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Da filosofen Jürgen Habermas mottok Holbergprisen i Bergen i høst, var temaet for hans 

forelesning «Religionens rolle i offentligheten». De publiserte Muhammed-tegningene har 

aktualisert Habermas’ tema i en grad ingen kunne forutsett for et par måneder siden. 

    Habermas’ budskap i Bergen var at ikke-troende og troende må utvise gjensidig respekt. 

Toleranse overfor livssyn en selv er uenig i, er en grunnpillar i demokratiske samfunn, og 

demokratiet som styreform vil bare kunne anta en global karakter dersom toleransen vinner 

frem overalt. Habermas presenterer en normativ modell for hvordan ikke-troende og troende 

kan lære av hverandre innenfor en symmetrisk relasjon der ingen betraktes som overlegen 

eller underlegen. Det høres tilforlatelig ut. Men Habermas går lenger. Han fremholder at 

sekulære borgere må vise en særlig respekt for den eksistensielle betydningen som troen har 

for ange troende. Ja, han snakker sågar om nødvendigheten av en «selvrefleksiv overvinnelse 

av en sekularistisk tilhardnet og eksklusiv selvforståelse i moderniteten»; om en «kritisk 

overvinnelse av en sekulært begrenset bevissthet».  

    Påstanden er at verdensreligionene inneholder et semantisk potensiale, dvs. ressurser til å 

skape mening, som må erkjennes å utgjøre en inspirerende kraft for hele samfunnet. Derfor 

påligger det selv de mest overbeviste og hardnakkede ikke-troende å være åpne overfor den 

«ugjennomsiktige» kjerne i religiøs erfaring. Hvilket betyr at den «postmetafysiske» tenkning 

Habermas på programmatisk vis har søkt å utvikle i flere tiår, og som står i idetradisjonen fra 

den ytterst sekulære vestlige marxisme, ifølge Habermas anno 2005 må forholde seg 

«lærevillig og samtidig agnostisk» til religion. 

    I lys av den type «kritisk teori» (Adorno, Horkheimer, Marcuse) Habermas’ tenkning har 

vokst ut av, er det flere ting som overrasker. Han sier nå at det ligger et særlig ansvar på ikke-

troende om å vise den største respekt for at troende må kunne uttrykke sine overbevisninger i 

et religiøst språk og ved hjelp av religiøse begrunnelser, ettersom de ikke finner noen 

sekulære grunner for dem. Så selv om dialogen må ha en struktur preget av symmetri og 

gjensidighet, virker det som Habermas er mest opptatt av - eller sensitiv overfor - det «ikke-

oversettbare» ved religiøse overbevisninger. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at de ikke-

troende må strekke seg lenger enn de troende for at respekten Habermas snakker om skal 

ivaretas, slik at det sniker seg inn en ubalanse som skurrer i lys av den symmetrien Habermas 

fra starten av legger opp til. 

    Man kan hevde at det er noe sympatisk ved å stille større krav til seg selv enn til den andre 

part. Samt at det ligger en sympatisk gest av ydmykhet i stille seg åpen - som erklært ikke-



troende - overfor det verdifulle, ja sågar umistelige ved den troendes livsforståelse og 

erfaringer, betraktet som kilder til mening som alle, nettopp ikke bare de troende selv, bør se 

viktigheten av at eksisterer innenfor ellers erklærte «sekulariserte» samfunn. 

    Dette er vel og bra. Men det er grunn til å se Habermas’ appell om de ikke-troendes 

fredning av det særegne ved religiøse livssyn i et historisk og især politisk perspektiv. 1960- 

og ‘70-tallets utbredte tese om sekulariseringens fremmarsj og triumf i vår såkalte moderne 

verden, har lidd et i mange forståsegpåeres øyne høyst uventet skipbrudd. Religionen er 

tilbake - eller slår tilbake, og det med en intensitet og politisk sprengkraft som Habermas ikke 

kunne ane for bare få år siden.  

    Det er to mulige tolkninger her. Enten så var tesen om sekulariseringen historisk feil hele 

tiden; eller så hadde den mye for seg i en bestemt periode, bare at den nå viser seg feilaktig, 

fordi utviklingen har tatt en genuint ny vending. Legg så til at vi trenger å vite hvor i verden 

tesen var ment å gjelde; om den for eksempel hovedsakelig gjelder vestlige samfunn og 

dermed kristendommens - til forskjell fra f.eks. islams - utbredelse og oppslutning. 

    For min del er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at det er situasjonen skapt av (eller symbolisert 

ved) 11. september 2001 som danner det historiske bakteppet for Habermas’ påfallende 

interesse for religion. En ting er det sympatiske, og overveiende filosofiske, ved å 

argumentere ikke bare for toleranse og respekt, men sågar aktiv nysgjerrighet, overfor religiøs 

tro som umistelig kilde (kollektivt såvel som individuelt) til mening og identitet - selv i de 

mest sekulariserte samfunn, som for eksempel det norske. Noe annet er blandingen religion 

og politikk, med det eksplosive potensiale den har. 

    Det er dette siste som settes på spissen i striden om Muhammed-karikaturene. Som vi vet, 

det er svært mange moderate muslimer som reagerer med avsky på karikaturene, ganske 

enkelt fordi de støter det helligste i deres tro: Muhammed som forbilde, som ukrenkelig. Men 

så har vi et mindretall blant verdens muslimer som trekker ut i gatene, og et mindretall blant 

disse igjen som setter fyr på norske og danske flagg, antenner ambassader og truer mennesker 

på livet. Vi vet at denne volden ikke oppstår spontant, at den ikke er et stort, men til vanlig 

taust, flertalls verk - og vilje. Islamsk fundamentalisme har mange årsaker; blant mye annet er 

den også, slik Habermas sier et sted, et dekke for politiske motiver på begge sider. 

    Selvbesinnelsen Habermas tar til orde for blant vestlige lands ikke-troende, fremstår 

dermed i et skjerpet lys. Det handler om politikk. Selvbesinnelsen oppstår av nødvendigheten 

av selvkritikk. Eller med Habermas’ ord: «Et materialistisk Vesten møter andre kulturer - som 

for sin del er gjennomsyret av en stor verdensreligion - gjennom den provoserende og 

trivialiserende uimotståeligheten ved en nivellerende forbrukerkultur. La oss innrømme det: 



Vesten presenterer seg på en måte ribbet for enhver normativ kjerne så lenge Vestens 

opptatthet av menneskerettigheter bare handler om fremstøtene for å åpne nye markeder…».  

    To tanker i hodet: Vesten har verdifulle ideer og praksiser som kan være en genuin kilde til 

større frihet for undertrykte i dagens verden. Men menneskerettighetenes æra er kanskje over 

- allerede. Dette fordi «terrorisme» er blitt det nye politiske trylleformularet: trusselen som 

angivelig nødvendiggjør at menneskerettighetene innskrenkes - i «frihetens» navn. I denne 

situasjonen oppstår to farer: At troende rekrutteres til voldelige fundamentalistiske grupper, 

slik at troen politiseres med dødelige følger. Samt at ledende vestlige land (eller rettere: 

ledere) hevder at terrorisme årsaksmessig har mer med fundamentalister i troen å gjøre enn 

med skadevirkningene av Vestens globale dominans - forsterket på provoserende vis ved at 

Vestens selverklærte fremste eksportartikkel - ytringsfriheten - brukes (misbrukes) til å 

krenke det Vesten selv har gått tom for, men som fremdeles finnes hos verdens muslimer: 

forestillinger om det hellige. 

 


