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Forord  

 
Jeg vil benytte anledningen til å takke veilederen min, Steinar Andreas Sæther, for stor hjelp 

og forståelse gjennom den (lange) prosessen det var å skrive denne masteroppgaven. 

 

Jeg vil også takke IAKH for reisestøtten som jeg fikk i forbindelse med arkivarbeidet i Brasília. 

En stor takk til de ansatte på CNBBs arkiv i Brasília, som alltid var beredt til å hjelpe. 

 

Den største takken går til min samboer Elen. Denne oppgaven hadde ikke blitt ferdig uten din 

moralske støtte og effektive korreturjobb. Denne går til deg:  

 

«A vida contigo é muito melhor, esqueci o medo de viver só.  

Com você me sinto bem, contigo sou feliz também».  

– Seu Jorge 

 

 

Arthur Oltramari        Oslo, den 29. Mai 2020 
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Sammendrag  

 
Denne oppgaven omhandler bispekonferansen i Brasil i årene 1985 og 1986. Perioden 

markerer overgangen fra diktaturet til demokratiet i landet. Etter 21 år med de militære ved 

makten ble den første sivile presidenten innsatt i begynnelsen av 1985. Mange sider er skrevet 

om den katolske kirkens rolle før militærkuppet og deres handlinger under diktaturet. Det er 

imidlertid skrevet lite om hva som skjedde med kirken etter at de militære gikk av. Denne 

masteroppgaven belyser nettopp dette temaet: Hovedspørsmålet i oppgaven er hvilken rolle 

bispekonferansen i Brasil spilte da landet gikk fra å være et diktatur til et demokrati. Oppgaven 

tar videre for seg hvordan bispekonferansen jobbet for å påvirke statens beslutninger til fordel 

for sine politiske saker og hvordan de posisjonerte seg i forhold til nye politiske aktører.  

Under militærdiktaturet posisjonerte bispekonferansen seg mot diktaturet og sto opp for 

menneskerettigheter, og ved diktaturets fall fikk de innfridd sitt største mål; demokratiet. I 

oppgaven retter jeg blikket mot de politiske sakene som engasjerte bispekonferansen under re-

demokratiseringen. Det vil i denne oppgaven fremkomme at bispekonferansen jobbet opp mot 

to hovedkampsaker: å sikre folkelig deltagelse under utformingen av den nye grunnloven og 

gjennomføringen av en jordreform. Sistnevnte var et svært betent politisk tema i Brasil.  

Under diktaturet sto kirken samlet under et felles mål. Under re-demokratiseringen 

begynte imidlertid fellesskapet å slå sprekker. Bispekonferansen møtte sterk kritikk for sitt 

politiske arbeid fra Vatikanet, sine egne medlemmer og av andre politisk aktører. I oppgaven 

ser vi at dette ledet til at ledelsen i bispekonferansen måtte gå en vanskelig balansegang mellom 

å fortsette sitt politiske arbeid og samtidig unngå å bli oppfattet som en opponent til kirkens 

sentrale ledelse i Roma.  

Måten bispekonferansen jobbet på endret seg ikke stort etter diktaturet. De fortsatte å 

jobbe for politiske endringer som kunne dra landet i en mer demokratisk retning. Den sentrale 

rollen kirken hadde i det politiske liv ble imidlertid svekket. Når demokratiet ble gjeninnført 

mistet bispekonferansen sin privilegerte posisjon som samlingssted for befolkningens politiske 

engasjement. Befolkningens politiske engasjement kunne nå utspille seg i andre organisasjoner 

som sto utenfor kirken, som politiske partier, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger. 

Flere av kirkens kampsaker ble imidlertid tatt inn i organisasjonene som ble etablert etter 

diktaturet, og arven finner man blant annet fortsatt i Brasils største sosiale bevegelse, de 

jordløses bevegelse.  
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Forkortelser  
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MEB - O Movimento de Educação de Base: Grunnleggende 

opplæringsbevegelse 

 

MST - O Movimento Sem Terra: De jordløses bevegelse 

 

PNRA - Plano nacional de reforma agrária: Nasjonalplanen for jordreform 

 

PO - A Pastoral Operária: Den pastorale proletariske kommisjonen 
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UDR – União Democrática Ruralista: Den rurale demokratiske union 
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Kapittel 1 – Innledning 
 

1.1 Innledning 

I starten av 1985 begynte fremtiden til det brasilianske demokratiet å se lysere ut. Etter 21 år 

med militærdiktatur ble Tancredo Neves valgt til å ta over presidentstolen, og han ble dermed 

den første presidenten uten militærbakgrunn siden 1964. Det er grunn til å tro at denne nyheten 

ble mottatt med stor jubel blant mange av Brasils katolske biskoper og prester. Den katolske 

kirken spilte nemlig en viktig rolle i å utfordre militærets makt under diktaturet og sto klare til 

å delta i forhandlinger og prosesser som skulle forme landet under re-demokratiseringen. Denne 

masteroppgaven vil dreie seg om den katolske kirkens rolle i Brasil i perioden 1985–1986, og 

mer spesifikt om forholdet mellom politikk og religion etter militærdiktaturet. Jeg ønsker å 

undersøke hvilken rolle kirken spilte i det nyinnførte demokratiet og hvordan den var med på å 

påvirke den politiske debatten. Kirken er her representert ved «Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil», oversatt i oppgaven som bispekonferansen i Brasil. I primærkildene er 

bispekonferansen forkortet til CNBB, og det er denne forkortelsen jeg kommer til å bruke når 

jeg referer til bispekonferansen i oppgaven.  

CNBB er den offisielle samlingen av biskoper, erkebiskoper og kardinaler fra den 

katolske kirken i Brasil. Medlemskapet i CNBB var imidlertid ikke frivillig – alle biskoper, 

erkebiskoper og kardinaler var medlemmer av CNBB i kraft av sin stilling. Lederplassene i 

bispekonferansen ble bestemt av medlemmene gjennom et direkte valg. Ordet «konferanse» 

kan her fremstå som misvisende fordi man assosierer det med å holde et større arrangement 

eller møte som foregår én gang. Ordet krever derfor en forklaring. Når jeg skriver om 

bispekonferansen i Brasil, snakker jeg om et organ eller en institusjon som er permanent. CNBB 

er ikke et arrangement eller en samling som finner sted med visse mellomrom. CNBB har et 

fysisk lokale, hovedkvarteret i Brasilia, hvor lederne i organisasjonen daglig sitter og jobber 

innenfor organisasjonens ansvarsområder.   

For bedre å forstå hvordan den katolske kirken er organisert, vil jeg trekke en parallell 

mellom CNBB og Bispemøtet i den norske kirken.1 Bispemøtet er det offisielle organet for Den 

norske kirke, og alle de tolv biskopene i Norge er med i rådet: «Bispemøtet er et lovfestet 

sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilligger de enkelte 

 
1 Det er også mulig å sammenligne CNBB med det norsk-katolske bisperådet. Jeg velger imidlertid å bruke 

Bispemøtet i den norsk-lutheranske kirke her fordi de representerer det viktigste religiøse organet i Norge og 

deler derfor en lignende posisjon i samfunnet som CNBB. Se: Den katolske kirke, «Norsk katolsk bisperåd». 
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biskoper. De tolv biskopene samles til bispemøte normalt tre ganger per år.» 2  Begge 

organisasjonene, CNBB og Bispemøtet, representerer den offisielle samlingen for sine 

respektive religioner. I tillegg til å ha lik organisering, har de to organene også en lik funksjon; 

både CNBB og Bispemøtet er ansvarlige for å utarbeide offisielle uttalelser som representerer 

kirkens syn i religiøse og politiske saker. I denne oppgaven skal vi se hvordan CNBB fremmet 

sine politiske meninger og ønsker for demokratiet i Brasil etter militærdiktaturet. Det er 

imidlertid viktig å ha i mente at kirken fortsatt jobber på denne måten og at deres uttalelser 

fortsatt kan skape debatt. Et eksempel på dette er Bispemøtet som ble avholdt den 22. mai 2020 

i Oslo. Etter samlingen kom Bispemøtet med en offisiell uttalelse der de oppfordret norske 

myndigheter til å gjøre det som er mulig gjennom politisk og diplomatisk arbeid for å forhindre 

at Israel annekterer områder på Vestbredden.3 I samme uttalelse sier de at «Gud kaller oss til å 

sammen skape fred og bidra til rettferdighet for alle folk». I denne oppgaven skal vi se hvilke 

politiske saker CNBB fremmet etter militærdiktaturet i Brasil. Vi skal også her se at CNBB, i 

likhet med Bispemøtet, brukte argumenter grunnet i religion for å fremme sine politiske saker.   

Den største forskjellen mellom Bispemøtet i den norske kirke og CNBB i Brasil er at 

Bispemøtet representerer det øverste organet i den norske kirken, mens CNBB er øverste organ 

i den katolske kirken i Brasil. Paven og den romerske kurie sitter over CNBB i den katolske 

kirkens hierarki. En annen forskjell er antall medlemmer i hver organisasjon. Mens Bispemøtet 

i Norge har landets tolv biskoper som medlemmer, hadde CNBB i perioden oppgaven tar for 

seg, rundt 370 biskoper som medlemmer.  

Jeg kunne her ha valgt å sammenligne CNBB med det norsk-katolske bisperådet.4 Jeg 

velger imidlertid å sammenligne dem med Bispemøtet i den norsk-lutheranske kirke fordi de 

representerer det viktigste religiøse organet i Norge og innehar derfor i likhet med CNBB en 

sentral rolle i samfunnet. CNBBs posisjon i det brasilianske samfunnet er svært viktig å ha i 

bakhodet mens man leser denne oppgaven. Brasil er verdens største katolske land og CNBB er 

det øverste organet for den katolske kirken i landet. Deres handlinger og uttalelser eksisterer 

ikke i et vakuum. De er tett sammenkoblet med en større helhet, og grunnmuren deres er den 

katolske kirkens legitimitet. Et organ der alle biskoper i Brasil samles, har en veldig stor 

påvirkningskraft, både overfor politikere i Brasil og Vatikanet. Mæland skriver at da 

bispekonferansen først ble etablert, var de tenkt som «regionale biskopforum med konsultativ 

 
2 Den norske kirke, «Bispemøtet». 
3 Den norske kirke, «En alvorlig trussel mot framtidig fred for Israel og Palestina». 
4 Den katolsk kirke, «Norsk katolsk bisperåd». 
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kompetanse».5 Selv om bispekonferansens opprinnelige funksjon var å være en konsultativ 

konferanse, har CNBB innehatt en mer komplisert og fleksibel rolle. Ved å posisjonere seg 

politisk mot militærdiktaturet, har CNBB dyrket en maktposisjon i det brasilianske politiske 

landskapet. Selv om kirken også ble rammet av diktaturet, var kirken «for mektige til å bli 

skremt, slik politiske partier og fagforeninger ble».6 Mot slutten av den autoritære perioden steg 

kirken opp som en aktiv politisk spiller. Formålet med denne oppgaven er å finne ut hva som 

skjedde med CNBB i overgangsperioden til demokratiet i Brasil etter at det største politiske 

målet var oppnådd; å avskaffe diktaturet. 

 

1.2 Forskningstema 

Temaet for denne oppgaven kan fremstå noe uklart for et norsk publikum som ikke er fortrolig 

med Brasils historie. Jeg vil derfor gi en mer omfattende introduksjon til emnet. Brasiliansk 

historie er ofte delt inn i tre perioder: kolonitiden (1500–1822), keiserdømmet (1822–1889) og 

republikken (1889–d.d.). Periodeinndelingen samsvarer med styringsformen landet hadde. 

Denne oppgaven skal handle om hendelser som foregår innenfor republikkperioden. 

Republikkperioden kan igjen bli delt inn i fem perioder: Den første republikken (også kalt den 

gamle republikken) (1889–1930), Vargas-perioden (1930–1945), den første demokratiske 

perioden (1945–1964), militærdiktaturet (1964–1985) og den nye republikken (1985–d.d.).7 

Oppgaven tar for seg begivenheter fra den nye republikken, og mer spesifikt om overgangen til 

demokratiet etter at diktaturet ble avsluttet. 

Når vi nå har kontroll på tidslinjen, kan vi se nærmere på kirkens historie i Brasil for å 

snevre inn forskningstemaet enda mer. Under kolonitiden var den katolske kirken og det 

portugisiske monarkiet selve drivkraften i landet. Kirken hadde monopol på de mest sentrale 

hendelsene i folks liv, som fødsel, bryllup og død: «Inntreden i samfunnet, med rammer om et 

anstendig liv, var avhengig av handlinger monopolisert av kirken … som hadde i sine hender 

folkets utdanning, et veldig effektivt verktøy for å formidle den generelle ideen om lydighet, 

og spesielt lydighet mot statens makt».8 Kirken beholdt rollen som «partner» og «kausjonist» 

 
5 Mæland, Hva har vi felles?, 75.  
6 (min oversettelse) […] «Mas a Igreja como um todo era poderosa demais para ser intimidada, como o foram os 

partidos políticos e os sindicatos. Ela se tornou um baluarte da luta contra a ditadura.» Carvalho, Cidadania no 

Brasil: o longo caminho, (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013), 183. 
7  For innføringsbøker om brasiliansk historie se: Fausto, História do Brasil, (Sao Paulo: Edusp,2009) og 

Schwarcz, Starling, Brasil: uma biografia. 
8 (min oversettelse) [...] «O ingresso na comunidade, o enquadramento, o enquadramento nos padrões de uma vida 

decente, dependiam de atos monopolizados pela Igreja ...Tinha em suas mãos a educação das pessoas, um 

instrumento muito eficaz para veicular a ideia geral de obediência e, em especial, a da obediência ao poder do 

Estado.» Fausto, História do Brasil, (São Paulo: Edusp, 2009), 60. 
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for staten under store deler av Brasils historie, og har sjelden utfordret statsmakten. På denne 

måten har de også sikret sine egne interesser. Den store endringen i hvordan kirken forholdt seg 

til statens makt kom først på 1970-tallet, da kirken offentlig endret standpunkt fra å støtte 

diktaturet til å utfordre det. 

Brasil har vært og er fortsatt et land hvor majoriteten av befolkningen hører til under 

den katolske kirken, og frem til 2000-tallet erklærte over 90% av befolkningen at de tilhørte en 

kristen kirke.9 Religion spiller en stor rolle i brasilianernes liv og er med på å påvirke deres 

politiske syn. To folkeopprør som ble sentrale for Brasils historie kan således være med på å 

illustrere de tette båndene mellom politikk og religion i landet; opprøret i Canudos (1896–1897) 

og Contestadokrigen (1912–1916). 10  Begge folkeopprørene ble utløst som følge av 

jordkonflikter og reaksjoner mot moderniseringsprosesser som foregikk i overgangen fra det 

nittende til det tjuende århundre. Begge opprørene var også sterkt preget av en messiansk og 

millenaristisk mobiliseringsdiskurs der man blandet politiske og religiøse årsaker for å 

rettferdiggjøre kampene sine.11 

Et annet og nyere eksempel på den tette forbindelsen mellom religion og politikk i Brasil 

er marsjene som ble kalt «familiemarsj med Gud for frihet», og som ble organisert i perioden 

like før det militære statskuppet i 1964. I disse politiske og religiøse demonstrasjonene deltok 

konservative grupper støttet av deler av den katolske kirken i Brasil. Basert på disse og andre 

hendelser kan man hevde at den katolske kirken, eller hvilket som helst annet trossamfunn med 

stor oppslutning i en befolkning, er en politisk aktør som påvirker statens makt.  

I sin studie av CNBBs rolle under det sivil-militære statskuppet i 1964 skriver Paulo 

Krischke at «den romersk-katolske kirken fortsatt er en sentral institusjon i prosessene for 

politisk legitimering av det latinamerikanske samfunnet. Ved ethvert forsøk på å forklare 

prosessene for krise og endring i Latin-Amerika må man samtidig ta stilling til hvilken rolle 

kirken har spilt».12 I forskningstemaet for denne oppgaven har jeg lånt noen av de samme 

premissene som her blir brukt av Krischke. Med denne masteroppgaven ønsker jeg å undersøke 

 
9Azevedo, «O IBGE e a religião». 
10 For mer om opprøret i Canudos kan man se Sevcenko, Literatura como Missão (São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003) og en av brasiliansk litteraturs klassikkere: Cunha, Os Sertões (São Paulo: Martin Claret, 2017). 

For mer om Contestadokrigen kan man se Machado, Lideranças do Contestado (Campinas: Editora da Unicamp, 

2004). 
11«Millenarisme er en eskatologi (det vil si lære om de siste tider) som karakteriseres ved troen på at verden snart 

skal gå under og etterfølges av en ny fullkommen verden». Store norske leksikon, s.v. «millenarisme,» av Per 

Kværne 19.02.2019. https://snl.no/millenarisme 
12 (min oversettelse) «[…]a Igreja católica Romana continua sendo uma instituição central na cultura e nos 

processos de legitimação política das sociedades latino-americanas. Qualquer tentativa de explicar os processos 

de crise e de mudança política na América Latina deve considerar o papel desempenhado pela Igreja.» Krischke, 

A CNBB e o golpe militar de 1964 (Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2012), 13. 

https://snl.no/millenarisme
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hvilken rolle kirken har spilt i endringsprosessen fra diktatur til demokrati i 1985 og 1986.  

Forskningstemaet og problemstillingen for denne oppgaven har også bakgrunn i et 

ønske om å belyse nåtiden. I sin selvbiografi skriver Hobsbawm at «Most historians, including 

all good ones, know that in investigating the past, even the remote past, they are also thinking 

and expressing opinions in terms of and about the present and its concerns».13 Man kan trekke 

flere paralleller mellom situasjonen i 1985 og nåtiden.  

Brasil har, i motsetning til Norge, en lang historie med å bytte grunnlov. Brasil har hatt 

hele ni forskjellige grunnlover siden landet ble selvstendig i 1822.14 Årene som fulgte etter 

diktaturets fall, som er perioden denne masteroppgaven tar for seg, er skjebnesvangre for 

utformingen av grunnloven som ble vedtatt etter diktaturet og som fortsatt er i kraft i dag. Dette 

var en periode med intense politiske diskusjoner, der man fattet beslutninger som påvirket selve 

hjørnesteinen i demokratiet: grunnloven. Den brede politiske enigheten om å verne om 

demokratiet etter diktaturets fall har imidlertid blitt utfordret i kjølvannet av valget av en 

president med klare autoritærere ambisjoner i 2018. Mange politikere, journalister, 

akademikere og internasjonale institusjoner har varslet om at flere demokratiske institusjoner i 

Brasil nå er truet.15 Også i dette valget var det tette båndet mellom politikk og religion viktig; 

en av de viktigste støttespillerne til Jair Bolsonaro i 2018 var nemlig kristen-konservative og 

pinsevenner.16  

Forskningstemaets relevans ligger i at den vil belyse en kristen organisasjons påvirkning 

på politiske beslutninger. Som i 1985 er det i dag igjen det kristne trossamfunnet som er 

drivkraften bak sentrale kriser og endringer i det brasilianske samfunnet. I denne oppgaven skal 

jeg også se nærmere på de politiske diskusjonene som påvirket utformingen av grunnloven fra 

1988. Oppgaven er videre med på å belyse en periode som frem til nå har vært lite studert. Det 

er gjort mange studier på kirkens rolle under militærdiktaturet. Kirkens rolle i perioden like 

etter militærdiktaturet har imidlertid ikke fått like mye oppmerksomhet.  

 

 
13 Hobsbawm, A life in history (Oxford: Oxford University Press, 2019), 306. 
14 Her tar jeg i betraktning de to dekreter som ble brukt av militærdiktaturet i 1967 og 1969 samt diskusjoner rundt 

den portugisisk-brasilianske grunnloven utløst av den portugisiske revolusjonen i 1820. For mer info om 

grunnlovens historie i Brasil se Carvalho, Cidadania no Brasil: o longo caminho, (Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2013). 
15 NRK og VG har skrevet mye om situasjonen i Brasil siden valget i 2018. Andre beskrivelser av situasjonen 

finnes i Transparency International, «Brazilian institutions and society must act to save democracy and the fight 

against corruption» og oppsummering av foredraget akademiker Steven Levitsky ga om temaet i Dias, «How 

democracies die? By Steven Levitsky». 
16 Ole Jakob Løland, forsker på kristendom i Latin-Amerika, har skrevet en del i norske medier om forholdet 

mellom Bolsonaro og pinsevenner i Brasil. Se Eideberg, «Nykonservative kristne sendte Bolsonaro til 

presidentpalasset». 
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1.3 Problemstilling og avgrensninger 

Hovedspørsmålet i denne oppgaven er hvilken rolle CNBB spilte da Brasil gikk fra å være et 

diktatur til et demokrati. Jeg skal her prøve å forstå hvordan CNBB jobbet for å påvirke statens 

beslutninger til fordel for sine politiske saker og hvordan de posisjonerte seg i forhold til nye 

politiske aktører.  

Hovedfordelingen om den katolske kirken etter militærdiktaturet er at de fikk mindre 

makt og at den sentrale posisjonen de hadde hatt under diktaturet, ble svekket fordi man hadde 

oppnådd en gjeninnføring av demokratiet. Jeg skal i denne oppgaven prøve å belyse hvorfor og 

på hvilken måte deres posisjon endret seg. Samtidig vil jeg i denne oppgaven se på hvordan 

CNBB fortsatte å jobbe for å påvirke viktige politiske beslutninger, og den vil således utfordre 

bildet av den katolske kirkens mer passive rolle etter diktaturet. CNBB var representert i alle 

Brasils regioner, delstater og kommuner, samtidig som sentralstyret deres aktivt jobbet for å nå 

organisasjonens politiske mål. Primærkildene i denne oppgaven vil belyse aktivitetene som 

fortsatte under det nye politiske skiftet. For å øke sin deltagelse og påvirkning i politiske 

diskusjoner måtte CNBB prioritere visse saker. Hvilke momenter veide tyngst når CNBB skulle 

velge hvilke saker de skulle fremme for å påvirke staten? Var det uenighet innad i 

organisasjonen rundt prioriteringene, og møtte de reaksjoner fra kristne medlemmer eller andre 

interessegrupper? 

Den romersk-katolske kirken er en stor institusjon som samler medlemmer og troende 

fra alle samfunnsgrupper. De samler mennesker med ulike politiske synspunkt og fra ulike 

etniske og sosiokulturelle grupper. Biskoper, prester og andre lekmenn i kirken kommer også 

fra ulike bakgrunner og representerer ulike ideologiske og politiske retninger. Etter 

militærdiktaturet fremsto CNBB som en progressiv og venstrevridd institusjon. Men hvordan 

stemte dette overens med de aktivitetene kirken faktisk utførte og med diskusjonene som ble 

holdt innad i organisasjonen? Var CNBBs politiske posisjonering til venstre kun representativt 

for CNBBs ledelse, eller var det politiske synet også forankret hos biskopene i organisasjonen?  

Valget av tidsperioden 1985–1986 er heller ikke tilfeldig. I denne perioden gikk Brasil 

gjennom store politiske forandringer. Den mest åpenbare forandringen er overgangen fra 

diktatur til demokrati. Men det er ikke den eneste. Etter mange år fikk brasilianerne også 

muligheten til politisk deltagelse. De kunne uttrykke seg offentlig, organisere seg og 

demonstrere fritt. I denne perioden ble det også valgt en ny grunnlovgivende forsamling som 

skulle utforme landets nye grunnlov. Hvordan jobbet CNBB når det gjaldt å påvirke 

utformingen av denne grunnloven og valget av den grunnlovgivende forsamlingen? 
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1.4 Kunnskapsstatus 

Den katolske kirken er i denne oppgaven forstått som «et felt hvor sosiale relasjoner er etablert 

gjennom spenning, kamp og motsetninger». 17 Den er en del av det sivile samfunn og et sted 

hvor ideer, verdier og ideologi blir formet. Oppgaven som er tildelt kirken, er å lage og å spre 

religiøse og symbolske varer til dem som trenger det. Denne definisjonen av kirken viser at den 

katolske kirken ikke må forstås som en monolittisk gjenstand, men heller som en organisasjon 

i stadig endring som har konflikter og interne maktkamper. Dette er viktig å ha i bakhodet når 

man skal analysere kirkens dokumenter. Før jeg fortsetter, vil jeg prøve å forklare ordet 

«pastoral», som er hyppig brukt i oppgaven. Ordet pastoral brukt i kirkesammenheng betyr den 

praktiske bruken av de teologiske læresetningene til kirkens handlinger. Det vil si; handlinger 

og tiltak som har en påvirkning i de troendes daglige liv. 

Mye er skrevet om den katolske kirken i Brasil, men veldig lite er skrevet om kirken 

etter militærdiktaturet. Tre bøker har imidlertid vært avgjørende for denne oppgaven. En av de 

mest kjente studiene av den katolske kirken i Brasil og deres rolle i politikken er ført i pennen 

av den amerikanske historikeren Kenneth P. Serbin. Han har gitt ut to bøker om tematikken: 

«Padres, Celibato e Conflito Social: Uma história social da Igreja Católica no Brasil» og 

«Diálogos na sombra: bispo e militares, tortura e justiça social na ditadura». I «Padres, Celibato 

…» forsøker Serbin å lage en oversikt over historien til den katolske kirken i Brasil. 18 Han 

studerer kirkens arbeid helt fra kolonitiden og frem til arbeidet med CEB-ene, også kalt katolsk 

basisgruppe, i Nordøst-Brasil på slutten av 1970-tallet. I boka retter Serbin særlig søkelyset mot 

hvem som kunne bli prest i Brasil og hvordan presteutdannelsen var med på å forme de nye 

kirkemennene. Han skriver om opplevelsene til de unge studentene i presteseminarene og 

konfliktene som oppsto mellom dem med jevne mellomrom etter 1950-tallet. Disse konfliktene 

ble ofte utløst på grunn av uenighet om sølibat og prestenes rolle i et urbant og industrielt 

samfunn. I «Dialogos nas sombras …», retter Serbin fokuset mot forholdet mellom kirken og 

hæren. 19  Han studerer hvordan begge institusjonene utviklet seg i etterkrigsperioden, der 

kirken fikk en mer sosial profil og rettet blikket mot de fattige i Brasil, mens hæren adopterte 

en tankegang hentet fra konflikten mellom stormaktene under den kalde krigen. Hæren begynte 

å forberede seg på å ta over makten i landet og, ifølge sine egne ord, redde landet fra 

kommunismen. Serbin analyserer hvordan begge institusjonene prøvde å skape en dialog under 

 
17 (min oversettelse) «[…] um campo onde relações sociais se estabelecem com tensões, lutas, disputas e 

contradições.» Libanio, O que é pastoral? (São Paulo: Brasiliense, 1983), 33. 
18 Serbin, Padres celibatos e conflito social, overs. Motta (São Paulo: Companhia das letras, 2008). 
19 Serbin, Diálogos na sombra, overs. Silva (São Paulo: Companhia das letras, 2001). 



14 
 

militærdiktaturet – en dialog som ofte ble veldig anspent siden mange av kirkens medlemmer 

(prester, biskoper og erkebiskoper) motarbeidet militærets politikk under diktaturet. Serbins 

kildegrunnlag i boka er basert på rapporter fra Bipartite-kommisjonen, som var møter mellom 

de militære og geistlige. Formålet med møtene var å skape et samarbeid mellom disse 

institusjonene. Møtene i kommisjonen var hemmelige da de fant sted, det vil si, de var ikke en 

del av den offisielle agendaen til verken kirken eller hæren.  

Den andre boka som er sentral for denne masteroppgaven er skrevet av Paulo Krischke 

og heter «CNBB e o golpe militar de 1964». I boka undersøker Krischke CNBBs politiske 

standpunkt og rolle like før de militære tok over makten i 1964. 20 I tillegg presenterer han 

CNBBs historie i perioden før 1964 og kobler opprettelsen av organisasjonen med den 

historiske konteksten som den katolske kirken gjennomgikk etter andre verdenskrig.  

I tillegg til Serbins og Krischkes bøker er artikkelen til J. Daudelin og W. E. Hewitt 

«Approaches to studying churches and politics in Latin America: a review and a critical 

assessment» et godt utgangspunkt for å diskutere kirkens rolle i Brasil.21  De to forskerne 

gjennomgår en stor mengde artikler skrevet om kirken, hovedsakelig om kirken i Brasil på 

1980-tallet, og prøver å systematisere hvilke typer teorier som preger tekstene. De plasserer 

artiklene i to forskjellige kategorier: «institusjonell tilnærming» og «nedenfra-perspektiv».22 

Brorparten av tekstene handler om kirkens nye pastorale arbeid som startet på begynnelsen av 

1950-tallet, som f.eks. arbeidet med de katolske basisgruppene. 

De fleste tekstene skrevet med bruk av nedenfra-perspektiv er skrevet av kirkens egne 

medlemmer, som Frei Betto og Leonardo Boff, eller akademikere med tett tilknytning til kirken, 

som Carlos Palacio og Luiz Alberto Gomez de Sousa.23 Institusjonell tilnærming bygger på et 

marxistisk syn på samfunnet, der drivkraften i historien er forskjellige sosiale gruppers 

konflikter rundt tilgang til eksisterende ressurser. Teorien er basert på begrepet «organiske 

intellektuelle» som ble lansert av Gramsci. Det er prester, biskoper og andre medlemmer av 

kirken som skal bidra i arbeidernes klassekamp. Og det er folket som sammen med noen 

progressive intellektuelle skal reorganisere samfunnet og kirken ut fra sin realitet.24 Kritikken 

rettet mot nedenfra-perspektivet er basert på at den går for langt i å beskrive en realitet der 

folket, eller de fattige, har tatt over kirken gjennom CEB-ene eller andre initiativer. 25 

 
20 Krischke, A CNBB e o golpe militar de 1964 (Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2012).  
21 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America». 
22 (min oversettelse) «the institutional approach […] the peoples-ascendant view […]» Daudelin, Warren, 

«Approaches to studying churches and politics in Latin America». 
23 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 321. 
24 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 320. 
25 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 322. 
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Forfatterne hevder at det finnes få empiriske bevis på at CEB-ene var blitt så store at de var på 

vei til å ta over ledelsen i kirkene. Det er heller ikke klart i hvor stor grad CEB-ene faktisk var 

styrt av folket, og hvorvidt de hadde et progressivt syn. I en annen artikkel skriver Hewitt at 

arbeidet til den pastorale agenten, som for eksempel den lokale presten, var avgjørende for 

CEB-enes progressive syn.26 Pastorale agenter er lekmenn eller lekkvinner som jobber, ofte 

frivillig, i et sogn. Videre i oppgaven diskuterer jeg ytterligere lekfolkets oppgave i kirken.  

Hewitt sier at i CEB-ene hvor den pastorale agenten hadde et progressivt syn eller en 

politisk mening knyttet til venstresiden, arbeidet CEB-ene mot sakene som passet inn i den 

pastorale agentens politiske syn.27 I CEB-ene hvor den pastorale agenten ikke hadde en sterk 

politisk profil, arbeidet CEB-ene mer med saker og tematikker som ikke knyttet seg direkte til 

politikk. 

Daudelin & Hewit mener at institusjonell tilnærming er teorien som best fanger kirkens 

nyvinninger og den som er mest egnet til å forutse kirkens utvikling.28 De skriver at  

 

Institutional approach, focuses on the church as an institution with clear-cut goals and 

motives within the wider structure of society (…) the institutional approach is often 

concerned with the ways in which the church, as a central institution within society, enters 

into conflict and competition with other powerful organizational players in an attempt to 

secure institutional goals and objectives. 29 

 

Teorien har vist seg å være nyttig i studien av kirkens rolle og posisjon i Brasil; forskerne innen 

institusjonell tilnærming var nemlig de første som forutså kirkens nedgang i makt på 1980-

tallet. De var i stand til å fange opp de interne og eksterne truslene som utfordret kirkens 

privilegerte posisjon i det brasilianske samfunnet. Vatikanets støtte (interne) til demokratiet, 

protestantismens vekst og sekularisme (eksterne) var noen av truslene og faktorene forfatterne 

pekte på for å forklare kirkens reduserte oppslutning.30 

Kritikken rettet mot institusjonell tilnærming går ut på at den plasserer et for stort 

søkelys på strukturer og maktkamper på toppen av hierarkiet, uten å se for eksempel på hvordan 

sosiale bevegelser er med på å påvirke institusjonene.31 Daudelin & Hewit svarer på dette med 

å kombinere institusjonell tilnærming med det de kaller for ressursmobiliseringsteori. De 

hevder at  

 

 
26 Hewitt, « Strategies for Social Change Employed». 
27 Hewitt, « Strategies for Social Change Employed», 22–24.  
28 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 313.  
29 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 316. 
30 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 329. 
31 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 328. 
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[…] popular grievances may be translated in social-movement activity only if and when 

appropriate resources may be mobilized in support of them. When aggrieved 

communities share distinctive identities, possess solid interpersonal networks and when 

important resources, such as leaders, communicative infrastructure and economic 

resources can be mobilized, their members can be effectively called to action.32 

 

Av de teoriene vi nå har sett nærmere på, mener jeg at institusjonell tilnærming kombinert med 

ressursmobilisering er best forenlig for å belyse min problemstilling i oppgaven. Grunnen til 

dette er at jeg ønsker å studere hvordan kirken posisjonerte seg som politisk aktør i 

konkurransen om statens makt og hvilke politiske saker de prioriterte. Jeg ønsker også å belyse 

uenigheter innad i kirken og hvilke reaksjoner de møtte fra kristne medlemmer og andre 

interessegrupper. Dette skal gjøres gjennom å se på dokumentene som ble skrevet og produsert 

av kirkens egne institusjoner.  

Det kan fremstå motstridene og kanskje forvirrende at jeg i begynnelsen av denne 

undertittelen skriver at kirken er et felt med konflikter og interne maktkamper og ikke må 

forstås som en monolittisk gjenstand, mens jeg samtidig ønsker å forholde meg til CNBB 

gjennom en institusjonell tilnærming og se hvordan organisasjonen opererte som en enhet. Jeg 

ser dette paradokset, men jeg ønsker å forklare dette ved å vise til de to innfallsvinklene jeg 

bruker når jeg studerer kildene. Når jeg analyserer forholdene innad i CNBB, for eksempel når 

jeg ser på hvordan beslutninger er tatt eller på måten forskjellige biskoper forholder seg til 

politiske spørsmål på, må jeg se på kirken som et felt. Jeg må ta i betraktning at det fantes 

politiske kamper innad i organisasjonen og at den ikke er en enhet, men at den består av mange 

grupperinger med diverse interesser. Når jeg derimot skal analysere hvordan CNBB deltok i 

nasjonale politiske diskusjoner, bruker jeg institusjonell tilnærming som innfallsvinkel. Dette 

fordi CNBB fungerte som en enhet når de jobbet som en interesseorganisasjon for biskopene i 

Brasil og representerte den katolske kirken i Brasil utad. 

 

1.5 Teori og metode 

I denne oppgaven skal jeg trekke på diskusjoner fra fagfeltet politisk historie. Når jeg snakker 

om politikk i oppgaven, låner jeg begreper brukt av den franske historikeren René Remónd. 

Han hevder at politikken i et moderne samfunn organiserer seg rundt statens makt og dens 

beslutninger. Og videre at politikken defineres som en kamp for å kontrollere statens apparat.33 

I boka «Por uma história política ...» argumenterer Rémond for at politisk historie som fagfelt 

 
32 Daudelin, Warren, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 330. 
33 Rémond, «Uma história presente», 20. 
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har gjennomgått en krise.34 Ifølge forfatteren har historikere innenfor dette feltet tradisjonelt 

sett på statens handlinger som isolerte og nøytrale hendelser. De har også kun satt søkelys på 

enkeltindivider som kunne være i stand til å påvirke statens makt. Disse er stort sett «viktige 

menn». Rémond mener at dette snevre synet førte til at politisk historie ble ansett som et 

anekdotisk og individualistisk fagfelt.35 Rémond hevder at for å forstå politiske prosesser må 

man gå bort fra å sette søkelys på staten som en isolert og nøytral aktør, og heller undersøke 

strategiene til de ulike pressgruppene som er med på å påvirke statens handlinger.36 Ved å 

studere CNBBs engasjement i politiske debatter i perioden etter militærdiktaturet skal jeg 

nettopp sette søkelyset på en slik aktør. Jeg ønsker å belyse strategiene organisasjonen brukte 

for å påvirke debatten om innholdet i den nye grunnloven. Jeg vil også prøve å finne ut hvilke 

andre temaer kirken var interessert i og hvorfor de var interessert i dette. 

Rémond peker også på at politisk historie som fagfelt må fornyes fordi statens ansvar i 

etterkrigstiden nå spenner over flere felt og samfunnsområder enn det gjorde tidligere. Staten 

har nå ansvar for alt fra kultur til vannavløp og en sosial boligpolitikk, og dette bidrar til å 

forstørre politikkens nedslagsfelt.37 For Rémond er det derfor avgjørende å i større grad se hen 

til kultur og å se på hvilken relevans den har for politiske hendelser. Begrepet «politisk kultur» 

kan være til hjelp for å forklare dette forholdet. Studiet av politisk kultur brukes som et verktøy 

for å forstå politiske motivasjoner, det vil si hvorfor en gruppe tar visse politiske beslutninger, 

hva som ligger bak visse handlinger, hvordan man reagerer på hendelser og hvordan man velger 

å uttrykke seg.  

 Serge Berstein beskriver politisk kultur som «en gruppe representasjoner, som bærer 

normer og verdier som utgjør identiteten til store politiske familier, og som går langt utover det 

politiske partiets reduksjonistiske forestilling». 38  Berstein mener tre elementer utgjør en 

politisk kultur: filosofisk substrat, historiske referanser og et institusjonelt system. Filosofisk 

substrat er et sett av ideer og prinsipper som utgjør et globalt prosjekt. Som eksempel på dette 

bruker Berstein religion, som han beskriver som en tilstedeværelse av guddommelig orden i 

menneskelige samfunn, som har eksistert over mange ulike tidsperioder.39Å skape en historisk 

referanse i en kulturpolitisk kontekst kan gjøres ved bevisst å bruke en forestilling om en viss 

 
34 Rémond (red.), Por uma história política. overs. Rocha. (Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003). 
35 Rémond, «Uma história presente», 18. 
36 Rémond, «Uma história presente», 20.  
37 Rémond, «Uma história presente», 23. 
38 (min oversettelse) «[…]Um grupo de representações, portadoras de normas e valores, que constituem a 

identidade das grandes famílias políticas e que vão muito alem da nocão reducionista de partido político». Berstein, 

«Culturas políticas e historiografía», 31. 
39 Berstein, «Culturas políticas e historiografía», 33. 
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gruppe til å mobilisere krefter blant medlemmene. Den historiske referansen blir således et 

symbol for nåtidens kamper. Som eksempel bruker Berstein Jeanne d’Arc, som i Frankrike er 

blitt brukt som et symbol av både republikanere og kommunister.40 Det siste elementet som 

bidrar til å skape en politisk kultur, er et institusjonelt system, dvs. et globalt syn på verden og 

samfunnet som er særegne for en viss politisk kultur. Proletariatets diktatur er ett av eksemplene 

som Berstein bruker for å illustrere tanken bak et institusjonelt system.41  

Den politiske kulturen knyttet til den katolske kirken i Brasil innfrir Bersteins krav. Den 

har et filosofisk substrat, det religiøse. Den har videre historiske referanser, Jesu handlinger og 

handlingene til andre av kirkens hellige menn og (noen få) kvinner, og den har et institusjonelt 

system, himmelriket og i dette tilfelle et veldig klart syn på at samfunnet og staten skal jobbe 

mot et sosialt rettferdig system. Med dette mener jeg at spørsmålene rundt politisk kultur i den 

katolske kirken i Brasil i denne oppgaven kommer til å dreie seg rundt måten kirken velger å 

uttrykke seg på og hvordan den sprer budskapet sitt. Berstein hevder at en politisk kultur 

utrykker seg gjennom tre faktorer: diskurs, sosiale nettverke og symboler.42  

Under problemstillingen spør jeg hvorfor kirken ikke endte opp med mer makt etter 

diktaturets slutt. I årene etter 1985 krympet nemlig støtten til kirken, og det politiske nettverket 

bygget rundt og av kirken gikk i oppløsning. Hvilke faktorer var avgjørende her? I 1985 gikk 

Brasil fra å være et militærdiktatur til å bli en republikk. Berstein skriver at det historiografiske 

målet ved å studere politiske kulturer er å finne et svar på det «grunnleggende problemet med 

motivasjonen for politikken».43 Hvilke endringer skjedde i perioden etter diktaturet som førte 

til at kirkens budskap ikke nådde tilhengerne slik den gjorde under diktaturet? Dette skal jeg 

prøve å finne ut av ved å se nærmere på dokumentene fra CNBB. 

Når det gjelder dokumentene og måten å tilnærme seg dem på mer spesifikt, ønsker jeg å 

vise til Aline Coutrots analyse i artikkelen «Religião e Política».44 Coutrot studerer den katolske 

kirkens historie i Frankrike fra et politisk perspektiv. Kapittelet skrevet av forfatteren er en del 

av boka «Por uma história política» og er forankret i René Remónds nye perspektiv på politisk 

historie.45 Coutrot legger stor vekt på viktigheten av tverrfaglighet i historisk forskning, og 

bidrag hentet fra sosiologi og statsvitenskap er avgjørende for hennes forståelse av politiske 

 
40 Berstein, «Culturas políticas e historiografía», 35. 
41 Berstein, «Culturas políticas e historiografía», 36. 
42 Berstein, «Culturas políticas e historiografía», 36.  
43 (min oversettelse) «[…] o problema fundamental das motivações do político […].» Berstein, «Culturas 

políticas e historiografía», 41. 
44 Coutrout, Aline. «Religião e política». I Por uma história política, redigert av René Rémond, 331–363. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2003. 
45 Rémond (red.), Por uma história política. overs. Rocha. (Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003). 
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fenomener.  

I teksten argumenterer hun for at det finnes fire forskjellige vinklinger man kan benytte 

seg av når man forsker på religion og politikk. Den første, og den som fremstår som mest 

relevant for kildene jeg har tilgang til, er biskopers kommentarer til det politiske og sosiale liv. 

Å gå ut med offentlige uttalelser er den vanligste strategien biskoper tar i bruk for å påvirke 

politiske situasjoner. Coutrot bemerker at det i forbindelse med disse uttalelsene er viktig å 

undersøke om det er enkeltindivider eller grupperinger som står bak dem, og om de er gitt på 

ulike måter.46 Et eksempel her er under diktaturet i Brasil, der enkelte erkebiskoper kunne være 

mer direkte i kritikken mot diktaturet, mens den katolske kirken som institusjon måtte uttale 

seg på en mer forsiktig måte. Kilder fra arkivet kan kanskje hjelpe til med å gi svar på hvilke 

omstendigheter uttalelsene har funnet sted i og hvilke reaksjoner de fikk. Å lese disse er noe 

som ifølge Coutrot er avgjørende for å kunne svare på spørsmålene rundt det politiske formålet 

kirken hadde når de uttalte seg og forsøkte å påvirke det politiske liv. Når jeg skal analysere 

kildene, vil jeg derfor stille spørsmål om hvem som skrev dokumentene, hvilken gruppering de 

hører til og hvilke omstendigheter de er skrevet i.  

Videre skriver Coutrot om bruken av det religiøse miljøet som et rom for politisk 

diskusjon og hvordan noen biskoper velger å drive med politikk gjennom pastoralt arbeid. Dette 

er noe som forvandler kirken til et sted for politiske diskusjoner. I stedet for å være opptatt av 

sjelens frelse, søker kirken å arbeide med spørsmål som påvirker befolkningens liv. Coutrot 

skriver at «vi kan bli overrasket over at den enkelte utøveren, som har gudstjenesten eller 

messen som sin eneste informasjonskanal, modelleres av kirkens lære og tar inspirasjon fra 

denne i sin sosiale og politiske oppførsel».47 Når CNBB tar stilling til politiske spørsmål og 

videreformidler dette til sine biskoper i alle delstater i Brasil, vil man med sikkerhet se et 

resultat av dette blant deres og medlemmenes politiske oppfatninger. Gjennom slike aktive 

handlinger gjør CNBB seg relevante på det politiske feltet. Dette gir videre kirken mulighet til 

å påvirke statlige beslutninger og til å konkurrere med andre aktører som dominerer den 

politiske og institusjonelle makten. Ved å gjøre dette blir organisasjonen også pålagt å 

presentere alternativer til samfunnsproblemene de reiser. 

1.6 Kilder og oppgavens struktur  

Som tidligere nevnt i denne oppgaven er det skrevet mye om kirkens politiske rolle i Brasil, 

 
46 Coutrout, « Religião e política », 341. 
47 (min oversettelse) «Podemos nos espantar que o simples praticante, que tem como único alimento o culto ou a 

missa semanal, seja modelado pelo ensinamento da Igreja a ponte de nele se inspirar em suas condutas sociais e 

políticas. » Coutrout, «Religião e política », 336. 
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men svært lite om perioden denne oppgaven tar for seg. Det er derfor avgjørende å ha tilgang 

til primærkilder for å kunne skrive om den katolske kirkens nyere historie og for å kunne 

besvare spørsmålene jeg har stilt i denne oppgaven. Dokumentene befinner seg i Brasils 

hovedstad, Brasília, i arkivet til CNBB. Arkivet heter «Centro de Documentação e 

Informação», forkortet som CDI. Arkivet til CNBB er en sentral kilde for studier av historien 

til den katolske kirken i det tjuende århundre. Arkivet inneholder dokumenter fra CNBBs 

opprettelse i 1952 frem til det siste nyhetsbrevet publisert i april 2020. Dette gjelder alle 

dokumenter produsert av CNBB, fra uttalelser til regelverk og referater fra møter. Da jeg 

besøkte arkivet i perioden september til oktober 2019, fortalte arkivarene meg at få forskere og 

studenter hadde oppsøkt arkivet og at det var mest kirkens egne medlemmer som brukte det 

dersom de trengte svar på noe.  

Jeg har vært i kontakt med CDI siden begynnelsen av 2019. Arkivet er åpent for alle, og 

CDI har ryddige og oversiktlige regler for hvordan man kan be om tilgang til materialet. De 

ansatte i arkivet har informert meg om at kun et fåtall av dokumentene er tilgjengelige 

elektronisk og at mesteparten fortsatt kun er tilgjengelig i papirformat. Våren 2019 fikk jeg 

tilsendt de elektroniske dokumentene på e-post. Søkeordet de ansatte brukte for å finne frem til 

relevante dokumenter, var «politikk» og perioden «1985–1994».  Fra det første søket fikk jeg 

tilsendt til sammen elleve filer. Sju av de tolv filene var deler av CNBBs «Comunicado 

mensal», oversatt i oppgaven som månedlige nyhetsbrev. Jeg kommer til å bruke forkortelsen 

CM når jeg snakker om de månedlige nyhetsbrevene i oppgaven.  

Da jeg kom til arkivet høsten 2019, hadde jeg allerede bestemt meg for hvilken 

tidsperiode jeg ville studere, og jeg så derfor bare etter dokumenter laget i perioden fra 1985 til 

1989. Jeg fikk hjelp av arkivarene som var ansatt i CDI, til å søke opp dokumentene. CDI har 

et elektronisk arkivsystem som de bruker for å finne relevant dokumentasjon. Man begrenser 

søket med å bruke nøkkelord og tidsperioder, og systemet produserer deretter en rapport med 

alle tilgjengelige dokumenter som er merket med nøkkelordene man brukte. Ut fra denne 

rapporten kunne jeg velge ut de dokumentene jeg selv anså som relevante for oppgaven. Når 

jeg hadde valgt hvilke dokumenter jeg ønsket å se nærmere på, ba jeg arkivaren om å hente 

dokumentene jeg hadde valgt meg ut. Alle dokumentene jeg ba om, ble gjort tilgjengelige for 

meg, uten at det krevde mer enn en signatur. Jeg opplevde ikke at de ansatte satte restriksjoner 

på noen dokumenter, og de nevnte heller aldri at de hadde noen slike restriksjoner for innsyn. 

Betjeningen som jobbet i arkivet var også svært hjelpsomme. De gjorde klart et eget arbeidssted 

for meg, og ga meg alt av nødvendig utstyr som jeg trengte for å behandle dokumenter, som 

munnbind og hansker. 
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Jeg etterspurte først dokumentasjon med nøkkelordet «politikk» publisert i perioden 

1985–1989. Det viste seg imidlertid at de hadde svært mange dokumenter med det nøkkelordet 

fra denne perioden, noe som krevde en enda større innsnevring. Jeg valgte derfor å snevre inn 

tidsperioden ytterligere til å omfatte kun to år, 1985 og 1986. 

Siden arkivet lå i Brasil og jeg er bosatt i Norge, valgte jeg å ta bilder av alle kildene jeg 

anså som relevant for oppgaven mens jeg var fysisk til stede i arkivet i Brasilia. Jeg 

gjennomgikk deretter dokumentene da jeg kom tilbake til Norge. Jeg kom hjem med 1588 bilder 

av kildematerialet. Dokumentene og materialet jeg fikk tilgang til, viste seg å være svært nyttige 

for å belyse problemstillingene i denne oppgaven, selv om det her er viktig å understreke at 

ikke alle kildene har blitt brukt i oppgaven. Kildene jeg fikk tilgang til, inneholder mye av 

CNBBs interne diskusjoner, samt utfyllende referater fra politiske diskusjoner som fant sted 

under flere av møtene biskopene deltok i.  

De månedlige nyhetsbrevene ble en av de viktigste kildene til oppgaven.48 CM-ene ser ut 

som en liten bok og har mellom 100 og 300 sider, og de har en fast struktur. De første sidene 

er forbeholdt Vatikanet og Brasils pavelige nuntius. Etter dette kommer sidene skrevet av 

CELAM, den Latin-amerikanske bispekonferansen og til slutt CNBBs egne skriftlige materiale. 

Det er informasjonen i den siste delen som utgjør mesteparten av kildene brukt i denne 

masteroppgaven.  

CNBB sin del i nyhetsbrevene blir videre delt i flere deler. Først finner man et referat fra 

møtet mellom presidentskapet i CNBB og biskopenes pastorale kommisjon, forkortet i 

oppgaven som CEP. Deretter kommer presidentskapets kunngjøringer og møteagenda for den 

gitte måneden etterfulgt av CNBBs offisielle korrespondanse. På slutten har de forskjellige 

organene i CNBB fått spalteplass. Dette gjelder regionalavdelingene til CNBB, 

erkebispedømmer og bispedømmer. CM-ene kan sies å være CNBBs presidentskap sitt 

viktigste verktøy for å nå ut til alle biskopene i Brasil og med dette spre og koordinere sine 

aksjoner. Selv om det ikke var mulig å finne ut nøyaktig hvor mange nyhetsbrev som ble trykket 

hver måned, kan man estimere at hvert opplag var på minst 186 eksemplarer. Estimatet er basert 

på antall bispedømmer Brasil hadde i denne perioden. Tallet er imidlertid etter all sannsynlighet 

høyere, all den tid Brasil i 1986 hadde hele ca. 370 biskoper.49 Når man leser fotnotene hvor 

jeg referer til CM-ene i oppgaven, må man ta med i betraktning at nyhetsbrevene har en årlig 

sammenhengende nummerering. Det vil si, når det står i fotnotene at informasjonen er hentet 

fra for eksempel side 979 i nyhetsbrevet for august 1986, så betyr ikke dette at nyhetsbrevet for 

 
48 Januar og februar måned fikk et felles nyhetsbrev i de årene oppgaven tar for seg.  
49 CNBB, CM september 1986, 404, 1318. 
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august i 1986 hadde over 900 sider, men at CNBB har skrevet over 900 sider totalt i sine 

nyhetsbrev så langt i 1986. I kildelisten finnes det en fullstendig oversikt over CM-ene som er 

blitt brukt i oppgaven. I fotnotene står det en kortere versjon med referanse til kildelisten. Et 

eksempel på en henvisning i en fotnote er «CNBB, CM februar 1986, 397, 56». Opphavsperson 

(CNBB) står først, så kommer navn på kilde (CM februar 1986) og deretter nummeret på CM 

(397) og sidetall (56). 

I tillegg til CM-ene har jeg også fått tilgang til en rekke dokumenter som har en kobling 

til informasjonen beskrevet i CM-ene. Her finnes det alt fra brevvekslinger mellom CNBB og 

forskjellige politikere og organisasjoner til pedagogisk materiell laget av CNBB, avisutklipp, 

forslag til aksjoner og diverse andre dokumenter. Disse dokumentene har en annen form for 

arkivering og referanse sammenlignet med nyhetsbrevene. De er arkivert først etter et 

dokumentreferansetall. Etterpå er de delt mellom to forskjellige lagringsplasser i arkivet til 

CNBB. Den ene er forkortet som DB, mens den andre har forkortelsen AC. I tillegg til å vise 

til hvilken lagringsplass dokumentene er plassert i, er de også fordelt i hyller (forkortet med E 

pluss et tall), hylleplater (forkortet med P pluss et tall), esker (forkortet med C pluss et tall), 

pakke (forkortet med M pluss et tall). 50  Man kan bruke CNBBs offentlige uttalelse for 

jordreform i 1985 for å se nærmere på arkiveringssystemet. Dette dokumentet er arkivert med 

dokumentreferanse 21602, DB, E63, P4, C292, M02 (dokumentreferansetall, lagringsplass, 

hylle, hylleplate, eske, pakke). Det er disse arkivreferansene jeg kommer til å bruke i fotnotene 

for å synliggjøre hvilke kilder jeg har brukt.  

Disponeringen av oppgaven settes opp på følgende måte: Kapittel 2 er et 

bakgrunnskapittel der jeg vil gjennomgå kirkens og CNBBs historie. I kapittel 3 vil jeg skrive 

om forholdet mellom CNBB og Vatikanet under pavedømmet til Johannes Paul II. I kapittel 4 

skal jeg se på hvordan CNBB orienterte sitt politiske arbeid etter diktaturet. I kapittel 5 ser jeg 

på hvilke politiske temaer som får oppmerksomhet i organisasjonen og hvordan CNBB jobber 

på grasrotnivå. Kapitel 6 omhandler hvordan CNBB engasjerte seg i gjennomføring av 

jordreform i Brasil og reaksjoner på denne handlingen. I kapittel 7 skal jeg gå gjennom den 

episkopale handlingsplanen CNBB diskuterte og presenterte i 1986. Dette dokumentet var 

kirkens forslag til den nye brasilianske grunnloven. I kapittel 8 presenterer jeg oppgavens 

konklusjon. 

 

 

 
50 Disse forkortelsene samsvarer med de portugisiske navnene på hyller, hylleplater, esker og pakker. 
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Kapittel 2 – Bakgrunnskapittel  

 
I dette kapittelet skal vi først se på CNBB sin struktur og hvordan organet er organisert. Deretter 

skal vi se nærmere på CNBBs historie og hvordan denne kan knyttes til historien om den 

katolske kirken. Avslutningsvis skal vi ta for oss CNBBs rolle under militærdiktaturet i Brasil. 

Før jeg starter vil jeg presentere en kortfattet gjennomgang av kirkens hierarki ført i pennen av 

Mæland:  

 

I tillegg til å være kirkens øverste åndelige leder, er paven statsleder for verdens minste 

selvstendige stat – Vatikanstaten i Roma. I og rundt Vatikanet holder også DRKKs 

sentralledelse eller forvaltning til, kurien (pavens administrasjon, pavens hoff i 

middelalderen). 51 Det er ni romerske kongregasjoner som har ansvar for ulike deler av 

forvaltningen, tilsvarende departementer innen verdslig forvaltning. Hver kongregasjon 

ledes av en kardinal og består ellers av funksjonærer i kurien. Kongregasjonene har 

dessuten knyttet til seg lekfolk med spesialkompetanse på ulike felt. Alle 

kongregasjonsmedlemmer utnevnes av paven. På verdensbasis er det ca. 1500 

bispedømmer. Det er imidlertid flere biskoper enn bispedømmer, da mange biskoper er 

emeritus. Biskoper administrerer regionale bispedømmer eller stift, det vil si et visst antall 

kirkesogn innenfor bispedømmet. Etter kirkereformen 2. Vatikankonsil ble det etablert 

regionale bispekonferanser, regionale biskopforum med konsultativ kompetanse. Lekfolk 

er verdslige personer som ikke er presteviet.52 

 

 

2.1 CNBBs struktur 

Det første som krever en forklaring her, er hva CNBB er og hva det står for. Forkortelsen står 

for bispekonferansen i Brasil. Det er en offisiell samling av biskoper, erkebiskoper og 

kardinaler fra den katolske kirken. I januar 1985 hadde den romersk-katolske kirken i Brasil 

367 biskoper, erkebiskoper og kardinaler. Av disse var 198 biskoper, 42 var hjelpebiskoper, 36 

var erkebiskoper, ni var koadjutor-biskoper, fire var biskoper av den katolske kirken av 

orientalsk ritus, fire var kardinaler og tre var koadjutor-erkebiskoper. De resterende 75 var 

biskoper, erkebiskoper eller kardinaler emeritus.53 

Generalforsmalingen i CNBB har et årlig møte hvor alle biskopene samles. I dette møtet 

samles medlemmer av bispekonferansen for å bestemme og diskutere alt fra hvordan 

organisasjonen kan påvirke landets politiske situasjon til normene for gjeninnføring av vielse. 

I april 1985 gjennomgikk og oppdaterte biskopene CNBBs vedtekter under årsmøtet. Dette var 

 
51 Mæland bruker forkortelsen DRKK for «den romersk-katolske kirken». 
52 Mæland, Hva har vi felles?, 74. 
53 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 85. 
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svært beleilig for gjennomføringen av denne oppgaven, siden dette ga et privilegert innblikk i 

bispekonferansens egen organisering og regler. Jeg skal ikke gå gjennom alle vedtektene, men 

heller fremheve dem som er aktuelle for denne oppgaven og kommentere de vedtektene som 

vil bidra til forståelsen av forskningstemaet.  

I artikkel tre av de nye vedtektene finner man en liste over det som ble kalt for 

«institusjonelle organer» i CNBB. Det inkluderer «generalforsamlingen, det permanente rådet, 

de regionale bispekommisjonene, presidentskapet, bispelig-pastoral kommisjon, 

generalsekretariatet og de faste bispekommisjonene etablert av generalforsamlingen». 54  I 

tillegg til de institusjonelle organene, presenterer også artikkel tre en liste over det som ble kalt 

for «hjelpeorganer». Disse inkluderer «den nasjonale prestekommisjonen, den nasjonal-

pastorale kommisjonen og andre faste kommisjoner etablert av generalforsamlingen». 55 

Forskjellen mellom institusjonelle organer og hjelpeorganer er at bare CNBBs medlemmer kan 

delta i den førstnevnte, mens den andre også er åpen for andre grupper. Lederskapet i 

institusjonelle organer er utelukkende besatt av CNBBs medlemmer. I hjelpeorganer kan resten 

av kirkens tilhengere, som prester, diakoner og lekfolk, samt medlemmer av andre religioner 

og personer som ikke har noen form for tilknytning til kirken, også delta. Eksempler på 

hjelpeorganer er den pastorale proletariske kommisjonen (PO), som jobbet for 

industriarbeidernes rettigheter, og den pastorale kommisjonen for jordspørsmål (CPT) som 

jobbet for småbønders rettigheter til jord. Ifølge Mæland har «dette hierarkiske systemet og den 

sterke sentralistiske styringen bidratt blant annet til å hindre påvirkningen av sekulære krefter 

utenfor».56  

Under artikkel tjuetre står oppgavene til CNBBs permanente råd spesifisert. De skal «a) 

utarbeide utkastet for agenda for generalforsamlingen og sikre at temaene som behandles der 

er grundig forberedt, b) sikre at beslutningene tatt under generalforsamlingen og av det 

permanente rådet blir utført, c) utføre enhver bestemmelse tatt i generalforsamlingen, d) ta 

presserende avgjørelser ad referendum fra generalforsamlingen» og «e) følge med på 

aktivitetene til ethvert organ knyttet til CNBB». 5758 Generalforsamlingen er det overordnede 

organet i CNBB. Det permanente råd skal organisere og sette i gang generalforsamlingen, og 

det skal også fungere som et kontrollorgan.  

 
54 CNBB, CM april 1985, 388, 354.  
55 CNBB, CM april 1985, 388, 355. 
56 Mæland, Hva har vi felles?, 75. 
57 I punkt d) er beskrivelsen av oppdraget «klønete» beskrevet, og krever en forklaring. Det punkt d) i artikkel 

tjuetre presiserer, er at i tilfelle en rask avgjørelse må tas, kan den tas av det permanente rådet i stedet for 

generalforsmalingen. Men dette må senere bli godkjent av generalforsamlingen. 
58 I punkt e) er det snakk om de institusjonelle- og hjelpeorganene nevnt i artikkel tre i vedtektene.  
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  Artikkel åtte i vedtektene sier at «generalforsamlingen velger president, visepresident 

og generalsekretær til et fireårs mandat. For å bli valgt må kandidatene ha to tredjedeler av 

stemmene i de to første forsøkene og absolutt flertall f.o.m. det tredje forsøket».59 Videre i 

artikkelen står det at medlemmer av «den bispelige pastoral-kommisjonen også får et fireårs 

mandat og bli valgt av et absolutt flertall». 60  Man kan si at CNBB er en demokratisk 

organisasjon, i den forstand at alle medlemmer har mulighet til å stemme over vedtektene og 

til å velge lederne i organisasjonen, samt at de forskjellige kommisjonene, rådene og organene 

kontroller hverandre og følger en form for maktfordeling, 

Det er medlemmene av presidentskapet og den bispelige pastoral-kommisjonen, 

forkortet i oppgaven som CEP, som oftest blir nevnt i primærkildene brukt i denne oppgaven. 

61  Medlemmene av presidentskapet og CEP hadde et månedlig møte som vanligvis varte 

mellom én og tre dager. I disse møtene diskuterte de og behandlet spørsmål knyttet til CNBBs 

arbeid. Referater fra møtene står i nyhetsbrevene som CNBB publiserte hver måned, og det er 

gjennom disse nyhetsbrevene at det er mulig å følge utviklingen av kirkens deltagelse i politiske 

spørsmål i perioden oppgaven tar for seg. 

I tidsrommet 1979 til 1987 var Dom José Ivo Lorscheiter president i CNBB. Han hadde 

tidligere vært generalsekretær i organisasjonen i åtte år fra 1971 til 1979 før han ble president, 

og var med å lede organisasjonen under militærdiktaturet. Dom Ivo Lorscheiter var en av flere 

biskoper som offentlig kritiserte diktaturet.62 I 1977, mens diktaturet fortsatt sto sterkt, jobbet 

Lorscheiter for at generalfromsalingen skulle godkjenne et dokument kalt «exigências cristãs 

de uma ordem política».63 Dokumentet presenterte en rekke krav om «å øke folks deltagelse i 

landets politiske liv» og at man støttet opp om menneskerettighetserklæringen.64 Å legge press 

på politiske aktører gjennom offentliggjøring av uttalelser er en av verktøyene CNBB og kirken 

benyttet seg av for å styrke sin posisjon i politiske maktkamper.  

Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida var generalsekretær i CNBB i perioden da 

Lorscheiter var president. Han tok over presidentstillingen i CNBB etter at Lorscheiter gikk av 

og var president under bispekonferansen fra 1987 til 1995. Almeida ble biskop med støtte fra 

 
59 CNBB, CM april 1985,  388. 356. 
60 CNBB, CM april 1985, 388.  356. 
61 Forkortelsen er brukt i primærkildene og stammer fra det portugisiske navnet på den bispelige 

pastoralkommisjonen, Comissão Episcopal de Pastoral, derfor CEP. 
62 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001), 117. 
63 (min oversettelse) «et kristent krav til politisk orden». Assembléia Geral da CNBB. «Exigências cristãs de 

uma ordem política». 
64(min oversettelse) «[…] a favor da participação do povo na vida política do país e a favor da defesa dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, […].» CPDOC/FGV, s.v. «Jose Ivo Lorscheiter» av Eurídice Roberti, Bruno 

Marques. 08.09.2009. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-ivo-lorscheiter 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-ivo-lorscheiter
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São Paulos kardinal Dom Paulo Evaristo Arns og ble den første generalsekretæren i CNBB til 

å bli valgt i første valgomgang. Han vant valget med nesten ni av ti stemmer.65 Både Dom José 

Ivo Lorscheiter og Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida er assosiert med det som ofte ble 

kalt den progressive delen av kirken. Vi skal senere i denne oppgaven se nærmere på 

dikotomien mellom den konservative og den progressive delen av den katolske kirken.  

De nye vedtektene som ble godkjent i april 1985, presiserte også oppgavene til 

presidenten og generalsekretæren i CNBB. Artikkel 22 sier at presidentens oppgaver er å «a) 

innkalle og presidere generalforsamlingen og møtene mellom presidentskapet og det 

permanente rådet, b) være den lovlige representanten til CNBB» og «c) publisere CNBBs 

vedtekter i organisasjonens offisielle kanaler og i andre mediekanaler ved behov». 66 

Generalsekretariatets oppgaver er ifølge vedtektene å «a) styre generalsekretariatet, b) 

koordinere og fungere som sekretær under møtene i generalforsamlingen, samt under møtene 

mellom det faste rådet og presidentskapet og møtene mellom presidentskapet og CEP» og «c) 

holde kontakt og informere andre bispekonferanser om generalforsamlingers vedtekter og 

beslutninger tatt av det permanente rådet». 67 

I tillegg til oppgavene som står beskrevet i vedtektene, hadde også vervene i CNBB en 

sterkt symbolsk betydning. Uttalelser og meninger uttalt av personer fra kirkens ledelse veier 

tungt i et av verdens største katolske land. Biskopene i den katolske kirken er «apostlenes 

etterfølgere, som gjennom den apostoliske suksesjonen har mottatt Den Hellige Ånds nådegave 

(…) Biskopene fører ærestittelen ‘reverendissimus’ (høyst ærverdige). De plikter å bo i 

bispedømmet og å sende innberetninger til pavestolen».68 Biskopen er den høyeste geistlige 

autoriteten de fleste katolikker i Brasil kommer til å møte gjennom sitt liv. For mange er 

biskopen forlengelsen av kirken og Paven. Dette betyr ikke at alle katolikker i et bispedømme 

stoler blindt på det biskopen sier og adlyder alle hans anbefalinger. Men selv om folk går imot 

det biskopene sier og anbefaler, er fortsatt biskopens status høyt aktet i den katolske kirken. 

Dette gjelder også når man ser på ledelsen innad i CNBB: Det presidenten eller 

generalsekretæren sa og gjorde, var av stor betydning siden de representerte alle biskoper i 

Brasil. I boka «Religião e política» argumenterer Aline Coutrot for religiøse myndigheters 

 
65 CPDOC/FGV, s.v. «Luciano Pedro Mendes de Almeida,» av. Luís Otávio de Sousa, Maria Letícia Correia, 

Bruno Marques 28.08.2009.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/almeida-luciano-mendes-de 
66 CNBB, CM april 1985, 388, 357. 
67 CNBB, CM april 1985, 388, 358 
68 Store norske leksikon, s.v. «Biskop,» av Haakon Flottorp og Einar Molland. 30.03.2020. https://snl.no/biskop 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/almeida-luciano-mendes-de
https://snl.no/biskop
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sterke posisjon: «intervensjoner fra religiøse myndigheter taler på vegne av flere millioner 

troende og har derfor en politisk innflytelse og kan ikke ignoreres».69 

Dette kapittelet ble innledet med et sitat av Mæland, som argumenterer for at kirken er 

en institusjon med faste regler og et klart hierarki. Dette er selvfølgelig riktig, og i tillegg er 

«pavens stilling som leder for den katolske kirken fortsatt udiskutabel».70 Det finnes imidlertid 

nyanser i denne påstanden, og de ligger i at paven ikke kan ta alle beslutninger eller svare på 

alle spørsmål og krav som kirken blir stilt overfor i den moderne tid. Kirkens deltagelse i 

hverdagslige saker og problemstillinger økte betraktelig etter industrialiseringen av samfunnet. 

Paven kan ikke selv aktivt delta i alle problemstillingene som dukker opp, og kommer derfor 

til kort i å kunne uttale seg om alle emnene kirken blir involvert i. Hans autoritet ligger hos og 

blir utført av biskopene. De representerer kirken, og i Brasil er det CNBB som representerer 

biskopene.    

Jeg bruker bevisst begrepene kirken, den katolske kirken, den romersk-katolske kirken 

og CNBB som synonymer i oppgaven, selv om jeg skriver om en spesifikk del av den katolske 

kirken. Dette blant annet for å variere språket i oppgaven, men det har også en annen funksjon: 

I tillegg til at det reflekterer biskopenes autoritet, er dette også et bevisst grep lederskapet i 

bispekommisjonen bruker. De omtaler selv CNBB som «den katolske kirken» og bruker sin 

autoritet som religiøse ledere for å rettferdiggjøre politiske meninger.  

 
2.2 CNBBs første år, moderne katolsk sosiallære og det andre 

vatikankonsilet 

CNBB ble offisielt stiftet den 16. oktober 1955 på initiativ fra Dom Hélder Câmara. Målet var 

å koordinere og subsidiere religiøse aktiviteter, veldedighet, filantropi og sosialhjelp i Brasil.71 

CNBB er et resultat av endringer den katolske kirken har gjennomgått siden slutten av 1800-

tallet, og har sine røtter i pavedømmet til Leo XIII (1878–1903).  

Pave Leo tok over en kirke som holdt på å miste sin innflytelse og slet med å tilpasse 

seg den nye industrielle og urbane virkeligheten den moderne verden representerte. Pave Leo 

forsøkte derfor å fornye geistligheten og begynte å ta i bruk ensyklikaer for å kommunisere 

direkte med katolikkene. Dette ble vanlig også i pavedømmene som kom etter ham. 72 

 
69(min oversettelse) «[…] as intervenções das autoridades religiosas, exprimindo-se em nome de vários milhões 

de fiéis, tem uma influência política e não podem ser ignoradas». Coutrout, « Religião e política », 334. 
70 Store norske leksikon, s.v. «Paven,» av Haakon Flottorp og Einar Molland. 05.09.2018. https://snl.no/pave 
71 Barros, «Genese e consolidação da CNBB no contexto de uma Igreja em plena renovação». 
72 Catão, O que é teología da libertação?, (São Paulo: Brasiliense, 1981), 17–18. 

https://snl.no/pave
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«Rerumnovarum», en encyklika av Leo XIII, åpner en ny fase i kirkens historie og «la 

grunnlaget for moderne katolsk sosiallære». 73  Ved å skrive om arbeidernes forhold i 

kapitalismen modifiserer paven kirkens pastorale retning. Den katolske kirken var ikke lenger 

bare en religion «for trøst og for frelse av sjelen», men begynte nå å «gi den historiske 

transformasjon av samfunnet en religiøs og kristelig betydning».74 

Endringen satt i gang av Leo XIII åpnet også for en større deltagelse av lekfolk i kirken. 

Dette materialiseres med organisasjonen «katolsk aksjon» opprettet av pave Pius XI (1922–

1939). Ulike avdelinger av den katolske aksjonen ble opprettet i flere land, og arbeidet utført 

av disse gruppene var et første skritt mot å innlemme lekfolk i kirkens drift og hverdag. Et 

eksempel på dette var at kirkeassistenter ble trent av presteskapet slik at de kunne arbeide for å 

forene religiøs virkelighet med jordisk liv. Den katolske aksjonen ble født innenfor en pastoral 

linje som arbeidet for en gjenopptagelse av kristendommens sentrale rolle i samfunnet. Derfor 

oppmuntret organisasjonen katolikkene til å delta på samfunnets politiske og sosiale arenaer 

som politiske partier, utdanningsinstitusjoner og fagforeninger.75  

Den katolske aksjonen i Brasil ble opprettet i 1935 og fulgte den italienske modellen, 

der man delte organisasjonen inn i fire deler. Det var én gruppe for voksne menn, én for voksne 

kvinner, én for unge jenter og én for unge gutter.76 Modellen ble fulgt frem til midten av 1950-

tallet, da organisasjonen gikk gjennom en omstrukturering. Grupperinger som var delt opp ut 

fra kjønn og alder, ble erstattet av grupper som ble inndelt etter samfunnsoppgaver. 

Grupperinger for katolske studenter, bønder og arbeidere ble opprettet. Dette svekket det sterke 

hierarkiet innad i organisasjonen: «Gjennom daglig kontakt med lekfolk oppdager 

kirkeassistenten verdien av studentmiljøet og begynner å dele sine ambisjoner og forslag».77 

Det var under den katolske aksjonen i Brasil at CNBB ble opprettet. Dom Hélder Câmara var 

en av koordinatorene i den katolske aksjonen og jobbet for opprettelsen av et sentraliserende 

organ for hele det brasilianske bispedømmet.78 

Opprettelsen av bispekonferansen var en viktig innovasjon i kirkens arbeid og særlig 

for Dom Hélder Pessoa Câmara, som var en av de mest sentrale skikkelsene for den progressive 

 
73 Store norske leksikon, s.v. «Leo 13,» av Per Bjørn Halvorsen. 06.02.2019. https://snl.no/Leo_13 
74(min oversettelse) «[…]  para o conforto espiritual e para a salvação da alma, deu uma significação religiosa e 

cristã à transformação histórica da sociedade.» Catão, O que é teología da libertação?, (São Paulo: Brasiliense, 

1981), 20. 
75 Iokoi, Igreja e camponeses (São Paulo: Hucitec, 1996), 28. 
76 Costa, «Operação cavalo de Tróia», 438. 
77 (min oversettelse) «[…]  através do contato cotidiano com os leigos, o asistente eclesial descobre os valores do 

meio estudantil e passa a compartilhar suas aspirações propostas.» Costa, «Operação cavalo de Tróia», 442. 
78  CPDOC/FGV, s.v. «Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,» av Mônica Kornis / Sérgio 

Montalvão. Uten dato. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conferencia-nacional-dos-

bispos-do-brasil-cnbb 

https://snl.no/Leo_13
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conferencia-nacional-dos-bispos-do-brasil-cnbb
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conferencia-nacional-dos-bispos-do-brasil-cnbb


29 
 

delen av kirken. Den progressive delen av kirken i Brasil organiserte seg rundt hans ledelse i 

CNBB.79 Han var også aktiv i den latinamerikanske bispekonferansen og var en av de viktigste 

stemmene som varslet verden om menneskerettighetsbruddene begått av militærdiktaturet i 

Brasil. For dette arbeidet ble han flere ganger foreslått som kandidat til å vinne Nobels fredspris. 

Ifølge statsviter Stig Arild Pettersen ble imidlertid nominasjonen sterkt motarbeidet: «Både 

skandinaviske ambassadører og forretningsfolk i Brasil ble kalt inn på teppet av landets 

utenriksdepartement og truet med dramatiske følger dersom de ikke motarbeidet en Nobels 

fredspris til Hélder Câmara».80 En annen sentral skikkelse fra kirken som varslet om regimets 

brudd på menneskerettighetene, er Dom Paulo Evaristo Arns. Dom Paulo er imidlertid mest 

kjent for å varsle nasjonalt.81 Dom Paulo ble São Paulos erkebiskop i 1970, og på 1980-tallet 

ledet han prosjektet «Brasil: Nunca Mais», der han i all hemmelighet samlet inn dokumenter 

som kunne bevise regimets forbrytelser.82 «Nunca mais» betyr aldri mer på portugisisk, og 

tittelen er rettet mot torturen som fant sted under diktaturet.  

Ser man på historien til den katolske kirken med et globalt blikk, nådde prosessen som 

ble startet av Leo XIII, sitt høydepunkt under det andre vatikankonsil. I 1959 innkalte pave 

Johannes XXIII til et nytt kirkemøte. Dette møtet blir kalt det andre vatikankonsil og varte i tre 

år, fra 1962 til 1965. Under konsilet samlet biskoper og erkebiskoper seg for å diskutere 

katolisismens praksis og teologi. Det ble tatt både symbolske og praktiske beslutninger under 

dette møtet, og konsilet blir derfor sett på som et vendepunkt i kirkens historie. Et viktig punkt 

som ble besluttet, var at kirken skulle gå inn for en større deltagelse fra lekmenn. Det ble videre 

besluttet at kirken skulle åpne for en dialog med andre religioner og med østblokklandene. Pave 

Paul VI argumenterte for at han åpnet for dialog med kommunistiske land for å beskytte 

religionsfriheten for katolikker. 83  Et annet viktig vedtak var at man fjernet latin som 

standardspråk under gudstjenestene, og åpnet for bruk av nasjonale språk. Under det andre 

vatikankonsil offentliggjorde pave Johannes XXIII en ny encyklika, «Pacem in Terris», og med 

dette ble FNs menneskerettighetserklæring en del av kirkens offisielle budskap og føringer. 

Selv om vatikankonsilet foregikk i etterkant av opprettelsen av CNBB, fikk det likevel 

stor betydning for aksjonene CNBB utførte i perioden denne oppgaven omfatter. Tekstene som 

ble produsert under konsilet, er utvilsomt de mest brukt kildene for CNBBs uttalelser. De 

henviser også til vatikankonsilet når de ønsker å rettferdiggjøre sine politiske standpunkt i 

 
79 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001), 98. 
80 Pettersen, «På lag med diktaturet». 
81 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001),181.  
82Arns, Brasil: nunca mais. (Petrópolis: Vozes, 1986,). 
83 Betto, O que é comunidade eclesial de base?,(São Paulo: Brasiliense, 1981), 101. 
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enkeltsaker. 

I Latin-Amerika var også lokale krefter med på å endre kirkens praksis og forståelse for 

den politiske konteksten. Her er det særlig relevant å nevne den andre bispemøte i Latin-

Amerika som fant sted i Medellín i 1968. Bispemøtet ble organisert av CELAM, 

bispekonferansen i Latin-Amerika.84 Målet med møtet var å diskutere og finne svar på hvordan 

det latinamerikanske presteskapet i praksis skulle ta i bruk vedtakene fattet under det andre 

vatikankonsilet. Under Medellín-møtet utarbeidet bisperådet en felle strategi der man besluttet 

å rette kirkens pastorale arbeid mot de unge og de fattige i Latin-Amerika. I strategien ble 

lokalsamfunnets økonomiske og sosiale realitet plassert i forgrunnen, og kirkens arbeid skulle 

organiseres rundt dette.85Konferansen er også opphavet til etableringen av CEB, katolske 

basisgrupper. De ble et viktig verktøy for kirken for å organisere sine medlemmer. Maclean 

definerer CEB-ene som  

 

a single local group or multiple groupings identified with a parish, they are a typically a 

group of 15 to 30 believers gathered for prayer and bible study. These groups also 

understand their faith to include the spiritual and the material aspects of life and so they 

functioned as grassroots organizations attempting to improve local living conditions.86 

 

Medellín-møtet og det andre vatikankonsil skapte også et nytt syn på katolisismen. Den raske 

moderniseringen etter andre verdenskrig, samt reformene utført av den katolske kirken, var med 

på å oppmuntre prester og biskoper til å tenke annerledes på sitt pastorale arbeid. I denne 

konteksten oppsto frigjøringsteologien, som var et forsøk på å tilnærme marxistiske og 

sosialistiske teorier til kristen teologi. To av de viktigste skribentene i frigjøringsteologien er 

Gustavo Gutiérrez og Leonardo Boff. Mæland forklarer frigjøringsteologi i forbindelsen med 

den katolske aksjonen på 1950-tallet. Hun skriver at  

 

På 1950-tallet begynte imidlertid geistlige og lekfolk å stille spørsmål ved den DRKKs 

politiske rolle som støttespiller for den privilegerte overklassen. I solidaritet med den 

fattige delen av befolkningen ble det etter hvert en bevegelse som utviklet en 

grunnleggende interaksjon mellom religion og politikk, en progressiv katolisisme: 

frigjøringsteologi. Prester og leke aktivister begynte å utvikle nye roller, særlig i Chile, 

Colombia, Brasil og i Bolivia. Ifølge informanter proletariserte både prester og lekfolk 

seg en periode. De forteller at proletariseringen innebar at prester flyttet til slumområder, 

tok seg forefallende jobber og utførte ellers ulike prestetjenester blant den fattigste delen 

av befolkningen. Frigjøringsteologiens mål var sosial og politisk emansipasjon og var 

 
84 En organisasjon det er naturlig å sammenligne CELAM med i Norge, er den nordiske bispekonferansen. Se 

Nordic bishops conference, «Die Nordische Bischofskonferenz». 
85 Sader, Quando novos personagens entraram em cena (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988), 155–156. 
86Maclean, «Participatory democracy», 81. 
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inspirert av katolsk sosiallære, marxisme og eksistensialisme. Bevegelsen representerte 

en demokratibevegelse, særlig i Brasil, der mange biskoper bidro med økonomisk og 

moralsk støtte.87 

 

2.3 CNBB og militærdiktaturet 

Da de militære gjennomførte kuppet i 1964, gjorde de dette med støtte fra deler av den katolske 

kirken. Biskopene og kirkemedlemmene som støttet diktaturet, begrunnet sin støtte med at 

kuppet ville forhindre kommunistene i å ta over makten. Samtidig med kuppet foregikk det en 

dragkamp mellom den konservative og den progressive delen av kirken. Dom Hélder Câmara, 

Dom Evaristo Arns og dom José Ivo Lorscheiter tilhørte den progressive delen av kirken. Dom 

Eugenio Salles, erkebiskop i Rio de Janeiro, representerte den konservative delen. Dom Hélder 

og den progressive delen av kirken mistet sine maktposisjoner i CNBB på begynnelsen av 1960-

tallet da de mistet oppslutning blant medlemmene. Ifølge historikeren Kenneth Serbin inngikk 

de et kompromiss med den konservative delen av kirken for å bevare noe av makten sin. Begge 

gruppene fryktet en venstreorientert revolusjon og valgte derfor å ikke motarbeide 

militærkuppet da dette inntraff.88 Det var først i starten av 1970-tallet, da flere av kirkens egne 

medlemmer ble sensurert, fengslet, torturert eller drept, at flere katolske ledere begynte å 

fordømme diktaturet. 89  Fra 1970-tallet jobbet flertallet av kirkens ledere aktivt for sosial 

rettferdighet og mot tortur av politiske fanger under diktaturet. Kirken varslet både internt og 

til utlandet om menneskerettighetsbrudd utført av regimet. Man kan si at kirken representerte 

den tredje vei i Brasil, et alternativ mellom regimets brutalitet og de revolusjonære kampene 

utført av geriljagrupper fra den ytre venstresiden. Kirkens fanesak var å skape sosiale reformer, 

samtidig som de kritiserte kapitalismen og avviste venstreekstremisme.90 Militærdiktaturet i 

Brasil varte i 21 år, og den siste militære presidenten gikk av i 1985. Hans etterfølger og den 

første sivile presidenten siden 1964, Tancredo Neves, kom til makten etter et indirekte valg i 

kongressen i 1985. Brasils første direkte og demokratiske valg fant først sted i 1989. 

Siden den katolske kirken var en av drivkreftene bak motstanden mot militærdiktaturet, 

hadde flere grupper innenfor den politiske sentrum- og venstresiden samlet seg rundt kirken 

under militærdiktaturet. De ulike gruppene som søkte støtte fra kirken under diktaturet, kan sies 

å være svært heterogene i sitt politiske syn. Kirken omfavnet alt fra venstreorienterte politikere 

som kjempet for demokratiet til venstreradikale som ønsket å bekjempe diktaturet gjennom en 

 
87 Mæland, Hva har vi felles?, 142. 
88 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001), 103. 
89 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001), 104. 
90 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001), 87. 
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geriljakrig. Alle søkte ly i kirken, fordi kirken var den eneste institusjonen som kunne opponere 

mot diktaturet uten å risikere utryddelse.91 Med dette kan man si at kirken fremsto som en klar 

motstander av diktaturet. Denne rollen ble imidlertid mindre tydelig under demokratiet. Tortur 

av politiske fanger fantes ikke lenger, og dermed var også den viktigste saken som samlet 

aktivister rundt kirken, blitt borte. Sensuren ble opphevet, og de fleste fikk lov til å uttrykke sin 

politiske mening uten å frykte represalier. Under diktaturet fikk kun to politiske partier lov til 

å operere i Brasil, MDB og Arena.92 Mellom 1980 og 1984 fantes det fire partier i Brasil, og 

tallet økte raskt i tråd med demokratiseringen; I 1985 ble det stiftet hele 19 nye partier. Med 

stiftelsen av nye partier og dermed fremveksten av nye arenaer for å uttrykke sin politiske 

mening mistet kirken sin privilegerte plass som en enestående politisk stemme.  

Kirkens andre fanesak under diktaturet, kampen for sosial rettferdighet, var en mer 

diffus kampsak, og kirken manglet krefter til å mobilisere store grupper rundt dette temaet. 

Samtidig vokste nye sentrale politiske saker frem under re-demokratiseringen av landet. Videre 

i oppgaven skal jeg undersøke hvordan kirken involverte seg og posisjonerte seg i sakene som 

tok over en stadig større plass i CNBBs arbeid. 

Nye tematikker som jordreform, hungersnød og skyhøy inflasjon erstattet kampen mot 

sensur og politisk undertrykkelse. Under diktaturet fikk kirken støtte fra utlandet og Vatikanet 

i sin kamp mot tortur av politisk fanger og for sosiale rettigheter. Vi skal nå se nærmere på hva 

som skjedde da Vatikanet bevisst begynte å motarbeide CNBBs pastorale arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Brandt, «Da resistência aos movimentos sociais», 13–14. 
92 Det at to politiske partier fikk operere, er en av særegenhetene ved militærdiktaturet i Brasil. Historiker Lucia 

Grinberg har analysert hvordan partiene opererte under diktaturet, og ga dem kallenavnene «yes»-partiet (MDB) 

og «yes sir»-partiet (ARENA). For mer om partiene under diktaturet, se Grinberg, «Uma memória política sobre 

a Arena». 
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Kapittel 3 – Forholdet mellom CNBB og Vatikanet 

under Johannes Paul II  

I dette kapittelet skal vi ser nærmere på forholdet mellom CNBB og Vatikanet under 

pavedømmet til Johannes Paul II. Vi skal ta for oss Vatikanets reaksjon på CNBBs pastorale 

arbeid og på saken til Leonardo Boff. Avslutningsvis skal vi se at Vatikanets reaksjon på 

CNBBs handlinger grunnet i en større ideologisk uenighet som på denne tiden preget den 

katolske kirken. Min hypotese er likevel at respekten for sentralmakten og Paven sto øverst, 

tross alle uenighetene, og at dette igjen kan ha ført til at CNBB selv valgte å begrense sitt 

politiske engasjement og sine politiske uttalelser.  

Vatikanet støttet arbeidet den katolske kirken gjorde i Brasil under diktaturet, og varslet 

ved flere anledninger om diktaturets brutalitet. I 1978 fikk katolikkene en ny pave, Johannes 

Paul II. Han var polsk og også engasjert i kampen mot totalitære regimer. Johannes Paul hadde 

imidlertid et annet fiendebilde enn den katolske kirken i Brasil; han kjempet mot kommunismen 

i eget land og i Øst-Europa. Denne endringen i Vatikanet førte til at den katolske kirken i Brasil 

og CNBB fikk mindre støtte fra Vatikanet. Den nye paven var ikke begeistret over CNBBs 

engasjement i flere politiske saker, og han hadde et mindre progressivt syn på hva pastoralt 

arbeid burde innebære. Vatikanet handlet også aktivt for å motarbeide den brasilianske kirken. 

Den nye paven var fra den konservative fløyen og tilhørte en gruppering innad i den katolske 

kirken som ikke støttet forandringene som hadde blitt igangsatt av det andre vatikankonsilet. 

Fløyen han tilhørte, ønsket å gå tilbake til kirkens konservative samfunnssyn, en retning som 

også blir omtalt som restaureringssynet. I løpet av 1980-tallet kuttet Vatikanet finansieringen 

av velferdsprosjektene CNBB støttet. Vatikanet utnevnte videre kun biskoper som støttet et 

restaureringssyn og jobbet også aktivt for å fjerne prester, biskoper og erkebiskoper som tilhørte 

den progressive fløyen av kirken. Det fremste eksempelet på dette er dommen mot Leonardo 

Boff. I 1982 ble Leornado Boff, en brasiliansk prest og frigjøringsteolog, kalt inn på teppet av 

Vatikanet. 

 

Under sitt pontifikat omplasserte Pave Johannes Paul 2 (1978–2005) imidlertid de 

progressive biskopene, som ble erstattet av mer konservative geistlige, og samtidig ble 

den materielle støtten til CEBs pastorale programmer fjernet (…) En annen faktor som 

har vært med på å svekke dette engasjementet i katolske miljøer, var dessuten Pave 

Johannes Paul II nyortodokse pontifikat ikke bare med utnevnelse av en rekke 

konservative kardinaler, som nevnt, men også med sensur og suspensjon av progressive 
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prester i Latin-Amerika.93 

 

Kardinal Joseph Ratzinger (senere pave Benedikt XVI) var prefekt for 

troskongregasjonen og mislikte meningene presten Leonardo Boff hadde gitt utrykk for i boka 

«Igreja, Carisma e Poder». Etter en dom i Vatikanet fikk Boff tale- og læreforbud. I 

domsdokumentet begrunnet Ratzinger beslutningen med at «the Congregation also feels 

obliged to declare that the options of L. Boff analyzed here endanger the sound doctrine of the 

faith, which this Congregation has the task of promoting and safeguarding. »94 Boff hadde støtte 

fra Dom Hélder Câmara, Dom Evaristo Arns og Dom Aloisio Lorscheiter. Saken mot Leonardo 

Boff pågikk samtidig som at Vatikanet også så kritisk på arbeidet utført av den progressive 

delen av CNBB. Boff var en av de viktigste skribentene innenfor frigjøringsteologien, og 

CNBBs ledelse og Boff delte en lignende tolkning av evangeliet i sitt pastorale arbeid. 

Uenighetene mellom Vatikanet og CNBB i synet på frigjøringsteologien førte også til en intern 

konflikt i CNBB. Vatikanet stilte seg sterkt kritisk til frigjøringsteologien, noe som førte til 

reaksjoner fra flere av biskopene i CNBB som var tilhengere av den. Uenighetene tvang frem 

et behov for en felles offisiell uttalelse fra CNBB. CNBBs syn og tolkning av 

frigjøringsteologien ble derfor hovedsaken på årsmøtet i 1985. 

Ved hjelp av kildene jeg fikk tilgang til i arkivet til CNBB, er det mulig å belyse de 

politiske diskusjonene som fant sted innad i kirken. I de fleste dokumentene som er blitt 

offentligjort eller delt med enkeltpersoner eller organisasjoner, fremstår CNBB som en 

organisasjon med en samlet mening. Gjennom å lese referatene fra organisasjons årsmøte og 

nyhetsbrev får man imidlertid et annet bilde, og det blir tydelig at organisasjonen har et splittet 

syn på flere områder. I disse brevene dukker det opp ulike, og noen ganger motstridende, 

meninger i diskusjonene mellom biskopene. Denne splittelsen blir enda tydeligere når Leonardo 

Boff og frigjøringsteologien blir et tema under CNBBs årsmøte. Under et internt møte i 1984 

bestemte det permanente rådet at «kristen frihet og frigjøring» skulle være tematikken for 

CNBBs årsmøte i 1985. Dette temaet ble valgt fordi man ønsket å adressere instruksen 

«Instruction on certain aspects of the theology of liberations» skrevet av Kardinal Joseph 

Ratzinger i 1984.95 Man ønsket også å forsøke å løse de interne konfliktene i CNBB. Dette 

fremkommer i forberedelsesmateriellet til årsmøtet, der man stiller følgende spørsmål: «Det 

pastorale arbeidet basert på frigjøringsteologien har forårsaket spenninger mellom ulike kirker 

 
93 Mæland, Hva har vi felles? 142. 
94Ratzinger, «Notification on the book ‘Church: Charism and Power’ by Father Leonardo Boff O.F.M.» 
95Ratzinger, «Instruction on certain aspects of the theology of liberations».  
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og blant medlemmer i samme kirkesamfunn, samt blant oss biskoper. Hvilken vei bør vi ta for 

å overkomme disse uenighetene?»
 96

  

 

3.1 «Instruction on certain aspects of the theology of liberations» –

Vatikanets svar angående frigjøringsteologi 

I løpet av ti dager i april 1985 drøftet 234 biskoper svært varierte temaer under CNBBs 23. 

landsmøte. På dagsordenen sto alt fra oppdateringen av CNBBs vedtekter i samsvar med den 

nye «Codex luris Canonici» (kanonisk rett) til hvordan biskopene burde organisere sine 

regelmessige besøk hos paven, også kjent som Ad limina. Selv om rettsspørsmål og praktiske 

opplysninger engasjerte mange av kirkens menn, var det likevel hovedtemaet for landsmøtet 

som skapte de heteste og lengste debattene. CNBBs valg av hovedtema for landsmøtet i 1985, 

«Kristelig frihet og frigjøring», var ikke tilfeldig. Siden midten av 1970-tallet hadde diskusjoner 

om frigjøringsteologien skapt splittelser innad i den katolske kirken, og med valget av Johannes 

Paull II som pave endret Vatikanet sitt syn på saken.  

Biskopene skulle komme forberedt til årsmøtet og fikk i oppgave å diskutere 

frigjøringsteologi i regionene sine et halvt år før møtet skulle finne sted. Som del av disse 

forberedelsene skulle de også lese seg opp på en instruks gitt av Vatikanet i august 1984.  

Tittelen på denne instruksen var «Instruction on certain aspects of the theology of 

liberations» og er signert Joseph Aloisius Ratzinger, som på denne tiden var prefekt for 

kongregasjonen for troslære. Dokumentet er godkjent av pave Johannes Paulus.97  

Ratzinger starter teksten med å fastslå at «Liberation is first and foremost liberation 

from the radical slavery of sin».98 Han fortsetter teksten med å gjøre koblinger mellom synd og 

andre former for fangenskap, som for eksempel det kulturelle, det økonomiske, det sosiale og 

det politiske fangenskapet, men påpeker at disse formene for fangenskap «derive ultimately 

from sin, and so often prevent people from living in a manner befitting their dignity». Med 

teksten understreker Ratzinger at det som bør engasjere katolikker i verden er ikke å diskutere 

opphavet bak de forskjellige formene for fangenskap nevnt i teksten, men å frigjøre seg selv fra 

syndens slaveri. Kardinal Ratzinger avslutter introduksjonen med å tydeliggjøre at hensikten 

med kirkens instruks er å advare både lekmenn og presteskapet mot at «the deviations, and risks 

of deviation, damaging to the faith and to Christian living, that are brought about by certain 

 
96 CNBB, CM april 1985, 388, 379. 
97 Ratzinger, «Instruction on certain aspects of the theology of liberations». 
98 Ratzinger, «Instruction on certain aspects of the theology of liberations». 
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forms of liberation theology which use, in an insufficiently critical manner, concepts borrowed 

from various currents of Marxist thought».99 

I del én av teksten, som heter «An Inspiratition», anerkjenner Ratzinger folkets ønske 

om å frigjøre seg fra en situasjon med økende sosiale ulikheter og fattigdom og innrømmer at 

det ikke er mulig for de kristne å akseptere et slikt samfunn. Han fremhever også at både 

Vatikanet og bispekonferansene verden rundt har jobbet aktivt for nedrustning og for å stanse 

militær eskalering under den kalde krigen.  

Etter at han har anerkjent at fattigdom og sosial ulikhet er et problem, advarer Ratzinger 

imidlertid i del to av teksten mot sosiale og politiske bevegelser som prøver å bekjempe dette, 

og særlig de som lover radikale endringer i samfunnsstrukturen og bruker voldelige metoder 

for å oppnå sine mål. 

Del tre og fire tar for seg betydningen av ordet frigjøring i bibelen. Ratzinger erkjenner 

at frigjøring er et grunnleggende tema i både det gamle og det nye testamente. Han mener 

imidlertid at de som stiller seg bak frigjøringsteologien, tar i bruk ordet på en misvisende måte 

som ikke er i tråd med «the specific message of Revelation, authentically interpreted by the 

Magisterium of the Church».100 Det vil si at de ikke følger verken Vatikanets eller Magisteriums 

anbefalinger for bruk og tolkning av bibelen. Mens frigjøringsteologer tar i bruk konsepter og 

teorier hentet fra samfunnsvitenskap for å tolke bibelen i lys av datidens utfordringer, fastslår 

presten for kongregasjonen for troslære at det kun er én hindring som står i veien for at 

menneskene skal oppnå den autentiske kristne frigjøringen, nemlig synden. I del fem prøver 

Ratzinger å overbevise leserne om at kirken ikke er blind for sosial urettferdighet og fattigdom. 

Han gjør dette ved å vise til flere eksempler på encyklikaer fra forskjellige paver som tar for 

seg sosial urettferdighet, og understreker at disse gjør det, etter Ratzinger syn, uten å feiltolke 

evangeliet.  

Det er først i de seks siste delene av instruksen at Ratzinger tilkjennegjør sin kritikk av 

frigjøringsteologien. Hovedargumentet hans er at tilhengerne av frigjøringsteologien bruker en 

marxistisk analyse og at dette ikke er forenlig med kirkens troslære. Ratzinger erkjenner at 

fattigdom er et problem og at han derfor forstår at frigjøringsteologien kan virke appellerende 

for de kristne. Han skriver at sosial ulikhet og fattigdom i den tredje verden, og spesielt i Latin-

Amerika, krever effektiv handling. Ratzinger mener imidlertid at kristne som er engasjert i 

denne kampen, handler feil når de retter all sin oppmerksomhet mot vitenskapelige teorier og 

 
99 Ratzinger, «Instruction on certain aspects of the theology of liberations». 

 
100 Ratzinger, «Instruction on certain aspects of the theology of liberations». 
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ender opp med å bruke marxistiske analyser og verktøy for å forsøke å løse 

fattigdomsproblemet.  

Ratzinger argumenterer for at bruken av ordet «vitenskapelig» blant tilhengerne av 

frigjøringsteologien skaper en mystisk fascinasjon. Det vil si, ordet gir inntrykk av at retningen 

er effektiv og nøytral, og ikke minst at effekten er vitenskapelig bevist. Han fortsetter med å si 

at ikke alt som erklæres «vitenskapelig», er effektivt eller nøytralt og sikter med dette mot 

marxisme og frigjøringsteologiens bruk av denne. Ratzinger kommer med to argumenter mot 

marxismen. I den første relativiserer han den vitenskapelige statusen for en marxistisk analyse. 

Han argumenterer for at kunnskap som stammer fra samfunnsvitenskapen og humaniora 

kjennetegnes av å være basert på et mangfold av teorier og synspunkter som bør bli sett i sin 

helhet og at begge retningene trosser slike enkle og entydige forklaringer og løsninger som 

marxismen fremmer. Han fortsetter med å påpeke at filosofiske og samfunnsvitenskapelige 

teorier kun bør ha en «instrumentell» betydning i kirkens analyse. Den avgjørende faktor bør 

alltid være den teologiske. 

 Ratzinger peker også på at en marxistisk analyse ikke tar realiteten eller data som 

utgangspunkt når de skal løse et problem, men at svaret på problemet springer ut fra filosofiske 

og ideologiske strukturer og overbevisninger. Han mener marxistiske analyser legger for stor 

vekt på teorienes argumentasjon før selve spørsmålet er stilt. Det er begrepet «klassekamp» 

Ratzinger her sikter til. I del to av kritikken presenterer Ratzinger det som etter kirkens mening 

er den største svakheten i frigjøringsteologien og i bruken av marxistiske analyser, nemlig Marx 

sin forståelse av begrepet «klassekamp». Ratzinger påpeker at i tillegg til å alltid ha «a priori» 

forklaringer, leder bruken av begrepet «klassekamp» alltid til vold. Han mener at ved å bruke 

begrepet «klassekamp» aksepterer katolikkene at vold blir brukt som et verktøy for å endre 

realitetene i samfunnet. Han argumenterer videre for at dette synet ikke kan forenes med kirkens 

lærdom. Helt på slutten av teksten advarer Ratzinger mot frigjøringsteologi og fordømmer at 

denne blir inkorporert i kirkens pastorale arbeid. Han sier «the theses of the ‘theologies of 

liberation’ are widely popularized under a simplified form, in formation sessions or in what are 

called ‘base groups’ which lack the necessary catechetical and theological preparation as well 

as the capacity for discernment. Thus, these theses are accepted by generous men and women 

without any critical judgment being made».101 

Før jeg fortsetter med diskusjonene som fant sted under CNBBs 23. landsmøte, ønsker 

jeg å komme med noen refleksjoner rundt uttalelsen fra Vatikanet. Som tidligere nevnt i denne 

 
101 Ratzinger, «Instruction on certain aspects of the theology of liberations». 
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oppgaven, er den katolske kirken en institusjon med en klar og tydelig hierarkisk organisasjon 

der paven troner øverst og representerer guds stemme på jorden. De som sitter ved makten i 

organisasjonen, ønsker å fremstå som en enhet, der disiplin og fred skal forgrene seg ut i kirkens 

institusjoner. Ratzingers uttalelser kan i denne sammenheng tolkes dit hen at han frykter et 

brudd på denne enheten; at noen i den katolske kirken og særlig kirkens medlemmer i Latin-

Amerika, som han understreker i dokumentet, ikke følger og adlyder pavens ordrer. Og med 

dette setter de kirkens arv i spill.  

I etterkant og med den tidsavstanden som det historiske perspektivet tillater, kan man 

stille spørsmål rundt Ratzingers påstander og undre seg over kirkens motivasjon for å komme 

med så krass kritikk av det pastorale arbeidet utført av latinamerikanske geistlige. Teksten hans 

har en «dramatisk» tone, og når man leser dokumentet kan man få inntrykk av at medlemmer 

av den katolske kirken i Latin-Amerika er direkte involvert i revolusjonen, eller at de støtter 

væpnet kamp mot sittende regjeringer og kjemper ved siden av Sovjetunionen. Ratzingers 

bekymringer for en radikalisering av katolikkene gjennom kontakt med frigjøringsteologi ser 

imidlertid ikke ut til å være forankret i den geopolitiske situasjonen, verken i Latin-Amerika 

eller i resten av verden. I perioden 1960 til 1984 opplevde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Nicaragua, Paraguay og Uruguay perioder med militærdiktatur. Felles for diktaturene var at de 

hadde USAs støtte. I motsetning hadde kun Cuba og Peru støtte av Sovjetunionen i samme 

periode. I 1984 hadde det politiske systemet i Øst-Europa vist tegn til svakhet og begynt å slå 

sprekker.  

Selv i Brasil, som er det mest relevante eksempelet for denne oppgaven, og hvor den 

progressive delen av kirken sto sterkt, er det lite som tyder på at katolikkene var engasjert i en 

revolusjonær kamp for å styrte militærdiktaturet. Tvert imot; i Brasil hadde de militære stor 

innflytelse på politiske beslutninger også i overgangsperioden til demokratiet og klarte med 

dette å sikre seg mot å risikere noen form for straff i ettertid.  

Uten et klart bevis på at frigjøringsteologien og geistlige var på vei til å starte en 

revolusjon i Latin-Amerika, kan man lese kritikken i dokumentet som en strategi Vatikanet 

hadde for å stramme inn kontrollen over kirkens fortellinger. Ved å sende en klar beskjed til 

biskopene verden rundt om pavens meninger om frigjøringsteologien, skaper Vatikanet en form 

for ideologisk justering. Det ville ikke ta seg godt ut om paven var en aktiv motstander av 

Sovjetunionens ideologi, samtidig som han diskuterte former for frigjøring med bruk av 

marxistiske verktøy med presteskapet i Latin-Amerika. 
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3.2 «Kristen frihet og frigjøring», CNBBs årsmøte i 1985 

I debattene under årsmøtet i 1985 gir biskopene tydelig uttrykk for at diskusjonene om 

frigjøringsteologi har skapt splittelse og uenighet innad i CNBB og at de bør jobbe for å dempe 

konflikten.102 I diskusjonene fremkommer det at flere biskoper var direkte imot bruken av 

frigjøringsteologi. Kritikken ble sterkest uttrykt mot et seminar med temaet «frigjøringsteologi 

og en introduksjon til marxisme» som ble organisert av en gruppe biskoper noen måneder før 

årsmøtet.103 Disse mottok midler fra CNBB til å leie inn forskere for å holde foredrag under 

seminaret. Biskopene ble kritisert for å ha brukt kirkens midler til å diskutere temaer som gikk 

direkte imot instruksen til kardinal Ratzinger. Denne kritikken var farget av en sterk anti-

kommunistisk retorikk, og biskopene som organiserte seminaret, ble beskyldt for å være «røde» 

og «marxister». Et annet tegn på det betente forholdet mellom biskopene fremkommer under 

evalueringen av årsmøtet. På slutten av årsmøtet skulle alle biskopene få komme med sin 

evaluering av samlingen. De ble oppfordret til å skrive ned positive og negative punkter, samt 

gi forslag til forbedringer. Dette ble gjort anonymt. Under «negative punkter» ble det hele 

femtifem ganger nevnt at man hadde opplevd «aggressive verbale utsagn» under årsmøtet.104 

En av løsningene generalforsamlingen landet på under årsmøtet, var å sende Vatikanet et 

brev hvor de kom med et forslag til hvordan kirken skulle forholde seg til frigjøringsteologien. 

De sendte også et brev til alle sogn og pastorale aktører i Brasil med en forklaring på det som i 

brevet ble kalt «CNBBs befriende evangelisering i Brasil».105 Formålet med dette brevet var å 

ha et skriftlig dokument om frigjøringsteologien som alle, eller i det minste mesteparten, av 

biskopene kunne samle seg rundt. Dette brevet var tilgjengelig i CNBB sitt arkiv, sammen med 

avstemmingen. 

Brevet som ble sendt til Vatikanet, er imidlertid ikke tilgjengelig i CNBB sitt arkiv. Det 

er bare avstemmingen om brevets innhold som har blitt arkivert. Forklaringen på dette finner 

man i nyhetsbrevet fra april: «Innholdet i brevet skal publiseres senere. Dette skal skje etter at 

Den hellige stol blir gjort kjent med innholdet og har godkjent at det blir publisert.»106 Jeg har 

ikke funnet noen referanser til dokumentet i nyhetsbrevene fra 1985 og 1986. Jeg har heller 

ikke funnet noe svar fra Vatikanet. Avstemningen over brevet viser at innholdet ble godkjent 

 
102 CNBB, CM april 1985, 388, 278–280. De tre sidene inneholder referat fra et privatmøte mellom biskopene. 

Seksten av de tjueseks punktene i referatet tar opp konfliktene i CNBB. 
103 CNBB, CM april 1985, 388, 279. 
104 CNBB, CM april 1985, 388,. 446 
105 CNBB, CM april 1985, 388, 324. 
106 CNBB, CM april 1985, 388, 348. 
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av majoriteten av biskopene.107 Brevet som ble sendt til Vatikanet, innholder fire avsnitt. Det 

avsnittet som fikk minst støtte, fikk 71% av stemmene, mens det med mest støtte fikk 90% av 

stemmene. Dokumentet ble godkjent og deretter oversendt Vatikanet.  

Brevet som gikk ut til alle kirkesogn og pastorale aktører, er delt inn i følgende fem 

emnedeler: «positive aspekter ved frigjørende evangelisering», «feil og spenningsaspekter», 

«veier for å overvinne konflikter», «frigjøringsteologi» og «instruksen». Under «positive 

aspekter …» finner man en liste over det som ble sett på som positive initiativer fra CNBB, og 

øverst på denne listen står etableringen av de katolske basisgruppene, CEB-ene. Deretter 

argumenterer man for at CNBB «solidarisk har jobbet for å prioritere de fattige i samfunnet».108 

Begge disse punktene er en klar støtte til det pastorale arbeidet som allerede var konsolidert i 

CNBB, og presidentskapet i CNBB fremstår villige til å fortsette dette arbeidet, til tross for den 

sterke motstanden de fikk fra Vatikanet og andre biskoper.  

To punkter i dokumentet fikk imidlertid kraftig kritikk under avstemmingen: punktet om 

å drive «pastoralt engasjement for geistlige medlemmer og deres deltagelse i folkets hverdag» 

og «bevisstheten om den sosiale og politiske dimensjonen ved tro og kravene som følger med 

dette».109 Begge punktene hentyder at politisk deltagelse i hverdagslivet til folk er en av kirkens 

oppgaver. En av biskopene rettet kraftig skyts mot disse punktene under debatten som pågikk 

før dokumentet ble endelig godkjent: 

 

Dokumentet setter frigjøringsteologien i en særstilling. Listen presentert i delemnet 

«positive aspekter ved frigjørende evangelisering» er ukritisk og hjelper ikke de kristne 

samfunn til å skille rett fra urett. (…) Prøver ikke generalforsamlingen å erstatte kirkens 

læreembeter ved å publisere dette uten engang å ha sendt det til instructio til basene? 

Minst nitti biskoper ønsker ikke å sende dette brevet til kirkesogn og pastorale aktører. 

110111112 

 

Det har ikke vært mulig å finne andre kilder som underbygger uttalelsen om at «minst nitti 

biskoper» var imot dette brevet, men resultatet av avstemmingen om delemnene 

«frigjøringsteologi» og «instruksen» viser at det var en del motstand mot akkurat disse punktene 

i brevet. I en av de tre punktene under delemnet «frigjøringsteologi» sa 103 av 208 biskoper at 

de kun støttet påstanden dersom den ble endret før publisering. Den originale påstanden var 

 
107 CNBB, CM april 1985, 388, 348. 
108 CNBB, CM april 1985, 388, 348. 
109 CNBB, CM april 1985, 388, 349 
110 Læreembeter er kirkens øverste autoritet i lærespørsmål. 
111 Når han snakker om «instruction» mener han instruksen «aspekter angående frigjøringsteologien» skrevet av 

signert Joseph Aloisius Ratzinger, 
112 CNBB, CM april 1985, 388, 332. 
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ikke tilgjengelig i primærkildene jeg hadde tilgang til, men teksten med endringer ble publisert.  

Diskusjonen over viser kjernen i striden innad i CNBB. Det er først og fremst tolkningen 

av frigjøringsteologien, eller befriende evangelisering, som splitter biskopene. Konflikten 

grunner i en kollisjon mellom to synspunkter på hva kirkens rolle i verden innebærer. De to 

grupperingene, bestående av de som støttet retningen CNBB fulgte, og de som ville følge 

instruksen til kardinal Ratzinger, ønsket ulike retninger for kirkens pastorale arbeid. Mens 

Ratzinger rettet blikket innad, mot individet og sjelen, førte arbeidet utført av CNBB blikket ut 

mot samfunnet. Konflikten innad i kirken gjenspeiler også de ulike politiske prosessene som 

foregikk i flere land i denne perioden. 1980-tallet i Europa var preget av en høyrebølge, 

samtidig som man så en nedgang for den østeuropeiske kommunismen. I Brasil var situasjonen 

annerledes; landet hadde gjennomgått to tiår med diktatur og sto midt i en kraftig økonomisk 

krise. Mens Vatikanet så på det som sin oppgave å trekke kirken vekk fra politiske spørsmål og 

sette søkelys på individuell frelse, så CNBBs det som kirkens oppgave å bruke kirkens 

legitimitet til å påvirke politiske maktkamper og jobbe for å oppnå kollektiv frelse. 

 

3.3 Roma Locuta, Causa Finita 

Årsmøtet i 1985 førte til mange diskusjoner om frigjøringsteologien. Man klarte imidlertid ikke 

å dempe konfliktnivået. Mye skyldtes at Vatikanet ikke var villig til å gå i diskusjon om temaet. 

Overskriften for dette underkapittelet er latin for «Roma har talt, diskusjonen er over». Det er 

med dette utsagnet historiker Sandro Silva beskriver hvordan pave Johannes Paul II styrte den 

katolske kirken på 1980-tallet.113 Det pastorale arbeidet CNBB utførte, som de valgte å kalle 

befriende evangelisering for å unngå å bruke ordet frigjøringsteologi, og som inkluderte 

arbeidet med CEB-ene og økt bevissthet om den sosiale og politiske dimensjonen av troen, ble 

kraftig motarbeidet av Vatikanet i perioden denne oppgaven tar for seg. Silva beskriver det som 

en «vatikansk reaksjon» som begynte i 1983 og varte til 1987. I denne perioden har Vatikanet 

«motarbeidet aksjoner og prosjekter som bygger på frigjøringsteologien». 114  Progressive 

biskoper «ble erstattet av mer konservative geistlige, samtidig som man fjernet den materielle 

støtten til CEBs pastorale programmer».115  

Instruksen fra kardinal Ratzinger, som vi tidligere har sett at ble etterfulgt av to andre 

dokumenter: et brev til biskopene i CNBB fra paven og nok en instruks skrevet av Ratzinger 

 
113 Silva, «Teologia da Libertação», 124.  
114(min oversettelse) «[…]  Colocou-se contra as ações e, em parte, às preposições da teologia da libertação.» 

Silva, «Teologia da Libertação», 125 
115 Mæland, Hva har vi felles?, 143. 
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med tittelen «Instruction on Christian freedom and liberation».116117 I kjølvannet av kritikken 

fra Vatikanet mistet den progressive andelen av biskopene mye av støtten også internt i Brasil. 

Og frigjøringsteologien, selv om den fortsatt finnes i noen få bispedømmer og sogn, har etter 

dette hatt marginal oppslutning.118 

Som tidligere nevnt hadde disse grupperingene motstridende meninger om hva kirkens 

rolle i verden skulle være. Selv om konflikten var heftig innad i kirken, ønsker jeg å 

argumentere for at det som skjedde, passer inn i et historisk mønster for kirkens politiske 

meninger. Hoveddiskursen til kirken beveger seg fra en side til en annen, som en pendel. Men 

selve pendelen er fortsatt den samme; institusjonen «den katolske kirke» fortsetter å være kun 

én. For å forklare denne interne krisen i kirken vil jeg trekker paralleller til en annen institusjon 

med stor politisk innflytelse i Brasil: de militære. 

Historiker João Roberto Martins Filho har studert politiske synspunkter innad i militæret 

under diktaturet i Brasil.119 Den historiske fortellingen har lenge vært dominert av et syn på at 

det fantes to grupper som sto mot hverandre; «Sorbonne-gruppen» og «den autoritære 

gruppen». Mens den første hadde som sitt mål å redde Brasil fra det radikale venstre for deretter 

å overlevere den politiske makten til sivile, ønsket den andre å ha direkte makt over staten.120 I 

sin studie av de militære i Brasil kommer imidlertid João Roberto Martins Filho frem til en 

annen konklusjon. Han anerkjenner uenigheten mellom de to gruppene, men understreker at det 

som veide tyngst for begge, var å konsolidere det brasilianske militære regimet. 121  Han 

konkluderer med at respekten for hierarkiet sto sterkest, til tross for heftige debatter mellom de 

to gruppene. Han forklarer tvisten som en «enighet i uenigheter».122 

Kirken og de militære deler ikke bare det at de har en stor innflytelse i det brasilianske 

samfunnet. Institusjonene har også til felles at de begge har en grunnleggende respekt for 

hierarkier. Likheten mellom disse institusjonene gir grunnlag for å trekke paralleller mellom 

uenighetene innad i militæret og tvisten mellom progressive og konservative innad den katolske 

kirken. Selv om den progressive delen av den katolske kirken i Brasil argumenterte for sitt 

standpunkt, sto fortsatt pavens autoritet høyest. Selv om ledelsen i CNBB støttet Leonardo Boff 

– mange var til og med sammen med ham under høringen i Vatikanet – valgte de fortsatt å 

publisere et dokument hvor de bekrefter pavens autoritet over geistlige spørsmål og bekrefter 

 
116Johannes Paul II, «Carta do Papa João Paulo II aos bispos da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil». 
117Ratzinger, «Instruction on Christian freedom and liberation». 
118 Silva, «Teologia da Libertação», 126. 
119 Filho, «A ditadura revisitada: unidade ou desunião?». 
120Filho, «A ditadura revisitada: unidade ou desunião?», 128. 
121 Filho, «A ditadura revisitada: unidade ou desunião?», 127. 
122 Filho, «A ditadura revisitada: unidade ou desunião?», 138. 
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at det å «godta og akseptere pavens meninger er en del av å det være katolikk».123  

Avslutningsvis kan en nyansering av begrepet «progressiv» hjelpe for å underbygge 

forklaringen på kirkens tvist som en «enighet i uenigheter». Selv om ledelsen i CNBB var en 

del av den progressive delen av kirken, og CNBBs pastorale arbeid hadde et blikk rettet mot 

samfunnet og ønsket å delta i folkets hverdag, var de fortsatt, og kanskje også først og fremst 

katolske prester. Det vil si at en stor del av det man i dag kan forbinde med ordet «progressiv», 

som for eksempel å støtte homofiles rettigheter og kvinnekampen, aldri var noe tema for 

CNBBs biskoper.  

Et eksempel som illustrerer dette, er CNBBs støtte til sensur av filmen «Je vous salue 

Marie» laget av Jean Luc Godard. Filmen er en moderne gjenfortelling om livet til Jesu mor, 

Maria. Å sensurere kultur, som film, musikk og bøker, for å kontrollere hva innbyggerne kunne 

lese eller høre var et av kjennetegnene til militærdiktaturet. Det vekket derfor oppsikt at CNBB 

i 1986, et år etter diktaturets slutt, lanserte en kampanje for at filmen til Godard ikke skulle bli 

vist på kinoer i Brasil. I nyhetsbrevet fra januar i 1986 har CNBB publisert et innlegg der de 

fordømmer filmen og argumenterer for hvorfor den må stoppes. I brevet argumenterer CNBB 

for at «det finnes en forskjell mellom den politiske og ideologiske sensuren som diktaturet 

utførte, og en moralsk sensur».124 Den sistnevnte var ifølge CNBB lovlig og legitim.  

I dette kapittelet ser jeg på det som skjedde innad i den katolske kirken etter 1985. Kirken 

som institusjon opplevde på denne tiden en dragkamp mellom to ulike retninger; den 

progressive og den konservative. Jeg har forsøkt å belyse dette ved å se nærmere på 

diskusjonene som skjedde innad i CNBB og innad i den romersk-katolske kirken. 

Primærkildene fra debattene under årsmøtet i 1985 viser at spørsmålet om frigjøringsteologi og 

politisk engasjement skapte mange diskusjoner blant medlemmene i CNBB. Primærkildene 

viser også at den konsoliderte enigheten som eksisterte under diktaturet forvitret etter at 

militærregimet gikk av. Dette skjedde samtidig med at maktpendelen begynte å bevege seg i en 

mer konservativ retning i ledelsen av den romersk-katolske kirken. Mens paven, den romerske 

kurien og noen biskoper i Brasil ønsket at kirkens arbeid skulle være sentrert rundt frigjøring 

av sjelen og evangelisering, ønsket mange av Brasils progressive biskoper det som de kalte en 

frigjøring av individer fra undertrykkende strukturer gjennom politisk deltagelse. Selv om 

konflikten var heftig innad i kirken, både mellom Vatikanet og CNBB og internt i CNBB, mener 

jeg at det som skjedde passer inn i et historisk mønster for kirkens politiske meninger. 

Respekten for hierarkiet sto og står fortsatt sterkt i den katolske kirken, og dette bidro til å skape 

 
123 CNBB, CM april 1985, 388, 536. 
124 CNBB, CM februar 1986,  397, 56. 
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«enighet i uenigheten», også i en periode der man hadde diskusjoner på et helt overordnet nivå 

om hvilken rolle og hvilke oppgaver kirken skulle ha i samfunnet. 
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Kapittel 4 – CNBB retter blikket mot 

grunnlovsprosessen 
 

I dette kapittelet skal vi se på hvordan kirken re-organiserte sitt politiske arbeide etter at 

den siste militærpresidenten hadde gått av. Jeg skal her presentere referatene fra diskusjonene 

om den nye grunnloven som fant sted under årsmøtet i 1985. I tillegg skal vi nærmere på 

innsettelsen av den første demokratisk valgte presidenten Tancredo Neves, hans død og utfallet 

dette fikk for kirken. Vi skal også gå inn i hvordan generalforsamlingen i CNBB holdt 

avstemningen om offisielle uttalelser, og se nærmere på selve uttalelsen om 

grunnlovsprosessen. Av dette kapittelet vil det fremkomme at CNBB etter militærdiktaturet 

satte seg som mål å skulle sikre et rettslig grunnlag (grunnloven) som det brasilianske 

demokratiet kunne bygges videre på. Samtidig ser man at arbeidet med de offisielle uttalelsene 

om grunnloven presser frem en større diskusjon blant biskopene om og i hvilken grad CNBB 

skulle bruke sitt pastorale arbeid til å påvirke politiske saker.  

Tematikken som oftest blir nevnt i kirkens dokumenter fra årene 1985 og 1986, er 

utvilsomt den nye brasilianske grunnloven. CNBB la ned mye jobb i å forsøke å påvirke 

prosessen som fant sted mellom 1985 og 1988. Prosessen med å skrive grunnloven kan deles 

inn i tre deler; del én var å stemme frem en grunnlovsendring der kongressen vedtok at det 

skulle skrives en ny grunnlov. Dette ble gjort gjennom grunnlovsendringen, som ble stemt frem 

27. november 1985. CNBB var imidlertid i gang med å legge press på den nye presidenten også 

før november 1985. Presidenten hadde lovet å sette i gang prosessen med å skrive en ny 

grunnlov, og i et brev fra CNBBs arkiv går det tydelig frem at de ønsket å minne presidenten 

på dette. Tancredo Neves vant et indirekte valg den 15. januar 1985, og allerede 9. februar 

samme år fikk han et brev fra styret i CNBB. En kopi av dette brevet står på trykk i nyhetsbrev 

nr. 386.125 Tittelen på brevet er «Nota sobre a Constituinte» (Notat om den grunnlovgivende 

forsamling). Styret starter brevet med å gratulere den nye presidenten. Rett etter gratulasjonen 

kommer påminnelsen om valgløftet. I brevet står det at «Nå må vi rette øynene mot det nasjonen 

lengter etter; en ny grunnlov. Dette er den eneste måten vi kan garantere et fritt politisk samfunn 

på».126 I samme brev uttrykker CNBB ønsker om hva den nye grunnloven burde inneholde. 

Kirken i Brasil ønsket en ny grunnlov der man tok hensyn og lyttet til «marginaliserte grupper 

i samfunnet, ungdommen som hadde tatt til gatene og arbeiderne hvis samarbeid er uunnværlig 

 
125 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 38. 
126 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 38. 
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for landets utvikling».127 CNBB avslutter brevet med å nevne tiltakene de selv skal sette i gang 

for å påvirke utformingen av den nye grunnloven. Det første tiltaket var at biskopene i Brasil 

skulle gjennomføre samtaler med sine lokale kirkemedlemmer for å gjøre dem bevisst på 

viktigheten av en ny grunnlov, som ifølge CNBB kom til å være bærebjelken i den nye 

republikken. Etter bevisstgjøringen ønsket CNBB å gjennomføre en konsultasjon med de 

samme medlemmene. CNBB understreker viktigheten av at kirken skal ha en dialog med 

medlemmene sine, både med lekmenn og med de geistlige, for å finne ut hva de kan kreve og 

forvente av den nye konstitusjonen.128 

Den nyvalgte presidenten, Tancredo Neves, besøkte CNBBs hovedkvarter i Brasília den 

26. februar 1985. Som beskrevet i nyhetsbrev n. 386, ble han tatt imot av styret til CNBB og 

møtet varte i ca. to timer. 129 Under møtet diskuterte biskopene og presidenten temaer som 

engasjerte både den nye regjeringen og kirken: utdannelse, jordbruksreform og den nye 

grunnloven. I samme møte takket Tancredo Neves CNBB for brevet «Nota sobre a 

Constituinte» og sa at han «ønsker å opprettholde et vennlig og hjertelig forhold til Kirken, slik 

at regjeringen og kirken kan samarbeide om å løse de store problemene i det brasilianske 

samfunnet».130  

Den katolske kirken var i begynnelsen av 1985 en av institusjonene i Brasil med størst 

politisk innflytelse. Dette var et resultat av kirkens engasjement i kampen mot diktaturet. Nå 

som demokratiet skulle gjeninnføres i landet, begynte kirken å høste gevinst for sin innsats. 

Brevet «Nota sobre a Constituinte» ble levert direkte til president Tancredo Neves på hans 

private adresse av kirkens egne rådgivere. Ved å besøke CNBBs hovedkvarter for å takke for 

brevet og prate med styret i organisasjonen synliggjorde Tancredo Neves at kirken var en 

politisk alliert som han ønskte å ha som samarbeidspartner. Jeg har lest gjennom samtlige av 

CNBBs nyhetsbrev fra året 1985 og har funnet at medlemmene av CNBBs presidentskap hadde 

27 møter med ministre gjennom året og syv møter med presidenten, noe som er med på å bygge 

opp under at kirken spilte en viktig rolle på den politiske arenaen i denne perioden.  

I mars 1985 kan man lese i CNBBs nyhetsbrev at etter forespørsel fra flere av biskopene 

i organisasjonen, ble den bispelige pastoral-kommisjonen (CEP) bedt om å lage støttemateriell 

som skulle innlede diskusjonene om grunnloven. 131  Disse skulle bli brukt under 

 
127 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 39. 
128 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 39. 
129 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 37. 
130 CNBB, CM januar/februar 1985, 386, 37. 
131 CNBB, CM mars 1985, 387, 144. 
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organisasjonens 23. landsmøte i april 1985, hvor CNBBs arbeid med å lage et utkast for 

grunnloven begynte. 

 

4.1 CNBBs politiske analyse av situasjonen i Brasil etter diktaturet 

Årsmøtet i CNBB ble delt inn i tematiske seminarer. Hver tematikk fikk et grunnlagsdokument 

som biskopene skulle lese før de inngikk i diskusjonene, og ansvaret for å lede diskusjonene 

ble gitt til en kommisjon bestående av fire biskoper. Under den syvende møtedagen startet 

biskopene diskusjonene i det tematiske seminaret «den nye grunnlovsprosessen», der målet var 

å enes om kirkens posisjon i den politiske overgangsperioden i Brasil. Seminaret ble innledet 

av et grunnlagsdokument skrevet av presten Fernando Bastos de Ávila. Det fremkommer 

vanligvis svært lite informasjon om personene som skrev disse dokumentene, og ofte er det kun 

noen setninger om hvor de ble født og hvor de har jobbet. Om Ávila, derimot, finnes det mye 

mer. Han var medlem av det brasilianske litterære akademiet og har en stor akademisk 

produksjon innen sosiologi. Han var også engasjert i kampen for å anerkjenne sosiolog som 

eget yrke.  

Ávila skriver presist og strukturert om de økonomiske, sosiale og politiske utfordringene 

Brasil sto foran. Samtidig er teksten hans følelsesladet på grunn av den dramatiske situasjonen 

landet sto overfor de første dagene av april 1985. En uke før innsettelsen, som var planlagt 

fredag den 15.mars i 1985, fikk Neves, den nyvalgte presidenten, høy feber og kraftige smerter 

i mageregionen. Neves hadde vært plaget av de samme symptomene siden desember 1984, men 

hadde valgt å skjule helseproblemene sine for offentligheten. 132 Neves private lege rådet ham 

til å bli operert så fort som mulig, men Neves svarte at dette måtte vente til etter innsettelsen. 

Neves, sammen med presidenten i kongressen, Ulysses Guimarães, ble regnet som to av 

arkitektene bak demokratiseringsprosessen, og Neves følte seg derfor forpliktet til å jobbe for 

en ny grunnlov. Han var også bekymret for at overgangen skulle finne sted uten at han selv var 

til stede. Den nye presidenten var klar over at det fortsatt fantes individer og grupperinger 

innenfor de militære rekkene som prøvde å svekke overgangen til demokratiet, og at hans egen 

tilstedeværelse var av stor betydning, all den tid han selv hadde vært garantist for prosessen 

overfor den brasilianske befolkningen.133 Neves’ helsesituasjon ble betraktelig forverret i løpet 

av den siste uken før innsettelsesseremonien, og to dager før den viktige dagen ble presidenten 

innlagt og gjennomgikk akuttkirurgi. Selv om den sittende presidenten og tidligere 

 
132 Gaspari, A ditadura acabada, (Rio de janeiro: Intrínseca, 2016), 303. 
133 Gaspari, A ditadura acabada, (Rio de janeiro: Intrínseca, 2016), 305 
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militærpresident, João Batista Figueiredo, nektet å delta i feiringen etter innsettelsen, gikk 

seremonien uten større problemer, og Brasil fikk etter 21 år sin første sivile president. Tancredo 

Neves fikk imidlertid aldri sett sitt politiske prosjekt utført. Etter flere mislykkede operasjoner 

døde Neves 21. april 1985. 

Det er ikke mulig å fastslå eksakt dato på dokumentet som Fernando Bastos de Ávila 

skrev og presenterte til biskopene for å innlede diskusjonene om grunnlovsprosessen, men den 

ble skrevet mellom innsettelsen av visepresidenten og før Tancredo Neves døde. I dokumentet 

er det mulig å se spenningen som fantes rundt spørsmålene om en ny grunnlov. Visepresidenten, 

José Sarney, hadde ikke forpliktet seg på samme måte som Neves til å sette i gang prosessen 

med å skrive en ny konstitusjon. Sarney hadde på sin side vært en støttespiller av 

militærdiktaturet frem til 1984. 

Fernando Bastos de Ávila delte dokumentet i fire deler. Jeg skal ikke bruke tid på de to 

første delene, siden de handler om de økonomiske og sosiale utfordringene landet sto overfor i 

perioden. Det er i den tredje og fjerde delen Ávila presenterer det som etter hans oppfatning er 

det mulige utfallet av det nye politiske landskapet. I tillegg kommer han med forslag til 

biskopene om hvordan de kan påvirke utformingen av grunnloven. 

 Ávila presenterer to mulige utfall av den politiske krisen. En mulighet er at 

visepresidenten blir sittende, og tar på seg oppgaven med å sende forslaget om en ny grunnlov 

til behandling i kongressen. Den andre muligheten er at den sittende presidenten utlyser et 

direkte presidentvalg og at vinneren av dette valget sender et forslag om ny grunnlov til 

kongressen.134  

Ávila argumenterer for at det mest sannsynlige utfallet er at Tancredo Neves bli erstattet 

av visepresidenten og at Sarney dermed vil få oppgaven med å sende forespørsel til kongressen 

om å nedsette en grunnlovgivende forsamling. Han begrunner påstanden sin ved å vise til at 

visepresidenten har en bred og mangfoldig støtte i kongressen, samt at han mener det vil være 

vanskelig å organisere en ny valgprosess innen rimelig tid. I tillegg ønsket verken 

regjeringspartiene eller opposisjonspartiene et nyvalg. Videre advarer han biskopene mot å 

støtte et direkte valg, siden man da ifølge Ávila risikerer å åpne for en presidentkandidat som 

ikke stiller seg bak forslaget om en ny grunnlov.135 

Ávila begynner konklusjonen sin med å hevde at kirken ikke kan la være å delta i den 

demokratiske prosessen og at det er kirkens plikt å jobbe for et mer rettferdig samfunn. Han 

begrunner sin påstand med uttalelser fra pave Pius XII fra juletiden i 1944, som støttet 

 
134 CNBB, CM April 1985, 388, 408. 
135 CNBB, CM April 1985, 388, 410. 
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demokrati, og viser til den katolske kirkens historie i Brasil.136 Han skriver videre at kirken må 

finne en balanse for hvor aktivt de skal delta i prosessen og at de her bør lære av sine tidligere 

erfaringer. Ávila henviser her til grunnlovene skrevet i 1891, 1934 og 1946, der kirken hadde 

svært ulik deltagelse. I 1891 hadde kirken en særdeles perifer rolle i utformingen av grunnloven 

og gjorde dette kun gjennom rådføring med lekmenn. I 1934 organiserte kirken en katolsk 

valgliga og deltok mer aktivt i prosessen, mens de i 1946 meldte seg ut av hele prosessen. 

Videre bruker Ávila kirkens engasjement under militærdiktaturet som et positivt eksempel på 

pastoral frihet og advarer biskopene mot å la seg bruke eller kooptere av politiske prosjekter, 

noe han mener kan innskrenke friheten kirken sikret seg under diktaturet. 

Helt til slutt kommer Ávila med en konkret anbefaling for hvordan kirken bør jobbe 

under grunnlovsprosessen. Ávila mener at hvis kirken vil spille en viktig rolle under 

utformingen av grunnloven, må biskopene også være klare for å samarbeide med lekfolket. Han 

spesifiserer at biskopene bør jobbe ekstra med to grupper innen lekfolket, kvinner og 

ungdommer. Disse bør ifølge Ávila være målgruppene for kirkens arbeid.137 Ifølge forfatteren 

bør kirken bruke prosessen til å bekjempe sosial urettferdighet og «permissivisme» og med 

dette spre det evangeliske budskap som er «et budskap om frigjøring; full frigjøring fra synd 

og dens personlige og sosiale konsekvenser».138139 

På den syvende dagen av det 23. årsmøtet startet diskusjonen om den nye grunnloven. 

En kommisjon bestående av fem biskoper og tre lekmenn fikk i ansvar å presentere temaet, 

svare på spørsmålene og komme med en skriftlig uttalelse. Denne teksten skulle være CNBBs 

offisielle uttalelse om temaet og ble stemt på av biskopene etter diskusjonene.  

Det finnes lite informasjon om de fem biskopene som deltok i kommisjonen. De tre 

lekmennene, derimot, er kjente figurer i det brasilianske akademiske og politiske miljøet. Dr. 

Cândido Mendes de Almeida er jurist og universitetslektor. Under militærdiktaturet opererte 

han som en formidler mellom CNBB og det militære styret.140 Dr. Fábio Morelli er professor i 

jus og har i senere tid (etter 1985) vært advokat og støttespiller for De jordløses bevegelse 

(MST). Plínio de Arruda Sampaio var jurist og politiker før og etter militærdiktaturet. Før 

militærkuppet i 1964 var han medlem av Det kristelige demokratiske partiet (PDC), for deretter 

å melde seg inn i Folkelig Aksjon (AP), en motstandsbevegelse under militærdiktaturet. Det er 

 
136 CNBB, CM April 1985, 388, 411. 
137 CNBB, CM April 1985, 388, 413. 
138 En mulig definisjon for «permissivisme» er fravær av restriksjoner, dvs. en toleranse for at nærmest alt er tillatt. 

Forfatteren forklarer ikke begrepet så godt i teksten, men antyder at dette er noe som har vært med på å ødelegge 

etiske verdier og normer for god oppførsel, og med dette svekket troen på gud.  
139 CNBB, CM April 1985, 388, 413 
140 Gaspari, A ditadura acabada, (Rio De janeiro: Intrínseca, 2016), 275. 
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her interessant å se at de tre lekmennene i kommisjonen representerte tre forskjellige politiske 

fløyer. Almeida hadde åpen dialog med høytstående medlemmer av militærregjeringen, 

Sampaio var en del av venstresiden og motstandsbevegelsen, mens Morelli på sin side 

representerte ett mer «nøytralt» eller akademisk segment.  

Morelli introduserte tematikken ved å snakke om hvor Brasil sto i april 1985 utfra en 

juridisk og konstitusjonell synsvinkel. Han hevdet at landet i praksis ikke hadde en grunnlov, 

men heller en rekke med dekreter som de militære brukte for å styre landet. Morelli 

argumenterte for at kirkens viktigste jobb burde være å kjempe for at grunnlovsprosessen skulle 

settes i gang så fort som mulig, slik at overgangen til demokratiet fikk en juridisk forankring. I 

tillegg mente han at biskopene burde jobbe for at det ble etablert en grunnlovgivende forsamling 

som var avhengig av kongressen. Det vil si at de som satt i kongressen, ikke var med på å skrive 

grunnloven.141  

 Sampaio snakket om hvilken rolle den katolske kirken burde ta på seg, og han mente at 

kirken først og fremst burde informere og utdanne folket om grunnloven, samt organisere folk 

slik at de var i stand til å delta og aktivt påvirke utformingen av den nye grunnloven. Sampaio 

foreslo at kirken skulle sette i gang en mobilisering i alle prestegjeldene, slik at alle byene kunne 

etablere en egen grunnlovskommisjon. Hver kommisjon skulle komme med forslag til 

grunnloven og sende dette til en delstatskommisjon som igjen skulle møtes i en 

nasjonalkommisjon.142  

Almeida var på sin side opptatt av at kirken burde jobbe for å sikre at en rekke 

grunnprinsipper ble tatt inn i grunnloven. De viktigste prinsippene var «Retten til liv (inkludert 

det ufødte barns), fysisk og moralsk integritet, avvisning av tortur, avvisning av umenneskelig 

og nedverdigende straff, samt sikre retten til privatliv, bolig, og beskyttelse av urbefolkning». 

I tillegg argumenterer Almeida for at grunnloven bør fastslå at arbeid er den viktigste måten å 

frembringe rikdom på, som presisert i encyklikaen «Laborem Exercens».143144 

Sampaios forslag ble diskutert av biskopene, men forkastet. Flertallet mente at ideen 

hans var god, men ikke mulig å gjennomføre. Forslagene til Almeida og Morelli ble derimot 

godtatt av flertallet. Som vi kommer til å se videre i denne oppgaven, har forslagene til både 

Morelli og Almeida kommet inn i det endelige grunnlovsforslaget som CNBB leverte til 

 
141CNBB, CM April 1985, 388, 313. 
142 CNBB, CM april 1985, 388, 313. 
143 CNBB, CM april 1985, 388, 314. 
144 Laborem Exercens er en encyklika skrevet av pave Johannes Paul II. Den handler om «arbeidets verdighet og 

kirkens holdning til sosiale spørsmål». For referanser om encyklika, se: Store norske leksikon, s.v. «Encyklika», 

av Per Bjørn Halvorsen, 04.10.2019. https://snl.no/encyklika 
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nasjonalforsamlingen i 1986. Dokumentet heter uma nova ordem constitucional og er 

gjennomgått i kapittel syv.145 

Når man leser referatene fra diskusjonene mellom biskopene, er det mulig å identifisere 

tre hovedtemaer: Hvordan CNBB skal samarbeide med lekmenn i prosessen, hvorvidt biskoper 

kan være medlem av den grunnlovgivende forsamling og hvem eller hvilke grupperinger 

innenfor CNBB som skal lede og forme forslagene til grunnloven, samt uttale seg i media i 

CNBBs navn om temaet. Når det gjelder lekmenns deltagelse, var det bred enighet om at 

biskopene var den viktigste aktøren for å organisere de kristne. Gjennom CEB-ene skulle kirken 

få til en dialog med katolikkene og få i gang politisk skolering om grunnloven. «Os regionais», 

regionlagene til CNBB, fikk ansvar for å lage materiell til aksjonen. 146  Når det kom til 

biskopenes deltagelse i politiske verv, måtte forsamlingen ty til den katolske kirkens rett, 

kanonsk rett. Etter kanonsk konsultasjon kom de frem til at biskopene kunne inneha politiske 

verv så lenge de ikke var en del av utøvende makt. Så lenge kirkemedlemmene holdt seg til 

lovgivende makt, trengte de ikke å be om tillatelse fra Vatikanet. Det vil si at både biskopene 

og prestene kunne delta i den grunnlovgivende forsamlingen.147 

 

4.2 – CNBBs bispelige uttalelse om grunnlovsprosessen 

Det var utvilsomt spørsmålet rundt hvem eller hvilke grupperinger innenfor CNBB som skulle 

lede og forme forslagene til grunnloven, som skapte mest diskusjon. Dette er mulig å observere 

i referatene fra avstemmingen om CNBBs offisielle uttalelse om grunnlovsprosessen. 

Beslutningsprosessen om uttalelsen gikk på følgende måte under årsmøtet: først la 

kommisjonen som hadde ansvaret for emnet, frem et utkast til en tekst. Deretter diskuterte 

biskopene i plenum og kom med forslag til endringer av teksten. Til slutt stemte alle biskopene 

frem hvert eneste avsnitt av teksten, med eller uten endringer. Slike offisielle uttalelser, som 

den om den nye grunnloven, måtte ha minst 147 stemmer i favør for at avstemningen skulle 

godkjennes.  

Gjennom arkivarbeidet fikk jeg tilgang til tre versjoner av den offisielle uttalelsen om 

grunnlovsprosessen.148149150 Jeg synes dette var et spennende funn. De fleste uttalelsene og 

dokumentene jeg fikk tilgang til i arkivet var ferdig utarbeidet for offentligheten. Det eneste 

 
145CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986),  
146 CNBB, CM april 1985, 388, 314–315. 
147 CNBB, CM april 1985, 388, 325–326. 
148 CNBB, «A preparação da constituinte e a nova constituição». Nr. 21245.  
149 CNBB, «A preparação da constituinte e a nova constituição ». Nr.  21247.  
150 CNBB, CM april 1985, 388, 360–361. 
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innblikket jeg fikk i prosessen fra utformingen av disse dokumentene var å se gjennom 

avstemningen av dokumentene. Gjennom å se på avstemmingen fikk jeg imidlertid kun se 

hvorvidt det hadde blitt stemt frem endringer av dokumentet. Jeg kunne ikke se hvilke endringer 

som hadde blitt gjort. I den offisielle uttalelsen om grunnlovsprosessen kunne jeg følge hele 

bestemmelsesprosessen. Jeg fikk da muligheten til å sammenligne diskusjonene som fremkom 

under utformingen av dokumentet med diskusjonene jeg hadde sett i møtereferatene. Disse to 

ulike kildene belyser hvordan CNBB faktisk bestemte over politiske saker og belyser interne 

konflikter innad i organisasjonen.  

Det første versjonen av dokumentet er et utkast skrevet av kommisjonen, det andre er et 

utkast med endringer foreslått av biskopene og det tredje er det endelige dokumentet som ble 

stemt frem under årsmøtet og utgitt av CNBB. Mellom det andre utkastet og den endelige 

uttalelsen finner man nesten ingen endringer. Fra det første utkastet til den offisielle uttalelsen 

ser man imidlertid endringer i fem av seks avsnitt. I gjennomgangen av første avsnitt kan man 

ut fra referatet fra årsmøtet lese at de oppsto en diskusjon rundt hvorvidt biskopene burde bruke 

«CNBB», som det står i første utkast av uttalelsen, eller «kirken», som det ble foreslått under 

endringene.151 Biskopene kjempet frem denne endringen, og «kirken» ble stående på trykk. Her 

kan man argumentere for at en mulig grunn for å endre pronomen på denne måten var for å gi 

økt legitimitet til teksten. CNBB var en kjent og respektert organisasjon i Brasil, men ved å 

bruke ordet «kirken» i et land som på 1980-tallet hadde en kristen befolkning på ca. 86,15%, 

sikret man seg enda mer legitimitet. 152  

I første avsnitt står det at det ikke er «kirkens oppgave å presentere verken et 

grunnlovsforslag eller en innkalling til grunnlovgivende forsamling. Kirken bør derimot 

oppfordre lekmenn til å utøve sine borgerlige og politiske rettigheter». I likhet med i første 

avsnitt ble ordet «CNBB» byttet til «kirken» også i andre avsnitt. I andre avsnitt står det: «Tross 

dette er det kirkens rett og plikt å presentere et sett med forslag som kan sikre at punktene i 

dokumentet ‘Exigências cristãs para uma ordem cristã’ blir tatt i betraktning.»153 

Avsnitt tre er det eneste som var uforandret fra første utkast til den offisielle uttalelsen. 

I avsnittet står det at «Folkelig deltagelse i den politiske prosessen bør oppmuntres på alle nivåer 

av kirken, siden det er en grunnleggende rett for alle borgere». 

 
151 CNBB, CM april 1985, 388, 326 
152 Jeg kom fram til 86,15% ved å lage et aritmetisk gjennomsnitt av tallene hentet fra folketellingene foretatt av 

IBGE, brasilianske SSB, i 1980 og i 1991. Ifølge folketellingen fra 1980 var 89,0% av alle brasilianere katolikker. 

I 1991 var tallet 83,3%. For kilden bak informasjonen, se IBGE, «serie estatísticas». 
153 (min oversettelse) «et kristent krav til politisk orden». Asembléia Geral da CNBB, «Exigências cristãs de uma 

ordem política».  
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I avsnitt fire er det heller ikke gjort noen endringer i teksten, men det har kommet en 

tilleggstekst til det som allerede står der. I begge tekstene står det at «Det er kirkens kall å bidra 

til skolering av befolkningen og med dette forsterke nasjonens politiske organisering». I den 

offisielle uttalelsen ble det i tillegg lagt til: «Folkelig deltagelse vil være mer bevisst og effektiv 

om den blir utført av organiserte grupperinger.»  

De største uenighetene finner man ved å lese referatene fra diskusjonene før 

avstemmingen om det femte avsnittet, der man tar opp hvem eller hvilken gruppering innenfor 

CNBB som skulle lede arbeidet opp mot grunnlovsprosessen. Avstemmingsresultatene for 

avsnittet støtter også denne påstanden. I teksten til avsnitt fem står det at «Det 23. årsmøtet skal 

ta avgjørelsen om hvordan CNBB skal delta i valget av medlemmene til kongressen som skal 

skrive den nye grunnloven, samt utformingen av selve grunnloven. Dette må gjøres sammen 

med forskjellige samfunnsaktører og politiske partier». Uenigheten om hva som skulle stå i det 

femte avsnittet, oppsto fordi man ikke var enig om hvem det 23. årsmøtet skulle delegere dette 

ansvaret til. I det første og andre utkastet sto det at ansvaret skulle ligge hos Det permanente 

råd. Dette ble ikke godkjent under avstemning, og kun 133 biskoper stemte for denne 

løsningen. 154155  Under diskusjonene ser man at det var to hovedargumenter mot at Det 

permanente råd skulle få ansvaret for denne prosessen. Den ene var basert på at noen av 

biskopene mente at Det permanente råd, og alle andre instanser i CNBB, ikke alene kunne ha 

ansvaret for å uttale seg i kirkens navn om et så viktig tema. De ønsket at alle beslutningene om 

grunnlovsprosessen skulle bli tatt i plenum under årsmøtet for å forsterke organisasjonens 

interne demokrati og styrke felles meninger.156 En annen gruppe biskoper mente på sin side at 

Det permanente råd ikke var den rette instansen til å ta oppgaven fordi de samlet seg altfor 

sjelden, noe som kunne føre til at CNBB ikke klarte å delta i prosessen på en aktiv nok måte. 

De foreslo at presidentskapet og biskopenes pastorale kommisjon (CEP) skulle ta på seg 

oppgaven.157 Forslag nummer to vant til slutt, og Presidentskapet og CEP fikk ansvaret for å 

organisere og lede prosessen. Forslaget ble imidlertid godkjent med færre stemmer enn alle 

andre avsnitt. Mens avsnitt en, to, tre, fire og seks fikk i snitt over 200 stemmer i sin favør, fikk 

avsnitt fem kun 173 stemmer.158  

I siste avsnitt, og i likhet med avsnitt fire, er det heller ikke gjort noen endringer i teksten, 

men det har kommet et tillegg til det som allerede står. I begge tekstene står det at det er 

 
154 CNBB, CM april 1985, 388, 369–370. 
155 Teksten måtte ha minst 147 stemmer for å bli godkjent. 
156 CNBB, CM april 1985, 388, 315. 
157 CNBB, CM april 1985, 388, 325. 
158 CNBB, CM april 1985, 388, 334. 
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«presidentskapets ansvar å utnevne en kommisjon, bestående av lekmenn og biskoper, som skal 

følge den politiske prosessen». I den offisielle uttalelsen, med endringene gjort av biskopene, 

fikk kommisjonen flere og tydeligere oppgaver. I tillegg til det som står over, fikk de også 

ansvar for «å holde biskopene oppdatert under prosessen og lage verktøy/materiell som skal 

brukes til å informere det kristelige samfunnet og slik bidra til at de kan delta i valg til 

kongressen og være med på å påvirke utformingen av den nye grunnloven». 

I dette kapittelet har vi sett hvordan CNBB orienterte sitt politiske arbeid etter diktaturet. 

Målet deres var å sikre et rettslig grunnlag (grunnloven) som det brasilianske demokratiet kunne 

bygges videre på. Vi har også sett på hvordan de manøvrerte for å få legitimitet til sitt syn på 

politiske spørsmål. En hypotese for å forklare nyansene og uenighetene bak uttalelsen var at 

noen biskoper ikke ønsket at det pastorale arbeidet til CNBB ble brukt i politiske saker etter at 

de klarte å kaste ut de militære fra makten. De fremmet ulike strategier for hvordan CNBB 

kunne jobbe opp mot grunnlovsprosessen, og det var særlig uenigheten rundt hvem i CNBB 

som skulle lede denne prosessen, som skapte debatt. Man ser her en skillelinje mellom dem 

som ville konsolidere hele prosessen i CNBBs presidentskap, som var mer politisk aktive, og 

de som ønsket å gi ansvaret til andre deler av organisasjonen og dermed dele makten over 

politiske handlinger med andre aktører i CNBB som kanskje var mindre interessert i å delta i 

politiske diskusjoner. 
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Kapittel 5 – Nye tematikker mobiliserer CNBB 

I kapittel 5 skal vi se nærmere på diskusjonene som utspant seg i et av CNBBs viktigste 

beslutningsorgan, nemlig det permanente rådet. Her skal vi se at det permanente rådet var 

opptatt med andre andre tematikker enn grunnloven, som for eksempel skolegang og hvordan 

denne burde organiseres. Videre skal vi gå over til å se på informasjonsheftene CNBB laget i 

forbindelse med grunnlovsprosessen. Disse informasjonsheftene ble aktivt brukt i et av CNBBs 

viktigste pastorale arbeid, nemlig arbeidet med organisasjonens basisgrupper, CEBene. I dette 

kapittelet vil det fremkomme at CEB-ene, selv om noen av kirkens medlemmer kan ha 

overdrevet størrelsen, var en sentral kilde til å vekke og skape politisk engasjement i Brasils 

mange menigheter under re-demokratiseringen. CEB-enes kapasitet til å nå ut til brasilianere 

fra nord til sør var således et enestående fenomen. Samtidig var CEB-ene med på å opprettholde 

kirkens hierarki ved at biskopene gjennom disse kunne bruke sine etablerte nettverk for å 

kanalisere egne politiske saker. 

CNBB gikk ut av årsmøtet i 1985 med en klar retning på hva de ønsket å oppnå og 

hvordan de ønsket å påvirke grunnlovsprosessen. Fra april 1985 hadde biskopene en 

arbeidsgruppe som hadde ansvar for å følge med på de politiske debattene og lage innhold som 

kunne brukes til å starte diskusjoner for å komme frem til den katolske kirkens forslag til 

grunnloven. Samtidig fikk to av kirkens forslag et tilbakeslag, da regjeringen sendte en 

innkalling til grunnlovgivende forsamling og et dekret om jordreform som ikke var i tråd med 

det kirken kjempet for. 

I et brev til CNBBs presidentskap fra tidlig i august ga Dom Candido Padin, som var 

leder for grunnlovens arbeidsgruppe, et kort sammendrag av tiltakene som var blitt satt i 

gang. 159  Han startet med å rapportere at president Sarney i et dekret hadde opprettet en 

kommisjon bestående av femti medlemmer.160 Kommisjonen skulle i løpet av ti måneder bli 

enige om et utkast som skulle leveres før den nasjonale forsamlingen skulle begynne å diskutere 

den nye grunnloven. CNBB fikk utnevnt en representant til denne kommisjonen, og det var 

presten Fernando Bastos de Ávila som fikk i ansvar å representere den katolske kirken i 

kommisjonen. Det er her verdt å nevne at presidenten sto fritt til å utnevne hvem han ville til 

kommisjonen. Blant de femti medlemmene var det kun Ávila som representerte et trossamfunn. 

Videre skriver Candido Padin at arbeidsgruppen jobber videre med noen anbefalinger hentet 

 
159Padin, Dom Candido, «Igreja, Constituinte e Constituições», Dokument nr. 21864.  
160 Dekret nr. 91.450, 8.07.1985.  
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fra diskusjoner innad i arbeidsgruppen. De ønsket å jobbe for å få gjennomslag for kirkens 

forslag til hvordan grunnlovgivende forsamling skulle organiseres.  

Padins forslag var at kirken skulle sette i gang en mobilisering av medlemmer i alle 

prestegjeldene, slik at alle byene kunne etablere en egen grunnlovskommisjon. Hver kommisjon 

skulle deretter komme med forslag til grunnloven og sende dette til en delstatskommisjon som 

igjen skulle møtes i en nasjonalkommisjon. I tillegg understreker han at CNBB ble enige om å 

støtte forslaget om at det skulle utnevnes en grunnlovgivende forsamling for å skrive 

grunnloven, samt at partiuavhengige medlemmer kunne delta. Det vil si at de ordinære 

kongressmedlemmene ikke skulle ha noe med grunnloven å gjøre. Avslutningsvis står det at 

arbeidsgruppen skulle stå til disposisjon for alle menigheter og bispedømmer som ønsket 

veiledning for å sette i gang pastoralt arbeid og at i slutten av måneden, under det 24. møtet i 

Det permanente råd, skulle de presentere et arbeidshefte som kunne benyttes i arbeidet. Her er 

det verdt å legge merke til at forslaget Padin presenterer, ikke stemmer overens med det som 

ble sagt under årsmøtet: Bispesamlingen hadde forkastet ideen om å etablere 

grunnlovskommisjoner i alle prestegjeldene. Jeg har ikke funnet dokumenter som forklarer 

hvorfor dette skjedde. Siden ansvaret for å utføre arbeidet lå hos arbeidsgruppen og 

arbeidsgruppen ble valgt og kontrollert av presidentskapet og biskopenes pastorale kommisjon 

(CEP), er det en mulig forklaring at de tre gruppene ble enige om å forandre strategi, til tross 

for beslutningen på årsmøtet. 

 

5.1 Det permanente råd og rett til skolegang 

Årets første møte i CNBBs permanente råd (CP) fant sted mellom 27. og 30. august i 1985. Det 

var sekstiseks mennesker til stede under samlingen. Seksten av dem var representanter fra 

CNBBs organer, tjuefem var biskoper og de resterende tjuefem var biskopenes rådgivere.161 

Det permanente råd var det mest heterogene av CNBBs overordene organer. I et mannsdominert 

religiøst trossamfunn, som det den katolske kirken er, var det sjelden mange kvinner med i Det 

permanente råd; elleve av medlemmene og syv av lekmennene var kvinner. At kvinner utgjorde 

en sjettedel av CP-et gjenspeiler imidlertid ikke taletiden de hadde under møtet. Ut fra 

dokumentene kan man ikke si med sikkerhet at alle kvinnene i Det permanente råd satt stille 

under hele møtet, men det fremkommer ingenting i møtereferatet om at en kvinne skal ha 

kommet med en uttalelse.  

 
161 CNBB, CM august 1985, 392. 958. 
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Det permanente råd hadde mange temaer på agendaen for møtet, og mange av disse 

tematikkene kan knyttes til grunnlovsprosessen, slik som rett til skolegang, jordreform og 

opprettelsen av en grunnlovgivende forsamling. Disse tre sakene viser hvor sammensatt 

organisasjonen var, og synliggjør debattene som fant sted innad i organisasjonen. Jeg begynner 

med debatten om retten til skolegang.  

Det permanente råd startet, som de ofte gjør i CNBB, med å gå gjennom en tekst laget 

av en av arbeidsgruppene. Under overskriften «Demokratisering av skolegang, offentlig skole 

og religiøs skolegang i den nye grunnloven» anbefaler arbeidsgruppen at CNBB starter så fort 

som mulig med å lage materiell og hefter som kan skape interesse og engasjement blant 

katolikkene for å påvirke debatten omkring temaet.162 Videre i dokumentet står det at Det 

permanente råd anbefaler CNBB å sette som organisasjonens første prioritet å jobbe «for 

skolegang til alle brasilianere og mot statens monopol på utdanningsinstitusjoner». De forsvarer 

videre de religiøse skolenes og de kulturelle institusjonenes rett til å organisere aktiviteter i tråd 

med sine verdier og livsoppfatning, samt argumenterer for at disse skolene bør motta støtte fra 

staten. De argumenterer mot å gjøre skolegang til en kommersiell virksomhet og for at 

grunnloven skal støtte retten til en religiøs skolegang som «respekterer foresattes og elevenes 

religiøse tro».163Teksten ble godkjent i plenum med støtte fra alle som var til stede under 

stemmegivningen; tjueen av de tjuefem biskopene.    

I referatene fra diskusjonene om dokumentet ser man en skillelinje mellom 

biskopene.164 For å gjøre det lettere å forklare hva de to gruppene sto for, kan vi kalle den ene 

gruppen for «skolegang for alle» og den andre for «katolsk skolegang». De biskopene som sto 

for «skolegang for alle», var også de som laget dokumentet som først ble presentert for Det 

permanente råd. De mente at CNBBs viktigste bidrag burde være å sørge for at staten tok ansvar 

for at alle barn fikk tilgang til grunnskolen i Brasil, og at dette skulle stå nedskrevet i den nye 

grunnloven. Gruppen for «katolsk skolegang» mente at CNBBs oppgave var å kjempe for retten 

til en katolsk skolegang og sikre økonomisk støtte fra staten til katolske skoler, og fremme ideen 

om at foreldrenes valg når det gjaldt barnas skolegang, skulle veie tyngst. De var mot det de 

kalte for en «total nasjonalisering av skolesystemet», men de var også mot «velferdsprofitører 

som kun var ute etter profitt».165 En av biskopene som støttet «katolsk skolegang», anklaget 

dem som laget dokumentet, for å ha vært «partisk i sin analyse, i tillegg til at de kun har hørt 

 
162 CNBB, CM august 1985, 392. 1019. 
163 CNBB, CM august 1985, 392. 1019. 
164 CNBB, CM august 1985, 392. 971–972 og 981–982 
165 CNBB, CM august 1985, 392. 972. 
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på akademikere som støttet arbeidsgruppens opprinnelige posisjon».166  Selv om det første 

punktet i det endelige dokumentet er «rett til skolegang for alle brasilianere», mener jeg at det 

er biskopene som støttet «katolsk skolegang», som vant diskusjonen i det permanente rådet. Jeg 

har ikke hatt tilgang til dokumentet som arbeidsgruppen skrev, men det er mulig å se i referatet 

at åtte endringer er blitt gjort i et dokument som kun besto av fem punkter og var på mindre enn 

en side.167 De fire resterende punktene i dokumentet tar ikke opp hvordan staten skulle sørge 

for skoletilgang for alle brasilianere, noe biskopene i «skolegang for alle» argumenterte for. 

Punktene presiserer imidlertid at CNBB skal jobbe imot et statlig monopol av skolegang og 

imot dem som ønsker å profittere på skolegang.  

Kirken i Brasil har alltid vært en viktig aktør i skolegang og utdannelsesinstitusjoner i 

landet og ville fortsette å være det når diskusjonen om skolegang skulle tas opp i grunnloven. 

Det fantes, og finnes fortsatt, mange katolske skoler i Brasil. De to alternativene til skolegang 

Det permanente råd måtte velge mellom, er hovedsakelig det samme: Begge grupperingene 

jobbet for at alle brasilianere skulle få rett til utdannelse. Uenigheten besto i hvordan CNBB 

skulle oppnå dette målet. Flertallet av biskopene i Det permanente råd var skeptiske til 

«skolegang for alle», fordi de mente dette satte kirken på lag med aktører som ønsket «en 

nasjonalisering av skolegangen».168 Flertallet av biskopene ønsket at CNBB skulle jobbe for at 

grunnloven skulle sikre ideelle aktører retten til å drive skoler og til at foreldrene skulle ha rett 

til å velge. Alt dette med statens støtte. Ut fra dokumentet kan man hevde at CNBB valgte å 

jobbe for ideelle skoler, og med dette prioriterte de også høyest sine egne interesser. 

 

5.2 Grunnlovskommisjonens arbeid begynner å ta form: 

Informasjonshefte og menneskerettighetserklæring  

Videre i det 14. møtet i CNBBs permanente råd ble CNBBs arbeid med 

grunnlovskommisjonen diskutert. Kommisjonen presenterte informasjonsheftet som ble laget 

med tanke på å drive grasrotarbeid i de forskjellige bispedømmene og menighetene. Før vi ser 

på heftet, skal vi se nærmere på en annen del av møtet som kan bidra til å belyse forholdet til 

CNBB og det politiske landskapet. Under møtet i Det permanente råd informerte Gilberto 

Carvalho, representanten fra PO (den pastorale proletariske kommisjonen) at PT 

(Arbeiderpartiet) skulle sende nasjonalsamlingen et forslag om å sette sammen en 

 
166 CNBB, CM august 1985, 392. 971. 
167 CNBB, CM august 1985, 392. 981. 
168 CNBB, CM 1985, 392.971. 
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grunnlovgivende forsamling som var lik den CNBB jobbet for, det vil si: en egen samling kun 

for å utforme grunnloven, med debatt på kommunalt nivå og partiuavhengige kandidater.169170 

CNBB har hatt en tett tilknytting til arbeidernes parti helt siden partiet ble opprettet. Det at 

begge støttet samme forslag til grunnlovsgivende forsamling kan tyde på en form for 

koordinering mellom PT og CNBB rundt politisk temaer. Det at Gilberto Carvalho ble statsråd 

når PT kom til makten er nok en indikasjon på det tette båndet mellom CNBB og PT. Han var 

statsråd både under president Lula og Dilma, og har vært en av Lulas nærmeste rådgivere. 

171172173 

Publiseringen av informasjonsheftet «Kirken og grunnloven: et bidrag til refleksjon og 

pastoral handling» fremstår som den viktigste og mest synlige aksjonen CNBB foretok seg i 

sitt politiske engasjement for en ny grunnlov i 1985. 174 Heftet er på størrelse med en 

tegneseriebok, ca. 15 x 25 cm, og inneholder 58 sider. Jeg har ikke funnet informasjon om hvor 

mange hefter som ble trykket, men det er trygt å anta at CNBB har trykket minst 10.000 

eksemplarer. Jeg har tatt utgangspunkt i dette tallet fordi PO, proletarisk pastoral, laget et hefte 

med info om grunnloven på 10.000 eksemplarer.175 Siden PO er et organ under CNBB og heller 

ikke til stede i alle bispedømmer, ikke engang i alle delstater, mener jeg at det er rimelig å anta 

at CNBB trykket minst like mang hefter. Dette tallet er viktig fordi det viser CNBBs betydning 

og evne til å spre støttematerialet og kampanjene sine. 

Informasjonsheftet har et gult omslag med et bilde i midten. Bildet viser flere hender 

som drar i et tau samtidig - et klart forsøk på å formidle at man må stå sammen og at alle må 

trekke i samme retning.176 Omslaget i POs informasjonshefte prøver å formidle det samme 

budskapet. Her ser man en tegning av et seilskip med påskriften «Brasil». Inne i skipet ser man 

flere mennesker som smiler og peker i samme retning.177178 

 I informasjonsheftet «kirken og grunnloven» er innholdet delt inn i tre kapitler i tillegg 

til en innledningstekst. På slutten av hvert kapittel får leseren fem til syv spørsmål. I første 

 
169 Proletarisk pastoral var et av CNBBs hjelpeorganer og jobbet innad i CNBB med spørsmål knyttet til livet og 

hverdagen til industriarbeidere . 
170CNBB, CM August 1985, 392. 969.  
171 CPDOC/FGV, s.v. «Gilberto Carvalho», av Sinclair Cechine og Luisa Lamarão. 17.02.2017. 

https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/carvalho-gilberto 
172 Luiz Inacio «Lula» da Silva var president i Brasil i perioden 2002–2010.  
173 Dilma Rouseff var president i Brasil i perioden 2011–2016. 
174CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. 
175 CNBB, CM Juni 1985, 390 , 683. 
176 Se vedlegg 1 for bilde av omslaget av  CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação 

pastoral.» Dokument nr. 210111. 
177PO. «Eu sou constituinte. Cartilha da Constituinte». Dokument nr. 211036.  
178 Se vedlegg 2 for bilde av omslaget av “Eu sou constituinte. Cartilha da Constituinte». 

https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/carvalho-gilberto
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kapittel presenterer heftet grunnlovens historie i Brasil fra 1824 til 1985, og gir en kort og 

pedagogisk forklaring på hva en grunnlov er. 179  Kapittel to har som overskrift «Hvorfor 

mobiliserer kirken folket?».180 Ved å spørre «hvorfor» ønsker CNBB å formidle to ting: Først 

temaets viktighet; de ønsker å gi et svar på hvorfor kirken engasjerer seg i politiske saker for å 

begrunne engasjementet sitt for sine medlemmer. Dette gjør de ved å vise til tidligere aksjoner 

utført av kirken og tekster produsert av kirkens menn, som kampen for menneskerettigheter og 

mot tortur under diktaturet. For det andre vil de begrunne og bekrefte at kirken er en av de få 

institusjonene som klarer å organisere og engasjere folk. Man prøver å lage en rød tråd gjennom 

historien av kirkens politiske engasjement ved å koble korte tekstsnutter hentet fra andre 

dokumenter sammen med egenproduserte kommentarer. Tekstsnuttene som er brukt, er hentet 

fra kilder som forklarer og viser til kirkens politiske og sosiale engasjement, og flertallet av 

tekstsnuttene er hentet fra andre vatikankonsil. 181  Spørsmålene som er stilt i slutten av 

kapittelet, oppsummerer CNBBs mål med all informasjonen som er gitt. Det første spørsmålet 

er: «Er man bevisst på at det å delta i debatten om grunnloven er et krav ifølge evangeliet?»182 

I dette spørsmålet ligger CNBBs ønske om å bruke evangeliets legitimitet til å engasjere sine 

katolske medlemmer i den politiske debatten og mot det felles politiske målet som 

organisasjonen har satt seg. For kristne er evangeliet den viktigste kilden til liv og lære og 

brukes her som et argument for å øke medlemmenes engasjement. 

Kapittel tre tar for seg FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Den første og 

andre delen av kapittelet omhandler historien bak menneskerettighetserklæringen, samt en 

presentasjon av hvilke rettigheter som er beskrevet i erklæringen. Siste del av kapittelet heter 

«Hvorfor skal vi ifølge evangeliet forsvare menneskerettighetene?».183 CNBB slår her fast at 

svaret på dette spørsmålet er selve drivkraften i kirkens pastorale aksjoner. Her bruker CNBB 

samme oppskrift som tidligere i heftet: De kobler deler av kirkens egne dokumenter med 

tematikken. De bruker flere sitater fra bibelen sammen med utdrag fra tekster produsert under 

det andre vatikankonsil. For ytterligere å begrunne CNBBs støtte til 

menneskerettighetserklæringen skriver de også om hvorfor de selv mener dette er viktig, og i 

siste avsnitt kommer CNBB med hovedargumentet sitt. Der står det: «Det finnes et essensielt 

forhold mellom Jesu gode budskap og det å forsvare menneskerettighetserklæringen (…) 

 
179 CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. 6–14. 
180CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. 15–27. 
181Av 25 tekstsnutter er 14 av dem hentet andre vatikankonsil, fire hentet fra Johannes Paul IIs uttalelser, tre fra 

Laborem Exercens, to fra Puebla-møtet og to fra CNBBs egne uttalelser.  
182CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. 27. 
183 CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. S. 38–46. 
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Kirkens og evangeliets forpliktelse er å bringe mennesker deres fullverdige rettigheter».184 Jeg 

mener her at CNBBs klare politiske ståsted til fordel for menneskerettighetserklæringen var og 

er et «radikalt» synspunkt i Brasil. Man skulle tro at det er en selvfølge at kirken stiller seg bak 

menneskerettighetserklæringen, men slik var (og er) det ikke i Brasil. Fra begynnelsen av 

militærdiktaturet til godt inn på 2000-tallet har menneskerettighetserklæringen stadig vært en 

polemisk tematikk i landet. Den katolske kirken markerte sin opposisjon til militærdiktaturet 

på 1970-tallet ved å være en forkjemper for menneskerettigheter. I starten av heftet kaster 

CNBB et tilbakeblikk på dette ved å understreke at «det var i menneskerettighetenes tjeneste at 

kirken styrket sin tilstedeværelse på den nasjonale scene».185 Det var gjennom å bruke en 

diskurs om å forsvare menneskerettighetene at den katolske kirken trosset militærdiktaturet på 

1970- og 1980-tallet.  

 

5.3 CNBBs grasrotarbeid  

På slutten av hvert kapittel i informasjonsheftet «Kirken og grunnloven» kommer det en side 

med overskriften «Spørsmål til diskusjon». Under overskriften følger en rekke spørsmål. Vi 

skal nå se nærmere på denne delen av informasjonsheftet og med dette sette søkelys på CNBBs 

grasrotarbeid. Denne analysen vil videre bidra med å øke forståelsen for hvordan CNBBs 

grasrotarbeid ble gjennomført i praksis. 

Jeg mener at seksjonen med spørsmålene er en klar indikasjon på at informasjonsheftene 

først og fremst er tenkt som støttemateriell til bruk i diskusjoner i organiserte grupper og ikke 

som en flyer som skal deles ut. Dette blir også tydelig når man leser informasjonsheftene til 

PO. Første side av heftet deres har overskriften «Hvordan skal heftet brukes?» og teksten 

presiserer at heftet skal brukes til diskusjon i grupper. Innholdet er videre ikke delt inn i kapitler, 

men i møter, og tanken var at hver gang en gruppe skulle treffes skulle de diskutere innholdet i 

et av de møtene. Mens heftet laget av CNBB kun inneholder tekster, bruker heftet laget av PO 

en kombinasjon av tegning og tekst.186 

Under dokumentene som jeg fikk tilgang til under arbeidet i arkivet, var det dessverre 

ikke noen som viste til eksempler på hvordan materiellet ble brukt i praksis. Jeg fant heller ikke 

tilbakemeldinger fra kirkegjengere. En hypotese er at heftene ble brukt i CEB-møtene. CEB-

ene, eller grasrotfellesskapene, var den katolske kirkens mest innovative verktøy for politisk og 

 
184 CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. 46. 
185 CNBB, «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral.» Dokument nr. 210111. 4. 
186 Se vedlegg 3 for bilder av innholdet i PO. «Eu sou constituinte. Cartilha da Constituinte». Dokument nr. 

211036.  
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religiøs deltagelse på 1980-tallet. Gruppene var organisert av en lekmann eller et 

presteskapsmedlem som hadde som mål å bringe studiet av evangeliet nærmere kirkens 

medlemmer. Målet var at gudstjenestene og diskusjoner om samtiden ble brakt sammen. I en 

studie fra slutten av 1980-tallet, skriver Eder Sader at CEB-ene bidro til at deltagerne begynte 

å diskutere problemene i nabolaget. Ut fra disse diskusjonene organiserte flere seg i grupper 

som fremmet felles krav, som mødre som kjempet for flere barnehager og arbeidere som 

kjempet mot hungersnød. Det var i CEB-ene de fant et sted å snakke sammen og organisere 

kravene sine.187 Det er her viktig å presisere at CEB-ene ikke bare var åpne for katolikker, og 

det var et uttalt mål at de skulle fremme mangfold og åpenhet. Ateister, protestanter og folk fra 

umbanda var blant dem som deltok som en del av fellesskapet, og basert på diskusjonene de 

hadde i CEB-ene, gikk de sammen for å fremme krav og strategier for å løse konkrete 

samfunnsproblemer.188 CEB-ene ble således en gjenoppdagelse av kirkens rolle «ikke bare som 

et rom for uttrykk og næring av tro, men også som et rom for organisering og mobilisering».189 

CEB-ene var basert på en metode skapt av den belgiske kardinalen Joseph-Léon Cardijn. 

Metoden kalles for «å se, dømme og handle» og ble utviklet av Cardijn da han arbeidet i 

organisasjonen Unge Kristne Arbeidere (JOC). Metoden kom fra kardinalens egne erfaringer 

og opplevelser fra organisasjonsarbeidet. «Å se, dømme og handle» ble også kalt den induktive 

metoden, da man skulle bruke spesifikke situasjoner og aktuelle problemstillinger i sine 

refleksjoner: «Å se var å bli klar over virkeligheten, å være opptatt av lignende situasjoner. 

Bedømmelse innebar å analysere historiske og strukturelle årsaker, så vel som tolkningen av 

livet i lys av troen [...] Å handle, det endelige målet, det er ment for å forplikte seg til Gud og 

kjærligheten».190 

I CNBBs nyhetsbrev fra 1985 dukker det opp flere beskrivelser av CEB-ene. I 

nyhetsbrevet for juli har CNBBs avdeling nord 1 sendt et sammendrag fra det «første regionale 

møtet for CEB-ene i Amazonas».191 I møtet deltok «225 personer fra ni forskjellige kirker i 

regionen» som delte erfaringer fra sitt grasrotarbeid og laget en felles strategi for CEB-ene i 

regionen. 192 Teksten referer til at «ni forskjellige kirker i regionen» deltok på møtet, men når 

 
187SADER, 1991, s. 157. 
188 Umbanda er en synkretistisk religion som oppsto i Brasil og henter elementer fra katolisisme, spiritualisme og 

afro-brasilianske religioner  
189 (min oversettelse)«[...]não apenas como seu espaço de expressão e nutrição da fé, mas também como espaço 

de organização e mobilização.» Betto, O que é comunidade eclesial de base? (Sao Paulo: Brasiliense, 1981),22. 
190 (min oversettelse) «[...]Ver era [...] tomar consciência da realidade, preocupar-se com os semelhantes [...] Julgar 

envolvia a análise das causas históricas e estruturais, bem como a interpretação da vida à luz da fé [...] Agir, o 

objetivo final, significava comprometer-se com Deus e com o amor». Serbin, Padres, celibatos e conflito social. 

overs. Motta. (Sao Paulo: Companhia das letras, 2008), 161. 
191CNBB, CM juli 1985, 391, 863–868. 
192 CNBB, CM juli1985, 391, 863 
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man ser på listen over dem som deltok, kan man se at man her mest sannsynlig referer til 

bispedømmer, noe som indikerer at det var flere enn ni menigheter som deltok i møtet. 193 I 

sammendraget som blir presentert i nyhetsbrevet, er det mulig å identifisere konkrete aksjoner 

som CEB-ene har satt i gang. Det er også mulig å identifisere at de har satt seg et felles mål 

som de jobbet mot. Jorge Luiz, representanten fra CEB i Tefé, listet opp aksjonene de var 

involvert i. Her finner man «rosenkransbønn i folks hjem, bygging av kapell, valg av pastoral 

agent, støtte til grunnleggende opplæringsbevegelse (MEB), bygging av et samfunnshus, 

dugnad, opplæring til helsefagarbeider og bygging av helsekontorer, samt opprettelsen av en 

felles grønnsakshage». Under står det: «Alle tiltakene er blitt planlagt ut fra befolkningens 

behov.» 

I nyhetsbrevet fra september finner man en gjengivelse fra et CEB-møte fra avdeling 

nordøst 3 i CNBB. Møtet samlet 60 deltakere fra delstatene Bahia og Sergipe, og temaet for 

møtet var «jordreform og grunnloven».194 Under møtet skrev deltakerne under på et brev hvor 

de sluttet seg til CNBBs krav til grunnlovsprosessen, som innebar at den grunnlovsgivende 

forsamlingen skulle være uavhengig av kongressen og at man skulle sette jordreform som det 

viktigste kravet for en ny grunnlov. I samme nyhetsbrev får vi innblikk i et CEB-møte fra 

avdeling sør 4 i CNBB. I møtet deltok 735 mennesker, hvor flertallet utgjorde lekmenn- og 

kvinner.195 Teksten som ble publisert i nyhetsbrevet, var et brev som ble sendt til alle «kristelige 

samfunn i delstaten Santa Catarina». I brevet lister man opp prioriteringene som CEB-ene bør 

konsentrere arbeidet sitt om opp mot grunnlovsprosessen. Prioriteringene er: «fremme 

jordreform, uorganisert urban okkupasjon, arbeidsforenings-problematikk og kvinners og 

afrobrasilianeres deltagelse i CEB-ene».196 I bacheloroppgaven min har jeg skrevet om det 

politiske arbeidet utført av biskop Dom José Gomes i Sør-Brasil i perioden 1980–1986. I 

oppgaven fant jeg eksempler på hvordan biskopene i Brasil satte i gang arbeidet med materiellet 

laget av CNBB. I et brev Dom José Gomes sendte til prestene i sitt bispedømme den 31. juni 

1985, ber han prestene om å gjøre seg kjent med grunnlovstematikken:  

 

Biskopen advarte om at han vil sende et introduksjonsdokument om den nye grunnloven. 

Dette bør diskuteres i arbeidsgruppene i alle sogn i bispedømmet. Han skrev også at 

 
193  De ni forskjellige «kirkene» teksten referer til, er: Manaus, Coari, Tefé, Borba, Roraima, Parintis, Alto 

Solimões, Itacotiara og Rio Negro. Roraima er en delstat i Brasil, Alto Solimões en mikroregion, Rio Negro et 

elveområde. Coari og Borba er to kommuner i Nord-Brasil med et samlet areal som er to–tre ganger større enn 

Telemark. 
194CNBB, CM september 1985, nr. 393, 1219.  
195CNBB, CM september 1985, nr. 393, 1227. 
196CNBB, CM september 1985, nr. 393, 1228 
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prester og pastoralarbeidere burde venne seg til materialet om den grunnlovgivende 

forsamling, fordi CNBB vil også jobbe med dette.197  

 

Eksemplene presentert over er kun en stikkprøve som illustrer det jeg mener er politisk arbeid 

utført av CNBB. Bare gjennom å lese nyhetsbrevene fra 1985 finner man hele trettisyv 

eksempler fra CEB-ene rundt om i Brasil. Disse empiriske funnene åpner for dialog med teksten 

skrevet av Daudelin & Hewitt, som jeg diskuterte i innledningen av oppgaven. 198 I sin studie 

av CEB-ene argumenterer de to akademikerne for at bevegelsens størrelse og innflytelse er blitt 

overdrevet av deler av den katolske kirken. Argumentasjonen til de to forskerne må sies å være 

gyldig. Det stemmer at CNBBs medlemmer ofte gir overdådige og oppløftende beskrivelser av 

eget arbeid og av arbeidet i CEB, noe som sikkert er farget av egne intensjoner. Det er videre 

vanskelig å sette et tall på hvor stor en sosial bevegelse eller en gruppering, som CEB-ene, må 

være for å være politisk relevant. Men ut fra kildene vil jeg argumentere for at CEB-ene, selv 

om noen av kirkens medlemmer kan ha overdrevet størrelsen, var en sentral kilde til å vekke 

og skape politisk engasjement. Man kan med sikkerhet slå fast at CEB-ene på denne tiden var 

blant Brasils største interesseorganisasjoner. CEB-enes kapasitet til å nå ut til brasilianere fra 

nord til sør var et enestående fenomen, særlig med tanke på at de opererte i en periode der det 

ikke fantes sosiale medier og hvor definisjonen på rask kommunikasjon var via telefaks. Selv 

om CEB-ene var et verktøy for dialog mellom kirkens ledelse og lekmenn, var de samtidig med 

på å opprettholde kirkens hierarki ved at biskopene som satt i maktposisjoner i CNBB, kunne 

bruke sine etablerte nettverk for å kanalisere egne politiske saker.  

I kapittel fem har vi sett nærmere på hvordan det politiske arbeidet til CNBB utspilte 

seg i praksis. Dette ble belyst gjennom å se på informasjonshefter som CNBB og 

hjelpeorganene publiserte, samt på hvordan organisasjonens basisgrupper (CEB-ene) opererte.  

Ved å se på primærkildene har det så langt i oppgaven vært mulig å avdekke hvordan politiske 

ideer hadde sitt opphav i CNBB. Vi har også sett hvordan disse ideene ble diskutert internt og 

så presentert til offentligheten og hvordan de ble spredt videre ut til landets bispedømmer og 

menigheter.  

 

 

 

 

 
197Oltramari, «A diocese de Chapecó», 36. 
198Daudelin, Hewitt, «Approaches to studying churches and politics in Latin America». 
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Kapittel 6 – Jordreform, reaksjoner på kirkens 

aksjoner og biskopenes betydning for CNBBs arbeid 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på spørsmålet rundt jordreform og hvordan kirken 

engasjerte seg i dette. Vi skal her se at jordreform ble satt høyest på CNBBs dagsorden, etter 

grunnlovsprosessen, og at biskopene fikk en viktig rolle i å spre budskapet om behovet for en 

slik reform. Avslutningsvis skal vi se at politiske beslutninger som ble tatt på regjeringsnivå i 

slutten av 1985 overkjørte flere av CNBBs kampsaker. Dette skyldtes delvis at CNBB hadde 

mistet støtte da Sarney tok over presidentstolen samme år. Samtidig opplevde CNBB å bli 

motarbeidet av Vatikanet og at interne uenigheter splittet organisasjonen. Dette førte til at 

CNBB gikk inn i 1986 med lav oppslutning for sine to viktigste politiske saker, 

grunnlovsprosessen og jordreform.   

Samtidig som de jobbet opp mot en ny grunnlov i Brasil, var kirken også engasjert i 

kampen for jordreform. Dette blir tydelig i mange av primærkildene, der arbeidet for jordreform 

og for det CNBB kalte en «fri og demokratisk» grunnlov, likestilles. Presidentskapet i CNBB 

mente det var umulig å få til den ene uten å gjennomføre den andre.  

Avgangen til militærdiktaturet førte med seg en diskusjon om hva som er den ideelle 

jordbruksmodellen. Diktaturets landbrukspolitikk ble ansett for å være bakstreversk, både blant 

de jordløse og landeierne. Dette er bakgrunnen for at landbruksforeningen gikk inn i en av de 

første tvistene som ble utkjempet mellom de nye politiske aktørene. Disse organiserte seg med 

kirkens hjelp og datidens fagforeninger, som var kontrollert av grupper knyttet til diktaturet. 

 

6.1 Kirken og jordreform i Brasil 

Jordreform har lenge vært et hett tema i Brasil og har også lenge stått på kirkens 

prioriteringsliste. Så tidlig som i 1950 finner man en uttalelse angående dette temaet, da Dom 

Inocêncio Engelke, biskopen i delstaten Minas Gerais, deltok på en konferanse sammen med 

store brasilianske jordbruksinteresser. Under et foredrag sa han at «Med oss, uten oss eller mot 

oss: Jordreformen kommer til å bli gjennomført». 199  Når han sier at jordreform kan bli 

gjennomført «mot oss» snakker han om bondeligaen i Brasil. Bondeligaen var en organisasjon 

knyttet til det brasilianske kommunistpartiet som opererte i perioden 1945 til 1964. Det var 

gjennom bondeligaen at venstresiden oppdaget og engasjerte seg i jorddelings- og 

 
199 Dombrowiski, «A opção pelo estado». 
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jordbrukspolitikken i Brasil. Medlemmene i ligaen organiserte seg som sivile enheter, ikke som 

fagforeninger. Ved å registre seg som en liga unngikk de nemlig statens kontroll og de lange 

og byråkratiske prosessene som gjorde det vanskelig å registrere nye landbruksforeninger.200 

Militærdiktaturet slo hardt ned på bondeligaen i 1964 og oppdaget tidlig at jordbrukspolitikk 

var, selv etter kuppet, en vedvarende kilde til spenning og konflikt. Svaret fra de militære var å 

presentere nye jordbruksvedtekter, estatuto da terra, i november 1964. I følge Grynszpan var 

«jordbruksvedtektene en del av et bredere autoritært prosjekt, som hadde som mål å 

demobilisere og ekskludere landbruksarbeidere fra all form for deltagelse».201 Jordreform ble 

innlemmet i jordbruksvedtektene, men var kun en del av det hele. De fleste vedtektene 

omhandlet modernisering og omforming av de enorme landeiendommene som tilhørte 

jordbruksselskapene som produserte varer for eksport. Resultatet av «moderniseringspolitikken 

til den militære regjeringen har ført til utbrudd av nye konflikter, der flere aktører ble 

involvert».202 Den militære undertrykkelsen ødela måten bondeligaen organiserte arbeiderne på 

og satte lokk på diskusjonene, men løste ikke landbruksproblematikken. 

Lanbruksproblematikken kom derfor tilbake på dagsorden på slutten av 1970-tallet med 

etableringen av MST, De jordløses bevegelse.  

 

6.2 CNBB og CPT 

Det er utfallet av denne virkeligheten beskrevet i forrige undertittel som CNBB møter 

når de på slutten av 1970-tallet begynner å engasjere seg for jordreform og jordbruksarbeideres 

rettigheter. Organet som koordinerte arbeidet knyttet til landbruksproblematikken innenfor 

CNBB, var CPT, pastoralkommisjonen for jordspørsmål. CPT ble opprettet av CNBB i 1975 

og var resultatet av engasjementet deler av kirken hadde i å mekle i tvister på landsbygda. 

CNBB var kritiske til landbrukspolitikken som det militære regimet førte, fordi den favoriserte 

utviklingen av kommersielt storskalajordbruk og kapitalisering av store eiendommer. Dette 

truet livsgrunnlaget til småprodusentene og presset dem til å flytte til de store byene.203 Ifølge 

Serbin var CPT «en av de viktigste kirkelige engasjementene i perioden etter Vatikanet II».204 

Opprettelsen av «Movimento dos trabalhadores rurais sem terra» (de jordløses 

bevegelse), forkortet som MST, var et direkte resultat av CPTs arbeid. MST er en sosial 

bevegelse som samler småbønder som ikke har tilgang til jord, og jobber aktivt for en 

 
200 Grynspan, «As esquerdas e a descoberta do campo brasileiro», 218. 
201 Grynzpan, «A questão agrária no Brasil», 322. 
202 Grynzpan, «A questão agrária no Brasil». 322. 
203 CPDOC/FGV, s.v. «Comissão Pastoral da Terra». 
204 Serbin, Diálogos na sombra. overs. Silva. (São Paulo: Companhia das letras, 2001), 290. 
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«jordreform og strukturelle endringer for å få til en mer retterferdig fordeling av ressursene.»205 

Bevegelsen har lenge stått sterkt i Brasil og Carvalho skriver at MST «er det beste eksemplet 

på en gruppe som bruker organisasjonsretten til å tvinge sin inntreden på den politiske arenaen 

og dermed bidrar til demokratisering av systemet».206 

Phanke beskriver videre forholdet mellom MST og CPT som sentralt:  

 

One additional role played by the Church at this time was unifying many diverse groups 

that were demanding land redistribution. In the late 1970s in Brazil periodic conflicts 

over land access were plentiful. The CPT helped coordinate the formation of various 

groups between 1979 and 1982 in Rio Grande do Sul and Santa Catarina [...] Before the 

MST’s first official meeting in 1984, the CPT hosted various regional and national-level 

meetings to bring together leaders involved in land and labour disputes.207 
 

Forholdet mellom CNBB og CPT er imidlertid ikke problemfritt. CPT er et hjelpeorgan 

innenfor bispekonferansen.208 I nyhetsbrevet fra september er det publisert et referat fra et møte 

mellom presidentskapet i CNBB og CPT. Under møtet gikk representantene fra de to 

organisasjonene gjennom arbeidsfordelingen mellom bispekonferansen og den pastorale 

kommisjonen for jordspørsmål, prosedyrene for landokkupasjoner og forholdet mellom CPT 

og MST, De jordløses bevegelse.209 Resultatet av møtet var publiseringen av en arbeidsavtale 

mellom de to organisasjonene. Noen av punktene i denne arbeidsavtalen kan bidra til å belyse 

forholdet mellom organer innad i CNBB og tvister mellom forskjellige politiske synspunkt.  

I punkt tre står det at «CPT er et organ som er del av den katolske kirken, og dette bør 

reflekteres i sammensetningen av organets ledelse».210 Opphavet for dette punktet kan spores 

tilbake til en diskusjon Det permanente råd hadde hatt i august samme år. CPT deltok i møtet i 

Det permanente råd i august for å rapportere om utfallet av organets årsmøte. Medlemmene i 

Det permanente råd benyttet denne anledningen til å stille spørsmål om CPTs arbeid. Det første 

som ble tatt opp var forholdet mellom CPT og andre kirker. CNBBs president Dom Ivo 

Lortscheider uttalte at «Jeg synes dette skaper en forvirrende situasjon: CPT har en 

visepresident som er fra en annen kirke. Folk kommer til å spørre om koblingen mellom CNBB 

og CPT».211 Lortscheider viser her til at CPT i to valgperioder hadde hatt en visepresident fra 

 
205 LAG, «samarbeidspartnere». 
206 Carvalho, Cidadania no Brasil: o longo caminho, (Rio de Janeiro: Civilzacao Brasileira, 2013), 203. 
207 Phanke, Brazil’s long revolution (Tucson: University of Arizona Press, 2018), 110. 
208 Som beskrevet i kapittel 2 er hjelpeorganer i CNBB arenaer hvor ikke-biskoper kan delta. Her kan resten av 

kirkens hierarki (dvs. prester, diakoner og lekfolk), medlemmer av andre religioner og personer som ikke har 

noen form for formell tilknytning til kirken, også delta. 
209 CNBB, CM september 1985, 393, 1169. 
210 CNBB, CM september 1985, 393, 1212. 
211 CNBB, CM  august 1985, 392, 984. 
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den lutheranske kirken i Brasil. Svaret fra CPTs representant på dette spørsmålet var: «I 

vedtektene til CPT står det at det er en økumenisk organisasjon og at dette innebærer å dele 

ledelsen med flere kirkesamfunn.»212 Videre ble CPT konfrontert med sin støtte til Leonardo 

Boff.213 Det ble gjort tydelig at CPTs støtte til Boff i saken mot Vatikanet var vanskelig for 

CNBB: «Saken ble vanskelig for CNBB. Det ble publisert tekster som angriper paven. Skal vi 

diskutere dette? CPT gjør mye bra, men det er uavklarte forhold her. Vi vil stå sammen med 

dere. Vi støtter det som er bra, men må også se på det som ikke er bra».214Løsningen på 

konflikten var å endre CPTs forskrift. Endringen ble godkjent med sytten av sytten stemmer.215 

Hvilke endringer som ble foretatt i forskriften, var ikke tilgjengelig i primærkildene. De to 

eksemplene fra møtet er imidlertid klare tilfeller av at CNBBs ledelse forsøkte å ta kontroll over 

organer som i teorien skulle være uavhengige. I uttalelsene under møtet viser ledelsen til at det 

finnes en grense for CPTs ytringsfrihet og uavhengighet.  

Det er situasjonen beskrevet over som er inngangsdøren til debattene om jordreform 

innad i CNBB i 1985. I nyhetsbrevene fra 1985 fremkommer det at CNBB hadde fem møter 

med jordreform- og landbruksutviklingsministeren, samt to møter med justisministeren og 

innenriksministeren. Agendaen for disse møtene var jordreform og landbrukskonflikter.216 

CNBB offentliggjorde også flere dokumenter i løpet av året hvor de tok til orde for jordreform. 

I april kom presidentskapet og CEP med dokumentet «Jordreform».217 CNBB anerkjenner at 

regjeringen hadde lansert en plan for nasjonal jordreform, men slår samtidig fast at «jordreform 

ikke lenger kan utsettes». I dokumentet står det videre at «demokratiseringen av landeierskap 

og bruk av land er et krav som vår kristelige samvittighet pålegger oss. Dette er grunnmuren til 

et rettferdig og broderlig samfunn». CNBB kritiserer også flere sektorer i samfunnet som de 

mener motarbeider jordreformen, og viser til at de «polariserer diskusjonen og på denne måten 

bidrar til økt voldsbruk».  

CNBB ga også gjentatte ganger offentlig støtte til kampen for jordreformen, og en av 

disse fant sted i byen Aparecida i delstaten São Paulo i juli 1985 under den nasjonale 

eukaristiske kongressen. Denne kongressen var i likhet med de andre et møtested for kirkens 

 
212 CNBB, CM  august 1985, 392, 984. 
213 Etter en dom fra Vatikanet fikk Leonardo Boff tale-og læreforbud. Jeg skriver om dette i kapittel 2, 

«Bakgrunnskapittel». 
214 CNBB, CM 1985, 392, 984. 
215 CNBB, CM  august 1985, 392, 984. 
216  Møtene med jordreform- og landbruksutviklingsministeren finner man i CM mars 1985, 397. 146; CM 

september 1985, 393, 1168; CM oktober 1985, 394, 1369; CM desember 1985, 396, 31–32. 

Fellesmøte med jordreform- og landbruksutviklingsministeren, justisministeren og innenriksministeren finner man 

i CM september 1985, 393, 1167. Møte med innenriksministeren finner man i CM august 1985, 392, 1032–1033. 

Møte med justisministeren finner man i CM 1985, 389, 537.  
217 CNBB, CM 1985, 390, 684–685. 
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ledelse, men forskjellen var at her var møtene og diskusjonene også åpne for publikum. Byen 

Aparecida er et svært viktig sted for katolikkene i Brasil siden den er vertsby for landets 

skytsengel, Nossa Senhora Aparecida. I juli 1985 var president José Sarney æresgjest. Han 

holdt en kort tale om hvor viktig religionen (og kirken) er for brasilianere og snakket om 

hvordan regjeringen jobbet for å bekjempe sult i Brasil, som også var hovedtematikken for 

kongressen.218 Ut fra dokumentene er det uklart om presidenten selv var til stede når biskopene 

leste opp sitt dokument «vår støtte til jordreformen», men han skal ha fått tilsendt en kopi av 

teksten. I teksten skriver biskopene at de «nok en gang ønsker å understreke behovet for en 

jordreform og at det haster å komme i gang med reformen». 219 I tillegg skriver biskopene at 

«jordreform er en del av hovedløsningen for å komme ut av den økonomiske, politiske og 

sosiale krisen som Brasil gjennomgår, og vil bidra til å forsterke demokratiet i landet». 

Dokumentet er signert av alle biskopene som var til stede under kongressen. Alle biskoper, 

erkebiskoper og kardinaler som var til stede, signerte dokumentet som ble opplest i kongressen 

og sendt til presidenten. 220  Til sammen 92 signaturer av CNBBs medlemmer kom med i 

dokumentet. Selv om det var godt under halvparten av alle biskoper i Brasil som signerte 

dokumentet, har teksten likevel tyngde fordi presidentskapet i CNBB og femten erkebiskoper 

var med på å signere og støtte notatet. Coutrot hevder at «intervensjoner fra religiøse 

myndigheter taler på vegne av flere millioner troende og har derfor en politisk innflytelse og 

kan ikke ignoreres».221 Mens CNBB er den organisatoriske institusjonen i den katolske kirken 

i Brasil, eller organisasjonens stamme, er biskopene den delen av organisasjonen som formidler 

CNBBs budskap ut til befolkningen. De er organisasjonens grener. Biskopene og kirken, og 

biskopene og CNBB, blir ofte oppfattet som en og samme aktør blant troende fordi «den lokale 

kirken er ledet av en pastor, og pastorene er samlet av en biskop».222 Det som ble sagt om CEB-

ene av Daudelin & Hewitt passer derfor også til biskopene: Hvor progressive en lokal kirke var, 

var avhengig av det politiske synspunktet til de enkelte biskopene eller prestene i bispedømmet. 

Selv om CNBB prøver å formidle et budskap om en samlet organisasjon som kjemper for en 

progressiv politikk, viser primærkildene at dette ikke alltid var tilfelle. Det er den enkelte biskop 

som selv bestemmer om de vil formidle et progressivt syn på evangeliet. De 92 biskopene tok 

gjennom sin deltagelse en aktiv stilling til «støttedokumentet for jordreform». Det er vanskelig 

 
218 CNBB, CM 1985, 391, 850. 
219 CNBB, CM  juli 1985, 391, 834–835. 
220 CNBB, CM juli 1985, 391, 888. 
221 (min oversettelse) «[…] as intervenções das autoridades religiosas, exprimindo-se em nome de vários milhões 

de fiéis, têm uma influência política e não podem ser ignoradas». COUTROUT, 2003, s. 334. 
222 Alves, Igreja e a política no Brasil, (São Paulo: Editora Brasiliense, 1979,) 16. 
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å si noe generelt om biskopene som signerte dokumentet, men man kan finne signaturen til 

president, vise-president og generalsekretær i CNBB i tillegg til erkebiskop Dom Hélder 

Câmara og Erkebiskop Dom Paulo Evaristo Arns. 

 

6.3 – Biskopenes arbeid for jordreform 

I primærkildene finner man mange eksempler på biskoper som engasjerte seg i politiske 

debatter, og spesielt dem som handlet om jordreform. I nyhetsbrevet fra mars kan man lese at 

biskopen i Jales i delstaten São Paulo støttet bomullsplukkernes streik. 223 I nyhetsbrevet fra 

juni står det at biskopen i Vacaria i delstaten Rio Grande do Sul kritiserte fagforeningen i 

regionen, fordi han mente de ikke jobbet for å få gjennomslag for arbeidernes 

minstelønnkrav.224 I nyhetsbrevet fra oktober skriver biskop i Propria i delstaten Sergipe om en 

voldsepisode i en av menighetene i bispedømmet. 225 Politiet i distriktet hadde utøvd vold mot 

sytten familier som hadde okkupert en gård. To av initiativtakerne for okkupasjonen var blitt 

utsatt for tortur. Biskopen viste sin medfølelse overfor dem som ble offer for politivolden, og 

sendte en klage til delstatsmyndighetene hvor han varslet om hendelsen. Han oppfordret 

samtidig myndighetene til å støtte jordreformen, som han mente var den eneste løsningen på de 

mange jordkonfliktene i regionen.  

Brevene som ble sendt av biskopene til CNBB for publisering i nyhetsbrevene kaster 

lys over to aspekter ved kirkens politiske arbeid. Den ene er byggingen av solidaritetsnettverk. 

Ved å gi informasjon om hva som skjedde lokalt gjennom CNBBs nasjonale nyhetsbrev kunne 

biskopene rundt omkring i Brasil løfte sine regionale saker opp til et nasjonalt nivå. Dette førte 

til en økende mobilisering og støtte fra forskjellige aktører, og særlig fra andre biskoper. Dette 

solidaritetsnettverket var særdeles viktig under hendelser der myndighetene eller private aktører 

tydde til voldsbruk. Et eksempel kan leses i nyhetsbrevet fra juli.226 I brevet står det om presten 

Ezechiele Ramien som ble drept av tre leiemordere i byen Cacoal i delstaten Roraima. Presten 

jobbet for å løse en feide mellom tre hundre familier som okkuperte et landområde som en 

gårdeier hadde gjort krav på i retten. Ifølge pågripelsesordren var gårdeieren tiltalt for å ha 

bestilt drapet på presten. 227 Ved å koble CNBB på saken tiltrakk biskopen i Ji-Paraná mye 

oppmerksomhet og støtte til saken. Han fikk blant annet støttebrev fra den brasilianske nuntius, 

 
223 CNBB, CM mars 1985, 387, 207. 
224 CNBB, CM  juni 1985, 390, 750. 
225 CNBB, CM  oktober 1985, 394, 1458. 
226 CNBB, CM juni 1985, 391, 903–910. 
227 CNBB, CM juni 1985, 391, 908. 
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en studentforening, den brasiliansk-lutheranske kirken og justisministerens rådgiver .228 Pave 

Johannes Paul II ba også for avdøde Ramins familie og den katolske kirken i Brasil under en 

formiddagsbønn. Denne mobiliseringen viser hvilken kraft kirken hadde som institusjon, og 

mobiliseringsstrategien ble også brukt når kirken ønsket å styrke sin lobbyvirksomhet i saker 

de kjempet for.  

Et annet aspekt brevene fra biskopene belyser, er ettervirkningen av kirkens aksjoner. 

Som tidligere nevn i oppgaven, belyser primærkildene hvordan politiske ideer hadde sitt opphav 

i CNBB. Primærkildene sier oss også noe om hvordan politiske ideer ble diskutert internt, 

hvordan de ble presentert til offentligheten og hvordan de ble spredt. Jeg har dessverre ikke 

funnet notater fra de enkelte CEB-enes møtevirksomhet eller brevene sendt av medlemmer i 

arkivet. Det kan tenkes at slike kilder kunne belyst det politiske engasjementet og arbeidet i 

CEB-ene ytterligere. En mulig måte å få et innblikk i ettervirkningene av CNBBs arbeid på, er 

imidlertid å se på voldsepisodene som blir rapportert i nyhetsbrevene. I tillegg til drapet på 

presten Ezechiel Ramin har jeg funnet femten andre henvendelser der man varsler om 

voldsepisoder rettet mot kirkens medlemmer i løpet av året 1985. I nyhetsbrevet fra mai kan 

man lese et innlegg fra avdeling nordøst 3 i CNBB fra Santa Maria da Vitória menighet i 

delstaten Bahia. I teksten krever nordøst 3 i CNBB et svar fra delstatspolitiet angående 

etterforskningen av drapstrusler rettet mot tre prester i menigheten og om mulig 

politibeskyttelse til prestene. Truslene kom etter at prestene nektet å utføre en katolsk bisettelse 

for en stor gårdeier som hadde vært i en konflikt med en gruppe småbønder støttet av kirken.229 

Disse truslene kom ikke alltid fra private aktører. I nyhetsbrevet fra desember står det at politiet 

uten grunn stoppet et møte i landbruksfagforeningen i kommunen Bacabal i delstaten 

Maranhão. Ifølge nyhetsbrevet ble ingen arrestert fordi prestene som var til stede var raske med 

å kontakte advokaten som bisto menigheten, og med dette klarte de å unngå at bøndene ble tatt 

av politiet.230 I Chapecó kommune i delstaten Santa Catarina sto biskopen overfor en kompleks 

jordtvist. Urbefolkningen i regionen kjempet for å få tilbake jordområdet som de mente de 

hadde krav på. Bispedømmet støttet urbefolkningens krav, men ville ikke at dette skulle gå ut 

over småbøndene som hadde kjøpt jordområdet og bodd der i én til to generasjoner. Stemningen 

i byen ble spent da biskopen begynte å få drapstrusler, samtidig som byrådet sendte brev til 

CNBB med en anmodning om å sende biskopen til et annet bispedømme. I et brev publisert i 

 
228 Ji-Paraná er bispedømmet byen Cacoal hørte til. 
229 CNBB, CM mai 1985, 390, 603–604. 
230 CNBB, CM  desember 1985, 397, 1771–1773. 
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nyhetsbrevet fra september støtter CNBB opp om biskopen og urbefolkningens krav. De legger 

samtidig press på regjeringen om å finne en løsning på den opphetede konflikten.231 

Jordreformen som CNBB ønsket seg, ble ikke gjennomført. I begynnelsen av oktober 

vedtok regjeringen gjennom et dekret, PNRA, nasjonalplanen for jordreform.232 I et åpent brev 

til alle biskopene i Brasil kommer CNBB med krass kritikk til planen. CNBB skriver at de er 

overrasket over planen som ble vedtatt, særlig fordi president Sarney under to møter med CNBB 

hadde sendt signaler om at han forsto alvoret i jordbruksproblematikken og var villig til å 

gjennomføre en reform slik den var foreslått av kirken.233 CNBB mener at dekretet, PNRA, 

«kommer til kort overfor de rettferdige kravene som ble stilt, og står ikke i stil til småbøndenes 

og kirkens forhåpninger. Den nye loven gjør det videre vanskeligere å utføre jordfordeling og 

de store jordeierne blir beskyttet av den nye lovteksten».234  

Som tidligere nevnt var tilgang til jord et hett tema i Brasil, noe det fortsatt er. Fortsatt 

kommer en stor andel av Brasils BNP fra landbruk. Ved å lese primærkildene fremkommer det 

at jordkonfliktene som eskalerte mot slutten av diktaturet, fortsatte å eskalere i 1985. Den 

katolske kirken, småbønder, fagforeninger og De jordløses bevegelse (MST) var med på å skape 

en motpol til jordreformen. Den mest synlige reaksjonen på dette var etableringen av UDR, 

Den rurale demokratiske union. Medlemmene i UDR er store gårdeiere som «kjemper for privat 

eiendom av landområder, mot ekspropriasjoner av land». 235  UDR og CNBB har i flere 

anledninger kommet i konflikt med hverandre og stått på ulike sider i jordtvister. I arkivet fant 

jeg et dossier som omhandlet UDR, og som var skrevet av CPT.236 Dossieret er langt og 

inneholder over to hundre sider. Dokumentene skildrer konflikter mellom kirkemedlemmer og 

UDR i fem ulike bispedømmer i forskjellige deler av Brasil. Mappen inneholder også 

avisutklipp av uttalelser fra medlemmer i UDR, samt organisasjonens vedtekter og interne 

regler.  

Jeg anser CNBBs engasjement for jordreformen som et veiskille for kirkens deltagelse 

i det politiske liv i Brasil. Ved å utfordre ulikheter i fordelingen av land og rikdom i Brasil, 

bryter CNBB med måten kirken tidligere har forholdt seg til staten på, det vil si gjennom å være 

«partner» og «kausjonist» for statens makt. Man kan her si at CNBB også brøt med denne 

 
231 CNBB, CM  september 1985, 394, 1237. 
232 Dekret nr. 91.766. 10.10.1985. 
233 CNBB, CM oktober 1985, 395, 1367. 
234 CNBB, CM oktober 1985, 395, 1367. 
235 CPT, «Dossiê dos acontecimentos gerados com a criação da UDR na diocese, Reforma Agrária, Comissão 

Pastoral da Terra.». Dokument nr. 24734. 
236 CPT, «Dossiê dos acontecimentos gerados com a criação da UDR na diocese, Reforma Agrária, Comissão 

Pastoral da Terra.». Dokument nr. 24734. 
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posisjonen når de sto opp mot militærdiktaturet. Jeg mener imidlertid at det å stå opp for 

demokratiet verken var eller er en radikal politisk posisjonering. Kirken hadde siden pave Leo 

XXIII på slutten av 1800-tallet gått gjennom en modningsprosess hva gjaldt moderne sosiallære 

og hvordan institusjonen skulle forholde seg til samfunnet. Det traumatiske forholdet mellom 

den katolske kirken og aksemaktene under andre verdenskrig og kirkens opplevelser i Øst-

Europa etter 1945 ga grobunn for en flerårig støtte til demokratiet. I den store sammenheng 

skilte ikke CNBB seg ut med å stå opp mot diktaturet. De skilte seg mer ut ved å stille seg 

passive under og like etter militærkuppet.  

Kampen for en rettferdig fordeling av jordressurser var derimot ansett som et radikalt 

politisk standpunkt i Brasil. I boka «Sobre o autoritarismo Brasileiro» viser Schwarcz til flere 

autoritære systemer som har preget Brasils historie og hvordan samfunnet har organisert seg.237 

I kapittel to skriver hun om det hun kaller «mandonismo».238 Ordet er en neologisme i det 

portugisiske språket og betyr å kommandere noen eller å ha kontroll over noen. Schwarcz 

bruker ordet «mandonismo» for å beskrive den politiske innflytelsen og kontrollen visse 

familier og grupper har hatt i brasiliansk politikk, og særlig i de rurale delene av Brasil. 

Schwarcz omtaler dette som en demokratisk representasjonssvikt og viser til at den skjeve 

maktfordelingen vedvarer til dags dato. Den politiske makten disse familiene innehar, er direkte 

knyttet til familiens rikdom som stammer fra enorme landeiendommer.239 Når CNBB velger 

landfordeling som en av sine viktigste politiske saker, utfordrer de selve hjørnesteinen for den 

politiske makten i Brasil.  

 

6.4 Utfallet av institusjonelle og politiske beslutninger i 1985 

De to viktigste områdene for CNBBs engasjement i 1985, grunnloven og jordreform, fikk et 

tilbakeslag mot slutten av året. I et åpent brev trykket i nyhetsbrevet fra november kommenterer 

CNBB den nye retningen grunnlovsprosessen tok etter at regjeringen vedtok grunnlovsendring 

nr. 26 i 1985.240 Endringen satte en dato for når man skulle begynne forarbeidet for den nye 

grunnloven og etablerte at det var kongressen (både over- og underkammeret) som skulle 

utforme og godkjenne den nye grunnloven. Dette gikk direkte mot kirkens forslag om at en 

uavhengig samling skulle utforme grunnloven, og at denne skulle fungere parallelt med den 

vanlige kongressen. I brevet skriver CNBB at «teksten godkjent av nasjonalkongressen lever 

 
237 Schwarcz, Sobre o autoritarismo brasileiro. (São Paulo: Companhia das letras, 2019). 
238 Schwarcz, Sobre o autoritarismo brasileiro. (São Paulo: Companhia das letras, 2019). 41–63. 
239 Eksempler på familier som har hatt politisk makt i mange delstater, er gitt i teksten. Se Schwarcz, Sobre o 

autoritarismo brasileiro (São Paulo: Companhia das letras, 2019), 57–60.  
240 Grunnlovens endring, nr. 26 i 1985.  
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ikke opp til våre håp og forventninger. Den ødelegger for ambisjonen om en full 

demokratisering av landet (…) og graver et dypt hull mellom kongressen og folket.»241 

Jeg ønsker å presentere to mulige forklaringer på dette. Kirkens tilbakeslag kan skyldes 

at Brasil fikk en ny president, José Sarney etter at president Tancredo Neves brått gikk bort bare 

noen dager etter innsettelsen. Neves var en erfaren sentrumspolitiker. Han var tilhenger av den 

venstreorienterte regjeringen som ble styrtet av militærdiktaturet og en sterk motstander av 

militærdiktaturet. Han hadde videre evnen til å samle både moderate politikere og dem som var 

på venstresiden under overgangsperioden.242 Hans evne til å samle politikere på tvers av partier 

og hans gode forhandlingsevner kan sies å ha ført ham inn i en allianse med José Sarney. Sarney 

var medlem av partiet som støttet militærdiktaturet og som valgte å stille seg bak en annen 

kandidat i det indirekte presidentvalget i starten av 1985. Mens Tancredo kjempet for 

demokratiet før militærkuppet og under diktaturet, gjorde Sarney det motsatte. Sarney hadde 

en lang historie i politikken og sto for en mer innadvendt politisk stil. Han kom til kongressen 

i 1950 da han bare var tjuefem år gammel, og ble guvernør under militærdiktaturet. Han 

fortsatte deretter sin karriere i kongressen hvor han støttet den militære regjeringen så lenge det 

var praktisk mulig. Deler av partiet hans valgte imidlertid å støtte Tancredo Neves og gikk imot 

presidentkandidaten som det militære regimet hadde valgt.243244 I motsetning til Neves, hadde 

ikke Sarney noen bakgrunn fra å kjempe for demokratiet. Han hadde heller ingen tilhørighet til 

partier knyttet til sosialdemokratiet eller sentrum-venstre-fløyen. Han var et produkt av det 

brasilianske oligarkiet og hadde andre interesser og ble styrt av andre parametre. Neves delte 

mye av det samme politiske tankegodset som kirken sto for, og med hans bortgang mistet de 

sin allierte. Det uventede presidentbyttet er derfor en mulig forklaring for at kirken ikke fikk 

gjennom forslaget sitt om en egen grunnlovsgivende forsamling og jordreform.  

Den andre forklaring går på at CNBB ikke fikk større gjennomslag for sakene sine, er 

at de aktivt ble motarbeidet av Vatikanet og av noen av sine egne medlemmer. CNBB måtte 

bruke mye tid og krefter på å håndtere diskusjonene om frigjøringsteologi og Leonardo Boff-

saken. Samtidig måtte de i perioden bedrive en vanskelig balansegang, og kan ha ofret politiske 

saker til fordel for å unngå å bli oppfattet som en opponent til Vatikanets mer konservative 

linje. De to tilbakeslagene hindret imidlertid ikke kirken i å fortsette å arbeide for jordreform 

og en ny grunnlovsgivende forsamling. CNBB gikk likevel inn i 1986 med et mer overordnet 

 
241 CNBB, CM november 1985, 396,1562. 
242 Gaspari, A ditadura acabada (Rio de janeiro: Intrínseca, 2016), 232–234. 
243 Partiet Sarney hørte til, het PDS, Det sosialdemokratiske partiet. 
244 Gaspari, A ditadura acabada (Rio de janeiro: Intrínseca, 2016), 277–288. 
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mål: Hovedtemaet for organisasjonens årsmøte skulle være «nasjonal forsamling», og kirken 

skulle komme ut av møtet med en klar retning på hva katolikkene i landet samlet skulle jobbe 

mot.  
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Kapittel 7 – Kirkens forslag til den nye grunnloven 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg kirkens politiske arbeid opp mot den nye grunnloven. 

Kongressvalget i 1986 var et vendepunkt i brasiliansk politikk og ble sentralt for den nye 

grunnloven. For første gang siden 1960-tallet skulle det brasilianske folket stemme i et fritt 

valg. Kirken jobbet aktivt under valgkampen for å engasjere det katolske publikummet og ledet 

an i den politiske debatten. Kirken var klar over at valget i 1986 var avgjørende for det 

brasilianske demokratiets skjebne, og at den nye kongressen også skulle få ansvar for å skrive 

landets nye grunnlov. 

 Medlemmene som ble valgt til Kongressen i 1986, skulle også være medlemmer av den 

grunnlovgivende forsamlingen. Den katolske kirken støttet ikke opp om noen spesifikke 

politiske partier og stilte seg «nøytral» til valget. Likevel var det et sterkt forhold mellom noen 

av CNBBs medlemmer, spesielt de som jobbet aktivt i de katolske basisgruppene (CEB), og 

arbeidernes parti i Brasil (PT). Carvalho argumenterer for at CEB-enes politiske deltagelse 

«fikk dem til å komme nærmere PT, til tross for CNBB ledelses innsats for å unngå tette bånd 

til partier. Den tette koblingen med PT ble klart allerede under valget i 1982».245 PT gjorde et 

godt kongressvalg, særlig tatt i betraktning at partiet i 1986 kun besto av medlemmer uten 

erfaring i partipolitikken og at partiet bare hadde eksistert i seks år. PT klarte å få seksten 

representanter i kongressen og den grunnlovgivende forsamlingen, og partiets leder, Luis Inácio 

Lula da Silva, var det kongressmedlemmet som fikk flest stemmer.246 

Når man går gjennom listen av representantene som ble valgt inn i kongressen og i den 

grunnlovgivende forsamlingen, finner man to som kan knyttes til CNBB. Den ene var Plínio de 

Arruda Sampaio. Han var jurist og hadde vært politiker før militærdiktaturet. Plínio var også 

medlem i CNBBs kommisjon som skulle diskutere kirkens forslag til den nye grunnloven. Vi 

så nærmere på denne kommisjonen i underkapittel 4.1. Den andre var Irmã Rosseto Passoni. 

Ordet «irmã» betyr søster og henviser til at personen er nonne.247 Passoni ga opp stillingen som 

nonne i 1971, men siden hun fortsatte å jobbe med pastoralt arbeid og bisto i organiseringen av 

CEB-ene, valgte hun å beholde «irmã» foran fornavnet sitt.248 Det var ikke tilfeldig at begge 

disse også var medlemmer i Arbeiderpartiet (PT).  

 
245(min oversettelse) «[...] 1982 fez com que elas se aproximassem do PT, apesar dos esforços da hierarquia em 

evitar vinculaçõoes partidárias. A identificação com o PT já era nítida nas eleiçõoes de 1982.» Carvalho, 

Cidadania no Brasil: o longo caminho, (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013). 
246 TSE, «Repositório de dados eleitorais». 
247 På portugisisk betyr ordet «irmã» egentlig søster, men er ofte bruke foran fornavnet til nonner på samme 

måten som man bruker «Dom» foran navnet til biskoper. 
248 CPDOC/FGV, s.v. «Irmã Rosseto Passoni,» av Luís Otávio de Sousa og Marcelo Costa. 2004. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/irma-rosseto-passoni 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/irma-rosseto-passoni
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Analysen i dette kapittelet skal ta utgangspunkt i den episkopale handlingsplanen «Por 

uma nova ordem constitucional».249 Handlingsplanen er 56 sider lang og ble gitt ut av CNBB 

etter årsmøtet i april 1986. En episkopal handlingsplan kan sammenlignes med et partiprogram. 

Teksten skal vise kirkens tolkninger av den politiske situasjonen og tiltakene som de mener 

medlemmene bør jobbe mot.  

Jeg skal starte med å gå gjennom den episkopale handlingsplanen. Målet er å identifisere 

hvilke beslutninger og aksjoner kirken planla å jobbe med opp mot valget i 1986, og 

utformingen av grunnloven i 1988. Por uma nova ordem constitucional er delt i tre samt en 

introduksjon. Dokumentet består av 170 punkter. Del én heter «Constatacões e desafios» 

(Vurderinger og utfordringer), del to heter «Igreja e processo constituinte» (Kirken og 

grunnlovprosessen) og del tre «Conteúdo da Constituição: Critérios e exigências» 

(Grunnlovens innhold: kriterier og krav). Kort sagt presenterer introduksjonen og de første 

delene av dokumentet kirkens politiske analyse av situasjonen før valget i 1986. Videre 

inneholder introduksjonen forslag og anbefalinger om hvordan katolikkene bør opptre under 

valget og hvordan de kan påvirke prosessen. Del tre er en lang liste over hva CNBB mener 

grunnlovens innhold skal bestå av.   

 

7.1 For en ny konstitusjonell orden: Introduksjon 

Introduksjonen i Por uma nova ordem constitucional består av fem korte punkter. To av de fem 

punktene tar for seg viktigheten av lekmenns arbeid. CNBB skriver i punkt fire at de 

anerkjenner og bekrefter «lekmannens autonomi til å delta i politiske partier, fagforeninger og 

sosiale bevegelser».250  Punkt fem tar opp ansvaret som hver enkelt lekmann bærer under 

valgprosessen. CNBB skriver at katolikkene bør delta aktivt i valget, slikt at de kan være med 

på å skape et nytt samfunn. Det nye samfunnet skal bygges på «menneskets uforgjengelige 

verdighet og innpasse en sosiopolitisk forpliktelse til veldedighet, av kjærlighet til Gud og sin 

neste».251 I punkt tre i introduksjonen står det at CNBB «tilbyr de refleksjonene» som står i 

dokumentet, til andre kirker og trossamfunn slik at de sammen kan «hjelpe troende menn og 

kvinner som skal delta i grunnlovsprosessen og som vil kjempe for et broderlig og rettferdig 

samfunn».252  

 
249(min oversettelse) «For en ny konstitusjonell orden». CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: 

Ed. Paulinas. 1986). 
250 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 4. 
251 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 4.  
252 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 3. 
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Før jeg fortsetter, vil jeg kommentere punkt nummer tre i dokumentet. Dette punktet er 

viktig fordi det synligjør en strid mellom Vatikanet og den katolske kirken i Brasil, nemlig 

konflikten jeg skrev om i kapittel 3, som omhandler to motstridende syn på hva kirkens rolle i 

samfunnet er. Punkt tre starter med at CNBB anerkjenner at det ikke er kirkens oppgave å 

fremlegge et detaljert forslag til grunnloven og begrunner dette med et sitat hentet fra en tale 

pave Johannes Paul II holdt da han besøkte Brasil i 1980. I sitatet står det at «kirken skal ikke 

foreslå et økonomisk eller politisk system, men angi veien og vise prinsippfasthet».253 På tross 

av dette, og rett etter sitatet, sier CNBB at «den som er medlem av det brasilianske samfunnet, 

kan ikke la være å bidra under grunnlovsprosessen».254 Under hele handlingsplanen gjentar 

CNBB flere ganger det samme budskapet: De ønsker verken å foreslå eller blande seg i det 

politiske systemet, eller komme med noen konkrete forslag om politikkutforming. Samtidig 

som de sier dette, gjør de også det motsatte. Handlingsplanen er nemlig et detaljert dokument 

som tegner opp et klart bilde av hvordan CNBB tenker at grunnloven bør utformes og hva 

katolikkene bør gjøre for å oppnå målene organisasjonen har satt seg. Biskopene i CNBB 

forsøker med dette å foreta en vanskelig balansegang: De ville så langt som det var mulig, delta 

i den politiske maktkampen uten å dette skulle bli oppfattet som et opprør mot Vatikanet. Denne 

motsigelsen må forstås i lys av striden mellom CNBB og Vatikanet.  

 

7.2 Vurderinger og utfordringer 

Denne delen av dokumentet starter med en historisk gjennomgang av de siste hendelsene i 

brasiliansk politikk. Under punkt seks til ni skriver CNBB om konsekvensene av 

militærdiktaturet i Brasil og hvordan dette førte til en «enda større konsentrasjon av makt og 

penger».255 De fortsetter med å skrive at de store demonstrasjonene i 1984 har åpnet «en ny tid 

i Brasils politiske historie (…) vi går gjennom en overgangsperiode, og det er kirkens jobb å 

hjelpe folket til å oppnå en effektiv utøvelse av medborgerskap under omstrukturering av 

institusjonenes juridiske orden og funksjon».256   

Under punkt ti til tolv redegjør CNBB for hva som er «grunnlovens betydning». I følge 

CNBB skal grunnloven legge til rette for at samfunnet, og ikke staten, skal ha «forrang i sosiale 

initiativ».257  De forklarer dette ved å si at det er samfunnet som skal kontrollere statens 

 
253Johannes Paul II: «Discurso do papa João Paulo II às autoridades e ao povo de Salvador da Bahia», Baía de 

Todos os Santos, 6. juli 1980.  
254 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 3.  
255 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 5 
256 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 5–6. 
257 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 6. 
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handlinger og som skal jobbe for å skape sosial rettferdighet, frihet og like muligheter for alle. 

Målet med grunnloven er således forstått ved at den skal utdype og utvide det demokratiske 

livet i Brasil. I punkt tolv kommer CNBB med fire konkrete forslag som grunnloven bør 

innebære. Første forslag heter «lovgivende initiativ» og går ut på at dersom en betydelig del av 

velgerne presenterer et lovforslag, så må lovforslaget behandles av kongressen.258  Forslag 

nummer to går ut på at særlig relevante spørsmål må godkjennes av borgere gjennom en 

folkeavstemning. I forslag tre står det at en hvilken som helst borger kan anke et lovvedtak 

vedtatt av kongressen til høyesterett. Siste forslag er at ved strid mellom borgerne og staten, 

kan folk utpeke en uavhengig offentlig forsvarer til å beskytte sine interesser mot staten. Flere 

av forslagene fremstår som noe uklare og vage, all den tid CNBB ikke konkretiserer og 

presiserer dem, som for eksempel hvor mange velgere det skal til for å danne en «betydelig del» 

i første forslag og hva som tolkes som et «relevant spørsmål» i forslag to. De fem siste punktene 

i del én går ut på viktigheten av folkets deltagelse i prosessen og fungerer som en oppmuntring 

til leserne.259 

 

7.3 Kirken og grunnlovsprosessen 

Under de første punktene i del to (atten til tjuefem) finner man den samme motsigelsen som i 

introduksjonen av dokumentet. CNBB fastholder at det ikke er kirkens oppgave å utforme 

grunnloven ut fra et religiøst syn, samtidig som de henviser til vedtekter fra det andre 

vatikankonsilet og den andre bispemøte i Latin-Amerika i 1968 for å begrunne at de, som en 

del av det brasilianske samfunnet, har et ansvar i å veilede folket gjennom prosessen.260 Deretter 

går dokumentet mer direkte på hva som forventes av den katolske befolkningen før valget i 

1986. I punkt 26 står det at avstemningen er en «anledning vi har, ut fra troens krav, til å 

identifisere og skille ut hvilke representanter som best gjenspeiler kirkens syn».261  CNBB 

skriver videre at katolikkene bør jobbe for at valgprosessen får et «høyt troverdighetsnivå blant 

folket».262 For å oppnå dette må alle arbeide mot det som blir kalt en «gammel politisk praksis». 

Kirkens medlemmer skal være oppmerksomme på politikere som kommer med 

sjenerøse løfter og ikke opptrer i tråd med kristne verdier. De skal videre jobbe aktivt mot kjøp 

av stemmer. I punkt 27 oppfordrer CNBB alle kristne til å støtte og hjelpe «sine fattige brødre 

 
258 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 7. 
259 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 8–9. 
260 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 10–13. 
261 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 13. 
262 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 14. 
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og søstre som er analfabeter» med å registre seg til valget. 263  Analfabetisme har vært et 

betydelig problem i Brasil i hele det tjuende århundre. Ifølge IBGE (brasilianske SSB) var 

mellom en fjerdedel og en femtedel av befolkningen analfabeter på 1980-tallet.264 Den siste 

anbefalingen CNBB har til katolikkene før valget, er at alle «kristne som føler seg egnet til 

politiske handlinger» bør delta i valget, uansett hvilket parti de stiller for. De som ikke vil eller 

kan stille til valg, må ta godt imot dem som skal være valgkandidater og ikke la politiske 

stridigheter eller uenigheter stå i veien for at de kan fortsette å delta i det kirkelige samfunnet.265 

I de siste punktene (35 til 43) av del to presenterer CNBB en veiledning på hva 

katolikkene bør gjøre etter valget og mens politikerne arbeider med å utforme grunnloven. De 

viktigste oppgavene for kristne under denne perioden er å ha oppsyn med politikernes arbeid 

slik at de ikke vedtar lover som «1) er uforenlig med menneskeverdet og menneskerettighetene, 

2) som prøver å begrense friheten og suvereniteten til den grunnlovgivende forsamlingen og 3) 

som er påvirket av den økonomiske makten og som bryter med grunnleggende etiske og 

religiøse verdier». 266  For å oppnå disse målene skal kristne samarbeide med andre 

organisasjoner som holder oversikt over grunnlovsprosessen, samt komme med jevnlige 

analyser av prosessen som skal deles med resten av kirken og legge press på politikerne.  

 

7.4 Grunnlovens innhold, kriterier og krav 

I denne delen skal jeg gå gjennom de konkrete forslagene til grunnloven presentert av CNBB. 

Den tredje og lengste av de tre delene inneholder 126 punkter. De er fordelt på fem temaer i 

tillegg til en introduksjon. De fem temaene, slik de står i dokumentetet, er «a ordem social» 

(sosial orden), «a ordem política» (politisk orden), «a ordem econômica» (økonomisk orden), 

«a ordem cultural» (kulturell orden) og «a ordem internacional» (internasjonal orden). Hvert 

tema inneholder en introduksjon hvor CNBB presenterer det de kaller for sine grunnleggende 

kriterier rundt tematikken. Før de går videre til neste tema, presenterer CNBB konkrete krav til 

hva de mener grunnloven bør bestå av. For ordens skyld skal jeg ta for meg de fem temaene 

hver for seg. 

 

7.4.1 Introduksjon av grunnlovens innhold, kriterier og krav 

I punktene fra 44 og 48 står det at kravene og forslagene CNBB stiller til grunnloven, stammer 

 
263 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 14. 
264 INP. «Mapa do analfabetismo». 6. 
265 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 15.  
266 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 16–17. 
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fra aspirasjoner hentet fra forskjellige katolske samfunn rundt omkring i Brasil, samt at de er i 

samsvar med de kristne verdiene kirken står for.267 I slutten av introduksjonen skriver CNBB 

at dokumentet presenterer to sentrale mål. Det første er å sørge for at så mange som mulig av 

kirkens verdier og enkeltindividets rettigheter blir innlemmet i grunnloven. Det andre målet 

kommer etter at dokumentet er ferdig skrevet og går ut på å sikre at det som står i dokumentet 

blir fulgt opp av den brasilianske regjeringen, og at regelverket og lover blir håndhevet.  

Ut fra dokumentene jeg har hatt tilgang til, finner man bevis som understøtter CNBBs 

påstand om at forslagene som ble presentert, er hentet fra de ulike katolske samfunnene i Brasil. 

I denne oppgaven har vi sett flere eksempler på hvordan biskopene i landets ulike regioner 

diskuterte grunnloven og deltok i politiske diskusjoner. I kapittel 4 så vi at det ble bestemt at 

det skulle stå i den offentlige uttalelsen fra kirken at: «Folkelig deltagelse i den politiske 

prosessen bør oppmuntres på alle nivåer av kirken, siden det er en grunnleggende rett for alle 

borgere» og at «Folkelig deltagelse vil være mer bevisst og effektiv om den blir gjort av 

organiserte grupperinger».268 Jeg fant dessverre ingen dokumenter som støtter CNBBs påstand 

om at de organiserte egne grupper som kun diskuterte grunnloven, men det er stor sannsynlighet 

for at dette faktisk skjedde. Det jeg imidlertid fant bevis på, og som også står beskrevet i kapittel 

5, avsnitt 3, er at CEB-ene og andre hjelpeorganer laget støttemateriell om grunnlovsprosessen 

og den grunnlovgivende forsamling. 

 

7.4.2 Den sosiale orden 

CNBB starter den største av de fem delene med å forsvare retten til «hvert menneske, uavhengig 

av alder, kjønn, rase, farge, språk, helse, religiøse samfunn, sosiale, økonomiske, ideologiske, 

politiske og kulturelle posisjon» til å ha «en ugjennomtrengelig verdighet, som består av 

rettigheter og plikter overfor Gud og sine medborgere».269 Deretter tar dokumentene for seg 

kravene. De første fem punktene går på det som dokumentet beskriver som «livets fremme og 

forsvar».270 CNBB vil at staten skal jobbe for å beskytte livet fra befruktningen av. Dokumentet 

plasserer abort, folkemord, selvmord, dødshjelp, tortur, dødsstraff og fysisk og psykisk vold i 

samme kategori. For kirken hører alle disse handlingene til kategorien «angrep på 

menneskelivet» og derfor må staten jobbe for å hindre dem. Videre fremhever dokumentet 

kirkens syn på ekteskapet og familien, som de mener utgjør «samfunnets naturlige 

 
267 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 19–20.  
268 CNBB, «A preparação da constituinte e a nova constituição». Dokument nr. 2124.  
269 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 21. 
270 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 22–23.  
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bærebjelke».271 I følge CNBB består ekteskapet av et forhold inngått frivillig av en mann og en 

kvinne. Videre mener de at ekteskapet skal være monogamt og uoppløselig, og kirken 

posisjonerer seg således mot skilsmisseloven.272 

Under «sosial orden» står det også et punkt som tar for seg miljøspørsmål. Dette er 

imidlertid på et lite spesifikt nivå, der det står at staten skal jobbe for å forhindre forurensing 

av miljøet. Ingen konkrete krav eller forslag blir presentert for å understøtte dette punktet.273 

De siste seksten punktene, fra 67 til 83, dreier seg om individuelle friheter.274 Her stiller 

CNBB krav knyttet til religionsfrihet, likhet for loven og statens ansvar overfor de som sliter 

mest i samfunnet. Disse forslagene, spesielt de som er knyttet til likhet for loven, fremstår som 

et oppgjør mot diktaturet i Brasil. Eksempelvis kan jeg vise til forslagene 73 og 75, der det står 

følgende: «Ingen person skal arresteres, unntatt når de blir tatt i lovbrudd eller på skriftlig 

bestilling fra en rettslig myndighet. Staten skal garantere at enhver person har bred 

rettssikkerhet og garanti mot misbruk fra autoriteter».275 Og videre: «Fanger kan ikke bli utsatt 

for fysisk, psykisk eller moralsk vold. Alle former for tortur er en forbrytelse som ikke kan 

preskriberes.» 276  Gjennom å presentere disse forslagene forsvarer CNBB de individuelle 

frihetene som ble brutt og fjernet under diktaturet.  

 

7.4.3. Den politiske orden  

CNBBs forslag om det politiske systemet som skulle komme ut av tjueen år med 

militærdiktatur, kan samles i tre kategorier: rett til deltagelse, politisk frihet og samfunnets 

kontroll over makten. 

Det første forslaget er borgernes rett til å delta under utformingen av den nye 

grunnloven. For at borgere skal kunne delta under prosessen, krever CNBB at staten skal legge 

til rette for at alle har tilgang til «ærlig informasjon, som er laget og kringkastet av frie og 

uavhengige media. Media skal sikres retten til å utføre jobben sin uten press fra den politiske 

og økonomiske makten». 277 Videre skriver CNBB at borgerne skal ha «ytringsfrihet, 

foreningsfrihet og stemmerett til alle» og spesifiserer at med «alle» mener de også «analfabeter 

og urbefolkning».278 Frem til 1988 og den nye grunnloven, hadde ikke analfabeter hatt rett til å 

 
271 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 24. 
272 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 25. 
273 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 24. 
274 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 24–30. 
275 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 28. 
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stemme i Brasil. Den brasilianske urbefolkningen hadde tidligere kun rett til å stemme hvis de 

kunne snakke og skrive portugisisk.  

 

7.4.4 Den økonomiske orden  

Innledningsvis skriver CNBB at hovedmålet for den økonomiske politikken ført av den 

brasilianske staten må være «at arbeid har forrang over kapital».279 De konkrete forslagene 

knyttet til den økonomiske orden er delt inn i to seksjoner: en som omhandler arbeid og en som 

omhandler sosial rettferdighet og tilgang til land. CNBB presenterer punktene som har som 

formål å beskytte arbeidstagere «mot enhver form for diskriminering på grunn av kjønn, rase, 

alder, funksjonshemning, ideologi eller religiøs tilknytning», samt å sørge for at arbeiderne får 

«rett til lønn/godtgjørelse som sikrer deres verdighet og dekker de grunnleggende behovene til 

arbeidstaker og hans familie», «lønn, betalt av staten, ved arbeidsledighet og pensjon» og 

«organisasjonsrett og rett til streik for alle arbeidere».280  

Under delen som omhandler «sosial rettferdighet og tilgang til land» krever CNBB at 

den brasilianske staten gjennomfører en jordreform.281 Vi så nærmere på jordreform i kapittel 

6 av denne masteroppgaven, der jeg konkluderte med at CNBB utfordrer selve hjørnesteinen 

av den politiske makten i Brasil ved offentlig å gå ut og kritisere ulikheter i landfordelingen.  

 

7.4.5 Den kulturelle orden og den internasjonale orden 

Under «den kulturelle orden» tar CNBB til orde for å stille krav til utdanningssystemet og 

medievirksomheten i Brasil. Innledningsvis står det at «alle skal ha tilgang til utdannelse, kultur 

og informasjon». 282  De konkrete forslagene går ut på at staten skal legge til rette for at 

«grunnskolen i Brasil skal være gratis og obligatorisk for alle» og at det i grunnloven skal stå 

at «kongressmedlemmer skal bestemme et minstebeløp av statsbudsjettet som hvert år skal 

øremerkes utdannelse».283 I tillegg til dette kommer CNBB med krav om at religionsfag skal 

være obligatorisk i skolene, basert på familiens religiøse valg, og at det er foreldrene som har 

hovedansvar for barns skolegang og at de derfor står fritt til å velge hvor barna skal gå på 

skole.284 Når det gjelder medievirksomhet, skriver CNBB at den «ikke skal være kontrollert 

kun av staten eller en interessegruppe. Mediene i Brasil skal være mangfoldige, frie og 

 
279 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 35. 
280 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 37–38. 
281CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 39–41. 
282 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 42. 
283 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 43. 
284 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 44. 
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uavhengige». 285  I tillegg står det i dokumentet at det er nasjonalforsamlingens ansvar å 

godkjenne og dele ut konsesjoner til private eller ideelle aktører som ønsker å drive 

medievirksomhet i landet.286 

 I den siste delen, «den internasjonale orden», starter CNBB med å skrive at gjennom 

den nye grunnloven må Brasil «forplikte seg til å jobbe internasjonalt for å fremme fredelige 

relasjoner mellom landene, utvikling av alle nasjoner basert på folkets selvbestemmelse, 

kjempe for menneskerettigheter og for å iverksette rettferdighet i politiske og kommersielle 

relasjoner».287 De konkrete kravene som stilles, er at Brasil skal «overholde sine forpliktelser 

som signatar av Menneskerettighetserklæringen» og gjennom sitt internasjonale bidrag skal 

landet «bekjempe terrorisme, tortur og enhver form for rasebasert segregering».288 

 

7. 5 Konklusjon  

Por uma nova ordem constitucional er en omfattende tekst, som paradoksalt nok fremstår både 

detaljert og uklar. Med dette dokumentet ønsker CNBB å være en aktiv aktør under 

grunnlovsprosessen og går derfor nøye gjennom tiltak som påvirker mange deler av borgernes 

liv. Det kommer tidlig frem i dokumentet at CNBB har mer erfaring fra å jobbe med noen av 

temaene fra tidligere enn andre, og at dette er områder hvor de kan bidra med mer konkrete 

forslag. Mens miljøspørsmål så vidt blir tatt opp i dokumentet, er forslagene rundt arbeidslivet 

og jordreformen grundigere utarbeidet og preget av organisasjonens motstand mot 

militærdiktaturet siden slutten av 1960-tallet. Tydeligst fremkommer CNBBs ønske om å 

utforme en ny grunnlov som kan forhindre statens maktmisbruk og sikre grunnleggende 

menneskelig frihet. 

Etter en så omfattende tekst fremstår påstanden fra starten av Por uma nova ordem 

constitucional om at det ikke er «kirkens oppgave å fremlegge et detaljert forslag til 

grunnloven», nesten komisk.289 Med denne episkopale handlingsplanen går CNBB rett inn i 

statens oppgaver og prøver å forme statens posisjoner etter sine egne interesser. Selv om jeg 

ikke studerer ringvirkningene av Por uma nova ordem constitucional i oppgaven, vil det her 

være trygt å hevde at dokumentet kan likestilles med dokumentet Exigências cristãs de uma 

ordem política som kom i 1977, der kirken gikk ut og utfordret militærdiktaturets makt.290 

 
285 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 47. 
286 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 48. 
287 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 49. 
288 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 50. 
289 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 3. 
290 CNBB. «Exigências cristãs de uma ordem política».  
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Kapittel 8 – Konklusjon  

 
Det er gjort mange studier om rollen til den katolske kirken i Brasil under militærdiktaturet 

(1964–1985). Rollen kirken hadde etter 1985, og særlig i overgangsperioden til demokratiet, 

har imidlertid ikke fått like mye oppmerksomhet. Denne oppgaven har tatt for seg kirkens rolle 

i 1985 og 1986. I oppgaven har vi sett hvilken rolle den brasiliansk-katolske bispekonferansen 

(CNBB) spilte da landet gikk fra å være et diktatur til et demokrati. Mer spesifikt har vi sett på 

hvordan CNBB forsøkte å påvirke statens beslutninger til fordel for sine politiske saker og 

hvordan de posisjonerte seg i forhold til fremveksten av nye politiske aktører. Formålet med 

denne oppgaven har således vært å bidra til å belyse en periode i den brasiliansk-katolske 

kirkens historie som tidligere har vært lite studert. 

Problemstillingen i oppgaven er basert på en forståelse av kirken som en relevant 

politisk aktør og baserer seg på Krischke sin tese om at «den romersk-katolske kirken er fortsatt 

en sentral institusjon i prosessene for politisk legitimering i det latinamerikanske samfunnet. 

Ved ethvert forsøk på å forklare prosessene for krise og endring i Latin-Amerika må man 

samtidig ta stilling til hvilken rolle kirken har spilt». 291 I oppgaven har jeg bevisst brukt 

begrepene kirken/den katolske kirken/den romerske-katolsk kirken og CNBB som synonymer, 

selv om CNBB er en spesifikk del av den katolske kirken. Dette bidro til å variere språket i 

oppgaven, men har også en annen funksjon; I tillegg til å reflektere biskopenes autoritet er dette 

også et bevisst grep lederskapet i bispekommisjonen benyttet i primærkildene jeg har brukt i 

oppgaven. CNBB omtaler seg selv som «den katolske kirken» og bruker på denne måten sin 

autoritet som religiøs leder for å rettferdiggjøre sine politiske meninger.  

I bakgrunnskapittelet har vi sett at kirken hadde en helt sentral rolle under 

militærdiktaturet i Brasil (1964–1985). Kirken stilte seg ikke mot diktaturet i starten, men 

posisjonerte seg som opposisjon etter at kirkens egne medlemmer opplevde å bli sensurert, 

fengslet, torturert eller drept. Dette skapte en konsensus i CNBB om å jobbe mot et felles 

politisk mål og interne uenigheter ble underlagt det overordnede målet om regimeendring.292 

Kirken er under diktaturet blitt beskrevet som «for mektig til å bli avskrekket, slik politiske 

 
291 (min oversettelse) «[…]a Igreja católica Romana continua sendo uma instituição central na cultura e nos 

processos de legitimação política das sociedades latino-americanas. Qualquer tentativa de explicar os processos 

de crise e de mudança política na América Latina deve considerar o papel desempenhado pela Igreja.» Krischke, 

A CNBB e o golpe militar de 1964 (Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2012), 13. 
292Serbin, Diálogos na sombra, overs. Silva (Sao Paulo: Companhia das letras, 2001), 104. 
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partier og fagforeninger ble. Kirken ble derfor en høyborg i kampen mot diktaturet».293 CNBB 

kom således ut av diktaturet med en privilegert posisjon i det politiske bildet. 

I kapittel 3 ser jeg på det som skjedde innad i den katolske kirken etter 1985. Kirken 

som institusjon opplevde på denne tiden en dragkamp mellom to ulike retninger; den 

progressive og den konservative. I denne delen av oppgaven har jeg forsøkt å belyse diskusjoner 

som skjedde innad i CNBB og innad i den romersk-katolske kirken. Primærkildene fra 

debattene under årsmøtet i 1985 viser at spørsmålet om frigjøringsteologi og politisk 

engasjement skapte mange diskusjoner blant medlemmene i CNBB. Primærkildene viser også 

at den konsoliderte enigheten som eksisterte under diktaturet forvitret etter at militærregimet 

gikk av. Dette skjedde samtidig med at maktpendelen begynte å bevege seg i en mer konservativ 

retning i ledelsen av den romersk-katolske kirken.  

Pontifikatet til pave Johannes Paul II (1978–2005) var en vanskelig periode for de 

progressive biskopene i CNBB. Paven sensurerte og suspenderte progressive prester, fjernet 

støtten til CEB-ene, og progressive biskoper og kardinaler ble erstattet med mer konservative 

geistlige.294 Mens paven, den romerske kurien og noen biskoper i Brasil ønsket at kirkens arbeid 

skulle være sentrert rundt frigjøring av sjelen gjennom evangelisering, ønsket mange av 

Brasils progressive biskoper det som ble kalt en frigjøring av individer fra undertrykkende 

strukturer gjennom politisk deltagelse. Vi har sett at ledelsen i CNBB bedrev en vanskelig 

balansegang; de ville gå så langt som mulig i å delta i den politiske maktkampen slik at de 

kunne oppnå gjennomslag for sakene som de anså som viktige. Samtidig ville de unngå at dette 

ble oppfattet som et opprør mot Vatikanet og således bidra til økt splittelse i CNBB. Ledelsen 

i CNBB måtte bruke mye tid og krefter på å håndtere spørsmålene rundt frigjøringsteologien 

og Leonardo Boff-saken. Dette krevde tid som ellers kunne blitt brukt på annet pastoralt arbeid.  

Men, selv om konflikten var heftig innad i kirken, både mellom Vatikanet og CNBB og 

internt i CNBB, argumenterer jeg i denne oppgaven for at det som skjedde, passer inn i et 

historisk mønster for kirkens politiske meninger. Hoveddiskursen til kirken beveger seg fra en 

side til en annen, som en pendel. Men selve pendelen er fortsatt den samme: institusjonen «den 

katolske kirke» fortsetter å være kun én. Respekten for hierarkiet sto og står fortsatt sterkt i den 

katolske kirken, og dette bidro til å skape «enighet i uenigheten», også i en periode der man 

hadde diskusjoner på et helt overordnet nivå om kirkens rolle og oppgaver i samfunnet. 

 
293 (min oversettelse) «[…] Mas a Igreja como um todo era poderosa demais para ser intimidada, como o foram 

os partidos políticos e os sindicatos. Ela se tornou um baluarte da luta contra a ditadura». Carvalho, Cidadania 

no Brasil: o longo caminho (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013), 183. 
294 Mæland, Hva har vi felles?, 142. 
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 I kapittel 4 har vi sett nærmere på hvordan CNBB orienterte sitt politiske arbeid etter 

innsettelsen av den første sivile presidenten i 1985. Ut fra primærkildene fremkommer det 

at målet deres i denne perioden var å sikre et rettslig grunnlag (grunnloven) som det brasilianske 

demokratiet kunne bygge videre på. CNBB skulle i forbindelse med grunnloven publisere en 

offisiell uttalelse. I referatene fra diskusjonene om uttalelsen blir det tydelig at det var 

uenigheter internt i CNBB om hvilken rolle de skulle ha i forbindelse med utformingen av 

grunnloven. En hypotese for å forklare disse nyansene og uenighetene er at noen av biskopene 

ikke ønsket at det pastorale arbeidet til CNBB lenger skulle bli brukt i politiske saker, nå som 

de militære hadde mistet makten. Biskopene fremmet ulike strategier for hvordan CNBB kunne 

jobbe opp mot grunnlovsprosessen, og det var særlig uenigheten rundt hvem i CNBB som skulle 

lede denne prosessen videre som skapte debatt. Man ser her en tydelig skillelinje mellom de 

som ville konsolidere hele prosessen i CNBBs presidentskap, som var en mer politisk aktiv del 

av organisasjonen, og de som ønsket å gi ansvaret for politisk påvirkning til andre aktører i 

CNBB som var mindre interessert i å delta i politiske diskusjoner.   

I kapittel fem har vi sett nærmere på hvordan det politiske arbeidet til CNBB utspilte 

seg i praksis. Dette ble belyst gjennom å se på informasjonshefter som CNBB og 

hjelpeorganene publiserte, samt på hvordan organisasjonens basisgrupper (CEB-ene) opererte. 

Informasjonsheftene ble hovedsakelig brukt i CEB-møtene og har et klart politisk formål. I 

hvert informasjonshefte var det en egen del om politiske spørsmål som skulle tas opp til 

diskusjon i CEB-ene. Det store antallet informasjonshefter som ble trykt opp og antall CEB-er 

som var aktive, tilsier at kirken med dette nådde mange av sine medlemmer. Dette funnet står i 

kontrast til Daudelin & Hewitts studie av CEB-ene, der de argumenterer for at bevegelsens 

størrelse og innflytelse har blitt overdrevet av deler av den katolske kirken.295 Ut fra mine funn 

vil jeg imidlertid argumentere for at CEB-ene, selv om noen av kirkens medlemmer kan ha 

overdrevet både størrelsen og viktigheten av dem, var en sentral kilde til å vekke og skape 

politisk engasjement. CEB-enes kapasitet til å nå ut til brasilianere fra nord til sør var et 

enestående fenomen, særlig med tanke på at de opererte i en periode der det ikke fantes sosiale 

medier og hvor definisjonen på rask kommunikasjon var via telefaks. Jeg vil argumentere for 

at CEB-ene på denne tiden var blant Brasils største interesseorganisasjoner.  

I Kapittel 6 har jeg sett nærmere på hvilke politiske temaer som engasjerte CNBB i 

årene 1985 og 1986. Ut fra primærkildene var det først og fremst spørsmålet om jordreform 

som opptok CNBBs ledelse og medlemmer i denne perioden. CNBBs engasjement for en 

 
295 Daudelin, Hewitt, «Approaches to studying churches and politics in Latin America», 316. 
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jordreform som ville komme jordløse bønder til gode, skapte kraftige og voldelige reaksjoner 

fra de store gårdeierne. I primærkildene fremkommer det mange beskrivelser av at kirkens egne 

medlemmer, som prester og andre, ble offer for voldelige angrep. De voldelige angrepene førte 

igjen til at CNBB valgte landfordeling som en av sine viktigste politiske saker. Med dette 

utfordret de selve hjørnesteinen for den politiske makten i Brasil: de store gårdeierne. Jeg mener 

CNBBs engasjement for jordreformen ble et veiskille for kirkens deltagelse i det politiske liv i 

Brasil.  

Mot slutten av 1985 hadde CNBB fortsatt ikke fått gjennomslag for sine to viktigste 

politiske kamper: en grunnlovgivende forsamling som opererte separat fra kongressen, og 

jordreformen. Jeg presenterer to forklaringer på dette. Disse forklaringene er ikke 

ekskluderende, men utfyller hverandre. Den første forklaringen på at de ikke lykkes, er at 

visepresident Sarney tok over etter president Neves’ død. Neves sto for mye av det samme 

politiske tankegodset som kirken gjorde, og med hans bortgang mistet de sin allierte. I 

motsetning til Neves hadde ikke Sarney noen bakgrunn i å kjempe for demokratiet. Han hadde 

heller ingen tilhørighet til partier knyttet til sosialdemokratiet eller sentrum-venstre fløyen. Han 

var et produkt av det brasilianske oligarkiet og hadde andre interesser og ble styrt av andre 

parametre. Den andre forklaringen på at CNBB ikke fikk større gjennomslag for sakene sine, 

er at de aktivt ble motarbeidet av Vatikanet og av noen av sine egne medlemmer. Under arbeidet 

med primærkildene fant jeg flere kilder som indikerer at ledelsen i CNBB måtte bruke mye tid 

og krefter på å håndtere diskusjonene om frigjøringsteologi og Leonardo Boff-saken. Samtidig 

måtte de i perioden bedrive en vanskelig balansegang, og kan ha ofret politiske saker til fordel 

for å unngå å bli oppfattet som en opponent til Vatikanets mer konservative linje. 

 I kapittel 7 har jeg sett nærmere på hvordan CNBB i 1986 valgte å engasjere seg i 

politiske saker på et enda dypere nivå enn tidligere. I 1986 publiserte også CNBB en omfattende 

handlingsplan for re-demokratiseringen, som ble nedfelt i dokumentet Por uma nova ordem 

constitucional. Gjennom å lese dette dokumentet forstår man at CNBB hadde en klar intensjon 

til å ta en aktiv rolle i nesten alle områdene staten hadde ansvar for. I samme dokument kommer 

CNBB med kommentarer og konkrete forslag til grunnlovsprosessen. Det virker derfor 

selvmotsigende når de innleder handlingsplanen med å slå fast at «det er ikke kirkens oppgave 

å fremlegge et detaljert forslag til grunnloven».296  Ved å engasjere seg i saker på et slikt 

detaljnivå, går CNBB fra å være en, i hovedsak, geistlig organisasjon til å ligne mer på en 

interesseorganisasjon og sivilsamfunnsaktør.  

 
296 CNBB, Por uma nova ordem constitucional (São Paulo: Ed. Paulinas. 1986), 3. 
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I denne oppgaven har vi sett at den katolske kirken videreførte praksisen med å være en 

aktiv aktør i det politiske liv også etter 1985, slik de hadde vært under militærdiktaturet. Vi har 

i denne oppgaven sett flere eksempler hvordan CNBB brukte sin privilegerte posisjon som 

landets største trossamfunn for å få gjennomslag for sakene sine. 

Rollen til CNBB endret seg ikke så mye i overgangsperioden. De jobbet fortsatt 

målrettet for å få gjennomslag for de politiske sakene sine. Det som imidlertid endret seg, var 

kirkens posisjonering i det politiske liv. I tillegg til en intern splittelse innad i CNBB og mellom 

CNBB og Vatikanet, ble CNBBs politiske engasjement utfordret av demokratiets nye 

institusjoner. Under diktaturet var kirken «for mektig til å bli avskrekket, slik politiske partier 

og fagforeninger ble. Kirken ble derfor en høyborg i kampen mot diktaturet».297 Høyborgen 

CNBB bygget for å beskytte diktaturets motstandere, ble imidlertid mindre relevant under 

demokratiseringsprosessen på 1980-tallet. Når den politiske situasjonen gikk mot en 

normalisering og det ble flere muligheter for demokratisk deltagelse, ble mange fristet til å gå 

til partiene, fagforeninger og andre forbund istedenfor å engasjere seg i den politiske debatten 

som ble ført i CEB-ene og kirken. 

 Den radikale endringen i maktbalansen innad i den katolske kirken og det brasilianske 

folkets nye muligheter for demokratisk deltagelse bidro til å svekke posisjonen CNBB hadde 

bygget opp siden 1970-tallet. Man kan kanskje si at de umulig kunne fortsette å beholde sin 

privilegerte rolle som en sentral politisk aktør når demokratiet ble gjeninnført. Det er imidlertid 

her viktig å understreke at jeg i denne oppgaven kun ser på en liten del av rollen og jobben 

kirken gjorde under overgangen til demokratiet. Forhåpentligvis bidrar oppgaven til å skape 

interesse for temaet og tidsperioden, noe som igjen kan bidra til å øke vår forståelse for 

forholdet mellom religiøse aktører og politikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
297 (min oversettelse) «[…] Mas a Igreja como um todo era poderosa demais para ser intimidada, como o foram 

os partidos políticos e os sindicatos. Ela se tornou um baluarte da luta contra a ditadura». Carvalho, Cidadania 

no Brasil: o longo caminho, (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013), 183 
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Forklaring av referansene til Comunicados Mensais (CM): I kildelisten finnes det en fullstendig 

oversikt over CM-ene som er blitt brukt i oppgaven. I fotnotene står det en kortere versjon med 

referanse til kildelisten. Et eksempel på en henvisning i en fotnote er «CNBB, CM februar 1986, 

397, 56». Opphavsperson (CNBB) står først, så kommer navn på kilde (CM februar 1986) og 

deretter nummeret på CM (397) og sidetall (56). 

 

Forklaring av de øvrige kildene: De er arkivert først etter et dokumentreferansetall. Etterpå er 

de delt mellom to forskjellige lagringsplasser i arkivet til CNBB. Den ene er forkortet som DB, 

mens den andre har forkortelsen AC. I tillegg til å vise til hvilken lagringsplass dokumentene 

er plassert i, er de også fordelt i hyller (forkortet med E pluss et tall), hylleplater (forkortet med 

P pluss et tall), esker (forkortet med C pluss et tall), pakke (forkortet med M pluss et tall).298 

Man kan bruke CNBBs offentlige uttalelse for jordreform i 1985 for å se nærmere på 

 
298 Disse forkortelsene samsvarer med de portugisiske navnene på hyller, hylleplater, esker og pakker. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1986/documents/hf_jp-ii_let_19860409_conf-episcopale-brasile.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1986/documents/hf_jp-ii_let_19860409_conf-episcopale-brasile.html
http://w2.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_en.html
http://w2.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850311_notif-boff_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850311_notif-boff_en.html


91 
 

arkiveringssystemet. Dette dokumentet er arkivert med dokumentreferanse 21602, DB, E63, 

P4, C292, M02 (dokumentreferansetall, lagringsplass, hylle, hylleplate, eske, pakke). Det er 

disse arkivreferansene jeg kommer til å bruke i fotnotene for å synliggjøre hvilke kilder jeg har 

brukt.  

 
- CNBB, «A preparação da constituinte e a nova constituição». April 1985. Dokument nr, 

21245. DB, E63, P8, C312, M03. 
 

- CNBB, «A preparação da constituinte e a nova constituição». April 1985. Dokument nr. 

21247, DB, E63, P8, C312, M03. 

 

-- CNBB. Comunicado Mensal(CM), januar/februar, nr. 386. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal(CM), mars 1985, nr. 387. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal(CM), april 1985, nr. 388. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), mai 1985, nr. 389. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), juni 1985, nr. 390. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), juli 1985, nr. 391. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal(CM),  august 1985, nr. 392.  

 

- CNBB. Comunicado Mensal(CM), september 1985, nr. 393. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal(CM), oktober 1985, nr. 394. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), november 1985, nr. 395. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), desember 1985, nr. 396. 

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), januar/februar 1986, nr. 397  

 

- CNBB. Comunicado Mensal (CM), september 1986, nr. 404. 

 
- CNBB. «Exigências cristãs de uma ordem política». 17.02.1977.  

http://www.cnbbo2.org.br/wp-content/uploads/2016/11/10-Exig%C3%AAncias-

crist%C3%A3s-de-uma-Ordem-Pol%C3%ADtica.pdf 

 

-CNBB. «Igreja e Constituinte: Subsídios para reflexão e ação pastoral». Oktober 1985. 

Dokument nr. 210111, DB, E63, P2, C276, M06. 

 

-CNBB. Por uma nova ordem constitucional: declaração pastoral. São Paulo: Ed. Paulinas, 

1986. 

 

http://www.cnbbo2.org.br/wp-content/uploads/2016/11/10-Exig%C3%AAncias-crist%C3%A3s-de-uma-Ordem-Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.cnbbo2.org.br/wp-content/uploads/2016/11/10-Exig%C3%AAncias-crist%C3%A3s-de-uma-Ordem-Pol%C3%ADtica.pdf
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- CPT (Comissao pastoral da terra). «Dossiê dos acontecimentos gerados com a criação da 

UDR na diocese, Reforma Agrária, Comissão Pastoral da Terra». Dokument nr. 24734, AC, 

E45,PO3, C39, M01. 

 

- Padin, Dom Candido. «Igreja, Constituinte e Constituições», 02.08.1985. Dokument nr. 

21864, DB, E63, P8, C311, M04. 

 

- PO (Pastoral Operária). «Eu sou constituinte. Cartilha da Constituinte». August 1985. 

Dokument nr. 211036, DB, E63, P2, C278, M03. 

 

 

Andre Kilder: 

- Dekret nr. 91.450, 8.07.1985. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-

91450-18-julho-1985-441585-publicacaooriginal-1-pe.html 

 

- Dekret nr. 91.766, 10.10.1985.   

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/servicos/publicacoes/pnra/i_pnra.pdf 

 

- Grunnlovsendring nr. 26 i 1985. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1980-

1987/emendaconstitucional-26-27-novembro-1985-364971-publicacaooriginal-1-

pl.html 
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http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais?fbclid=IwAR1Ol4lyW6abqLhxy9rtdBvHwbafUc_fFxqF1RsuTNxqB1_SIb8fJdp4xsg
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais?fbclid=IwAR1Ol4lyW6abqLhxy9rtdBvHwbafUc_fFxqF1RsuTNxqB1_SIb8fJdp4xsg
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais?fbclid=IwAR1Ol4lyW6abqLhxy9rtdBvHwbafUc_fFxqF1RsuTNxqB1_SIb8fJdp4xsg
https://www.transparency.org/en/press/brazilian-institutions-and-society-must-act-to-save-democracy-and-the-fight-against-corruption
https://www.transparency.org/en/press/brazilian-institutions-and-society-must-act-to-save-democracy-and-the-fight-against-corruption
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Vedleggliste: 

1 Bildet av omslag i «kirken og grunnloven: tilskudd til refleksjon og 

pastoral handling». 
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2 Bildet av omslaget av «Eu sou constituinte. Cartilha da Constituinte». 

 

 

 

 


