  

6.2.2 Hva viser mitt materiale? 
Mitt materiale viser at religion fremdeles har en fremtredende posisjon i det nordirske 

samfunnet. Religion fikk mye plass i de to avisene Belfast Telegraph og The Irish News i 
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tidsrommet 1.-15. mars 2018. Det var særlig overgrepsanklagene mot den avdøde katolske 

presten Finegan som fikk mye spalteplass, med henholdsvis åtte og 20 oppslag i de to 

avisene. I tillegg hadde The Irish News egen spalte ved navn ”Faith matters” hver torsdag.  

Menighetene jeg gjorde feltarbeid i ga også inntrykk av å være levende og aktive deler av 

lokalsamfunnet. Den katolske menigheten holdt daglig messe og en rekke arrangementer 

utenom, deriblant studentarrangementer. I forbindelse med abortavstemningen i Republikken 

ble det holdt ekstra bønnekvelder, og ved høytidsdager ble det holdt flere gudstjenester per 

dag. 

Den presbyterianske kirken var en av fem-seks menigheter i nabolaget, fortalte den 

presbyterianske presten George i et intervju, der alle menighetene tilhørte ulike kristne 

retninger. Nabokirken over veien var katolsk, og det var også en baptistmenighet i området. 

Den presbyterianske kirken holdt to gudstjenester hver søndag, en klokken 11 på 

formiddagen, og en klokken 19 om kvelden, som var rettet mer mot unge. Jeg ble fortalt at 

det pleide å komme rundt 40 ungdommer på kveldsgudstjenestene. På morgenen var det stort 

sett over 100 deltagere (på øyemål), de fleste var eldre eller barnefamilier.  

I samtaler med flere av mine informanter, deriblant den katolske studenten Ashleigh, 

protestantiske Moses og den katolske presten Darragh kom det frem at skolesystemet også er 

preget av religion og religiøse forskjeller. Siden de katolske barna går på katolske skoler og 

de protestantiske barna går på protestantiske skoler, blir barna opplært i verdier knyttet til den 

kristne retningen de tilhører. Dette bidrar til fremveksten av pillarisering, som den belgiske 

religionssosiologen Karel Dobbelaere kaller fremveksten av parallellsamfunn basert på 

religion eller ideologi. Men det fører også til at religiøse verdier får en fremtredende plass i 

undervisningen (Dobbelaere, 2000, 181). Den katolske presten Darragh som tidligere hadde 

vært lærer på en katolsk gutteskole før han ble prest i menigheten fortalte at det også var 

mange gutter med annen religiøs bakgrunn på den katolske skolen, deriblant hinduer og 

muslimer, men som valgte å gå der på grunn av de gode verdiene man lærte ved å gå på 

katolsk skole fremfor en sekulær blandingsskole. Darragh trakk også frem muligheten til å gå 

på religiøse skoler som et argument for at religiøse katolikker ønsker at Nord-Irland skal 

forbli en del av Storbritannia fremfor å forenes med Republikken, siden Republikken førte 

restriktiv politikk og begrenset mulighetene for religiøse skoler. I Nord-Irland er religiøse 

skoler normen, og de fleste barna går på enten katolsk eller protestantisk skole.    
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På den annen side har de fleste informantene jeg snakket med fortalt at religion og religiøs 

praksis hadde mindre med nasjonalisme å gjøre nå enn tidligere. Den katolske presten 

Darragh og den presbyterianske presten George fortalte begge i intervjuer at religion er en av 

flere identitetsmarkører. George påpekte også at den etniske konflikten hadde mer med 

sosiale og økonomiske aspekter å gjøre enn religiøse, særlig etter slutten av The Troubles, og 

at kirkene etter Good Friday-avtalen hadde lagt vekt på samarbeid og fredsbygging enn 

konflikt. Den katolske studenten Ashleigh svarte på spørsmål fra meg i en samtale at Brexit 

ville påvirke nasjonalismen blant katolikker og protestanter i Nord-Irland, men at religion 

ikke ville bli påvirket, siden konflikten ikke handlet om religion. Og en taxisjåfør fortalte at 

konflikten ikke handlet om religion, men om politikk, og at den katolske kirken hadde mistet 

mye innflytelse på grunn av skandaler knyttet til overgrep i den katolske kirken, både på den 

irske øya, og i verden generelt, de siste 20 årene. Det må her bemerkes at religiøs 

argumentasjon fremdeles brukes i nordirsk politikk. Særlig det radikale unionistiske 

Democratic Unionist Party legger stor vekt på protestantisk tilhørighet og kristne verdier, 

særlig i familiesaker. DUP er det største protestantiske partiet i Nord-Irland, og sitter også i 

Mays regjering, og har dermed stor innflytelse over nordirsk politikk. 

Blant de informantene jeg snakket med om gruppetilhørighet definerte alle seg som enten 

katolikk eller protestant, bortsett fra to. Den ene, Marcus, var interessert i buddhistisk filosofi 

og var veganer. Han mente religion ble misbrukt i konflikten, siden vold og konflikt er det 

stikk motsatte av det religioner egentlig lærer bort. Den andre, Edvard, var ungdomspolitiker 

for Alliance, som er det eneste nordirske partiet som nekter å ta stilling til gruppetilhørighet, 

og er et nøytralt parti. Resten definerte seg som enten katolikker eller protestanter, også de 

som ikke var troende, som protestantiske Moses og katolske Wayne. 

Mitt materiale viser altså at religion har en fremtredende posisjon i det nordirske samfunnet i 

2018. Statistikken jeg presenterte tidligere i kapittelet viser at Nord-Irland bryter med 

sekulariseringsmønstrene i resten av Storbritannia og Vest-Europa, men at det speiler 

tallmaterialet fra Republikken Irland, som utgjør hoveddelen av øya. Hvordan kan dette 

forklares? 
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6.3 Hvordan kan religionens sterke fotfeste i Nord-Irland 

forklares? 
Flere av sekulariseringsteoretikerne jeg har presentert i dette kapittelet har påpekt at Nord-

Irland er et spesielt tilfelle i europeisk sammenheng, uten å gå nærmere inn på hvordan eller 

hvorfor Nord-Irland skiller seg fra resten av Vest-Europa. Berger bemerker for eksempel at 

Nord-Irland trenger en egen bok for å yte tilfellet rettferdighet (Berger et. Al, 2008, 101). 

Men hvordan kan det forklares at religion har så sterkt fotfeste i Nord-Irland, og bryter med 

utviklingsmønsteret i resten av Vest-Europa? 

En mulig forklaring kan være det Bruce kaller kulturbeskyttelse (Bruce, 2002, 31). Når 

religion brukes som identitetsmarkør for en etnisk eller nasjonal gruppe, vil religion fortsette 

å holde seg relevant i et samfunn. Religion får da en bevarende funksjon for resten av 

kulturen som hører til den identiteten religionen er en del av. I Nord-Irlands tilfelle innebærer 

det at kristendommen, både i protestantisk eller katolsk innpakning, blir en identitetsmarkør 

som  definerer den ene gruppen i kontrast til den andre. Som kapittel 2 og 4 viser, har religiøs 

tilhørighet i århundrer vært en viktig identitetsmarkør som skiller katolikker og protestanter 

fra hverandre, der religiøse identiteter er sammenvevet med etnisk og politisk tilhørighet, 

både før opprettelsen av den Irske Fristaten, senere Republikken, og i Nord-Irland i 1922 og i 

dag. 

Den sterke katolske identiteten i Republikken Irland også i tiårene etter selvstendighet fra 

britisk styre kan knyttes til at katolisismen var en viktig identitetsmarkør som definerer irene 

i kontrast til britene så lenge Irland var kolonisert. Republikken var frem til 2000-tallet en 

katolsk bastion i Vest-Europa, der den katolske kirken hadde sterk innflytelse, som blant 

annet resulterte i konservativ lovgivning i familiesaker, som totalforbud mot abort som først 

ble opphevet i 2018. 

Særlig blant katolikkene i Nord-Irland har den religiøse tilhørigheten vært en viktig 

identitesmarkør. Mitchell, Crilly og Todd peker alle på at den katolske kirken er en viktig 

premissleverandør for det katolske fellesskapet, fordi kirken har etablerte samfunnsstrukturer 

utover det kirkelige, deriblant katolske skoler (Mitchell, 2006a; Crilly, 1998; Todd, 1990). I 

tillegg har ritualutøvelse både bidratt til å uttrykke og opprettholde gruppetilhørighet blant 

katolikkene. Under The Troubles var deltagelse i katolske ritualer ikke bare et uttrykk for 

religiøs tilhørighet, men også for politisk tilhørighet. 
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Siden protestantismen har vært mer fragmentert, med ulike protestantiske kirker, og større 

vekt på individuell tro enn kollektiv ritualutøvelse har protestantismen som vi har sett i 

kapittel 4, ikke fungert som et fellesskap på samme måten som den katolske kirken har for 

katolikkene. Derimot har protestantisme blitt brukt for å markere seg selv i kontrast til 

katolikkene, og særlig av radikale protestantiske og unionistiske grupper, som Ian Paisleys 

Free Presbyterian Church og hans politiske parti Democratic Unionist Party. DUP har siden 

begynnelsen vært uttalt anti-katolsk, og har begrunnet det med at det strider mot den 

protestantiske troen. Paisley brukte aktivt sin religiøse bakgrunn som pastor også i sin rolle 

som politiker, for å legitimere sine anti-katolske standpunkter (Bruce, 1986, 122-123). 

Elementer fra Bruces sekulariseringsteori kan altså brukes til å forklare hvorfor ikke Nord-

Irland har blitt sekularisert på samme måte som store deler av Vest-Europa. Samme 

forklaringsmodell kan antagelig også brukes for å forklare den sene sekulariseringen av 

Republikken Irland, som frem til 2000-tallet var sterkt påvirket av den katolske kirkens 

verdier. 

Men hvordan kan de siste endringene i Republikken Irland forklares? Er det slik at den 

kulturelle nasjonalismen, som Seip (1998) skiller fra politisk nasjonalisme er blitt viktigere 

for katolikkene enn den politiske nasjonalismen? I kapittel 5 viste jeg til en allianse mellom 

noen religiøse katolikker og verdikonservativ protestantisk unionisme i Nord-Irland, der 

katolikkene heller ville forbli en del av Nord-Irland, noe de hadde kjempet mot i alle år frem 

til da, enn at Nord og Sør skulle samles, fordi nordirsk politikk i dag er mer preget av 

konservative kristne verdier enn Republikken. For andre katolikker fikk den politiske 

nasjonalismen forrang, deriblant for min informant Ashleigh, som først og fremst ønsket at 

Nord-Irland og republikken skulle forenes, selv om hun var uenig i den politiske 

liberaliseringen i Republikken. 

Som nevnt lager Grace Davie et skille mellom tro og tilhørighet. I arbeiderklassemiljøene i 

England, som hun undersøker i sin artikkel, består troen, mens tilhørigheten til religiøse 

institusjoner forsvinner (Davie, 1990, 456). På lignende vis kan man si at katolikkene i Nord-

Irland som ikke lenger ønsker at Nord og Sør skal forenes av religiøse grunner, har beholdt 

sin tro og tilhørighet til den katolske kirken, men i større grad har gått bort ifra den irske 

nasjonalistiske tilhørigheten. Troen blir viktigere enn det nasjonale fellesskapet – og det blir 

dermed viktigere å leve i en stat som deler deres verdier enn å leve i en stat som er bygget 

rundt en felles katolsk tilhørighet. De nordirske katolikkene kan også konstruere en ny 
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nasjonal tilhørighet med de nordirske protestantene, som nordirer, som åpner for begge de 

religiøse retningene. 

Men Grace Davies begrepspar om tro og tilhørighet kan også brukes for å beskrive det 

motsatte fenomenet – nemlig ikke-religiøse katolikker og protestanter, som likevel anser seg 

som katolske eller protestantiske selv om de ikke tror. De har tilhørighet til en religiøs gruppe 

uten å tro. Et eksempel på dette er Wayne, som ikke var religiøs, men som anså seg som 

katolikk, hadde gått på katolsk skole som barn – og var 110% irsk. For dem blir tilhørigheten 

til den religiøse gruppen en del av den nasjonale identiteten, og de føler dermed tilhørighet 

uten å være troende. 

Dette kapittelet har diskutert sekularisering i Nord-Irland sammenlignet med resten av 

Storbritannia og Vest-Europa. Ved å sammenligne statistikk fra Nationmaster (2014) og 

Northern Ireland Life and Times Survey (2008) har vi sett at Nord-Irland er mindre 

sekularisert enn resten av Vest-Europa, men heller har lignet på Republikken Irland, som 

frem til midten av 2010-tallet har vært en katolsk bastion i Vest-Europa. Mitt materiale viser 

også at religion fremdeles spiller en viktig rolle i det nordirske samfunnet. At religion 

fremdeles spiller en viktig rolle i det nordirske samfunnet kan forklares ved hjelp av Bruces’ 

teori om cultural defence, der religion er en identitetsmarkør som markerer forskjell mellom 

to etniske grupper som er i konflikt med hverandre. I tillegg kan også Grace Davies 

begrepspar om tro og tilhørighet forklare både hvordan tro kan bli viktigere for religiøse 

katolikker enn nasjonal tilhørighet, men også det motsatte, nemlig hvordan tilhørighet til den 

religiøse gruppen er en del av den nasjonale identiteten, og dermed blir viktig også for folk 

som ikke er troende.  
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7 Avslutning 
I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan Brexitforhandlingene påvirker den 

fastfrossede konflikten i Nord-Irland. Mine overordnede forskningsspørsmål har vært: 

Hvordan uttrykkes forholdet mellom religion og nasjonalisme i Nord-Irland i 2018? Endrer 

forholdet mellom katolikker og protestanter seg i lys av Brexitforhandlingene? Jeg har i 

oppgaven indirekte undersøkt disse spørsmålene gjennom tre underspørsmål: 1) Fører vold i 

nær historie til politisk handlingslammelse? Er det en levende offentlig debatt om Brexit i 

Nord-Irland? 2) Hvordan reagerer verdikonservative katolikker og protestanter på den 

verdiliberale politiske utvikling i Republikken Irland? 3) Hvorfor bryter Nord-Irland med 

sekulariseringsmønstrene i resten av Europa?  

Materialet viser at det fremdeles er en pågående etnisk-religiøs konflikt i Nord-Irland. 

Avisenes forsiktige omtale av The Troubles og fraværet av debatt om verdispørsmål (for 

eksempel abort) viser at konflikten fremdeles er såpass vanskelig at avisene unngår å skape 

debatt om verdispørsmål. At mange av mine informanter omtalte den politiske situasjonen i 

dag som en fredsprosess som har vart siden inngåelsen av Good Friday-avtalen i 1998, 

underbygger dette. Å bo i Nord-Irland opplevdes som fredelig på overflaten, men at den 

etnisk-religiøse konflikten ligger hele tiden og ulmer under overflaten.  

I Nord-Irland har pillarisering, det vil si at samfunnet blir organisert rundt pillarer som er 

religiøst eller ideologisk baserte, ført til utvikling av parallellsamfunn der katolikkene og 

protestantene lever atskilte liv. Nord-Irlands konsosierte demokrati (se kapittel 4) har 

håndtert den etniske konflikten ved at både katolikker og protestanter må enes om politiske 

vedtak og regjere sammen. Konflikten er likevel ikke løst, fordi alle de politiske partiene 

bortsett fra ett representerer enten den katolske eller protestantiske delen av befolkningen, og 

ikke nordirer som én gruppe med felles nasjonal tilhørighet. Det konsosierte demokratiet har 

ført til at Nord-Irland har stått uten regjering siden januar 2017. 

Et av den irske statsviteren Jennifer Todds viktigste funn i Identity Change after Conflict. 

Ethnicity, Boundaries and Belonging in the Two Irelands (2018) er at gruppeidentitet i Nord-

Irland har endret seg i kjølvannet av Good Friday-avtalen, og blitt mer fragmentert (Todd, 

2018, 73). Særlig har nasjonal identitet blitt mer komplisert fordi flere i dag anser seg som 

nordirske fremfor eller i tillegg til irsk eller britisk. Avismaterialet jeg har analysert viser at 

den nasjonale kløften mellom irske katolikker og britiske protestanter holder stand. 
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Brexitforhandlingene har tydeliggjort denne kløften, der Democratic Unionist Party har 

nektet å godta forslag om å legge tollgrensen i irskehavet, mens Sinn Fein har uttalt at 

statsminister May har ansvar for å sørge for at det ikke blir satt opp grenseposter mellom 

Nord-Irland og Republikken Irland.  

Men som vist i kapittel 5 finnes det likevel tegn til en samling omkring felles verdier på tvers 

av entisk-religiøse skiller mellom verdikonservative katolikker og protestanter, og mitt 

materiale viser at noen verdikonservative katolikker omtaler seg selv som nordirske fremfor 

irske. En forklaring kan være sekulariseringen av Republikken Irland hvor to 

folkeavstemninger har vært et politisk nederlag for Den katolske kirken med likestilling av 

homofile (2015) og legalisering av abort (2018). Dette er en utvikling som støttes av det 

nordirske katolske partiet Sinn Fein. Dermed ser det ut til at det har oppstått et skille mellom 

sekulære og religiøse katolikker i Nord-Irland. Sekulære katolikkene anser seg gjerne som 

irske, slik spaltisten Fiounnuala O Connor skrev i The Irish News (29.05.2018, 16) at identitet 

ikke lenger krever religiøsitet. På den annen side fortalte den katolske presten Darragh i 

intervjuet at det i dag er flere verdikonservative katolikker som ikke ønsket at Nord-Irland 

skulle forenes med Republikken Irland fordi landet har beveget seg i en verdiliberal retning. 

For noen verdikonservative katolikker blir det viktigere å kunne leve i en stat med 

verdikonservative lover enn å bo i et katolsk land med sekulære lover. 

Her har jeg brukt Grace Davies begrepspar om tro og tilhørighet for å analysere skillet 

mellom sekulære og religiøse katolikker (Davie, 1990, 456). Religiøse katolikker har beholdt 

sin tro og tilhørighet til den katolske kirken, men har i større grad gått bort fra den nasjonale 

tilhørigheten til Republikken Irland. Disse katolikkene anså seg heller som nordirske enn 

irske. Dette skiftet av nasjonal tilhørighet bryter med nasjonalismeteoretikere som Anderson 

(2006) og Hobsbawm (1990) hvor nasjonen er konstant, men kan forklares ved hjelp av den 

norske historikeren Seip, som gjør et skille mellom politisk og kulturell nasjonalisme.  

Skillet mellom politisk og kulturell nasjonalisme kan også forklare at religionspolitiske 

forhold ikke blir påvirket av Brexitforhandlingene. Religiøs identitet er fremdeles en viktig 

identitetsmarkør for mange, men kan kombineres med flere ulike former for nasjonal 

identitet. Både katolikker og protestanter kan anse seg som nordirske, som er en felles 

nasjonal identitet uavhengig av religion. Den presbyterianske menigheten jeg gjorde 

feltarbeid i var en økumenisk menighet som samarbeidet med andre ulike kristne menigheter 

om felles gudstjenester i tiden før påske, der både en katolsk og en baptistisk menighet var 
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med i samarbeidet. Presten George fortalte meg i intervjuer at han hadde deltatt i flere 

katolske messer, og hadde som motto i sin prestegjerning at evangeliene river ned de murene 

vi bygger opp mellom oss. Dette gjaldt også mellom ulike kirkesamfunn og på tvers av etnisk 

tilhørighet. Flere av medlemmene i den protestantiske menigheten var også åpne for å 

identifisere seg som irske. En informant hadde irsk mor og irskklingende navn, og ble ofte 

tatt for å være katolikk. En annen fortalte med største selvfølgelighet at han hadde heiet på 

Republikken Irland i en rugbykamp mellom Republikken og Italia. 

7.1 Forslag til videre forskning 
Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i tidsrommet januar-mai 2018. I denne perioden 

påvirket Brexitforhandlingene den politiske nasjonalismen i Nord-Irland, og tydeliggjorde 

den steile fronten mellom irske katolikker og britiske protestanter. I den politiske debatten i 

nord-irske medier har det ikke vært noen saker om Brexitforhandlingene og religion. 

Brexitforhandlingene var heller ikke et tema i gudstjenestene hverken i den katolske eller 

protestantiske menigheten jeg gjorde feltarbeid i med unntak av at det ble nevnt ved én 

anledning i en bønn holdt av en prestelærling. Religion er fortsatt en viktig del av samfunnet, 

selv om kirkene er mer opptatt av verdispørsmål enn av spørsmål knyttet til nasjonal identitet. 

Dette kom blant annet frem i tiden rundt folkeavstemningen om abort i Republikken Irland i 

mai 2018 (se kapittel 3). 

Det kan være interessant å forske videre på hvordan Brexit vil påvirke forholdet mellom 

katolikker og protestanter i Nord-Irland, og om det vil påvirke forholdet mellom religion og 

nasjonalisme. Med den politiske handlingslammelsen i nordirsk politikk, og den stadig 

pågående etniske konflikten mellom katolikker og protestanter er det nordirske samfunnet 

sårbart, og det er fare for at det kan oppstå sosial uro eller vold. Særlig grensespørsmålet er 

betent, og var en viktig forutsetning for at det ble slutt på volden etter Good Friday-avtalen i 

1998. En hard Brexit og lukket grense mot Republikken Irland kan bli tungen på vektskålen 

som kan føre til større splittelse og mer vold i Nord-Irland.  

Derry har i 2019 vært preget av uro. Den 20. januar 2019 eksploderte en bilbombe i Derry 

(Carroll, 2019). Politiet fikk ti minutters varsel før bomben, som blir knyttet til New IRA, 

eksploderte. Den 18. april 2019 ble den nordirske journalisten Lyra McKee skutt da hun 

dekket opptøyer i Derry. McKee sto i nærheten av politiet, og ble truffet av skudd da en mann 

begynte å skyte mot politiet. Hun døde senere på sykehuset. Senere har det dukket opp pro-

IRA graffiti på stedet der McKee ble drept, der det står at IRA er kommet for å bli og at 
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tystere vil bli henrettet (Belfast Telegraph, 02.05.2019). I forbindelse med drapet på McKee 

sendte jeg en melding til min katolske informant Ashleigh og spurte hva som foregikk i 

Nord-Irland. Hun visste ikke så mye om drapet, men fortalte at Derry hadde vært preget av 

uro og opprør en stund, uten at hun visste hvorfor.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Bilde 1: Tatt 5. Oktober 2018. Bildet viser et veggmaleri der paramilitære poserer med 

våpen, samt emblemene til Ulster Volunteer Force  (UVF) og Young Citizen Volunteers, som 

er protestantiske paramilitær organisasjoner. Bildet er tatt sør i Belfast. Foto: Line A. 

Loftesnes 
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Bilde 2: Tatt 5. Oktober 2018. Viser bilde av et Ulster Volunteer Force-flagg hengt fra en 

lyktestolpe. Bildet er tatt sør i Belfast. Foto: Line A. Loftesnes 
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Bilde 3: Tatt 5. Oktober 2018. Viser britiske flagg og nordirske unionistflagg hengende på 

annenhver lyktestolpe bortover. Bildet er tatt sør i Belfast. Foto: Line A. Loftesnes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


