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Abstract 
 
A Problem to Every Solution 
The Corrymeela Community, René Girard and the ambiguous pluralism 
 
 
The main purpose of this study is to examine how Girard´s ideas of society, culture and 
religion have become part of the reflexion in the praxis of Corrymeela Community through 
the work of Roel Kaptein and how this praxis can shed light over the work with dissonances 
of faith and values in education in RE, Social Studies and other subjects. 
In earlier publications I have studied how dissonances of faith and values can be 
understood in educational settings and in connection with issues of interreligious dialogue. 
The extensive discussion of how differences in culture, religion and value in a pluralistic 
society are to be analysed and treated in pedagogical reflexion seems to increasingly occupy 
actors in different parts of the educational system. It is obvious that these issues also are 
brought into focus as an important field of research. My main interest in this paper is to study 
how a reconciliation group in the middle of the conflict in Northern Ireland has developed a 
view of conflict reason and conflict resolution under the influence of the French researcher 
René Girard and what aspects of this study that can improve the reflection over pluralism and 
dissonances of faith and values in everyday praxis in education. 
For a period of more than a decade I have been in contact with actors in the peace process in 
Northern Ireland in connection to different educational projects. The attempts to analyse the 
different aspects of ”The Troubles” and the efforts to find ways out of conflicts and civil war 
are many and the literature on subjects related to these tragic history of social, cultural and 
religious conflicts is difficult to survey. An interesting and continuing reflexion on conflicts in 
relation to dissonances of faith and value has been carried out by the ecumenical group 
“Corrymeela Community”. It has its main centre in Belfast and the members are mainly lay 
people in different professions. The community is dispersed but meet regularly in the centre 
of Belfast or in a centre in Ballycastle up at the northern coast. 
René Girard is a member of the French Academy. In his books that touch upon Anthropology, 
Literature Theory, Philosophy and Theology he defends a hypotheses about “ Things Hidden 
Since the Foundation of the World”, as the title reads of one of his books. The conflicts 
among men must be understood in the light of a elaborated mimesis-theory, where the desire 
to acquire what the Other desires leads to rivalry and scapegoating. Cultures arise through 
rules and rituals as a way of structuring social life and thereby avoid the otherwise inevitable 
crises that lead to repeated scapegoating of individuals or groups. From analysing myths, 
literature of fiction and biblical texts he has developed the hypotheses to illuminate how 
conflicts are related to culture and religion. 
 
Key words: dissonances of faith and values, multiculturalism, education, difference, 
Corrymeela Community, René Girard, Northern Ireland, Christian ecumenism, reconciliation, 
conflict resolution
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“Ring the bells that still can ring. 

Forget your perfect offering.  

There is a crack in everything. 
 
That´s how the light gets in.” 
 
(Leonard Cohen) 

 

Förord 
 

Jag har i andra sammanhang skrivit om och intresserat mig för hur tros- och värdedissonanser 

kan förstås i utbildningssammanhang och i den s.k. ”religionsdialogen”.1 Den omfattande och 

bitvis mycket svåröverskådliga diskussionen om hur skillnader i människors kultur, religion 

och värdeuppfattningar ska analyseras och göras till föremål för pedagogisk reflexion, tycks i 

ökande grad sysselsätta utbildningsanordnare i olika sammanhang. Man kunde säga att 

pluralismen som problemområde och forskningsfält hamnat allt mer i fokus för didaktisk 

forskning; begreppen ”mångfald” eller ”pluralism” har visat sig vara mångtydiga i olika 

avseenden. Jag har i anslutning till denna problematik kommit att intressera mig för hur en 

nordirländsk ekumenisk kommunitet, i centrum av en våldsam samhällskonflikt, utifrån idéer 

hämtade från den franske tänkaren René Girard har arbetat med utbildning om konflikter och 

konflikthantering. En viktig fråga för mig när jag valt att skriva om detta har varit tanken att 

det är möjligt att en studie av denna grupps arbete kan kasta ljus över arbetet mera generellt 

med tros- och värdedissonanser i undervisningen i religionskunskap, samhällskunskap och 

närbesläktade ämnen. 

 

1994 besökte jag för första gången Nordirland. Det var i maj, tre månader före den första 

vapenvilan – den skulle inte komma att hålla! - proklamerades av IRA, den största av de 

nationalistiska paramilitära organisationerna. Fortfarande bevakades bostadsområdena i västra 

Belfast av brittiska trupper. Soldater i full stridsmundering fanns på gator och på hustak i de 

känsligaste områdena, gränslinjerna mellan de katolska och protestantiska bostadsområdena 

kring Falls Road och Shankill Road. Vår studiedelegation skulle studera konflikts- och 

                                                 
1  För en mera utförlig diskussion om dissonansbegreppet, se Björlin, 2006.  
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försoningmekanismer och se vad som fanns att lära för oss på hemmaplan. Den ökande 

mångfalden av tros- och värdeuppfattningar i Sverige började uppfattas som något som på 

lång sikt kunde skapa instabilitet och spänningar om inte kulturella skillnader beaktades i 

relationer inom och mellan trossamfunden och i skolans värld. Vi mötte aktörer i olika 

organisationer som på olika sätt verkade för att skapa hållbara ”community relations” i det av 

”The Troubles” (termen är naturligtvis ett understatement av en konflikt som dödat ca 3500 

personer och skadat tiotusentals andra såväl fysiskt som psykiskt) sönderslitna nordirländska 

samhället. 

 

Jag har nu under tretton år följt utvecklingen i Nordirland och hur den djupgående konflikten 

där har utvecklats. Försöken att analysera ”The Troubles” och att finna vägar ut ur konflikt 

och inbördeskrig är många och litteraturen om detta ämne är oöverskådlig. Men en del av det 

tankearbete som utförts och som berör hur tros- och värdedissonanser uppkommer och blir 

farliga och dödliga har utförts av aktörer inom Corrymeela Community, en ekumenisk kristen 

kommunitet. Den har sitt administrativa centrum i Belfast och sitt huvudkvarter i Ballycastle 

vid nordkusten men dess medlemmar är ”dispersed”, utspridda i hela samhället.  Det är 

huvudsakligen människor i den här kommuniteten som jag samarbetat med under studieresor 

med gymnasister i Västerås och studenter vid Uppsala universitet. Medlemmar i 

kommuniteten arbetar utifrån pedagogiska grundtankar som jag inte tidigare stött på och som 

jag fick en första teoretisk dos av genom en bok som publicerades strax före mitt första besök 

där 1994 och som jag då läste utan att riktigt förstå dess betydelse och roll för kommunitetens 

praxis.2 Den var skriven av Roel Kaptein ( + 1996), en holländsk psykoterapeut och teolog, 

sedan många år ”facilitator” i kommuniteten, och hade ett förord av den tänkare vars idéer 

boken utgick ifrån, René Girard. Under årens lopp kom min nyfikenhet på de idéer som 

presenteras där att öka i takt med att mitt eget intresse för hur dissonanser i tros- och 

värdefrågor behandlas och problematiseras i utbildningssammanhang i Sverige. 

 

René Girard, medlem av Franska Akademin, har i sina analyser inom antropologi, 

litteraturteori, och teologi pläderat för en hypotes om ”Vad som varit dolt sedan tidernas 

begynnelse”, som en av hans boktitlar lyder, och som berör uppkomsten av konflikter i ljuset 

av myter och religioners sätt att inverka på människans kultur. Kring hans idéer har en stor 

                                                 
2 Begreppet praxis används i uppsatsen i en tämligen osofistikerad mening, som beteckning på enheten av 
praktik och den teoretiska reflexion som har uppstått i och är knuten till denna praktik. 
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diskussions- och kommentarlitteratur vuxit fram, framförallt i Europa och USA. Den är 

kanske störst i den akademiska kontexten och där framförallt bland teologer.3  

Men för mig har den praktiska och pedagogiska tillämpningen, så som den gestaltats i 

Corrymeela Community, stått i centrum för intresset. Den belyser enligt min mening det 

mångtydiga förhållningssätt till skillnad som kännetecknar undervisning om tro- och 

värdefrågor i den svenska undervisningskontexten. 

 

 

Inledning 
 

Inledningen är disponerad så att jag först beskriver den pedagogiska utgångspunkten för min 

studie, sedan ”The Troubles” och Corrymeela Community och sist René Girards tankar. 

 

Tros- och värdedissonanser 

 

Jag har i ett annat sammanhang visat att de grundläggande värden som i styrdokumenten för 

den svenska skolan anges som ”värdegrund” vanligtvis inte motsägs av någon men ändå är 

problematiska som lagtext i ett styrdokument (Björlin, 2006). I den konkreta undervisningen 

om tro och värden är referensen hos begrepp som ”människolivets okränkbarhet”, ”individens 

frihet”, ”integritet”, ”lika värde”, ”jämställdhet”, ”tolerans” och ”icke-konfessionell” inte bara 

vag utan mångtydig i olika avseenden och i olika grad. I ett konferenspaper, framlagt vid 

NFPF i Oslo 2005, ger jag exempel på områden där denna konkreta dissonans kan bli påtaglig 

i religionskunskapslärares konception av värdegrunden (Björlin, 2005).  

 

Jag argumenterar vidare för att den hållning som läroplanen i de här avseendena kräver av 

läraren kan innebära ett slags sekularistisk neutralitet som förhållningssätt till de olika 

livsåskådningarna, något som resulterar i en pedagogik som håller ett avstånd till 

undervisningsinnehållet som gör undervisningen deskriptivistisk och objektivistisk och 

implicerar en ”ovanifrånhållning” till de tros- och värdeuppfattningar som är föremål för 

undervisning. Den objektifiering av den Andres tro som ligger i en sådan icke-konfessionell 

                                                 
3 I källförteckningen finns exempel på några websidor som kan ge en uppfattning om hur omfattande 
diskussionen är och var tyngdpunkten tycks ligga.  
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undervisning riskerar att leda till något jag vill kalla en avståndspedagogik (Björlin, 2006). 

Finns det en sådan position utanför tro – och värdesystemen där allt kan ses i en neutral 

belysning? Några brittiska forskare formulerar problemet så här: 

 
 ” These disagreements and differences, which are prominent in liberal democratic societies, are ´significantly 

controversial´. They generate concern about how educational influence aimed at all members of society 

regardless of their various differences can be justified. Values such as respect, toleration, and mutual recognition 

must be taken into account when considering the introduction of matters that are ´significantly controversial´ into 

the curriculum of the common school.” (Alexander & McLaughlin, 2003, s 363) 

 

En reträtt från en icke-konfessionell undervisning om tro och värden skulle kunna vara en väg 

att lösa problemen, något som en del kunde se som en utväg ur svårigheterna. Denna väg 

kommer jag inte explicit att försöka ge skäl emot, även om jag hoppas att den här uppsatsen 

kan ses som ett bidrag till diskussionen om hur den icke-konfessionella undervisningen kan 

utvecklas i vissa avseenden. Att undervisa om mångfalden av tros - och värdeföreställningar 

är samtidigt att undervisa i en pluralitetskontext, påpekar Geir Skeie (Skeie, 2002). Han visar 

att det handlar om två slags mångfald som har ökat i samhällen som de västeuropeiska: De 

traditionella religionerna har för det första accentuerat sin identitet och sin närvaro (t ex 

islam), och för det andra stöder han sig på Giddens i beskrivningen av ett annat slags 

mångfald där ”…the individual life-world too is pluralised and identity has become a major 

and time-consuming project”. Dessa parallella processer utmanar samhället att i den växande 

pluraliteten skapa en enhetlighet, en bas för värden och demokrati. Det så ofta åberopade 

begreppet mångkulturalitet (”multiculturalism”) visar sig i den här bemärkelsen vara 

mångtydigt. 

 

 Den s k värdegrundsdebatten tycks i grund och botten handla om den känsliga balansen 

mellan att såväl visa på gemensamma intressen mellan människor, likheter i behov och krav 

på ett drägligt liv tillsammans med andra, som att verka för att skillnader får komma till ytan, 

inte bara som perifera ytfenomen ovanpå en solid likhet i tro och värden utan som i grunden 

olika förhållningsätt.  Om detta ska vara möjligt krävs också att man problematiserar hur det 

polykulturella samhället och dess skolor ska ses med avseende på en sådan balansakt4. Hans-

                                                 
4 Ordet mångkulturell är mångtydigt. Det kan betyda såväl mångkommunitarism som etnisk, kulturell och 
religiös mångfald med öppenhet för individen att röra sig in i eller ut från grupper eller åskådningar. Jag 
använder, i Baumans efterföljd, ordet polykulturell för att urskilja den senare betydelsen (Bauman, 1999). En 
omfattande genomgång och diskussion av begreppet mångkultur ryms inte inom ramen för denna uppsats. Ett 
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Ingvar Roth har diskuterat den pluralitet, den mångfald, som kan ses som skapare av den 

dissonans som vi här har att göra med, och han gör en distinktion mellan positiv och negativ 

mångfald (Roth, 2005). Den positiva pluraliteten är en önskad mångfald som i olika 

avseenden tycks gynna deltagarna från olika kulturellt, etniskt eller religiöst definierade 

grupper. Den negativa pluraliteten är däremot påtvingad och leder till ökad dissonans. Han 

inför också begreppen avstånd och närhet ifråga om grupper med olika kulturell eller religiös 

bakgrund och menar att avstånd till den Andre kan vara önskat eller oönskat; närhet till den 

Andre kan vara önskad eller oönskad. Han använder sedan parametrarna för att diskutera 

olika aspekter av begreppet ”integration” och finner att negativt avstånd är det som 

kännetecknar vad vi ofta menar med segregation ( i boende, skola, arbetsliv m m); positivt 

avstånd blir då en för enskilda eller grupper önskad autonomi och självständighet. En negativ 

närhet blir i det här avseendet ett assimilationstryck som kan ta sig olika former där det 

gemensamma är att grupper och individer tvingas samman mot sin önskan; de behandlas som 

”lika” och man förbiser skillnad. En positiv närhet skulle kunna stå för innebörden i vad som 

brukar menas med en ”lyckad integration” där grupper och individer önskar vara del av en 

polykulturell kontext och ser de möjligheter och den utveckling som ett deltagande kan 

innebära.  

 

Jag har i det här sammanhanget inte för avsikt att vidare diskutera begreppet integration. Jag 

menar däremot att den polykulturella skolan, vars förutsättningar med Roths terminologi 

kunde beskrivas som en skola där positiv närhet och positivt avstånd eftersträvas, kräver en 

ökad pedagogisk reflexion kring problemen med tros- och värdedissonanser och hur dessa ska 

betraktas i undervisningssammanhang av olika slag. Hur ska skolan möta de fenomen som en 

ökad känsla av negativ närhet kan föra med sig med, i form av assimilationstryck och 

ignorans av minoriteters livsvärld ? Kan å andra sidan en ökad bostadssegregation och 

skolsegregation med religiösa-kulturella förtecken också medföra risker för den andra 

ytterligheten; vilka följder för undervisning och skola har det som här har kallats ”negativt 

avstånd” i form av isolering eller marginalisering? Vilka krav ställs, omvänt, på en 

undervisning som skapar förutsättningar för såväl närhet som avstånd i positiv bemärkelse, 

alltså såväl en fungerande och av individen eller gruppen uppskattad gemenskap med respekt 

för skillnad, som en individuell eller gruppbaserad autonomi och integritet? 

 

                                                                                                                                                         
europeiskt perspektiv på mångkultur och citizenship diskuteras t.ex.i Modood&Triandafyllidou&Zapata-Barrero 
(2007). Begreppets politiskt-teoretiska implikationer behandlas utförligt i Parekh (2006).  
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I sökandet efter insikter om de frågeställningar som berörts inledningsvis har jag letat i ett 

annat sammanhang och i en kontext där just sociokulturella och religiösa skillnader skapat 

stora samhällsproblem och som tvingat fram en reflexion kring dessa frågor; bland aktörer i 

den nordirländska fredsprocessen. Jag ska därför, innan jag närmare presenterar syftet och 

frågeställningarna för undersökningen, ge en kort orientering om den nordirländska 

konflikten, den kommunitet som jag arbetat med, och till sist om René Girard vars idéer har 

en central roll i uppsatsen. 

 

” The Troubles” och Corrymeela Community 
 

Historiska notiser 
 

Sedan 1960-talets slut har ca 3500 människor dödats och tiotusentals människor skadats 

fysiskt och psykiskt på grund av ”The Troubles”. Trots vapenstillestånd och fredsavtal 

fortsätter den politiska och kulturella och religiösa sekterismen att djupt prägla 

samhällsutvecklingen (McKittrick,& McVea, 2001). 

 

Det som utspelat sig under de senaste 35 åren alltifrån medborgarrörelsens aktiviteter i slutet 

av 60-talet, har en förhistoria som kan spåras till den medeltida utvecklingen av ett Irland som 

successivt koloniserades av England ( Elliott, 2000). Från att engelsmännen från början haft 

ett fäste på ön, framförallt kring Dublin med omnejd, koloniseras Irland på 1600- talet och 

den inhemska befolkningens keltiska och katolska kultur trängs tillbaka till förmån för 

engelska och skotska immigranternas livsstil, tro och kultur. ”The Plantation” som kulminerar 

i början av 1700-talet, sker i skyddet av de speciallagar som förbjuder den inhemska 

befolkningen att fritt utöva sin tro och som begränsar irländarnas möjlighet att äga och utöva 

politiska ämbeten. I detta sammanhang skulle det leda för långt att gå in på det långa förspelet 

till ”The Troubles”. Några korta påminnelser får räcka. 

 

När Irland i början av 1920-talet frigjorde sig från England efter uppror och krig, så förblev 

den största delen av den norra provinsen, Ulster, en del av United Kingdom (Storbritannien 

och Nordirland). Den irländska republikanska armén intensifierade kampen för att även denna 

del av ön skulle höra till republiken Irland, men katolikerna var i minoritet och alliansen 

mellan den protestantiska majoriteten och den brittiska armén kunde hålla läget under 
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kontroll. Under en lång följd av år, från mitten av 1920-talet ( efter en period av inbördeskrig 

och exkludering av de revolterande nationalisterna från arbetsplatser och offentliga tjänster) 

och fram till slutet av 1960-talet styrdes provinsen av en politiskt sett stabil majoritet inom 

ramen för den ”home rule”-relation som man hade till Westminster i London. Stormont, det 

lokala parlamentet stängdes under perioder under The Troubles och under sådana perioder, 

senast från 2003 till maj 2007, styrde istället en särskild Nordirlandminister i regeringen i 

Westminster över provinsen.  

Protester mot bl.a. det man betraktade som orättvisor inom valkretsindelningar och inom 

universitetsutbildningen ledde till bildandet av NICRA ( Northern Ireland Civil Rights 

Association) 1967. Fredliga nationalistiska demonstrationer bemöttes av aggressiva 

våldsaktioner från paramilitära organisationer inom den lojalistiska majoriteten och 1969 satte 

britterna in militär för att stabilisera läget. Men det hela förvärrades och en negativ vändpunkt 

kom med ”The Bloody Sunday” 1972 då medborgarrättsdemonstranter i Derry sköts ner av 

brittiska soldater. Parlamentet stängdes och soldaterna och den i stort sett protestantiska 

poliskåren stod nu mot IRA, den republikanska armén. IRA hade skapats som militär 

organisation under Irlands befrielsekrig mot England och fick nu ett uppsving i den norra, 

ännu ej ”befriade” delen av ön. Förutom alla mord där paramilitära grupper på båda sidorna 

bar ansvaret så tillkom också en interneringslag som gjorde det möjligt att låsa in människor 

under lång tid utan rättegång ( Holland,1999, McKittrick& McVea,2001). 

 

 Först under 1990-talet gick striderna in i ett lugnare skede och i augusti 1994 kom IRA:s 

första vapenvila och några av de protestantiska paramilitära organisationerna följde efter. 

1998 slöts ett fredsavtal som ledde fram till att parlamentet öppnades men många av 

klausulerna i uppgörelsen ledde till fortsatta stridigheter där våldsnivån visserligen inte 

återgick till tidigare nivå men ändå inte ebbade ut helt. I maj 2007 öppnades Stormont igen – 

en länge eftertraktad ”devolution” -  och de största partierna, Democratic Unionist Party på 

den protestantiska sidan med Ian Paisly i ledningen som First Minister och Sinn Fein på den 

katolska sidan med Martin McGuiness som Deputy First Minister ska dela på de viktigaste 

posterna i den exekutiv som utgör den lokala regeringen. 

 

Det finns olika sätt att beskriva konflikten på och terminologin speglar olika perspektiv. Om 

man utgår från de olika kristna traditionernas perspektiv så beskrivs den som en kamp mellan 

protestantisk och katolsk tradition. Väljer man att se dem ur det nationella perspektivet så 

handlar det om nationalister som vill ena alla irländare under en flagga och unionister som vill 
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hålla fast vid United Kingdoms enhet. Den politiska infallsvinkeln ger snarast vid handen att 

republikaner (Irlands konstitution) står mot lojalister (lojala med den brittiska kungamakten). 

De tre dikotomierna överlappar oftast men inte alltid.  

 

Som ett exempel på hur den samhälleliga strukturen har utvecklats på grund av den historia 

som här tecknats kan nämnas att skolsystemet är nästan helt segregerat. Endast ca 5% av 

barnen går i skolor som är ”integrerade” – som skapats av föräldrar och aktörer som kvoterar 

in elever från de båda traditionerna – ca hälften av 95% av eleverna går i statliga skolor, 

nästan helt befolkade av protestantiska elever och lärare; den andra hälften finns i katolska 

skolor med katolska elever och lärare. Bostadssegregationen är mycket stark, särskilt i delar 

av städerna Belfast och Derry, där höga murar skiljer de olika stadsdelarna åt. 

 

Detta är i korta drag den samhälleliga situation som Corrymeela Community har verkat i och 

har tvingats förhålla sig till under fyra decennier. Jag går nu över till att kort presentera 

kommuniteten. 

 

Corrymeela Community 
 

Corrymeela Community består för närvarande av närmare 200 medlemmar som avger ettåriga 

löften att ställa sin kapacitet till förfogande för att utifrån en kristen identitet arbeta för fred 

och försoning i ett samhälle präglat av mångårig social, kulturell och religiös konflikt. 

Kommuniteten, som verkat sedan 1965, är en s k dispersed community. Medlemmarna lever 

”utspridda” i samhället, d v s har ingen klausur och består till största delen av lekmän, inte 

präster eller teologer. De arbetar hel- eller deltid i olika civila yrken och ger 

kommunitetsarbetet den största delen av sin fritid. Medlemmarna tillhör båda sidorna i ”The 

Troubles”; protestanter och katoliker försöker att tillsammans verka för att det ska vara 

möjligt att leva tillsammans med skillnad i ett samhälle som under lång tid utvecklat 

sekteristiska och separatistiska drag. 

 

Kommuniteten, som har två centra, ett i Belfast och ett uppe vid nordkusten i den lilla staden 

Ballycastle, har utvecklat olika verksamheter för att motverka våldet och sekterismen. En 

analys av organisationens hemsida, dess olika programmatiska texter och en genomgång av 

ett antal årgångar av dess tidskrift ”Connections” ger vid handen att den vill: 
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-  utgöra en ”safe space” åt människor som drabbats av konflikten 

 

- vara en mötesplats för människor från de båda sidorna i konflikten 

 

- vara en ”think tank” för fredsforskare och ”community workers” 

 

- vara ett forum för reflexion kring konfliktlösning 

 

- utveckla metodiken i skolor, församlingar och i andra utbildningssammanhang 

 

- genom böcker, sin tidskrift ”Connections”, artiklar i olika sammanhang, seminarier och 

konferenser, föra en diskussion om sambandet politik, kultur, religion och konflikt 

 

- utifrån en kristen, ekumenisk position, analysera hur religionen kan ses kopplad till såväl 

konflikts- som försoningsprocesser. 

 

- genom sina täta internationella kontakter i Europa och USA, men också med länder som 

Japan och  Sydafrika, verka för ökad insikt om hur människor ska kunna finna vägar att leva 

tillsammans med skillnad utifrån begrepp som mångfald, rättvisa och ömsesidigt beroende 

(”diversity, equity, interdependence” är tre ord som ofta återkommer och som står som 

nyckelord för en av de organisationer i Belfast som leds av en av de ledande medlemmarna i  

Corrymeela). 5

 

Under 1980-talet kom organisationen att utveckla idéer som härrörde ur kontakten med en 

grupp i Holland som man inlett ett samarbete med i slutet av det dramatiska 70-talet. Idéerna 

hade sitt ursprung i René Girards tankar och jag övergår nu till att säga några ord om honom. 

René Girard 
 

Under 1970-talets slut kom en holländsk teolog och psykoterapeut, Roel Kaptein, att anlitas 

som föreläsare och ”medtänkare” i kommunitetens ”think tank”. Han arbetade tillsammans i 

andra sammanhang med René Girard, fransk litteraturvetare, antropolog och kulturkritiker, 

                                                 
5 ”Connections”  årg 2000-2006. Se även kommunitetens hemsida: www.corrymeela.org 
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och tankarna i några av hans böcker, särskilt ”Violence and the Sacred” kom att påverka 

analysarbetet i Corrymeela. Girards inflytande har blivit allt starkare genom hans senare 

böcker, t ex. ”Things Hidden Since the Foundation of the World” (Girard, 1987).  Girard är 

sedan 2005 medlem av Franska Akademin och diskussionen om hans ”filosofi” (jag undviker 

helst ordet eftersom han är en tänkare som knappast kan sägas höra hemma i något entydigt 

fack) diskuteras nu över hela världen, kanske framför allt som ovan nämnts bland teologer. 

1993 utgavs boken ”On the Way of Freedom” (Kaptein, 1993). Författare var Roel Kaptein 

och texten skrevs i samarbete med Duncan Morrow, ledande medlem i kommuniteten. 

Förordet skrevs av René Girard och det inleds med följande kraftfulla ord: 

 
”The book you are about to read is full of penetrating insights about the strange ways of human desire and the 

conflicts it generates, not only among nations but among neighbours, and inside ourselves as well.” ( Kaptein, 

1993a) 

 

Boken är ett försök att med hjälp av Girards tänkande utveckla reflexionen kring konflikters 

samband med kultur och religion, särskilt med fokus på den nordirländska konflikten. Arbetet 

med Girards idéer resulterar bl a i skapandet av en samtalsmetodik inom kommuniteten och i 

produktionen av studiematerial för ”cross community groups” (grupper sammansatta av 

personer från de båda sidorna i konflikten). De begrepp som möter när man talar med 

medlemmar i den grupp inom Corrymeela Community som framförallt inspirerats av de här 

tankarna, ”The Mill Group”, är scapegoat och mimesis. 6

Girard menar att religion från början är en beståndsdel i all kultur. Hans antropologi bygger 

bl.a. på en kritik av Hegel och Freud (den ene härleder kulturens bas ur ”erkännandet” i den 

ömsesidiga relationen mellan herre-slav; den andre ur ”begäret” som subjektet riktar mot den 

andre) och Girard hävdar i stället att människans handlande som samhällsvarelse bygger på 

mimesis (”efterbildning”, i Aristoteles mening snarare än Platons) där individens inlärning 

och utveckling efterbildar hennes ”modeller” och hennes begär styrs av den andres begär och 

att det är i begäret att vilja ha och göra det som andra vill (” interdividualismen”, Girards 

nyskapade begrepp) som konfliktanalysen måste ta sin början (Kemp, 2005, Fleming, 2004). I 

sina många analyser av myter visar han att dessa ofta döljer och täcker över det våld som 

kulturen och samhället ytterst har byggts på. Genom offret av syndabockar, oftast tämligen 

godtyckligt valda, skapas en harmoni, en ordning som är typisk för kulturens relativa 

                                                 
6 The Mill Group är ett namn på en grupp som huvudsakligen består av medlemmar i Corrymeela. Den började 
med regelbundna möten på 1980-talet och fortsätter sina diskussioner idag.  

 13



stabilitet. Denna stabilitet hotas av kaos om kulturen inte förmår hålla mimesis – begäret på 

plats och rivaliteten (om ting, människor, livsstilar, land osv) tillåts bryta fram. I ett sådant 

läge krävs nya syndabockar som måste drivas ut för att ett nytt equilibrium ska uppstå. 

 

Han läser Bibelns olika delar i ljuset av sin kulturanalys och finner att hela Bibeln avspeglar 

denna spänning mellan myt och uppenbarelse (Girard, 1987). Syndabockandets gud (den 

grymme och straffande, som kräver offer och utkräver hämnd osv) kontrasteras mot 

syndabockarnas gud (den gud som ställer sig på de svagas och utkastades sida) och 

dissonansen går mot ett slags upplösning i Kristushändelsen, där guden själv är en scapegoat 

som mördas av mobben. Den kristna uppenbarelsen är enligt Girard detta tydliggörande och 

ger ett slags insikt om ett sätt att leva i kulturen i medvetande om mimesis-mekanismen och 

scapegoating-mekanismen och om en gud som är de utsattas, de svagas gud (något som 

Nietzsche insåg och avskydde). 

 

Rubriken som jag gett min undersökning, ”Ett problem för varje lösning” kan förhoppningsvis 

nu ha förtydligats. Om ett grundläggande mänskligt drag är att vi är ”interdividuella” och 

mimesisbegärets mekanism (”the desire of mimesis”) styr vårt handlande, något som utgör en 

förutsättning för uppfostran – positiv mimesis -  men också för våld och rivalitet, så riskerar 

varje ”lösning” att skapa nya syndabockar och därigenom en ny ”kultur” med en ordning som 

måste upprätthållas med våld (i någon form).  

 

 En medvetenhet som kommit att prägla medlemmarna i Corrymeela är att de själva är 

indragna i syndabockande av andra genom sitt fredsarbete, t.ex. av de paramilitära aktörer 

som deltar i den väpnade kampen (se t ex samtalen med F och D senare i uppsatsen). 

Mekanismen kan ses i funktion i vardagen i mindre spektakulära eller våldsamma 

sammanhang; i organisationer, på arbetsplatser och i vänkretsen.  

 

Min introduktion, som syftat till att orientera läsaren om bakgrunden till uppsatsen, är härmed 

till ända och jag övergår nu till att beskriva det närmare syftet med min studie. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är ett försök att bidra till diskussionen rörande skillnad 

i tros- och värdefrågor i undervisningssammanhang i den pluralistiska kontext som den 

svenska skolan arbetar i genom att undersöka hur människor i en skarp situation av dissonans 

kring tro och värden i en annan del av Europa har tänkt och handlat. Det är i mötet med 

Corrymeela Community´s  arbete inom ramen för den nordirländska fredsprocessen som 

intresset för René Girard har växt fram. Skärningspunkten mellan Corrymeela och Girards 

tänkande är med andra ord det forskningsobjekt som intresserat mig här som en referenspunkt 

för reflexionen över tros- och värdedissonanser i den svenska skolkontexten.  

De forskningsfrågor som här kunde bäst konkretisera syftet är:  

 

- Vilka är huvudtankarna i René Girards kulturkritiska analys och Roel Kapteins tillämpning 

av dessa på den nordirländska kontexten? 

-  Hur kan Girard/Kapteins tankearbete ses konkretiserat i Corrymeelas praxis  genom 

tillskottet av denna reflektion? 

- På vilka sätt kan undersökningen av erfarenheterna i Corrymeela bidra till diskussionen av 

tros- och värdedissonanser i den  svenska kontexten, som t ex  undervisningen i 

religionskunskap?  

 

Några begränsningar är viktiga att klargöra här. Den pedagogiska debatten kring 

”värdegrunden” i den svenska skolan är ett vidsträckt landskap och jag knyter i det här 

sammanhanget bara an till det gränsområde som vätter mot etik, polykulturella 

frågeställningar i skolans värld och interreligiös dialog.  

När det gäller Corrymeela Community så har jag ingen ambition att här ge en helhetsbild av 

kommunitetens historia och verksamhet. Jag är intresserad av en specifik aspekt av den, 

nämligen implementeringen av Girards hypotes i förståelsen av den konflikt man lever med 

och försöker förstå och handla i. Corrymeela Community har under årens lopp haft en mycket 

omfattande agenda och jag har inte haft någon ambition att ge en uttömmande bild av denna.7  

Den internationella diskussionen om Girards idéer är omfattande. Det finns många vägar och 

gränder som leder ut från det girardianska tanketorget, spår man lätt kunde frestas att följa. 

                                                 
7 För den som vill skaffa sig en bild över Corrymeelas totala verksamhetsfält och även få kommentarer till 
nuläget i Nordirland är organisationens hemsida värdefull: www.corrymeela.org. Se även avsnittet om 
Corrymeela i kapitlet ”Forskningsöversikt”. 
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Jag har försökt så långt möjligt undvika att förlora mig i dem i det här sammanhanget. Girards 

betydelse för den teologiska diskussionen om Kristushändelsens egentliga innebörd är en 

sådan större väg, eller snarast en boulevard. Den kristna försoningslärans olika innebörder är 

sedan kristendomens äldsta historia en av de mest omstridda. Girard har här startat en 

diskussion som växer och som kan följas på Internet i olika riktningar. En annan, något 

mindre gata som vindlar ut från torget är den kunskapsteoretiska problematikens väg. Vad för 

slags teori är det som Girard företräder (McKenna,1992)? 

En lika spännande och svårfarbar väg utgörs av frågan hur Girards antropologiska hypotes 

förhåller sig till andra antropologiska och psykologiska teoribildningar. Ytterligare en 

frestelse, slutligen, skulle vara att följa Girards tänkande i ljuset av freds- och 

konfliktforskningens gatubelysning. Alla dessa frestelser har jag försökt att motstå. Det 

centrala är hans hypotes om hur konflikter uppkommer och utvecklas till kris, ”lösning” och 

syndabocksmekanismen i detta förlopp; kort sagt den del av det girardska tänkandet som jag 

funnit vara central för medlemmarna i Corrymeela i deras praxis i mitten av en svår 

samhällskonflikt. 

 

Metodiskt 
 

Jag vill ringa in undersökningsmetodiken med hjälp av följande begrepp: metodisk 

pragmatism, case-study-metodik, kvalitativ och hermeneutisk inriktning (Molander, 2003, 

Stake, 1995, Kvale, 1997). En komprimerad beskrivning av relationen mellan dessa kunde 

formuleras sålunda: Jag söker selektivt efter insikter som kan belysa de frågor som jag vill 

arbeta vidare med. Jag väljer ett ”fall” som jag studerar genom triangulering (litteraturstudier, 

kvalitativa intervjuer och egna iakttagelser) utifrån min förförståelse av problematiken och 

hoppas kunna använda insikter från ”fallet” för att med förhoppningsvis förbättrade 

”teoretiska glasögon” återvända till den pedagogiska reflexionen som var utgångspunkten för 

min undersökning.  

 

Undersökningen genomförs för det första utifrån pedagogisk litteratur med relevans för 

forskningsområdet, texter om och från medlemmar i Corrymeela Community och om ”The 

Troubles”. Jag har nämnt några källor till Corrymeelas utveckling och idéer i kapitlet 

”Forskningsläget”. Här vill jag nämna de texter som varit av vikt för att förstå hur Girards 

tankar konkretiserades i den nordirländska kontexten. Först och främst är det den bok som 
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tycks summera ett decenniums arbete med Roel Kaptein som aktör i kommuniteten: ”On the 

Way of Freedom” (Kaptein,1993a). Jag har också studerat den ”protoversion” av texten som 

finns bevarad i manusform från en tid sex år före publiceringen. 

 Roel Kaptein höll också en föreläsning vid The Queens University 1985 som finns utgiven i 

tryckt form, ”Freedom in Relationships” (Kaptein 1993b) Föreläsningen ger, liksom ovan 

nämnda bok, i koncentrerad form, en översikt över Girards idéer, presenterade för en 

nordirländsk publik.  

 

Girards huvudtexter har varit viktiga för att förstå hans teorier. Kommentarlitteraturen har jag 

berört i avsnittet om forskningsläget. De verk av Girard som jag använt är ”Violence and the 

Sacred”, ”Things Hidden Since the Foundation of the World” och ”The Scapegoat” Girard, 

1987, 1989 och 2005).  Naturligtvis finns det flera böcker av Girard som kunde ha använts, 

men jag har nöjt mig med dessa som kommentarlitteraturen oftast hänvisas till. Två 

samlingvolymer med utdrag ur Girards verk har getts ut: av James G. Williams: ”The Girard 

Reader” (Williams,ed. 2005) och - för första gången en presentation av några texter av Girard 

på svenska -  ”Syndabocken” ( Girard, 2007) 

 

Genom inspelade samtal med medlemmar i Corrymeela Community, alla deltagare i de 

samtalsgrupper som arbetade med Kaptein utifrån Girards idéer, har jag fått viss insyn i hur 

arbetet såg ut i praktiken och hur de personligen uppfattar kommunitetens och deras egen 

praxis ( samtal med A- F). Samtalen genomfördes i november 2006 i Belfast och spelades in 

på minidiscar. De genomfördes i hemmiljö och utan andra personer närvarande. Alla kände 

mig sedan tidigare och jag informerade dem i början av samtalet om mitt syfte med samtalet 

och hur jag avsåg att använda deras information.  Alla utom ett samtal, det med B som 

genomfördes på personens förstaspråk svenska, gjordes på engelska och referaten och citaten 

av dessa har jag gett en svensk språkdräkt. Syftet med dessa försiktigt strukturerade intervjuer 

var att komma närmare den pedagogiska praxis som utvecklades i kommuniteten genom att 

människor som deltagit i arbetet gav sina personliga intryck av detta och hur det påverkat dem 

i deras verksamhet i övrigt.  

 

Mina samtalsfrågor har varit: Vilken är din bild av hur inflytandet från Girard/Kaptein har 

påverkat ditt arbete inom Corrymeela? Hur arbetade ni i gruppsessionerna? Andra viktiga 

iakttagelser i relation till detta som du vill förmedla?  
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Jag väljer att beskriva de inspelade samtalen med medlemmar i Corrymeela som just – samtal. 

Man kunde kanske beskriva dem som ”kvartsstrukturerade” intervjuer eftersom beskrivningen 

”halvstrukturerade” nog antyder för mycket av en fråga-svar-struktur i samtalen ( Kvale, 

1997, Thomsson, 2002). Personerna har utifrån några få styrande frågor från mig, berättat om 

sina erfarenheter av Roel Kapteins arbete och jag har sedan sammanställt ett slags redigerad 

svensk version av deras berättelser. De är att i sammanhanget betrakta som personliga 

skildringar av hur de själva minns Kapteins arbete och hur de påverkats i sin syn på sig själva 

och sitt engagemang i Corrymeela. De har i det stora hela samstämmiga skildringar av 

gruppsessionerna med Kaptein. Jag har valt att lyfta in någon del av ett samtal i den mån den 

kastat ljus över någonting som inte framgår på annat sätt i redovisningen.  

Mina två metodiska huvudvägar har alltså varit: 

I Analys av relevant litteratur ( om vissa pedagogiska frågor, om ”The Troubles”, 

Nordirland, av och om René Girard)  

II Samtal – försiktigt strukturerade - med medlemmar i Corrymeela Community 

 (bevarade i minidiscform) 

 

Jag vill också tillfoga att jag vid några tillfällen under vistelser i Nordirland själv deltagit i 

seminarier där Girards/Kapteins begrepp kommit till användning. Denna erfarenhet och andra 

iakttagelser under återkommande vistelser vid kommuniteten torde också bidra till 

undersökningens karaktär. 

 

Forskningsläget 
 
Jag disponerar forskningsöversikten så att jag först knyter an till relevanta delar av den 

svenska pedagogiska diskussionen om ”pluralismen”. Jag gör sedan en översikt över litteratur 

om den nordirländska konflikten och om Corrymeela. Till sist beskriver jag hur Girard har 

kommenterats i avseenden som har relevans för den här undersökningen. 

 

Pedagogik och dissonans 

Den svenska diskussionen 
 
Den pedagogiska utgångspunkten för undersökningen, starten i min metodiskt – pragmatiska 

ansats, är försöket att förstå vissa fenomen i den svenska undervisningskontexten . Sedan 
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införandet av de läroplaner som styr den svenska skolan sedan 1994 och de diskussioner som 

föregick dessa så har begreppet ”värdegrund” kommit att blir ett slags fokusbegrepp för 

diskussionen kring konsonansens och dissonansens funktion i en pluralistiskt skola; lite 

tillspetsat kunde problemet kanske sammanfattas så att det handlar om huruvida det i 

värdegrunden också ingår en viss analys av värdegrundens betydelse för en god skola eller om 

denna uppfattning av vad en värdegrund är ligger utanför värdegrunden själv (Orlenius, 2001, 

Lindhe, 2001). Den omfattande europeiska pedagogiska och politiska diskussionen om 

innebörden av ”citizenship”-kunskap som en beståndsdel i skolpolitiska reformer kan sägas 

vara den ram inom vilken den svenska skoldebatten kring dessa frågor har förts (Biesta, 

2006). Oron för pluralismens upplösande effekt på den gemenskap och konsensus som ses 

som kriterier på demokrati i ett sådant perspektiv har lett till att aktörer på skolans 

”formuleringsarena” förespråkat ett ökat behov av en karaktärsdanande och konsonans-

skapande undervisning. Det blir ett slags ”värdegrundens värdegrund” att det är nödvändigt 

med det här slaget av värdefundament för att upprätthålla ett visst slags mångkulturellt 

samhälle. Man kunde med en viss förenkling uttrycka det – också här tillspetsat och 

formulerat som ett cirkelresonemang - så att demokratin ses som värdegrundens grund och 

värdegrunden ses som demokratins fundament. Båda begreppen ska då förstås utifrån 

konsensuskriteriet.  

 

 Det har gjorts många försök att analysera de fundamentala frågor som den ökande 

mångfalden av tros- och värdeföreställningar i samhälle och skola har givit upphov till. Jag 

ger i det följande några exempel på den typ av forskning som har relevans för de 

frågeställningar som jag avser att undersöka. 

 

Under 1990-talet, före under och efter den större läroplansreform som sjösattes, började en 

omfattande diskussionen föras kring hur styrdokument och skolverklighet förhöll sig till 

varandra i dessa avseenden. Flera antologier gavs ut med texter kring religionsfrihetens 

utveckling med avseende på skolans undervisning om tro och moral och om islams framväxt 

som en betydande religion i Sverige (Karlsson & Svanberg, 2001). En uppsats av Karin 

Borevi, ”Religion i skolan”, diskuterar bl.a. hur skolan kan ses som arena för olika intressen, 

när det gäller undervisningen om tro och värden (Borevi, 2001). En sådan konflikt berör hur 

föräldrarnas intresse av att barnen får en utbildning och uppfostran med respekt för den egna 

religiösa hemvisten kan komma i konflikt med läroplanens icke-konfessionella grund. Det 

finns en formulering i ett tillägg till Europeiska konventionen om mänskliga fri- och 
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rättigheter (som Sverige har ratificerat) som formulerar trosfrihetsproblematiken på ett sätt 

som frilägger konfliktområdet: 

”Artikel 2 

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om 

uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och 

undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” ( Sveriges 

lagar,1998) 

 

Här finns en del av den problematik som ställer krav på en pedagogisk reflexion för 

situationen där elevens religiösa hemmahörighet och undervisningens krav på en gemensam 

värdegrund kan skapa en dissonans som leder till något som kan uppfattas som en (med Roths 

terminologi) negativ närhet. Konfliktladdade områden kan beröra synen på evolutionen, 

jämställdhet, klädsel, samkönat bassängbad och vissa andra värdefrågor. Jag har i min egen 

undervisning erfarit hur svårt det är att undervisa om Israel-Palestina- konflikten på ett sätt 

som inte försvårar dialogen.  

 

Flera av texterna i ”Blågul islam” berör hur den ”mångfald” som den ökade islamska 

närvaron i svenska skolor innebär, skapar situationer som kräver mera analys av dynamiken 

mellan människor av olika tro (Svanberg&Westerlund, 1999). I en av texterna skriver Jonas 

Otterbeck om att en ny situation uppkommit i och med att rätten för elever att välja bort 

skolans religionskunskapsundervisning till förmån för egen konfessionell trosundervisning 

togs bort genom ett riksdagsbeslut 1996. Och han skriver apropå detta:  
 

” En grundläggande fråga är om alla skall  behandlas lika eller om alla ska behandlas olika, men på lika villkor. 

Svårigheterna med att skapa en skola för alla är stora. Det kräver mycket av lärare, skolorganisatörer, 

läromedelsförfattare och lärarutbildningen, men också av elever och föräldrar – både muslimska och icke 

muslimska.” ( Otterbeck, 1999). 

 

Även i den här frågan tycks problemet koka ner till frågan om hur vi i undervisningen ska 

förhålla oss till skillnad. En negativ närhet skulle kunna öka polariseringen mellan grupper 

och individer av olika tro och öka risken för en öppen konflikt av det slag vi känner från så 

många samhällen, inte minst det i vårt fall aktuella nordirländska. 

 

Att ungdomar från invandrade familjer kan känna en stor splittring mellan familjens tro och 

värderingar och det omgivande samhällets dominerande uppfattningar, analyseras i Masoud 
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Kamalis ”Varken familjen eller samhället” ( Kamali,1999). Den tillskrivna identiteten 

”invandrare” skapar en konstlad ”out-grupp” som tycks förstärka majoritetssamhällets 

identitet som ”svenskar” och därmed bidra till en polarisering som har konsekvenser för 

människors attityder till varandra i samhälle i stort och, naturligtvis, också i skolan. Den typ 

av ”gränsbevarande strategier” som tenderar att växa fram, något som kan kännetecknar såväl 

minoritet som majoritet, utmärker, enligt Kamali, den nuvarande utvecklingen i Sverige. 

 

Elisabeth Gerle beskriver i en uppsats, ”Demokrati och religion i skolan i en polariserad 

värld”, hur den svenska skolans värld alltmer präglas av de motsättningar i samhället som 

pluralismen i tros- och värdeuppfattningar medför ( Gerle, 2006). Hon betonar vikten av att 

skilja mellan den sekularisering av samhället som motverkar att en viss trosuppfattning får 

”tolkningsföreträde eller utslagsröst” och den sekularism som vill förbjuda religionen att spela 

en offentlig roll och hänvisar trosfrågor till den privata sfären.8 Sekularismen är en i raden av 

tros- och värdeuppfattningar, inte en neutral eller objektiv utanförposition i förhållande till 

andra livssyner som t ex de religiösa. Hon menar också att det finns en risk att om 

majoritetssamhället i den offentliga skolan misslyckas med att låta elever framträda som hela 

personer, med flera och överlappande identiteter, så kan skolan förlora sin karaktär av 

mötesplats. Så här skriver hon: 

 
”Om vi inte vill sträva mot att exempelvis bosnier har sin skola, syrier en annan, somalier ytterligare en annan så 

måste vi utgå från att människor har överlappande identiteter och att kulturer är porösa och utvecklas och ger och 

tar i relation till andra. Det finns inte någon väg tillbaka till enhetssamhället där det bara finns ett sätt att vara 

människa på.” ( Gerle, 2006) 

 

En vidare kontext 
 
Homi K. Bhabha har i  ”The Location of Culture”  kritiserat försöken att beskriva det 

”mångkulturella” från en utanförposition, en teoretiskt objektifierande och exotiserande 

position som egentligen i sig är omöjlig ( Bhabha, 2001). Det ”mångkulturella” kan inte 

betraktas från en neutral punkt som gör reda för allt och harmoniserar eller exotiserar utifrån 

                                                 
8 Möjligheten att ge de religiösa tros- och värdeuppfattningarna en offentlig roll i ett sekulariserat samhälle 
istället för att de skulle hänvisas till en helt och hållet privat sfär – något som en sekularistisk ideologi ofta 
förespråkat – diskuteras av Joachim Rosenquist i uppsatsen ”Politisk liberalism och skolans 
religionsundervisning” (Rosenquist, 2007). Rosenquist diskuterar vilka pedagogiska konsekvenser det kan ha för 
skolans religionsundervisning om man tar sin utgångspunkt i tankarna i Rawls begrepp överlappande konsensus 
(i boken ”Political Liberalism”). 
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denna position. En position inifrån en viss kulturell position där historia, språk och myt ger en 

den totala tillhörighet som inte medger förändring eller utveckling, är inte heller konstruktiv i 

det globala samhället. Min tolkning av Bhabha är att det är sådana positioneringar som står i 

vägen för en möjlig teoretisk formulering av ett ”tredje rum”; en plats där gränssnittet mellan 

kulturer präglas av ”negotiation” inte av ”negation”. I det mellanmänskliga ( ”the inbetween 

space”) finns möjligheten till teoretisk formulering av kulturernas möjligheter till utveckling, 

en föränderlig och tentativ förståelse där människor lever såväl med likheter som med 

skillnader. Bhabha menar att vi, genom att utforska detta ”tredje rum” kan undkomma 

polaritetens politik ( ”the politics of polarity”). 

 

En sådan pedagogisk och politisk filosofi handlar alltså om att såväl demokrati-  som 

politikbegreppet bör ses i ljuset av dissonans, konflikt och skillnad (Biesta, 2006, Säfström, 

2005, Rancière, 1999). Om begreppet skillnad  skriver Carl Anders Säfström i ”Skillnadens 

pedagogik” ( Säfström 2005): 
 

”Problemet för demokratin är att varje försök att bestämma problemet, eller varje försök att artikulera ett 

gemensamt ramverk utifrån vilket problemets innebörd kan låsas fast, endast kan ske från en position innanför 

ett specifikt ramverk (vilket innebär att en position aldrig helt finns inom ett övergripande ramverk). Det är 

precis av denna anledning som jag föredrar att tala om skillnad som den centrala problematiken och begreppet 

för demokrati, och inte mångfald eller pluralitet.” (Säfström, 2005)  

 

 

Ett liknande resonemang förs i Gert Biesta´s ”Beyond Learning” och slutsatserna av detta dras 

i riktning mot en av grundtankarna hos den filosofen Emmanuel Levinas som ofta åberopas 

inom den här pedagogiska riktningen: 

 
”To take difference seriously means that we have to give up the idea that we can and should understand and 

know otherness and difference before we can adequately engage with it. It is to give up the idea that knowledge 

of the other is a necessary and sufficient condition for engaging with the other. Difference requires a different 

attitude towards plurality and otherness, one in which the idea of responsibility is more appropriate than the idea 

of knowledge, one in which ethics is more important than epistemology.” ( Biesta, 2006) 

 

Vårt ansvar för den Andre, den etiska relationen, är mera grundläggande och primär än den 

kunskapsteoretiska ambitionen att förstå och förklara hennes tankar eller hennes identitet. Det 

här förhållningssättet till mänskliga relationer, ett förhållningssätt av särskilt intresse för alla 

som arbetar med frågor kring undervisning i ett skillnadsperspektiv, har bl a berörts i 

 22



religionsfilosofen Mikael Stenmarks ”Kristnas och muslimers syn på varandra och andras 

religiösa tro” (Stenmark, 2001). Han undersöker hur olika förhållningssätt till den Andre och 

den Andres tro kan ses, men han understryker samtidigt att det är viktigt att skilja mellan de 

båda slagen av relationer. Det är en kunskapsteoretisk fråga hur min tro och mina värderingar 

skiljer sig från en annan persons uppfattningar. Det är däremot en etisk fråga hur jag bör 

förhålla mig till människor som hyser en annan tro, har andra värderingar än jag och vill leva 

på ett annat sätt än jag själv. Det finns också en tredje fråga i detta sammanhang som berör 

relationen mellan de två frågorna; hur påverkas den etiska relationen av den 

kunskapsteoretiska och vice versa?  Den här typen av överväganden spelar stor roll för hur 

den som undervisar i  tros- och värdedissonanta kontexter ska hantera situationer som 

uppkommer i klassrumssamtal och i andra sammanhang. Stenmarks analys förutsätter också 

att alla i situationen bär på något slags tros- och värdeståndpunkt; inte att det går att 

överblicka alla de olika uttrycken för skillnad ur en neutral och priviligierad upphöjdhet.  

 

Det är av motsatsernas spel som demokratin och därmed politiken får sin potential att skapa 

ett gott samhälle som rymmer såväl de sociokulturella gruppernas liv som individernas frihet 

att delta eller inte delta i dessa gruppliv; ett gott samhälle består av personer inte av 

kommuniteter och därför blir även begreppet ”mångkulturellt samhälle” problematiskt 

eftersom det inrymmer möjligheten att samhället ses som ett konglomerat av kommuniteter, 

ett ”mångkommunitärt” samhälle. Så resonerar bl. a. Zygmunt Bauman och introducerar 

istället begreppet ”polykulturellt samhälle” för ett samhälle där pluralismen inte får vara en 

mångfald av fasta identiteter, en gång för alla givna, utan med en öppenhet för gemenskap av 

personer utan av andra tillskrivna identiteter ( Bauman, 1999). Den svenska läroplanens 

abstrakta och universella värden kan svårligen motsägas på den nivån där de formuleras. Vad 

som däremot händer när begrepp som jämlikhet, demokrati, tolerans konkretiseras och 

preciseras i undervisningskontexter är att uppfattningarna om hur de ska förstås och gestaltas 

går isär, präglas av skillnader (Björlin, 2005).  Risken är att majoritetstolkningar som 

underförstås som den ”egentliga innebörden” i det abstrakta begreppet förutsätts som norm; 

allt annat är avvikande tolkningar som implicerar att bärare av dessa, som också 

homogeniseras in i förenklade identiteter, exkluderas i undervisningsdiskursen.  

 

Sharon Todd har i en uppsats om genusbestämda kulturella bruk, där debatten om hijab-

bruket inom islam särskilt berörs, pekat på den vanliga mekanismen att i alltför hög grad tona 

ner skillnader inom kulturella och religiösa grupper till förmån för skillnaderna mellan dessa, 
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något som ligger i linje med tolkningskonceptet att det ”mångkulturella samhället” ska ses 

som mångkommunitaristiskt.  Hon menar i detta sammanhang att ”…bruket av termen 

mångkulturell för att beskriva kulturer som stabila och fasta helheter förhindrar en utforskning 

av samhörighetens komplexitet inom dessa gemenskaper och över deras gränser” ( Todd, 

2006).  

 

 I Sverige, liksom i England, där t ex religionskunskapsundervisningen är icke-konfessionell, 

kan en sekulär utanförposition lätt få rollen av normalitet. Det ”mångkulturella” klassrummet 

definieras utifrån en position som bygger på det liberala universalistiska synsättet på 

mångfalden som något som definieras av och inom ramen för en underförstådd konsensus om 

värden (Biesta, 2006). Men på samma sätt som när man teoretiskt analyserar en pluralistisk 

kontext i termer av multikommunitarism, så riskerar man här att få ett raster för verkligheten 

som bortser från skillnader i den konkreta kontexten.  Att man ur abstrakta, universellt 

formulerade värden kan härleda divergenta värdeståndpunkter i praktiken har bland andra 

påpekats av Göran Linde ( Linde, 2001). Såväl anhängare som motståndare till dödsstraffet 

härleder sin ståndpunkt utifrån respekten för människans okränkbara värde. 

Värdedissonanserna i det konkreta syns inte när värdebasen skrivs fram på för hög 

abstraktionshöjd. Om kulturella och religiösa skillnader i tros- och värdeuppfattningar får 

utspelas i en pedagogisk diskurs som envist hänvisar all skillnad tillbaka till att vi alla ”innerst 

inne” är överens om den abstrakta värdegrunden, och där de som avviker från 

majoritetsuppfattningens ”vi” blir ”dom” som har främmande synsätt och avvikande kultur, 

underförstås skillnadens tillfällighet och dess övergående natur. Skolans och samhällets mål 

är gemenskap. Harmoni och konsonans är normaltillståndet. Dissonans och skillnad är i sig 

något som är o – normalt och ses som en dysfunktion.  

 

Den här genomgången av pedagogisk-filosofisk litteratur har följt en urvalsprincip som är 

kopplad till de frågor som intresserar mig i det här sammanhanget: Vilka grundläggande 

frågor ställer det polykulturella samhället den inför som har att undervisa i tros- och 

värdefrågor i undervisningssammanhang med föreskriven abstrakt konsonant värdegrund men 

där det i praktiken råder dissonans? Att det som en grundläggande utgångspunkt för 

förståelsen av svaren på detta inte går att förenkla det hela till en fråga om etisk universalism 

versus kommunitarism, formuleras väl av Zygmunt Bauman:  
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”Universalism betyder inte mer, men inte heller mindre, än den för människorna gemensamma förmågan att 

kommunicera och uppnå ömsesidig förståelse – i den meningen att [...] vi ska kunna leva tillsammans. Men 

också att vi ska veta hur vi ska leva med de andra, som får leva - har rätt att leva – annorlunda.” (Bauman 1999, 

författarens övers.) 

 

Många av de forskningsinsatser som berörts ovan rör sig kring villkoren för en icke-

konfessionell undervisning i en pluralistisk kontext. Problematiken som försöker friläggas 

berör den s.k. värdegrundens postulering som en tros- och värdeöverskridande 

metavärdering. Många av formuleringarna av problemen har att göra med själva ramen för 

dem; den kontext vari problematiken framträder. Men det är de problem som är förknippade 

med den dynamik i relationerna som förhindrar en fungerande samexistens med skillnad, som 

enligt min mening ytterligare bör kunna belysas; det som gör att dissonanser i tros- och 

värdefrågor så ofta leder till exkluderingsprocesser och därmed ofta socialt till gruppers 

marginalisering och till och med till våld och övergrepp mot dem som stöts ut. 

Det är i detta gränsland där religion och kultur kopplas samman med samhälleliga 

exkluderingsprocesser som Girards bidrag kan ge en delvis annorlunda belysning av de 

mekanismer som försvårar en polykulturell positiv närhet -  och också ett positivt avstånd – i 

den bemärkelse som Roth använder dessa begrepp. 

 
Jag går härmed över till att säga något om forskningen kring det ”case” som jag valt att 

studera, Corrymeela Communitys användning av Girards idéer genom Kapteins 

implementering av dessa. Inledningsvis sägs något om forskningen kring ”The Troubles”.  

Konfliktens historia 
 

Forskning och analyslitteratur om Nordirlandkonflikten är omfattande. Förutom de projekt 

som bedrivits vid de två universiteten, The Queens University och Ulster University, har ett 

större analysarbete skett vid Irish School of Ecumenics i Belfast – en institution som är knuten 

till Trinity College i Dublin. Forskningsprojektet har namnet ”Moving Beyond Sectarianism” 

och har resulterat i ett större teoretiskt arbete och i framtagandet av pedagogiskt material för 

undervisning i skolor och andra utbildningssammanhang (Liechty &Clegg, 2001, Naylor, 

2001). I svenskt sammanhang har ytterst lite skrivits. Mest spridd är ett häfte i serien 

”Världspolitikens Dagsfrågor” där Ann-Sofie Jakobsson analyserar fredsprocessen i 

Nordirland fram till 1999 ( Jakobsson Hatay, 1999). 
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Irlands äldsta historia har skildrats i många verk. I det här sammanhanget vill jag endast 

nämna Marianne Elliots mycket noggranna ”The Catholics of Ulster” som en av de få böcker 

som skildrar ön Irlands nordligaste provins ”Ulster” från äldsta keltiska tid och fram till 2000-

talet (Elliott, 2000). (Beteckningen ”Ulster” på Nordirland är problematisk eftersom ”Ulster” 

ursprungligen är namnet på nio ”counties” varav endast sex ingår i Nordirland som politisk 

skapelse och del av UK). För 1900-talets historia och särskilt den period som kallas ”The 

Troubles” (ungefär fr o m 1967) finns flera spridda och ofta använda framställningar. De som 

jag har använt är främst McKittrick/McVea´s  ”Making sense of the Troubles” och ”Hope 

against History” av Holland. Även Brian Bartons ”A Pocket History of Ulster” ger en bra – 

men kortfattad -  överblick (McKittrick & McVea, 2001,  Holland, 1999, Barton,1996). 

 

 Corrymeelas historia 
 

Jag har inte kunnat finna någon från kommuniteten fristående beskrivning av Corrymeelas 

idéutveckling, utom två böcker av Alf McCreary, en reporter vid Belfast Telegraph  

(McCreary, 1976 och 2007). Den första, ”Corrymeela: Hill of Harmony in Northern Ireland” 

skrevs under en våldsam period under 1970-talet och skildrar de första tio åren av 

Corrymeelas aktiviteter. Den andra har skrivits 30 år senare och i en situation där det råder en 

någorlunda fungerande fred och där det lokala parlamentet återfick sin exekutiv med 

samregerande mellan de två huvudkrafterna i det politiska spelet, Sinn Fein (katolskt-

republikanskt parti) och Democratic Unionist Party ( protestantiskt-unionistiskt parti). Två 

andra författare som beskrivit kommuniteten har både ett förflutet som ledare och högsta 

ansvariga för två olika perioder under Corrymeelas nu drygt 40-åriga historia. Ray Davey, 

som är grundaren och som ledde arbetet mellan 1965 och 1979, skrev 1993 en bok om 

utvecklingen av organisationen under The Troubles: ”A Channel of Peace."The Story of the 

Corrymeela Community” (Davey,1993). Den innehåller inte bara en skildring av utvecklingen 

av kommuniteten, utan ger också en rad nycklar till vilka de ursprungliga inspirationskällorna 

var och vilka idéer som var grundläggande. John Morrow ledde Corrymeela från 1979 ända 

till 1993 och har i två böcker beskrivit Corrymeela, framförallt vilka grundtankar man byggde 

på och hur dessa förvaltades. En första bok kom 1995, ”Journey of Hope. Sources of the 

Corrymeela Vision” och en andra bok 2003; ”On the Road of Reconciliation. A Brief 

Memoir” (Morrow 1995, 2003).  Morrows texter är av särskild vikt i det här sammanhanget 

eftersom Girards inflytande via Roel Kaptein skildras.  
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Girardkommentarer 
 

Girards forskning, som rört sig över flera klassiska akademiska forskningsområden som 

antropologi, litteraturvetenskap, filosofi, psykologi och teologi, har sedan slutet av 1970-talet 

och under de senaste decennierna skapat en stor sekundärlitteratur och dessutom gett upphov 

till flera internetfora där hans idéer diskuteras och kommenteras. Årligen återkommande 

internationella konferenser med särskilda teman samlar föreläsare från olika akademiska fält. 

 

Förutom att jag undersökt det stora utbudet av texter om Girard på olika websidor – där 

mycket lite tycks ha relevans för min egen undersökning - så har några kommenterande verk 

haft en större betydelse för att få grepp om de grundläggande tankarna.  

En antologi med texter av Girard gavs ut på svenska först år 2007 (Girard, 2007). 

Girard uppmärksammades i ett större sammanhang i Sverige första gången 1989 då Johan 

Asplund gav ut en bok om Girards tänkande (Asplund, 1989). Boken är kritisk mot Girards 

teologiska och filosofiska infattning av sin hypotes, men pekar på de fruktbara delarna av 

analysen av myter och gruppsykologiska processer. En presentation av Girard utkommer 1991 

då Hans J. Lundager Jensens ”René Girard” publiceras (Lundager Jensen,1991). Förutom en 

genomgång av Girards grundläggande tankar finns ett avslutande kapitel som diskuterar den 

kunskapsteoretiska aspekten av Girards teori. Teoriansatsen är generativ och därmed inte 

begränsad till strukturell analys. Den är empirisk såtillvida att den utgår från insamlandet av 

analyser från vitt skilda områden och ställer upp en hypotes som kan bli föremål för kritik och 

falsifikation. Bibelns berättelser är en viktig källa, men texterna där läses inte i första hand 

exegetiskt-teologiskt utan det som ”uppenbaras” är en antropologisk insikt om syndabockens 

roll, kulturen och religionen.  En kommenterande och analyserande biografi av Chris Fleming, 

”René Girard. Violence and Mimesis”, utkom 2004 (Fleming, 2004). Förutom en genomgång 

av huvudidéerna understryker författaren Girards epistemologiska självständighet gentemot 

skolbildningar som fenomenologi, empiricism och poststrukturalism.  Gil Bailie´s ”Violence 

Unveiled. Humanity at the Crossroads” från 1995 är en kommentar till Girards tankar och en 

tillämpning av dessa på olika fenomen (Bailie, 2004). Utifrån analyser av t. ex. upploppen i 

Los Angeles 1992, Kapten Cook´s dagboksanteckningar från landstigningen på Tahiti 1777, 

Goldings ”Flugornas herre” och en Bob Dylan-konsert för West Point-militärer 1990  ger 

författaren sin tolkning av innebörden av Girards teoretiska ansats. Huvuddelen av texten är 
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sedan en omläsning av Bibeltexter med inspiration från en av Girards böcker.  ”Violence 

Renounced. René Girard, Biblical Studies and Peacemaking” är en samling paper från en 

konferens kring bokrubrikens tema som gavs ut av Willard M. Swartley år 2000 (Swartley, 

2000). Några av uppsatserna där och Girards respons på dessa har varit av intresse för 

förståelsen av den teologiska receptionen av Girards hypotes, även om boken inte direkt berör 

temat i den här uppsatsen. 

Andrew J. McKenna har i en omfattande studie jämfört den tolkning som Girard gör av myter, 

klassisk litteratur, historiska händelser och Bibeltexter med den dekonstruktion av språket 

som är ett huvudtema hos Derrida (McKenna, 1992). I ”Violence and Difference. Girard, 

Derrida, and Deconstruction” ställs de bådas grundhållning mot varandra och författaren ser 

såväl tydliga paralleller som differenser. Skillnaden ges på ett ställe en elliptisk formulering: ” 

Whereas Girard advances a theory of violence, Derrida is concerned with the violence of 

theory.”  Likheten  formuleras t.ex. så här: “ In sum, the deconstructive critique of 

metaphysics, logocentrism, ontotheology, essentialism, and the like, corresponds in its 

structure and dynamics to Girard´s critique of sacrificial practices.[---] It is as if Derrida 

describes as happening to the linguistic signifier something that Girard describes as happening 

at the foundation of cultural institutions.” Även om bokens innehåll i stort sett faller utanför 

ramen för den här uppsatsen, så har den haft betydelse för min förståelse av Girard som en 

tänkare som är såväl i opposition mot, som i affinitet med den postmoderna filosofins 

kunskapsteoretiska antifundationalism. 

Några kommentarer till Girard görs en passant i några böcker av Zygmunt Bauman, Bonnie 

Honig och Peter Kemp (Bauman,1999, Honig, 2003,  Kemp, 2005).  

 

Jag övergår därmed till att presentera Girards tänkande och därefter hur Roel Kaptein har 

använt sig av Girard inom ramen för Corrymeelas arbete under trycket av ”The Troubles”. 

 

Girards hermeneutiska hypotes 
 

Den antropologiska hypotesen 
 

Girards hypotes om kulturernas och religionernas uppkomst bygger på analyser av texter av 

olika slag. Tidiga myter från olika delar av världen, äldre och nyare klassisk litteratur (som 

Sofokles dramer, Cervantes´ ”Don Quijote”, Flauberts ”Madame Bovary” och Dostojevskijs 

 28



”Onda andar”), historiska händelser som judeförföljelserna på 1400-talet men framför allt 

med de judiska och kristna texterna i Bibeln ( Girard, 1987,1989). Han ser sin teori som en 

”vetenskaplig hypotes” som kan verifieras eller falsifieras ehuru det för läsaren också är 

uppenbart att det är en i högsta grad hermeneutiskt medveten framställning som ingalunda 

betraktar teorin som ”absolut sann” eller slutgiltigt bekräftad. Det hör också till saken att det 

är svårt att hitta en enkel akademisk hemvist för Girards hypotes. Såväl han själv som de 

flesta kommentatorer tycks dock tendera att tänka på den som en antropologisk hypotes, 

snarare än en teologisk eller filosofisk ( Girard 1987, Lundager Jensen 1991, Fleming, 2004). 

Texterna han läser tycks snarare än att vara utsatta för en viss teoretisk förståelse ( 

litteraturteoretisk, teologisk-exegetisk, antropologisk osv.) i stället ses som berättelser som 

förstår oss och vår samtid bättre än vi har förstått dem! 

Till skillnad från strukturalistiska analyser av t ex myter ( Levi-Strauss har enligt Girard  

betytt mycket honom i analysarbetet med myter) så är Girards teori generativ. Det skildrar en 

uppkomst och ett ständigt dynamiskt förlopp, en diakronisk, för att inte säga apokalyptisk, 

process där en avgörande vändpunkt kommer med Kristushändelsen; en händelse som för 

alltid skulle ändra synen på kultur och religion, men som ännu inte fullt ut förståtts, varken 

inom kyrkorna eller utanför dem.  

 

Mimesis och det mimetiska begäret 
 

Ett grundläggande antagande i Girards tankebyggnad är föreställningen om att personens 

utveckling och karaktär inte är resultatet av någon inre essens eller ett rationellt resonerande. 

Från första stund är hon i relation till andra människor; de utgör modeller för henne i den 

meningen att det som modellen önskar, begär, innehar, det kommer också hon att önska, 

begära och vilja ha. Det grekiska begreppet mimesis, som oftast översätts med ”imitation”, 

”avbildning”, ”efterbildning” eller ”härmning” har en lång och invecklad historia alltifrån den 

klassiska filosofin (Kemp, 2005). Hos Platon är begreppet negativt; om konstnärer avbildar ett 

föremål så är det snarast en avbild av en avbild, då föremålet bara är skuggbild av det begrepp 

vari det har del. Hos Aristoteles är mimesis ett viktigt begrepp som förklarar den effekt som 

förklara hur t. ex. teatertragedin kan göra oss bättre genom att vi förstår oss själva och ökar 

vår empati med andras levnadsöden. I nya tidens idédebatt har begreppet varit omstritt. 

Klassisk bildning har kopplats till mimesis, den katolska fromheten under medeltiden såg ett 
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ideal i Kristi efterföljelse (”imitatio Christi”) något som reformatoriska tänkare, som Luther 

reagerade emot.  

 

Hos Girard har begreppet karaktären av interdisciplinärt analysinstrument för att komma åt 

dynamiken i kulturer och religioner. Det finns en god mimesis som är i funktion när vi som 

barn lär oss vad som är gott – att åtrå det som är gott! – och det finns också i vuxen ålder en 

möjlighet att behärska sitt mimetiska begär, ett resultat av att mekanismen blivit känd genom 

den judisk- kristna traditionen ( Girard, 1987). Men den mimetiska mekanismen är också 

mycket destruktiv och skapar hela tiden rivalitet och kamp kring det som begärs ( 

kärlekspartners, landområden, materiella ting, titlar och akademiska positioner m m). Så länge 

vi lever i en tydlig struktur (i familjen, i samhället, i den sociala gruppen osv.) så kan 

rivaliteten och kaoset som denna leder till hållas på plats; åtminstone temporärt. Men om 

strukturen bryter samman, om vi är ”på samma plan” och i direkt konkurrens med varandra, 

så uppstår en rivalitet och en kamp som beror på det mimetiska begärets mekanism. 

Människan som art går från natur till kultur och samhällsbyggande genom denna mekanism 

som i kultur- och samhällsformandet skapar exkludering av offer. Genom utdrivningen och 

offrandet skapas en temporär harmoni där offret ses som såväl skyldig till det tidigare kaoset, 

som upphovsman till den skapade ordningen och får därför genom mytens funktion rollen av 

heligt offer (”sacred victim” ). Här söker också Girard grunden till religionens roll i kulturen. 

Myter (oftast ursprungsberättelser) och regleringar av livet (lagar och riter) är de två 

huvudingredienserna för att upprätthålla ordningen. Här har religionen sitt ursprung. 

 

Kriser och surrogatoffer 
 

Offren är inte alltid, men oftast, valda av rena tillfälligheter. Det finns dock oftast något drag 

som skiljer de individer som i den mimetiska rivalitetens kaos utkristalliseras som offer. Ett 

avvikande utseende, något som majoriteten kan fästa sig vid, kan utlösa mobbens vrede 

(Girard, 1989). Krisen löses genom utdrivningen där ”alla” dras med. Girard exemplifierar 

mekanismen med olika exempel av lynchningar men även reguljära avrättningar konstrueras 

ofta så att det inte ska gå att identifiera den som skjutit det dödande skottet. Det som hindrar 

den mimetiska krisen att bryta ut är den hierarki och struktur som kulturen och religionen 

format. Så länge det inte är möjligt att begära det som en annan begär så består ordningen. 

Men om oordningen av olika skäl växer – genom att kulturen hotas, ifrågasätts, utsätts för 
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”mångfald” och värdeosäkerheten ökar, så tenderar strukturen att bli oklar och ifrågasätts. 

Mimesismekanismen kan få fritt utlopp och en period av kaos inträder som kulminerar med 

att surrogatoffren utväljs och drivs ut, exkluderas, dödas. Därigenom kan en rekonstruktion av 

ordningen ske och en ny ”harmoni” tar form.  

 

Syndabocken 
 

Girard har skrivit en bok som bär titeln ”The Scapegoat” där han visar hur offrandet av 

oskyldiga genom historien har osynliggjorts genom att det är ”syndabockandets” aktörer som 

skrivit berättelserna, som berättat myterna och som hållit i pennan i de historiska källorna 

(Girard, 1989). Religionerna har utvecklat gudsbilder som visar att ”gud är på vår sida” i olika 

sammanhang och kräver offer, väldiga mängder av offer; i vissa sammanhang också 

människooffer.  

Begreppet syndabock har fått sin tydligaste referenspunkt i berättelsen i den judiska Bibelns 

Tredje Mosebok: 

 När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han 
föra fram den levande bocken. 

 Han skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och över den bekänna israeliternas 
alla skulder och brott, alla deras synder, och därmed lägga dem på bockens huvud. Sedan skall 
bocken föras ut i öknen av en man som står beredd. 

 Bocken skall bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas lös där ute i öknen. 

( 3 Mos  16: 20-22) 

Som vi ser av citatet så är det inte ”syndabock” som är det centrala ordet utan det handlar om 

ett ”försoningsoffer” där utdrivandet av djuret sker för att rena folket. Det är denna mekanism 

som också gör att den exkluderade och mördade syndabocken så ofta erhåller en sakral status 

i nästa fas. Ordningen, återställandet av ”folkets renhet” uppkommer på grund av 

syndabockens öde; han eller hon blir i mytens och berättelsens form ofta omvandlad till helig. 

Det kollektiva mordet täcks över och samhällets ordning får en sakral bas.  

Girard påpekar upprepade gånger att högt uppsatta ledare, kungar eller politiska toppfigurer, 

lätt kan komma att fylla syndabocksfunktionen. Mekanismen kan alltså röra sig i båda 

riktningarna.  
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De judisk-kristna texternas avslöjande 
 

Girard började sina analyser av Bibelns texter efter att han skapat de första byggstenarna i sin 

teori om det mimetiska begäret. Han började med klassisk litteratur och myter i de första 

böckerna. Först med ”Things Hidden Since the Foundation of the World” (THSFW)som 

utkom 1978 tog han på allvar itu med bibeltexterna ( Girard, 1987). Den skulle följas av bl a 

”The Scapegoat” 1982, ursprungligen på franska, liksom alla hans verk ( Girard 1989). I 

THSFW samtalar han med två psykiatriker, Jean-Michel Pughourlian och Guy Lefort, genom 

hela boken. Här fördjupas och elaboreras hela teoribygget och det som kommer till är att den 

hermeneutiska hypotesen får ett nytt tillämpningsområde, men tar också en ny vändning 

genom att Girard här betraktar hela sin hypotes i ljuset av Kristushändelsen.  

 

Genom hela Bibeln, med början i Första Mosebok, utspelas en motsättning mellan det vi 

hitintills kallat ”religion”, d v s den kulturella ”syndabockande” kulturen som via exkludering 

och offer byggt en ordning med myten, lagen och riten som medel, och ett successivt 

uppdykande ställningstagande till förmån för offret. Den mimetiska kampen mellan 

människorna avslöjas och till sist - i evangelierna -  finns, enligt Girard, det tydligt 

uppenbarade ställningstagandet för offret; Jesus blir det offerlamm som, efter att ha tagit de 

utstöttas parti, visat hur Gud är syndabockarnas Gud och inte syndabockandets Gud. Genom 

analyser av olika Bibelställen visar Girard hur hans hypotes manifesteras. Här begränsar jag 

mig till att hänvisa till några av de ställen som diskuteras. De har alla en mytisk karaktär, men 

innebörden klargör öppet våldets roll och det mimetiska begärets funktion; myten skruvas här 

om och över till ett ställningstagande för offret. 

 

Kains brodermord på Abel är ett kulturgrundande mord. Det är ingen tvekan om att Abel har 

oskyldigt mördats genom Kains mimetiska begär efter Abels framgångar. Kainsmärket som 

Gud ger honom efter mordet, som ska skydda honom från blodshämnd, är början till den 

ordning som ska hindra upptrappning av konflikter genom det mimetiska våldet. 

 

Det judiska folket var en fången minoritet i Egypten; Gud står på minoritetens sida och 

skyddar dem mot fortsatt syndabocksfunktion genom att befria dem.  
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Den gudomliga hämnden finns visserligen mycket representerad i Gamla Testamentet; Gud 

står på de segrande folkets sida och underblåser mord och förföljelse av andra folk. Men hos 

profeterna finns en inlevelse med de förtryckta och lidande, särskilt i den senare Jesajas sång 

om den lidande tjänaren. I psaltarpsalmerna finns såväl våld och hämndpsalmer, som texter 

som ser situationen ur den utsattes perspektiv.  

 

Jonaberättelsen visar mekanismen med surrogatoffret. Skeppet är på väg att gå under i 

stormen, besättningen är uppfylld av ”religiösa” föreställningar; Gud är vred, någon måste ha 

försyndat sig, man drar lott och lotten faller på Jona. Han kastas överbord och stormen lugnar 

sig. Men offret framställs som offret av en oskyldig och Gud räddar Jona genom att han 

slukas av en stor fisk och spottas upp på stranden.  

 

Själva Jesushändelsen – hans liv, lära, lidande och död -  utgör kulmen på den framträngande 

och allt tydligare uppenbarade kunskapen om mimetisk rivalitet, kris och syndabockande och 

offret av en oskyldig. Under Jesu liv och gärning finns talrika episoder som avhandlas i 

Girards böcker. Det som Jesus säger i olika sammanhang ges tolkningar i ljuset av den 

hypotes som leder Gírard genom texterna. Ett ställe i Matteusevangeliet gav namn åt den bok 

av Girard där Bibelkritiken för första gången står i centrum i hans arbete:  

 
”Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem, för att det som 

sagts genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad 

som varit dolt sedan världens skapelse.” ( Matt. 13:35). 

 

Det som varit ”hidden since the foundation of the world” som textstället lyder översatt till 

engelska, och som inspirerat till Girards titel på sin bok, är att religion är oskiljbar från kultur 

och bygger på den mimetiska rivaliteten, på exkluderingen av syndabockar, på de oskyldiga 

offren. I Matteusevangeliets s. k. ”Bergspredikan” framgår detta ställningstagande för de 

utsatta, dem som lider, dem som förföljs och dem som vill stifta fred: 

 
Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som 

hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta 

barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds 

söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.” ( Matt: 5: 4-10) 
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Det genomgående draget i Jesu ingripanden och handlingar är också att söka sig till dem som 

är exkluderade, de ”syndare” som de religiösa auktoriteterna exkluderat: dem som 

samarbetade med ockupationsmakten, samarier, äktenskapsbryterskan osv. Girard menar att 

denna ”förflyttning” av uppmärksamheten, som redan förebådats av de judiska texterna, nu 

förtydligas och når sin kulmen med Jesu eget lidande och hans exkludering. Det vi följer i 

passionshistorien är en klassisk krissituation där kultur och religion har hamnat i intern 

rivalitet och upplösning under trycket av den romerska ockupationen och där Jesus blir det 

försoningsoffer som ska återställa ett slags ny stabilitet. Men när det kristna och kyrkorna har 

betraktat Jesushändelsen som ett offer, ett försoningsoffer som Gud kräver för att 

människornas synder ska försonas, så är de helt enkelt fångna i det gamla offertänkandet. 

Kristendomens egen historia är fylld av exkluderingar, syndabockar och mimetiska kriser. 

Även vissa inslag i Nya Testamentet som Hebreerbrevet i Nya Testamentet upprepar 

teologiskt detta perspektiv. Kyrkohistorien ger talrika bevis för att ”det som varit dolt sedan 

världens skapelse” fortfarande är dolt, även för de kristna. 

 

Hur ska då passionshistorien tolkas? I Girards hypotes innebär Jesu lidande och död ett 

uppenbarande av det oskyldiga offret, det meningslösa offret, där den mimetiska mekanismen 

och syndabocksoffrandet avslöjas. Det intressanta är, enligt författaren, att det inom de kristna 

traditionerna varit så svårt att ”läsa” det här budskapet. En filosof som Nietzsche såg det 

däremot tydligt: 

 
”  When Nietzsche keeps repeating that the Passion of Jesus is ‘an objection to life’, or ‘ a formula for 

its condemnation’, he understands that the Christian Passion is a rejection and an indictment of 

everything upon which old pagan religions were founded and with them all human societies worth 

their salt, in Nietzsche´s estimation, the societies in which ‘ the strong and the victorious’ were not 

prevented by the downtrodden masses from enjoying the fruits of their superiority.” ( Girard, 2005) 

 

Kristendomen har dock, utan att själv vara klar över detta, haft en inverkan på historien som 

en broms på offermekanismen. De myter som i tidiga samhällen framgångsrikt dolde 

sammanhangen kan idag inte skapas. Ställningstagandet till förmån för dem som drabbas av 

”syndabockandets mekanism” har blivit tydligare eftersom mekanismen uppenbarats en gång 

för alla. Men de interdividuella processerna som hänger samman med mimetiska förlopp 

skapar kriser och kaos och består.  
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Det är dags att återvända till Corrymeela Community och Roel Kapteins implementering av 

Girards tankar mitt i en djupgående samhällskonflikt, präglad av politiska, religiösa och 

kulturella motsättningar.  

 

Roel Kaptein och Corrymeela Community 
 

Rene Girard skrev i sin dödsruna över Roel Kaptein : 
 

Roel had two qualities not often found even among younger intellectuals and, more rarely are they 

found together. He was completely open to new ideas. Even the more playful intricacies of our 

theorizing delighted him and yet, at the same time, he was aware that the life of the intellect is not 

enough, that it cannot flourish for long when divorced from “real life” which is the influence we all 

have on one another. For me, I must say, it was a shock.” (Girard, 1996) 

 

I John Morrows ”Journey of Hope.Sources of the Corrymeela Vision” beskrivs 

kommunitetens inspirationskällor ( Morrow, 1995). Att starta en ekumenisk kommunitet hade 

förebilder i Italien ( Agape Village) och Skottland ( Iona Community). Ray Davey, grundare 

av Corrymeela, har i flera böcker betonat att hans eget initiativ liknade många andra försök att 

under kalla kriget skapa kristna institutioner som verkade för fred och försoning. Hans egna 

erfarenheter av att arbeta som präst för brittiska trupper i Nordafrika och upplevelserna av att 

vara krigsfånge i Italien och Tyskland – han upplevde bombningen av Dresden i februari 1945 

– var enligt hans egen utsago en avgörande händelse i hans liv. Det kristna bidraget måste 

handla om att verka över nations- och kyrkogränser för fred och försoning. Han tog vara på 

det uttryck som Tullio Vinay från Agape i Italien använde vid invigningen av Corrymeela 

1965, att Corrymeela skall vara ”ett frågetecken för kyrkorna överallt” ( McCreary, 1976).  

 

John Morrow var  kommunitetens ledare under de år då Roel Kaptein verkade som 

samtalsledare och inspiratör och beskriver Kapteins inflytande i kapitlet ”The Dutch 

Dimension” ( Morrrow, 1995). 1980 besökte Morrow, tillsammans med Derick Wilson 

(Corrymeelas Center Director vid den tiden och fredsforskare vid University of Ulster) 

Holland för att se hur de arbetade med vuxenutbildning. De samarbetade då med ett team där 

Roel Kaptein ingick. Snart blev Kapteins roll en viktig del av Corrymeelas undervisning och 

seminarieverksamhet och därmed kom de girardianska tänkesätten att föras in i 
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kommunitetens arbete. Hittills hade kommuniteten arbetat med att verka för kyrkornas enhet 

genom dialog, varit en ”safe space” för människor – särskilt barn och ungdomar - som  

behövde komma bort från konfliktzonerna i Belfast, Derry och andra platser där mördandet 

och våldet präglade vardagen. Man försökte också erbjuda en skyddad plats där konfliktens 

parter kunde föra samtal utan att det blev känt; seminarier kring freds- och konfliktfrågor 

ordnades och politiker kunde hitta kontaktkanaler. Om denna nya ”Dutch Dimension” skriver 

Morrow: 
 

“The experience of the Corrymeela Community in exploring how we can rediscover the diversity and 

unity between Catholic and Protestant, Nationalists and Unionists is that we can do so if we include 

every other aspect of human diversity as well. In other words reconciliation is about the 

interdependence of men and women, disabled and able-bodied; black and white, young and old etc. 

To live this life of community as distinct from proposing it as an ideology is a different matter. It is to 

risk a journey of new relationships and to begin to exchange the illusory freedom of our culture for 

true freedom of the Gospel. 

 

The influence of this ongoing relationship with our Dutch friends has been pervasive in many aspects 

of the life and work of Corrymeela Community. It has influenced and stimulated ongoing study 

groups, staff training, new approaches to Bible study, political mediation, psychiatry, historical 

reflection etc. And it has deeply affected the format and basis of our reconciliation programmes with 

youth and school groups. Family projects etc.” 

( Morrow, 1996) 

 

I sin memoarbok från 2003 betonar Morrow att Kapteins inflytande sammanföll med att man  

startade ett slags ungdomsgrupper, sammansatta av skolungdomar från båda sidorna i 

konflikten ( Morrow, 2003). De träffades under sex weekends för att lära känna varandra och 

därmed förhoppningsvis, när de återvände till vardagstillvaron, undvika att dras in i det 

sekteristiska våldet i sina stadsdelar . Grupperna kallades ”seed groups” och spelade under 

många år en viktig roll i ungdomsarbetet. De som ledde dessa grupper och de volontärgrupper 

som rekryterades på ettårsbasis var bland dem som Kaptein arbetade med.  

 

Frågan är då på vilka sätt denna ”pedagogisering” av Girard ägde rum. Jag ska i det följande 

beskriva tre aspekter av detta: gruppsessionernas utformning ( som också kom att ligga till 

grund för hur ungdomsgrupperna – seed groups -  arbetade), ”tankefigurer” 

(tankeillustrationer i form av skisser m m) och till sist något om hur några av 

kommunitetsmedlemmarna beskriver sina erfarenheter av Kapteins arbete. 
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Gruppsessionerna 
 

En av deltagarna i gruppsessionerna berättar hur gruppsessionerna gick till (Samtal med B):  

 
”Kaptein hade samma mönster oavsett grupp. Man började i tystnad för att hitta sina frågor. Det tog 

en hel helg och började på fredagskvällen. Alla satt tysta och funderade över vilka frågor som man 

ville ta upp till samtalet. Inga frågor var fel frågor. När en medlem kommit på en fråga gick hon fram 

och skrev upp den på blädderblocket. Det fanns inga restriktioner vilka frågor som kunde tas upp. Det 

här kunde pågå under ett par timmar. Kaptein kommenterade ingenting. Nästa dag började samtalet. 

Viktigt var då att försöka formulera de frågor som togs upp som jag-frågor. Problemet skulle ha en 

tydlig avsändare och man måste ange varför man själv såg det som ett problem.  

 

Det handlar om relationer hela tiden; mellan den som formulerar frågan och andra människor. Det är 

kärnan. Om någon skriver: Vad ska jag göra åt min moster? Så handlar det inte här om moster utan 

om mina egna problem med henne. Det blev sedan ”open floor” om detta kunde belysas av andra som 

kunde identifiera liknande erfarenheter. Förslag till hur man kan se på problemet ges via 

associationer, utifrån de modeller som Kaptein använde för att illustrera Girards tankar och genom 

kommentarer från andra i gruppen. Det handlade om att undvika att gå in i rivalitet t.ex.” 

 

Många satt med utan att säga något, påpekar B. Det hela pågick under lördagen och söndagen. 

Det handlade om att få frihet, understryker hon. 
 

En annan av Corrymeela Communitys medlemmar, A , som var en av de ansvariga för seed 

group-verksamheten, berättar om sina erfarenheter av Kapteins arbete. ( Samtal med A, citatet 

språkligt bearbetat och översatt av mig): 

 
”Han talade ofta om alla dessa möjligheter. Det var bara det att vi inte kunde se dem. Han talade om 

de ’tricks’ som vi spelade. Så vi tittade på våra egna tricks i staben, vi var ofta utmattade och trötta, 

men det var inte arbetet i sig utan våra relationer där vi rivaliserade. Jag tog grupper till Tyskland och 

Sverige och de andra undrade varför vi var på semester osv. Så där höll vi på. Han talade också om 

’huvudpersoner’ och ’kroppspersoner’ och jag var en kroppsperson. Jag sa ofta saker som kom ut ur 

mig och som chockade andra och mig själv. Så han hjälpte mig att förstå med hela kroppen. Andra 

rationaliserade alltihop och förstod bara med huvudet. Man måste förstå med magen! 

 

Han talade om vänstervärlden: den vi levde i. Vi måste försöka hitta vägen till högervärlden, 

evangeliets värld. Huvudet var mest i vänstervärlden. Det var dilemmat vi slet med. Här var kriget 
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och våldet och blodsoffren som pågick. Jesus var det sista offret men vi hade ännu inte förstått det. 

Jag hamnade i konflikt med stabsmedlemmar som hade en väldigt fin programplanering och snygga 

scheman och så, men jag ville börja med gruppmedlemmarna. Vi behövde se att vi behövde varandra 

och kunde tillsammans upptäcka nya möjligheter. Jag rekryterade ledare till seedgroups-programmen 

och de skulle ju bara vara sig själva men de var oroliga för att de inte kunde tillräckligt.”  

 

Den ”vänster- och högervärld” som berörs i citatet beskrivs i ett kommande kapitel. Här kan 

sägas att en av Kapteins ”pedagogiseringar” var att i skisser och bilder skildra kulturens värld 

och vad som krävdes av oss i denna till vänster, och evangeliets värld där vi endast glimtvis 

kan vara fria från rivaliserande mimesis, till höger.  

 

E, en annan av deltagarna, skildrar sina erfarenheter så här (Samtal med E, lätt bearbetat 

språkligt och översatt av mig): 

 
”Sista 10-15 åren har varit ganska normala, men då på 70-talet var vi i ett inbördeskrig. Militärens 

närvaro hade både bra och dåliga konsekvenser, mest dåliga. Irakkriget nu visar att man inte lärt 

någonting från den nordirländska konflikten. 

Andra kan nog berätta bättre om Kapteins historia med Corrymeela. Man möttes i Holland, på neutral 

mark och så började det. ”Girardsaken” mötte jag då min syster och svåger var med om ett 

Kapteinseminarium. Jag var med året efter. Kaptein började också komma på study weekends i 

januari och så kopplades det till dedication weekend [årligen återkommande ettåriga löften avges av 

kommunitetens medlemmar. Min komm.]. En av oss kunde gå, en var hemma med barnen och det var 

en perfekt introduktion till dedication service. Millgruppen började träffas i ett hus som var en 

ombyggd kvarn och man samlade 45-50 personer; huvudsakligen Corrymeela-människor. Det var i 

mitten av 80-talet. Roel såg alltid det vi gjorde som en gemensam erfarenhet. Han tog in 

Girardtankarna i våra samtal. Särskilt syndabocks-tanken. Höger- och vänstervärlden var också 

viktiga begrepp. Det var ett sätt att förstå relationer, inte bara politiska konflikter. Det viktiga är vad 

som händer med dig själv, du kan förändra dig själv, knappast andra. Genom att själv ändras kan din 

syn på relationer till andra ändras. Vi berättar ständigt berättelser om oss själva för andra. Man slåss 

för att kunna glimtvis befinna sig på högra sidan. Vi rivaliserar med varandra. Här är ett eget 

exempel: Mitt första samtal med min nya rektor ledde till en sådan rivalisering. Hon ville något annat 

än vad jag ville. Jag kände att hon inte respekterade mina råd. Jag lyckade komma ur detta. Jag gick 

tillbaka till struktur annars skulle det bli kaos. Det visade sig sedan att hon själv skapade kaos på 

skolan och hon avgick ganska snart.  

 

Om man har ett högt ämbete tycks man vara i riskzonen för scapegoating. Annars kan vem som helst, 

om man har en egenhet, bli syndabock. Vi är ju så att vi kan se glaset halvtomt eller halvfullt. Vår 

attityd till samma sak kan spela roll för hur vi behandlas.  
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I Nordirland har vi ju många offer. Alla har kontakt med såväl offer som förövare. Det är ofta svårt 

att veta var man är i det sociala spelet.” 

 

I en PM från Kaptein till deltagarna i samtalsgruppen beskriver han under paragraf  9  vilka 

regler han tycker bör råda under en gruppsession ( Kaptein, 1991): 
 

”9.1  Never talk about somebody not being present, neither bad nor good. 

9.2 Always talk to a person directly, when she or he is present, always using her, his name, never talking 

to others about “she”, “he”. 

9.3 Stop all mind-reading, never supposing anything but always asking. 

9.4 Never interfere when other tells, explains something. 

9.5 Put always very clear questions, explaning what is meant with them end[sic!] ask explanation when 

something is ask [sic!], before answering. 

9.6 Use clear, not hiding language […].”  

 

Inom Corrymeela tycks det alltså ha utkristalliserats en grupp som var särskilt intresserade av 

att utveckla de girardianska idéerna under Kapteins ledning. Gruppen fick namnet ”The Mill 

Group”.  Efter Kapteins död (1996) har denna grupp fortsatt att träffas varje månad, nu med 

Derick Wilson eller Duncan Morrow som ledare. Att inte alla i kommuniteten kunde finna sig 

tillrätta i den här typen av aktiviteter skriver Alf McCreary om i sin bok om Corrymeela från 

2007: 

 
”Despite the many attributes of Roel Kaptein and his colleagues, a number of Corrymeela members 

and friends felt bruised by the working methods of the Dutch, a development which was well 

observed by John Morrow. He wrote, ‘The first experience of this was far from painless for many of 

us. This was partly the result of a culture clash, as we experienced his [Kaptein´s] approach to be so 

direct and abrasive that some of us were in danger of ‘retiring hurt’ and licking our wounds’.” 

(McCreary, 2007) 

 

Men vad var det för ”tankefigurer” som Kaptein använde sig av? Jag ska i följande avsnitt ge 

exempel på dessa. Med ”tankefigur” avser jag både de illustrationer som Kaptein använde sig 

av och de tankemässiga bearbetningarna av Girards tankar som bl a tog sig uttryck i talet om 

en ”vänster- och en högervärld”. 
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Tankefigurer 
 

Jag ska här visa några av de bilder och skisser som Kaptein utnyttjade för att belysa och 

illustrera det som kom upp under gruppsessionerna. De har av allt att döma växt fram under 

sessionerna och tar form under 80-talet för att sedan genom olika manusfaser till sist 

publiceras i tryck i två publikationer av Kaptein; en föreläsning vid The Queens University 

1985 och i ”On the Way of Freedom” 1993 ( Kaptein, 1993a, 1993b).  

Mimesis 
 

Den grundläggande tanken hos Girard att vi människor utvecklas och skapas genom 

”interdividuella” processer där begärets mimesis är grundläggande illustreras på flera sätt av 

Kaptein. Här är ett utdrag ur föreläsningen på Queens där Kaptein introducerar 

mimesistanken.  

 
Fig 1  Mimesis (Kaptein, 1993b) 
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Han fortsätter med att genast föra upp mimesisbegreppet på storpolitisk nivå genom att knyta 

an till den då ganska aktuella Falklandskonflikten som behandlas på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 
            Fig 2 Mimesis och Falklandskriget (Kaptein, 1993b) 

 

 

Kaptein menar att ingen i England tänkte på dessa öar innan Argentina gjorde anspråk på 

dem. I Olika steg ( 1-6) trappas konflikten upp och de båda sidorna blir allt mera ivriga att 

slåss för sin sak ju mera den andra sidan gjorde anspråk på öarna.  

 

När vi dras in i rivaliserande konflikter med andra så tenderar det som vi ursprungligen var 

oeniga om, som vår konflikt började med, att bli mindre och mindre viktigt och istället blir vi 

instängda i konflikten som mer och mer upptar vår uppmärksamhet och hindrar oss att hitta 
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utvägar. Här är ett utdrag och en figur där detta 

illustreras:  
Fig. 3  Inlåsning i mimetisk konflikt  (Kaptein, 1993b) 

 

Ramen kring dem som är inbegripna markerar förstås att allt annat än rivaliseringen och 

striden bleknar bort, även vad som orsakade konflikten. Ramen minskar dessutom mellan 3) 

och 4), vilket jag tolkar så att kontrahenterna ser enbart varandra i egenskap av motståndare; 

andra egenskaper hos den andre bleknar också bort.  

 

För en lärare eller en förälder så är den mimetiska inderdividualismen viktig att hantera så att 

man kan gå från förebild och modell till att låta eleven, studenten, barnet känna frihet att gå 

vidare på egen hand. Vad som kan hända annars är att läraren/ föräldern rivaliserar med 

elever/barnet; strukturen som finns i inlärnings- eller uppfostringssituationen upphör. Enligt 

Kaptein gäller det alltså att förhålla sig så här: 
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Figur 4. Föräldern/Läraren måste ”dö” (avstå från rivalitet) för att barnet ska kunna bli fritt. (Kaptein, 1993a) 

 

Var och en som har ansvar för ett barns/ en ungdoms personliga mognad och utveckling, 

måste med andra ord beakta risken att hamna i en rivaliserande konflikt med 

barnet/ungdomen. Den mimetiska relation som den som är beroende av den vuxne har till 

denne, får inte locka den vuxne – föräldern eller läraren t ex – att börja rivalisera med den hon 

är ansvarig för. Istället måste hon succesivt ”dö bort” från konkurrensen, skapa förutsättningar 

för den andre att bli fri från beroendet. 

Kultur , religion och struktur 
 

I enlighet med Girards idéer så krävs det en tydlig struktur för att rivalitet och kaos inte ska 

ersätta den relativa balans som samhället befinner sig i. Det betyder att alla samhällen måste 

upprätthålla ett visst slags ”skillnadsmönster” för att inte rivalitet och destruktivitet ska 

underminera det sociala livet. Det här framställs med flera varianter av tankefigurer: 

 

 
Figur 5: Strukturen vittrar ner när kulturen/religionen inte upprätthåller skillnaden (Kaptein, 1993a) 
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Om alla skillnader mellan människor inom en strukturerad gemenskap tonas ner, negligeras 

eller på annat sätt upphör, så ökar ”rivalitetsfältet”, de företeelser som kan bli föremål för 

mimetisk kamp blir fler. På andra ställen betonar Kaptein att om rollfördelningen inom 

famljen ändras så att skillnaden mellan föräldrar och barn minskar, försvinner eller kastas om, 

så uppstår en mimetisk strid som försvårar barnets personliga mognad.  

  

Ofta visar Kaptein en ”överliggare” till triangeln som då representerar att samhället har en 

extern transcendens, en gemensamt erkänd grund för gemenskapen som upprätthåller 

skillnaderna. Resonemanget bygger på att om alla i en kultur delar de transcendenta värdena, 

modellen för imitation finns utanför och ovanför strukturen, så upprätthålls kulturen. Ofta har 

denna transcendens varit religionens gudsbild, som människorna relaterar till genom myten 

och riten. Ungefär så här: 

 
Fig. 6: Extern transcendens (egen figur). 

 

När alltså Kaptein vill beskriva hur traditionella religiösa samhällen under vissa perioder 

upprätthållit en relativ stabilitet avbildar han det med följande kommentar: 
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Fig.7   Medeltida kristet Europa med stabilitet i kulturen genom extern transcendens (Kaptein, 1993b) 

 

En analys av den här tankefiguren leder enligt min mening till frågan om vad sekulariseringen 

av samhället betyder när inte den kristna ( eller islamska osv) transcendensen är verksam som 

skapare av struktur och skillnad. Leder en avsaknad av den transcendensberoende strukturen 

till en större ofrihet, i betydelsen ökad mimetisk kamp om allt fler områden i samhällslivet?  

 

 

Kriserna och syndabocksmekanismen 
 

Beskrivningen av syndabockskrisen görs med flera olika figurer. Den relativa freden bryts av 

rivalitet som till en början betraktas som ”komedi” genom att fascinationen av konflikten 

skapar såväl ilska och ångest som ironi, skämt och skratt (om den Andre som isoleras allt 

mera) och till sist uppstår kaos, ”tragedi” där till sist endast offret av någon/några kan 

återställa den fred som till sist återställs (men alltid hotas av ny kris).  

 
 Fig. 8   Krisen och syndabockmekanismen ( Kaptein 1993a) 
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Det är tydligt att Kaptein försöker göra sina figurer så abstrakta som möjligt så att de kan 

tillämpas på så många divergerande situationer som möjligt och i så olika sammanhang som 

möjligt: kulturella eller religiösa förlopp, likväl som processer som äger rum på arbetsplatser, 

i grupper (som t ex Corrymeela) eller i andra sammanhang. Här är en annan variant: 

 
Fig. 9 Syndabocksmekanismen leder till ny fred med ny transcendens (Kaptein, 1993a) 

 

De här två figurerna behandlar alltså en av de viktigaste av Girards teser, att grupper som går 

in  i krisförlopp av olika slag tenderar att lösa krisen genom att en person eller en grupp stöts 

ut, exkluderas. I Girards texter handlar det om de mytiska berättelsernas offer, men också om 

förföljelsen av judar och om andra förföljda grupper i olika historiska händelser. I Nordirland, 

liksom i alla samhällen i kris och i öppet inbördeskrig, är den här mekanismen en stark 

drivkraft när kollektivet motiveras att acceptera och tillgripa våld.  
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Vänster och höger - kulturen och evangeliet 

En återkommande dikotomi i Kapteins ”pedagogisering” av Girards teser är den mellan 

”vänster”-  och ”höger” –sidan i livet. En grundläggande tankegång hos Girard - och Kaptein 

– är att ingen människa kan leva utanför kulturen och samhället. Vi lever alla i mimesis. 

Därför finns ingen väg ut ur kulturens strukturerande och ordnande sammanhang. Det är inte 

ens önskvärt med något alternativ till skillnad och ordning eftersom alternativet är 

sammanbrott och syndabocksmekanismen. Kaptein skiljer mellan religion och tro (”faith”), 

där faith står –i det kristna sammanhanget -  för att leva i evangeliets värld, d.v.s. försöka 

parera den mimetiska rivaliteten och följa Jesu väg att lösa upp situationer t ex genom att göra 

det oväntade, det annorlunda. Genom att känna till mekanismerna – som enligt Girard varit 

dolda sedan världens början, men som avslöjats genom Kristushändelsen – kan man motverka 

att de får fritt spelrum.  Man kan bara få glimtar av den högra sidan - ”The Kingdom” - i vissa 

handlingar och förlopp där offer, utstötning, och kris har kunnat undvikas. Så här återges de 

två sidorna i ”On the Way of Freedom”: 

 
Fig 9  Kulturens och trons två sidor (Kaptein, 1993a) 
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Som ”evangeliet” beskrivs här är det tydligt att det inte anger en exklusivt kristen insikt eller 

”väg”. Det tycks tjäna som ett slags ”agere contra”- att handla tvärtemot en impuls som är 

mera konstitutiv för oss ( vi befinner oss alltid i kulturen!) och istället försöka röra oss åt 

höger för att parera den mimetiska konkurrensen och impulsen att hitta de onda, ”the bad 

guys”, något som är steg på väg mot syndabockandet och exkluderingen som ska uppnå en ny 

balans till priset av att någon eller några drivs ut.9

 

 
 

Några röster i ”The Mill Group” 
 
Jag har valt att ta reda på hur ytterligare några personer tänker om idéerna som beskrivits i 

tidigare kapitel. Liksom A, B och E, som tidigare kommit till tals, ingår de i The Mill Group, 

den grupp som började arbeta under Kaptein och som fortsätter att träffas varje månad. Jag 

har också valt att citera utdrag av en text av Derick Wilson, en tidigare ledare i Corrymeela. 

De arbetar såväl på en akademisk nivå med kurser och seminarier som i andra sammanhang 

och för andra organisationer.  

 

Samtal med C 
 

C, som till professionen är psykiatriker och lärare vid medicinska fakulteten vid Queens University, 

anser att ”intresset för Girard kommer liksom genom mitt skinn”. Han menar att syndabocktanken 

blir allt mera meningsfull för att förstå vår tid.  

”Som lärare för blivande medicinare har jag möjlighet att ta upp detta i många sammanhang. Men jag 

har också kunnat ta upp Girards tankar med politiska grupper i samband med en hälsoutredning som 

jag arbetat med. I de flesta sammanhang där jag talar om mental hälsa i offentliga sammanhang berör 

jag Girards tanke om att konflikter uppkommer i konflikter i  ’par games’. Min metod i psykoterapi 

ligger nära kognitiv beteendeterapi. Här har Girard varit viktig. Kaptein hjälpte mig mycket också i 

terapisituationer. Mitt språk har blivit enklare genom studiet av Girard. På ett annat sätt än Freud 

placerar han det omedvetna i vårt liv i det interdividualistiska, hans ord för det intersubjektiva. De 

verkliga frågorna har alltid med relationer att göra.   

Den föreläsning som Kaptein höll på Queens är för mig en av de enklaste och mest kompletta 

introduktionerna till Girard. Jag kan läsa upp den i sömnen om det skulle vara så.  Genom ett projekt, 

                                                 
9 Uttrycket ”agere contra” står för en tankemetod som brukar härledas till Ignatius av Loyola, som i sina 
”Andliga övningar” uppmanar till ”tvärtomtänkande” i kritiska situationer. (Ignatius av Loyola, 2005) 
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”Health through storytelling” har jag arbetat med f d paramilitärer, offer, exprisoners m fl. När jag 

blir omskakad av något sammanhang så vet jag att det är för att jag löper risk att bli syndabock och 

kan då genom att bära med mig Girards analys försöka att klara ut situationerna. Men jag talar också 

om själva modellen ibland i ett slags rundabordssamtal. Att tala med både fångar och fångvaktare 

samtidigt är en intressant upplevelse. Girardska tankar sprider sig. Jag har mött stort intresse både i t 

ex Italien och Pakistan där jag föreläst.” 

Jag frågar C om han tror att studenterna och andra har problem med att såväl Girard som Kaptein har 

sin hemmahörighet i en kristen teologisk kontext.  

”Nej”, säger han, ”se på Kapteins föreläsning från 1985. Den hänvisar inte alls till någon kristen tro. 

Det går bra utan Jesus. När det gäller att förstå depressioner och självmordstendenser så har Girard en 

nyckel – så länge det inte handlar om psykiska sjukdomar. Stora undersökningar visar att stora 

levnadsnivåskillnader skapa dålig hälsa bland de sämre lottade. När jag ombads vid ett större politiskt 

sammanhang att tala om mental hälsa och hur man skulle förbättra undervisning om detta, så gav jag 

istället en föreläsning om Girard. För det handlar om model-obstacle – fenomenet. I Sverige har de 

sämst ställda en bättre hälsa än dem på samma nivå i USA; och det beror på att de välbeställdas 

livsstil i USA är så helt ouppnåelig.” 

 

( Utdragen ur samtalet med C har översatts och bearbetats av mig.) 

I samtalet framgår hur arbetet med Girards idéer och Kapteins handledning har påverkat C 

som person och i olika avseenden. En annan ståndpunkt som är intressant är att C inte menar 

att det har någon betydelse i sin praktik som läkare om patienten delar hans kristna grundsyn 

eller inte. 

 

Samtal med D 
 

I mitt samtal med D stod det klart att för honom var Girards hypotes inte bara en avgörande 

grundtanke i Corrymeela Community utan också en hypotes som endast börjat diskuteras och 

– fortfarande bara i Corrymeelas kontext – fått någon praktisk betydelse i fredsarbetet. D 

presenteras så här på den nordirländska hemsidan ”A Shared Future”: 
 

“[D] is Chief Executive Officer of the Community Relations Council, the primary body responsible 

for funding and development of inter-community relations practice and policy in Northern Ireland. 

He was previously a lecturer in politics at the University of Ulster and is an author of numerous 

reports, books and articles on politics, peace-building and inter-community relationships. He is co-

director of Future Ways. He serves as a Commissioner on the Northern Ireland Sentence Review 

Commission, the body responsible for the early release of paramilitary prisoners as part of the Belfast 

Agreement, and as a Life Sentence Review Commissioner.”  
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Jag återger här D:s resonemang i en lätt bearbetad form.  

 
”Det mesta som sker kring Girard är på akademisk nivå. Det är på grund av Roel Kaptein som vi har 

kunnat göra en praktik kring Girards idéer. Han, mer än någon annan i Girards krets, förstod det 

praktiska. Han var både teolog och psykoterapeut. Och han förstod detta snabbt och hans bok ”On 

The Way of Freedom” var det första försöket att förstå detta i ljuset av våra egna liv. [---]Vårt enda 

alternativ är att komma i mimesis med det som vi kallar Gud men som är något helt annorlunda och 

ovetbart än kulturens gud. Den judisk-kristna insikten är viktig. Jesus är den människa som lever i 

denna realitet. Därför är den kritiska frågan om tro inte frågan om en mental process, utan en fråga 

om en mimetisk process där man kommer i relation till Jesus, hans historia osv. När vi gör det är vi 

befriade från att behöva begära allt det andra. Vi kan vila i en relation. Så kristendomen blir en 

stötesten för alla andra religioner p g a inkarnationen. [---] Offren är, på grund av sin icke-kamp, dem 

som för oss närmast varat. För Kaptein är analysen: Vad pågår? Vilka relationer? Vad händer oss? 

Relationen är alltid primär. Vi är aldrig ensamma. Med vem är vi i relationen?  

 

Upplysningens myt är att vi kan befria oss från Gud och bli fria från alla relationer. Men du måste 

alltid stå i relation till någon. Det innebär en total kris för den humanistiska filosofi som ersätter 

religionen. Det kan bara bli kaos. Tusen gudar istället för  en – kaos! Det här så radikalt!  [---]Frågan 

är inte huruvida du har en Herre utan vem är din Herre! Det finns ingen rationell konvergens, ett 

’komma tillsammans över något förnuftigt’. Jag arbetar med denna tanke, är på denna ändlösa resa, vi 

är alltid i relation, kvaliteten i våra relationer. ’Hur ska vi leva på ett annat sätt?’ är frågan snarare än 

’Vilka är vi emot?’ [---] Vad kan vi i våra relationer göra i praktiken. Vad gör vi? Det beror på vad vi 

ser på. Att leva i konflikt som här i Nordirland, är att [ohörbart] se likheten här mellan parterna. Inga 

segrare och förlorare. Vi slåss till slutet, vi sticker alla härifrån, eller någon av de utomstående 

makterna slår ut den andra. Vi fortsätter i det oändliga här eller vi inser vad som händer oss och 

försöker leta efter andra möjligheter. När Kaptein förde in dessa tankar i Corrymeela, i denna lilla 

organisation, så var det nytt. Det var inte lika mycket rivalisering där trodde vi och vi försökte förstå 

vad som hände.  

 

Två punkter lärde vi oss: ’Ni är inte bättre än några andra här i Nordirland!’ Det var en stor utmaning 

för oss som tyckte att vi var goda och de andra onda. Men det finns möjligheter. Vi behövde inte vara 

duktiga, vi var som alla andra.  Andra punkten: Vi visades vad som hände runt omkring oss. Vi kunde 

se det och var i mitten av det. Nordirland var en modell av människor som ingenting hade, som slogs 

mot människor med ingenting  -  om ingenting! Så vad händer? Det fanns alltså en kommunitet som 

kunde lära tillsammans, det fanns en situation som sökte en analys, vi behövde själva veta vad som 

var vår riktiga plats vilket inte var att predika om situationen utan: Ok, det här är möjligheterna, vad 

kan vi göra? Vi är inget politiskt parti, men något händer omkring oss och vi har möjligheter som de 

inte har Det var Derick Wilson, en universitetslärare, Frank Wright, som dog ung vid 44 års ålder och 
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jag - en ung statsvetare som tillsammans med Kaptein satte igång med allt det här. Nu kommer 

frågorna: 

Vi började med detta på ett mycket praktiskt sätt. Men vad skulle vi göra? Kan vi skapa en atmosfär? 

Corrymeela var en trygg plats. Men vi måste göra något annorlunda. De modeller som Kaptein 

utvecklade fick upp frågorna kring våra relationer till ytan. Vi började använda de här verktygen i 

grupper av olika slag och har hållit på med det. [---] 

 

Men var är det då för slags teori? Girard talade om det på ett colloquium jag var på och han menade 

att 1800-talet producerade tre stora tänkare, Marx, Freud och Nietzsche. Faktum är att Nietzsche är 

den djupaste. Han förstod det hela. Han fattade utmaningen. Han ser kristendomen som en katastrof. 

Han har inte fel om Guds död. Gud är död, vi har dödat honom, Jesus! Marx och Freud trodde att vi 

kunde få ihop världen igen, men Nietzsche förstod att det inte gick.  Ideerna är alltså ytterst radikala.  

Postmodernismen är den förvirring som inträder när du förstår att dina gudar har kollapsat. Du vet 

inte vart du ska gå. Andrew MacKennan har skrivit om detta i ”Violence and Difference”  där han 

säger att Derrida på ett konstigt sätt har rätt i att han talar om tingens godtyckliga karaktär. Men man 

kan inte gå tillbaka. Han gör ett slags oändlig Nietzsche… tröttsamt… klart att det finns ett stort hål i 

det sekulära tänkandet.[---] 

Men vi fick genom Kaptein den mest praktiska versionen av Girard.” 

( Utdragen ur samtalet med D har översatts och bearbetats av mig.) 

 

Liksom som i C:s fall möter vi i D en person som är djupt engagerad i Girards betydelse 

men han närmar sig frågorna från det teologiska och filosofiska hållet. Hans påstående att det, 

såvitt han vet, bara är i Corrymeelas sammanhang som Girards idéer fått detta praktiska 

genomslag i en fredsprocess är värt att notera. 
 

Samtal med F 
 

F säger i intervjun med mig att hon alltid utgår från sig själv och sina egna sekteristiska 

tendenser för att förstå hur andra tänker. Sekterismen ses av F som en tendens att maximera 

eller minimera skillnader mellan personer och grupper. Sekterismen omfattar alla i ett 

samhälle, från dem som låter sekteristiskt våld pågå till de paramilitära grupper som håller i 

vapnen. Det som ses som en strategi att möta sekteristiska tendenser är att öva upp ett bifokalt 

seende, där såväl det som gör oss lika som det som skiljer oss åt respekteras. 

 
”Jag är en sekterist som återhämtar sig. I dag sysslar vi inte längre med smarta teorier utan med hur vi 

alla är involverade i det sekteristiska systemet. Vi måste sluta med rivalisering och syndabockande. 

Och det är här Kapteins arbete kommer in i bilden. När man försöker berätta om sin egen väg, så kan 
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andra se mönstret. Jag gör det med handdockor. Dessa berättar och därigenom går det lättare att ta till 

sig mönstret. Millgruppens arbete trängde in i mitt arbete. Jag lärde mig att ta itu med min egen 

sekterism. Det handlar om mitt eget helande. Annars kan jag inte heller hjälpa någon annan. Resan 

pågår hela tiden. Jag lär hela tiden av t ex de små barnen. Vi måste lära oss om andra religioner också 

så att öppenheten hos dessa kan blomma. 

Jag arbetar både i  formella och informella sektorer i samhället. Både ungdomsgårdar och skolor har 

varit mina referensställen. Det handlar om olika slags skolor, om familjeveckor och lägerskolor på 

Corrymeela Centre. Min kommande uppgift är att träna lärare i detta. Mest har det blivit att skriva 

och forma materialet. Men först måste personer som ska använda det lära sig vilka de själva är och 

hur de förhåller sig till detta. Stranmillis och St Mary´s har inte kommit så långt i detta [de två 

lärarhögskolor som utbildar protestantiska respektive katolska lärare – båda colleges inom The 

Queens University, men skilda åt av kända skäl. Min komm.]. Man menar ofta att eftersom vi inte är 

sekterister så behöver vi inte det där. Men när man arbetar med folk så kommer det snart alla möjliga 

slags berättelser.  

Jag berör inte Girard eller Kaptein i mitt arbete utåt. Men i mitt arbetsrum har jag Millgruppen på 

bild. Det är viktigt att ha dem med mig hela tiden. 

 Allt blir mer och mera ’platt’; bristen på struktur ökar rivaliserandet. Familjens förflackning t ex. 

Girards tankar är grundläggande för att förstå utvecklingen idag. ’Moving beyond sectarianism’ är en 

’selfexamination manuel’. Och så är det också med Girard och Kaptein. Vänster- och högervärlden är 

viktiga för mig. Vi får bara glimtar av högervärlden som en gåva, som ger mig frihet. Om vi 

rivaliserar, vill vinna, så slår vi in på den andra, den vänstra vägen. Vi måste bli mera disciplinerade. 

Frihet är en svår väg. Empatin kan börja med att man accepterar den andres berättelse.”  

 

( Utdragen ur samtalet med F har översatts och bearbetats av mig.) 

 

Det som är extra intressant i F:s redogörelse är att hon knyter an till en av tankefigurerna 

som Kaptein använde för att illustrera hur det mimetiska begärets kamp ökar när struktur och 

skillnad tonar bort och tillvaron blir mera ”platt”( se s 43). Hennes exempel är familjens 

”förflackning”. Min tolkning är att hon menar att familjen med sina föräldra- och barnroller är 

ett exempel på en tidigare fungerande struktur som nu löses upp och som skapar ökade 

konflikter.  

 

Derick Wilson 
 

Under många år var Derick Wilson föreståndare för Corrymeela Center. Samtidigt är han 

universitetslärare vid University of Ulster. Tillsammans med Duncan Morrow skrev han ett 

material som riktar sig till Cross Community Adult Education; grupper som kommer samman, 
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ofta i Corrymeela regi för att tillsammans reflektera över hur konflikten ingriper i deras liv 

och vad man kan göra när man lever i ett samhälle som präglas av sekteristism och våld. 

Materialet kallas ”Ways Out of Conflict” och ser ut att till stora delar helt bygga på Kapteins 

”On the Way of Freedom” ( Wilson&Morrow, 1996).  Derick Wilson är den som, tillsammans 

med Duncan Morrow, har fortsatt Kapteins arbete som samtalsledare för The Mill Group och 

som de mest anlitade av kommuniteten i utåtriktat arbete. Han skriver i en nyligen publicerad 

uppsats inom ramen för ”Future Ways Programme” inom University of Ulster: 

 
“If citizenship in more agreed societies has the character of being equal yet different under the law 

then one task for civil society organisations in an ethnic frontier is to provide spaces where people 

can meet in relationships not dominated by fear or threat and learn from each other. One of the 

learning tasks for such organisations is to offer people from diverse traditions, ways of meeting and 

gaining new understandings of how people can meet and act together, beyond fear, threat or violence. 

Such experiences cut old rivalries or end victimisation or scapegoating.  Another learning task is to 

enable people to understand how communal rivalry and violence has shaped many relationships, 

leading people to see others as primarily members of aligned or opposed traditions, making them less 

free to meet as individual citizens. Rene Girard’s mimetic theory of relationships has proved one 

theoretical base within the reconciliation practice of the Corrymeela Community since 1979 and the 

work of the Understanding Conflict Trust and the Future Ways Programme in peace and 

reconciliation education. Just as we, almost all, are deeply mimetic with others who are our rivals, we 

are also mimetic with those relationships where we have been given our place, ensuring there is an 

openness to meet with others, share and learn openly. When such open meetings do occur, for that 

time, individual citizens experience a different sense of belonging to one another. “ ( Wilson, 2005 ) 

 

Kommentar  
 

Mitt intryck från samtalen med medlemmarna i gruppen är att arbetet med frågor kring 

skillnad och konflikt utifrån det perspektiv som här undersöker också i hög grad har en 

långsiktig påverkan på aktörerna själva. Det är också tydligt att tillämpningarna av de 

girardska/kapteinska tankarna har större bredd än att bara beröra undervisning och pedagogisk 

praxis i stort; det handlar också om ett sätt att analysera konflikter på olika nivåer och också 

om hur man ska förstå ohälsofrågor och hitta vägar inom psykiatrisk praxis. 

 

 Det går inte att se undervisning om sekterism, konflikter och bearbetning av problem som 

härrör från samhälleliga eller psykiska kriser som något som man själv kan hålla sin egen 

person utanför och se som en uppgift skild från den egna personens existentiella hållning. Det 

 53



som händer i dissonanta tillstånd mellan människor händer inte inom autonoma personer utan 

i de relationer som alla berörda utvecklar gentemot varandra. Den här involveringstesen 

understryks också i textutdraget från artikeln av Derick Wilson. Ingen undgår det mimetiska i 

förhållande till den Andre; såväl i förhållande till rivaler som till medarbetare. Men mycket 

hänger på om den mimetiska processen kan ske med människor som inte rivaliserar utan som 

ger varje individ det utrymme som krävs för att det ska uppstå något slags frihet och personlig 

utveckling genom relationerna.  

Frågan är i vad mån dessa i stort sett omedvetna processer kan göras medvetna och i så fall i 

vad mån det kan inverka på det sätt vi ser på pedagogisk praxis och samhälleliga 

ställningstaganden i ljuset av det polykulturella samhällets problematik. 

 

Jag går nu över till att kommentera och analysera mitt material och strukturerar kapitlet 

utifrån de tre forskningsfrågor som jag formulerat i anslutning till syftet med undersökningen. 

 

Ett problem för varje lösning – iakttagelser och 
kommentarer 
 

Vilka är huvudtankarna i René Girards kulturkritiska analys och 
Roel Kapteins tillämpning av dessa på den nordirländska 
kontexten? 
 

Den första av de frågor jag ställde mig i början av uppsatsen torde på det här stadiet i 

huvudsak ha besvarats. Mina kommentarer här ger några kompletterande synvinklar på 

frågeställningen. 

Att Girards hypotes har fått många anhängare världen över är obestritt, liksom att den inte 

saknat kritiker. Vi såg att den första introduktionen i Sverige, Johan Asplunds ”Rivaler och 

syndabockar”, innehåller en kritik av Girards pretentioner; han pressar sin hypotes att förklara 

för mycket (Asplund, 1989). Asplund ser en poäng i analysen av de gruppdynamiska 

processer som leder till kriser och syndabockande men menar att hypotesens ambition att 

förklara hela den mänskliga kulturens uppkomst utifrån de här mekanismerna, bl a genom 

analysen av myter och skildringar av historiska förlopp, är alldeles för hög och kan inte ledas i 

bevis. 
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När Zygmunt Bauman berör Girards tankar i boken ”In Search of Politics” ser han Girards 

antagande om språnget från oordnat kaos under församhället till kultursamhället som en 

”etiologisk myt” som inte gör anspråk på historisk sanning. Girards teorier har däremot 

förklaringskraft för de samtida fenomen som vi upplever där kriser resulterar i nedkämpandet 

av en ”fiende” som man kan enas mot (Bauman, 1999). Det historiska, generativa, 

perspektivet spelar inte heller någon roll för dem jag samtalat med inom kommuniteten. Alla 

hänvisar till Girards tankar och Kapteins praktik för att förstå sin livsvärld och sig själva och 

de egna reaktionerna i relationer till andra. Extrapoleringarna av hypotesen som Girard gör 

bakåt till kulturens ursprung i församhället fästs inte någon vikt vid av informanterna. 

 

D betonar i samtalet att Girards diskuteras världen över, men det är genom Kaptein som hans 

tankar i den nordirländska kontexten har påverkat en fredsrörelses praxis ( Samtalet med D). 

D kommenterar också den betydelse som den kristna referensramen för Corrymeela har haft 

för att ta till sig tankarna. Han ser Girards teologiska analys som ett uppbrott från en 

”kulturellt” betingad kristendom som här mött en betydligt radikalare Jesus-efterföljd där 

människan genom en mimetisk relation till Jesusgestalten kan hitta en motvikt, en ”agere 

contra”till den rivaliserande mimetiska relationen som präglar kultur men även religiöst liv. 

Den här ståndpunkten betonas inte alls, motsägs snarast av C, som inte ser den kristna 

komponenten i Girards hypotes som konstitutiv i hans arbete som lärare i psykiatri.  

 

Man anar i detta en möjlig spänning bland Corrymeelas medlemmar mellan dem som ser 

Kapteins verksamhet mera i ljuset av en radikal teologi och dem som mer pragmatiskt ser 

Kaptein som en pedagog och ”facilitator” i arbetet med följderna av ”The Troubles”. 

Ingendera hållningen utesluter den andra, men betoningen kan läggas på olika aspekter av 

Kapteins arbete. Det är också viktigt att här erinra sig att Kapteins verksamhet inte tagits med 

hull och hår av Corrymeelas medlemmar. Jag har i utredningen visat på att en del medlemmar 

reagerade kraftigt på att de själva och deras handlande ifrågasattes genom Kapteins 

förhållningssätt till gruppens medlemmar ( MacCreary, 2007). Men tillräckligt många, särskilt 

bland dem som haft det största ansvaret för kommunitetens utveckling, har tagit till sig det 

girardianska tänkandet och därigenom präglat mycket av kommunitetens liv från och med 

1980-talet. 

 

Det mimetiska begäret är enligt Girards antaganden triangulärt. Jag eftersträvar något för att 

någon annan eftersträvar det. Det begärda får sitt värde genom att vara begärt av någon annan. 
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Mekanismen är en förutsättning för inlärning, där efterbildning och härmning är 

grundläggande redan för det lilla barnet ( Girard, 1987).  Men den mimetiska processen kan 

också leda till rivalitet och konflikt i det ögonblick det är brist på det som eftersträvas. Mitt 

begär efter att exklusivt ha access till en viss person, en titel, en post i ett företag osv kan 

starta en konflikt. I fallet Nordirland handlar det om att befolkningen är fördelad så att drygt 

hälften av den vill att landet ska höra till det som ses som hemlandet, Storbritannien. United 

Kingdom är ju beteckningen för ”Great Britain and Northern Ireland”. En knapp minoritet ser 

landet som en naturlig del av ö-republiken Eire, som erövrats av och förtryckts av britterna. 

Två parter är i konflikt om något som båda ser som deras och som det bara finns ett enda av - 

Ulster. Konflikten eskalerar och kaoset leder till ett inbördeskrigsliknande tillstånd i mer än 

30 år, där mord, terror och skräck griper omkring sig. 

Det är i den här situationen som Corrymeela som ekumenisk kommunitet, skapad för att 

försona de båda parterna i Nordirland, befinner sig och på olika sätt försöker agera i ett 

samhälle som är inne i djup kris och konflikt. Den holländska samarbetspartnern, Roel 

Kaptein, träder i slutet av 70-talet in på Corrymeelas ”dialogtorg” och har då med sig en 

tankekarta och ett synsätt på det som händer som tycks skapa förståelse för de fenomen som 

Corrymeelas medlemmar dagligen försöker bearbeta: våldsamheten i konflikten, hatet mot 

den motsatta sidan, att människor med samma religion ändå kunde göra detta mot varandra, 

varför det hela aldrig tar slut; kort sagt gavs en mening åt den verklighet som omgav dem. I 

det följande ger jag exempel på vad som gjordes i kommuniteten i den girardska/kapteinska 

andan. 

 

Hur kan Girard/Kapteins tankearbete ses konkretiserat i 
Corrymeelas praxis genom tillskottet av denna reflektion? 
 

Gruppsessioner 
 
I samtalen med informanterna framgår att alla ser gruppsessionerna som viktiga för 

spridningen och förankringen av de girardianska tänkesätten ( särskilt samtalen med A och 

B). Förutom att själva metodiken i dessa beskrivs, så framgår det också att det inte bara är 

problemhanteringen i sig som är viktig, utan de personer som deltar är själva berörda på olika 

sätt av arbetet med frågorna. I alla samtalen framgår att det intryck som den allvarliga 

bearbetningen av frågorna i ljuset av de tankefigurer som Kaptein använde sig av ledde till att 
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deltagarna även på ett personligt plan kunde utveckla sin sensibilitet för de mekanismer i 

relationerna som var viktiga att förstå i arbetet med de grupper som sökte sig till 

kommunitetens center. 

 

Ungdomsarbete 
 

De s k ”seed groups” som berörs i A:s skildring var en viktig del av arbetet med unga 

människor som från olika sidor i konflikten bjöds in att tillsammans undersöka sina 

värderingar och sina relationer ( Morrow, 2003). Verksamheten började med att ungdomar 

från kriszoner i Belfast rekryterades för att delta i aktiviteter under sex weekends. Man 

började genom att alla berättade sina historier, skildrade sin bakgrund och sina upplevelser av 

att leva med skarpa konflikter inpå knuten. Från mera praktiska samarbetsövningar och samtal 

om teman som berör familjefrågor och näraliggande frågor så togs vartefter allt mer 

brännande frågor upp; frågor om skillnader i tro, religion, politiska frågor och frågor som var 

direkt kopplade till ”The Troubles”. Så småningom växte denna verksamhet ut och hela 

skolklasser från respektive sida i konflikten, t ex en klass från en statlig (protestantisk) skola 

och en från en katolsk skola, träffades och arbetade sig igenom samma slag av samtalshelger. 

En särskild ”school worker” anställdes för att arbeta ute i skolorna och samtidigt rekrytera 

grupper till Corrymeela Center weekendsessioner.  

Grundmetoden i dessa var desamma som när staben tränades av Kaptein. Över dörren till 

porten när man lämnar Corrymeela står det ”Corrymeela begins when you leave”, och tanken 

med detta är uppenbar; den närhet och det tankeutbyte som sker under sessionerna och 

samvaron med ”de andra” ska förhoppningsvis göra det möjligt se de mekanismer hos andra 

och en själv som reproducerar konflikten i den egna hemmiljön.  

Eftersom det nordirländska skolsystemet är segregerat och endast ca 5% av eleverna går i 

integrerade skolor ( skapade genom föräldra- och organisationsinitiativ) så var den här typen 

av möten naturligtvis omstridda och sågs av många med misstänksamhet. Jag minns ett samtal 

jag hade i Derry med en katolsk niobarnsfar, medlem i Corrymeela ehuru tidigare aktiv som 

paramilitär i IRA. Han stödde seed group - idén, men kunde inte acceptera tanken att hans 

barn skulle bussas över till en annan stadsdel för att där, tillsammans med barn från den andra 

sidan, på något sätt reparera de skador som hans egen generation hade utsatt andra för och 

som bl a resulterat i att bostadsområdena var helt segregerade och skildes åt av höga murar.  

 57



Hans kommentar visar att även bland Corrymeelas egna medlemmar är integrerade skolor en 

kontroversiell idé. Den ståndpunkt som han ser uttryck åt är mycket vanlig, särskilt på den 

katolska sidan i konflikten. Barn ska känna hemmahörighet och trygghet inom ramen för en 

familj, en skola, en kyrka och bland kamrater med liknande grundsyn i viktiga frågor. 

Katolska utbildningsaktörer ser ett hot i att i den icke-konfessionella och mer sekulariserade 

statliga skolan (i praktiken helt dominerad av protestantiska lärare och elever) kommer inte de 

värden som katolska kyrkan värnar om att respekteras utan de religiösa och kulturella sidorna 

i socialisationen försummas ( Donaldson, 2002, Lombard, 2002). ”Dare to be different!” 

utropar Madeleine Lombard  i en av texterna i ”Ethos&Education. Contemporary Issues in 

Catholic Edication” ( Donaldson, 2002).  

 

Den här uppfattningen bland tongivande katoliker kan ses som ena polen i den binära 

opposition som ofta brukar beskrivas som kommunitarism versus liberalism, där den 

förstnämnda inställningen ser tillhörighet och kulturell identitet som viktigare än den 

individuella frihet och rörlighet som den motsatta sidan kan sägas representera 

(Callan&White, 2003). Det här är knappast platsen att ta upp denna yviga diskussion men 

man kan i detta sammanhang komma ihåg att det skolsystem som bildar bakgrund till 

Corrymeelas verksamhet är av en helt annan karaktär än den som kännetecknar det svenska 

skolsystemet. Den diskussion som pågår i Sverige om fristående skolor med konfessionell 

karaktär och som till viss del kan påminna om den katolska kritiken av den icke-

konfessionella skolan är omfattande men ryms inte inom ramen för den här undersökningen. 

 

Den ”safe space” för de gruppsessioner som utvecklats av Corrymeela, med ett visst 

regelsystem för samtalen men med huvudsyftet att alla fritt ska kunna berätta sin historia och 

lyssna på andras levnadshistorier för att sedan i sin vardag få lättare att leva tillsammans med 

skillnad i ett samhälle präglat av motsättningar, kan tyckas gestalta Baumans tidigare anförda 

formulering, ett slags kompass som pekar ut den väg som undviker förenklade och 

förenklande binära oppositioner: 

 
”Universalism betyder inte mer, men inte heller mindre, än den för människorna gemensamma förmågan att 

kommunicera och uppnå ömsesidig förståelse – i den meningen att [...] vi ska kunna leva tillsammans. Men 

också att vi ska veta hur vi ska leva med de andra, som får leva - har rätt att leva – annorlunda.” (Bauman 1999, 

författarens övers.) 
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 Studiematerial 
 

Under årens lopp har böcker och broschyrer publicerats av kommuniteten och av enskilda 

medlemmar. Här ska några av de mest spridda beröras. 

 

On the Way of Freedom 

Roel Kaptein arbetade länge med något han kallade en ”Enchiridon” för Corrymeela 

Community.10 Den existerade först i olika manuskriptversioner i  slutet av 80-talet och 

publicerades slutligen 1993 med ett förord av René Girard ( Kaptein 1993a). Jag redogjorde i 

ett tidigare kapitel för de tankefigurer och skisser som han använder för att förtydliga och 

generalisera de olika slags problem som berördes i gruppsessionerna. Min redogörelse för 

Kapteins tankar i ett tidigare kapitel bygger huvudsakligen på den här boken, vid sidan av den 

tryckta föreläsning som jag hänvisade till i samma kapitel ( Kaptein 1993b). 

 

Efter Girards förord finns ett kort avsnitt av Kaptein där han introducerar innehållet. Han 

påpekar där att allt vi lär oss i boken om ”scapegoating” och ”mimetic rivalry” kan användas 

för att skapa nya syndabockar eller fördöma andra som tillåter sig att ge efter för mimetisk 

rivalitet. Mekanismerna verkar genom oss och det krävs mycket för att uppnå frihet från 

tendensen att ge sig hän åt processerna. Och han frågar sig hur vi ska bära oss åt för att klara 

detta. Och han fortsätter: 

 
Emmanuel Levinas, the great Jewish thinker, talks of the defenceless face of the other which shows itself to us in 

a way we can´t avoid. When we recognise this face, it makes us a captive. This face is the face of the scapegoat, 

the victim, helpless and without possibility of escape. When we see this face, it shows us ourselves and our 

helplessness. We can only bow and serve.” ( Kaptein, 1993a) 

 

Jag har fått intrycket att den här boken inte har använts i kommunitetens arbete utåt särskilt 

mycket. Genom spridda samtal med  kommunitetsmedlemmar så tycks uppfattningen vara att 

de teoretiska begreppen och Girards bakomliggande hypotes snarast är en utgångspunkt för en 

praxis, ett slags grundhållning att öva för den som ska leda grupper och grupprocesser. Det är 

i praktiserandet av tankefigurerna som styrkan kan ligga ( se samtalet med F).  

 

 

                                                 
10 Enchiridon är en grekisk beteckning på en samling systematiskt framställda trosartiklar och definitioner men 
kan användas rätt fritt bland teologer. Mest berömd är St Augustinus´ ”Enchiridon”. 
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Vägar ut ur konflikten 

Ett material som utarbetades av Derick Wilson och Duncan Morrow, ”Ways out of Conflict” 

riktar sig till alla som arbetar med relationer mellan grupper i det nordirländska samhället 

(Morrow&Wilson, 1996). ”The group work practice developed in  this study pack owes much 

to the theoretical and practical supervision of Roel Kaptein….”  skriver författarna i 

inledningen och studiematerialet innehåller utdrag ur “On the Way of Freedom” och att antal 

gruppövningar och guidelines för samtalsledare. Materialet kan på många sätt ses som ett 

pedagogiskt instrument för att bedriva gruppsessioner med en teori och metodik som 

skisserats i avsnitten om Kapteins metod och om gruppsessionernas utformning. 

 

Bortom sekterismen 

Jag vill också här nämna ett större projekt som under sex år genomfördes av Trinity College 

Dublin genom en institution i Belfast, ”Irish School of Ecumenics”. Projektets titel är 

”Moving Beyond Sectarianism” och har resulterat i en omfattande rapport (Liechty&Clegg, 

2001). Visserligen har inte rapporten genomförts inom ramen för Corrymeela Community, 

men flera medlemmar har varit inblandade i arbetet, framför allt Yvonne Naylor, som 

utarbetade de läromedel som direkt bygger på rapporten (Naylor, 2001). Jag vill här nämna 

några av de tankar som rapporten redovisar, tankar som ytterligare kan belysa de frågor som 

berörs i den här undersökningen. 

 

En definition av sekterism 

Begreppet ”sectarianism” är centralt för diskussionen i rapporten. Definitionen är såväl 

slutpunkten för en utförlig analys av studiet av den nordirländska problematiken men hämtar 

också exempel från andra arenor där fenomenet är påtagligt.  

 
”Sectarianism…. 

…is a system of attitudes, actions, beliefs, and structures 

- at personal, communal, and institutional levels 

- which always involves religion, and typically involves a negative mixing of religion and politics 

…which arises as a distorted expression of positive, human needs especially for belonging, identity, and free 

expression of difference 

 

…and is expressed in destructive patterns of relating: 

-hardening the boundaries between groups 

-overlooking others 
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-belittling, dehumanising, or demonishing others 

-justifying, or collaborating in the domination of others 

-physically or verbally intimidating or attacking others” 

(Liechty&Clegg, 2001, Naylor,2001) 

 

I en av kommentarerna till definitionen betonas att i ett samhälle som vill röra sig bort från en 

sekteristisk utveckling krävs särskilt ett positivt förhållningssätt till skillnader, något som ses 

som ”a dominant thread in the fabric”.  

 

Bifokalt seende 

Det destruktiva mönster som utnyttjar det mänskliga behovet av tillhörighet, identitet och att 

fritt få uttrycka det som skiljer oss åt kan ta sig två former: att förstora eller förminska 

skillnaderna. Såväl en uppförstoring av det som skiljer ”oss” från ”de andra” som en 

minimering av skillnaden, förstärker den sekteristiska attityden och förstärker tendensen att 

dela in oss i ”the good guys” and ”the bad guys”. Det som kanske särskilt kan 

uppmärksammas är att minimeringen av skillnad inte skapar ömsesidig förståelse utan att den 

snarare leder till att varje ny inklusion skapar nya förutsättningar för exklusion. En bristande 

respekt för skillnad tar sig endera uttryck i patronisering eller i assimilering. 

Antingen/eller – tänkande måste ersättas med både/och-tänkande.  

 

Det som rapporten och studiematerialet förespråkar som samlingsbegrepp för en pedagogisk 

utväg ges namnet bifokalt seende ( bifocal vision). Om dem som förmår att inta denna 

grundhållning skriver rapporten så här: 
 

…de utvecklar en bifokal strategi som bygger på övertygelsen att både det som förenar människor och det som 

skiljer dem åt måste ges fullt erkännande om vi ska kunna röra oss bort från sekterism. (Liechty & Clegg, 2001, 

egen övers.) 

 

Religiösa och politiska gruppers och partiers agerande skärskådas med rapportens ambition att 

undersöka hur sekterism kan motverkas och hur samhället kan röra sig i en annan riktning. 

Här behandlas också den risk som freds- och försoningsrörelser, t.ex. de människor i 

Nordirland som med ekumeniska förtecken vill förhindra sekterism, kan löpa att utveckla en 

exkluderande attityd mot dem som inte delar rörelsens analys. Även ”sekulära liberaler” ( en 

kategori som i rapporten ses som en grupp som också löper risken att utveckla sekteristiska 

drag), de som vill ställa sig utanför (eller snarare ovanför) de sekteristiska, religiöst 
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motiverade motsättningarna, riskerar att förstora skillnaderna mellan sig själva och ”de andra” 

så att ytterligare en sekteristisk dimension tillförs en redan svår situation.  

 

På vilka sätt kan undersökningen av erfarenheterna i Corrymeela 
bidra till diskussionen av tros- och värdedissonanser  i den 
svenska kontexten, som t ex  undervisningen i religionskunskap?  
 

Jag ska i det här avsnittet ange några drag i den del av Corrymeelas praxis som jag undersökt, 

som kan kasta ljus över några frågor kring undervisningen om tro och värden i den svenska 

skoldiskussionen.  

 

Den intersubjektiva ansatsen 

 

Moira von Wright betonar i boken ”Vad eller vem?” att en ”intersubjeketiv vändning” i synen 

på undervisning skulle ha viktiga effekter på klassrumspraxis ( von Wright, 2003). En 

grundtanke är att i reflexionen över lärarens uppgifter mycket mera betona uppmärksamheten 

på relationen till de personer som man arbetar tillsammans med och att låta det oväntade och 

gränsöverskridande bli en del av undervisningssituationen. Att uppfatta ett tydligt”vem” som 

man vänder sig till kommer även att påverka förhållningssättet till det som ska studeras.  

I Kapteins gruppsessioner och i seed groups så är personerna och relationerna mellan dessa 

alltid utgångspunkten för att kunna ställa frågorna om vad som är väsentligt att förstå och 

försöka komma vidare med. Det begrepp som Girard präglar för det intersubjektiva, 

interdividualismen, betyder som vi sett att det vi tror vara våra egna föreställningar och 

önskningar, våra insikter och våra värderingar, är resultatet av mimetiska processer; sådana 

som får oss att växa genom att vi härmar personer som inte rivaliserar med oss utan ger oss 

mönster som tillåter oss att växa som människor , eller sådana som vi hamnar i mimetisk 

rivalitet med eftersom vi konkurrerar om samma objekt. En sådan insikt påverkar lärare- elev-

relationen. Vi såg i Kapteins tankefigur ( s 43) att en god lärare, liksom en god förälder, aldrig 

får rivalisera med sin elev eller sitt barn utan måste förstå att stoppa den mimetiska rivaliteten 

genom att ”dö undan” från konflikten. 

 

Det här betyder ingalunda att lärarens och elevens roller utplånas. Som jag läser Girard så är 

rollstrukturen viktig som dämpare av rivaliteten. Men i denna dubbla uppgift för läraren, att 

såväl ha förmåga att se vikten av relationer till eleverna och ge dem plats i relationen och 
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samtidigt ha förmågan att arbeta som ansvarig ledare med tydlig struktur, är naturligtvis ett 

problem för de alltför snabba slutsatserna om hur detta ska lösas. 

 

I projektet ”Moving Beyond Sectarianism” såg vi hur dynamiken i sekteristiska processer 

beskrevs som maximeringar eller minimeringar av skillnad. Utan att Girards begrepp 

”mimesis” eller ”syndabock” är delar av begreppsläggningen, så beskrivs samma slags 

socialpsykologiska mekanismer där resultatet är exkludering och i slutänden våld. Båda dessa 

analyser kastar ljus över fenomen som i den svenska debatten kanske oftare ses som resultatet 

av olika ”uppfattningar” eller ”ståndpunkter” i frågor kring pluralismen. Den nordirländska 

erfarenheten tycks snarare ge vid handen att en ökad förståelse för hur konflikter i relation till 

kulturella och religiösa skillnader måste sökas i strategier och metoder som fokuserar mera på 

hur relationen mellan personer utvecklas inom ramen för de pedagogiska strukturerna än på 

vilket innehåll som ska ges undervisningen, formulerad i styrdokumentens 

värdegrundsparagrafer. 

 

Varifrån betraktas mångfalden? 

 

Finns det en punkt i rummet varifrån det egentliga rummet kan beskrivas? En insikt som 

präglat Corrymeela är att det inte finns någon neutral beskrivning av ”The Troubles”. ” Det 

egentliga rummet” är med andra ord i detta sammanhang en neutral fiktion. Konflikten 

beskrivs på olika sätt beroende på vilkens sida som du ser den från. Namnet på landets näst 

störst stad skrivs ”Derry/Londonderry” om man vill vara opartisk. Derry är det nationalistiska 

namnet på staden, Londonderry det unionistiska. Man bör observera att en opartishet här inte 

är ett tredje namn på staden. Corrymeelas insikter på det här området är stora och smärtsamt 

vunna. Alla som tillhör kommuniteten och alla grupper som man arbetar med i landet har 

något slags hemmahörighet i de grupperingar som finns på båda sidor i konflikten och man 

har tvingats att hitta ett sätt att se till det som kan förena utan att bortse från det som skiljer 

utan att någon intar en utifrånposition. 

 

Tidigare i uppsatsen har jag beskrivit svårigheterna i ett ämne som religionsundervisning som 

att det har en tendens att utveckla en avståndspedagogik genom att undervisa om alla 

religioner utifrån ett slags sekulär neutralitet. Alternativet behöver inte vara att man ger upp 

den icke-konfessionella undervisningen, men undervisningen måste sträva efter att ett 

inifrånperspektiv ges på livsåskådningarna. Mötet med religionsföreträdare kan ha den 
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funktionen. Att läsa texter som skildrar en livssyn eller en etisk position utan att den bedöms 

mot ett slags måttstock av normalitet borde vara viktigt. En sådan insikt är viktig mer 

generellt, menar Gert Biesta i”Beyond Learning”: 

 
”What has been put into question is the idea that it is possible to see, overview, describe, and 

conceptualize this plurality from a neutral point outside it.” ( Biesta, 2006) 

 

Kritiken mot en förenklad syn på värdegrundsbegreppet har framförts tidigare i uppsatsen och 

ska inte upprepas här, men ett sätt att använda den för att läsa av olika ståndpunkter mot en 

implicit universalistisk precisering av värdebegreppen leder till att ett visst synsätt blir norm, 

och andra och annorlunda preciseringar tolereras. Begreppet tolerans är problematiskt på 

flera sätt. Första gången som jag blev uppmärksammad på hur begreppet kan skapa problem 

var när jag deltog i ett seminarium på Corrymeela Center 1994. Fredsforskaren Derick Wilson 

påpekade att ordet var olämpligt i diskussionen av den nordirländska konflikten eftersom det 

är bara den som har makt att dra undan toleransen som också i vissa fall kan utöva den. Ordet 

står för en majoritets maktposition och bör användas försiktigt.  

Vi såg också att det i rapporten ”Moving Beyond Sectarianism” sågs som ytterst 

problematiskt och sekteristiskt med en minimering av skillnad, något som ofta är resultatet 

om en konsensus-syn marginaliserar och osynliggör alternativa förhållningssätt, och som ökar 

den konkreta tendensen till patronisering och/eller assimilering. Om undervisningen om andra 

människors tro tar sig en exotiserande form, genom att peka på diverse fenomen som starkt 

avviker från det som majoriteten av elever är vana att möta, uppnås ett annat slags sekterism; 

den Andre tycks så annorlunda och avvikande att man på inget sätt kan identifiera sig med 

henne. Ett bifokalt seende, där såväl likheter som skillnader tillåts att framträda och ges lika 

vikt, ger möjlighet till identifikation och empati samtidigt som man vänjer sig vid skillnader i 

livssyner och praktiserandet av dessa.  

 

Hos Elisabet Gerle läste vi den viktiga distinktionen mellan en undervisning om tros- och 

värdefrågor som sker i ett sekulariserat samhälle och kravet från sekularismen som livssyn att 

sådana frågor bör förvisas till det privata livsrummet. Få skulle vilja ifrågasätta att det svenska 

samhällets sekularisering är en förutsättning för en önskvärd mångfald, i bemärkelsen en 

polykulturell mångfald. Såväl i den svenska diskussionen, som hos t ex Bhabha, Bauman och 

Biesta, står det klart att det inte går att formulera en utanförståndpunkt till mångfalden, utan 

att skillnadsbegreppet så att säga är grundläggande för varje sätt att se på en möjlig 
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samexistens på lång sikt, också i de pedagogiska kontexterna. En förhandling mellan 

personerna med olika tros- och värdeståndpunkter om hur vi bäst organiserar undervisning om 

skillnader i dessa avseenden, kan bidra till den religionsdidaktiska diskussionen. Där kan inte 

underförstådda tolkningar av begrepp som människolivets okränkbarhet, jämställdhet, frihet 

och rättvisa vara a priori sekularistiska utan vara öppna för  - just förhandling. ” Negotiation, 

not negation” var Bhabhas formulering av detta ”tredje rum”. I den metodik som 

Girard/Kapteins arbete utmynnat i, i Corrymeela Community, så betonas tydligt denna 

utgångspunkt i en grundläggande respekt för varje person och hennes syn på såväl sin egen 

”historia” som hennes tro och värderingar. Det är i det aktiva lyssnandet på hur andra berättar 

om sig själva, där en ”safe space” så tillåter, som relationer kan växa och medföra att de 

mimetiska konfliktmekanismerna avtar och en positiv mimesis blir möjlig, där de kriser som 

alstrar syndabockar kan kylas av och chanserna för en samexistens med respekt för skillnad 

blir mindre osannolik. 

 

Etiken är mera grundläggande än kunskapsteorin 

 

Corrymeelas ambition att skapa en trygg plats, en ”safe space” där skillnader kan få finnas 

utan att man blir ifrågasatt, har att göra med grundtanken att våra förpliktelser mot den Andre 

i första hand är moraliska. Om man villkorar sina omsorger efter vem som kommer i ens väg 

så förstärks tendensen till sekterism och negativt avstånd. Följaktligen välkomnas alla till 

Corrymeela oavsett religion eller frånvaro av religion. Tanken har förstås paralleller i Levinas 

uppfattning om ansvaret för den Andre och i den kristna synen på nästankärleken (Levinas, 

2002, Bibeln, 2000). Jag har tidigare också pekat på att Mikael Stenmark gjort en liknande 

distinktion i sin religionsfilosofiska genomgång av hur olika förhållningssätt mellan 

företrädare för olika religiösa ståndpunkter kan utformas. Han gör också ett annat påpekande 

som har bäring på den här problematiken. Det gäller valet av rationalitetmodell: Om man har 

en evidentialistisk syn på olika åskådningar så innebär det att man låter helt epistemiska 

överväganden dominera i mötet med en annan människas tro. Att alltid begära rationella skäl 

för varje ståndpunkt har, i Ingemar Hedenius efterföljd kallats ”den intellektuella moralens 

princip” (Stenmark, 2001). Stenmark förespråkar en annan modell som han kallar för 

presumtivistisk: det finns ingen anledning att ifrågasätta de grundläggande antagandena i den 

egna livssynen om man inte stöter på något som aktualiserar ett ifrågasättande. En sådan 

hållning hos den som undervisar om olika tro och värden eller på annat sätt är ansvarig för 

människor som kommer i hennes väg, har lättare att sätta den etiska relationen före den 
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kunskapsteoretiska. En konservativ revideringsprincip som fäster större vikt vad som är 

rimligt, reasonable,  än vad som är rationellt, rational, lämnar större utrymme i relationen för 

att kunna – med Baumans ord – ”veta hur vi ska leva med de andra, som får leva - har rätt att 

leva – annorlunda” (Bauman, 1999). 

 

Det jag tycker mig ha sett tillämpningen av i Corrymeela, inte minst i de aktiviteter som har 

Roel Kaptein som inspiratör, sammanfattas väl i ett citat av Gert Biesta, som vi tidigare stiftat 

bekanstskap med: 
 

 Difference requires a different attitude towards plurality and otherness, one in which the idea of 

responsibility is more appropriate than the idea of knowledge, one in which ethics is more important 

than epistemology.” ( Biesta, 2006) 

 

 

Girard och sekulariseringen 

 

En fråga som ställer sig när man tar del av det inflytande som Girard och Kaptein har haft på 

delar av Corrymeela Communitys sätt att närma sig konflikter och försoningsarbetet är 

huruvida kraften i deras grundtankar förutsätter en kristen konception av människan och 

samhällsfrågorna. Vi har sett att det råder delade meningar om detta bland Corrymeelas 

medlemmar. Sverige är ett land som i många avseenden skiljer sig från Nordirland, inte minst 

när det gäller graden av sekularisering, där Sverige kan ses som ett av världens mest 

sekulariserade länder. I vad mån påverkar detta användbarheten av Girards tankar i en svensk 

kontext? Är Girards tolkning av Kristushändelsen, och den ”trosinfattning” som hans senare 

böcker har utvecklat, en nödvändig teoretisk byggsten som hans dynamiska 

interdividualistiska analys förutsätter? 

 

Min bedömning är densamma som Johan Asplund, som menar att man kan vara kritisk mot de 

pretentioner som Girard har med sin hypotes, samtidigt som de socialpsykologiska och 

intersubjektiva iakttagelserna kan ha god förklaringskraft (Asplund,1989). Även Girard måste 

ju mena att om de mekanismer som är styrande i våra relationer och i pedagogiska kontexter 

är mimetiska, och de tendenser som får oss att dras in i syndabockande processer är typiska 

för krissituationer i gruppers utveckling, så kan inte förståelsen av dessa förutsätta en kristen 

grundsyn. Kristushändelsen får sin specifika innebörd som vändpunkt i förståelsen av 
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mekanismerna, bara för den som delar en kristen övertygelse. Bland Corrymeelas medlemmar 

tycks därför Girards iakttagelser och hans hypotes fått tydligare genomslag för att den där 

också lästes in i och praktiserades i en situation där kristendomen, ehuru i olika historiskt 

framvuxna traditioner, fortfarande har en stark förankring. I en svensk kontext måste 

antagligen Girards tankar, om de inspirerar till praktik i undervisningssammanhang, få en 

mera instrumentell än existentiell karaktär.  

 

 

Problemet 
 

”It would be understandable for anyone to despair of ever finding a way to lasting peace in Northern 

Ireland. Every move seems to evoke a perverse intransigent response. One could say of the people in 

Northern Ireland that they can find ’ a problem to every solution’. (Barritt, 1982) 

 

Nordirland har setts som ett problem för alla de lösningsförslag på konflikten som genom åren 

sett dagens ljus. Att det för tillfället tycks som om man åtminstone på den politiska nivån tagit 

ett steg mot ett ökat samarbete betyder inte att ”The Troubles” är över. I Stormonts 

parlamentsbyggnad utanför Belfast sitter nu de politiker tillsammans som förut vägrat befinna 

sig i samma rum. Men i de slitna bostadsområdena i västra och norra Belfast byggs murarna 

som skiljer protestantiska och katolska områden högre och nya murar byggs.  

Men rubriken på den här uppsatsen syftar också på ett annat problem som impliceras av 

Girards egen hypotes. Å ena sidan: Om ett samhälles kulturella struktur skapar den stabilitet 

som gör skillnad möjlig och hindrar den mimetiska processen att utvecklas till rivalitet, kris 

och syndabockande av mer eller mindre godtyckliga offer eller grupper, något som sker när 

strukturer bryter samman och en mimetisk kris inträder, så tvingas vi alltså leva med viss 

strukturell begränsning av individens möjligheter. Å andra sidan är varje stabilitet i samhället, 

enligt Girard, ett resultat av tidigare kriser; ett resultat av maktstrider och ur historisk 

synvinkel ett tillfälligt tillstånd där dissonanser och konflikter inte leder till öppen kamp och 

våld. På lång sikt är instabilitet i samhällenas utveckling och i de sociala relationerna något 

som läsningen av varje historiebok ger vid handen. Kulturell stabilitet är tillfälliga stadier, 

mer eller mindre kortlivade. Ett problem för varje lösning är, om vi ska tro Girard, att 

lösningar producerar exkluderingar och nya syndabockar. Det finns inga ”lösningar” som inte 

måste upprätthållas av maktstrukturer som såväl garanterar skillnad som skapar syndabockar. 

En nedslående slutsats, kan tyckas. 
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 ”De andra”, de som görs till syndabockar på det att en kulturell och samhällelig stabilitet må 

formas, kan väljas på olika sätt; det kan vara andra länder, människor som utifrån hotar det 

egna landet eller har immigrerat till landet eller sådana som redan är en på något sätt 

avgränsad grupp i det egna samhället. Men syndabocken kan också utvecklas genom att ett 

samhälle vänder sig inåt mot individer och grupper som ursprungligen varit ”en av oss”. 

Bonnie Honig skriver i ett avsnitt om Girard i ”Democracy and the Foreigner”: 
 

” […]Girard seems to understand that the individual is not a scapegoat because he is a foreigner; 

instead ( as Job finds out), he is (or becomes) a foreigner because he is a scapegoat. Or, better […] 

the practice of scapegoating sometimes chooses its objects from an already existing, available pool of 

outsiders and at other times produces its object from among the members of the community in crises. 

The important point here is that scapegoating is not caused by scapegoats – an already existing pool 

of outsiders. Scapegoating is a social practice that finds or produces the object it needs.” (Honig, 

2003) 

  

Mitt intryck av Girardläsningen och studiet av hur Corrymeelas praxis använder sig av Girard, 

är dock att det finns ett slags underförstådd övertygelse inbäddad i analysen, eller kanske 

snarast underförstådd i proklamerandet och pedagogiseringen av denna kulturanalys, att en 

insikt om de mekanismer som friläggs ska kunna bidra till att dessa visserligen inte kan sättas 

ur spel, men ändå kan hållas under uppsikt och kanske till och med motverkas. 

Det är för att vi, i de sammanhang där vi befinner oss, ska skärpa blicken på det här slaget av 

processer, som jag tror att Girard och de nordirländska erfarenheterna har något att säga oss.  

Avslutningsvis tillfogar  jag några personliga reaktioner och reflexioner i anslutning till 

arbetet med den här undersökningen.   
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Avslutande kommentar 
 
”Två sanningar närmar sig varann. 

 En kommer inifrån, en kommer utifrån 

och där de möts har man en chans att få se sig själv.” 

(Tomas Tranströmer: Preludium II) 

 

Det är kanske inte förvånande att Girards hypotes, ett tvärvetenskapligt analysinstrument om 

intersubjektiva konfliktprocesser som huvudsakligen diskuterats på en akademisk nivå, fått en 

mera praktisk gestaltning just i Nordirland, en del av Europa som skakats djupt av 

samhällskonflikter som har kulturella, politiskt-historiska och religiösa rötter. De två 

grupperna av medborgare i Nordirland, såväl de som i alla dessa avseenden identifierar sig 

med den irländska, katolska republiken som de som i alla dessa avseenden identifierar sig 

med den brittiska, protestantiska monarkin, har under det som med en ”eufemism” kallas 

”The Troubles” begärt och krävt rätten till samma land och därmed funnit sig vara indragna i 

en mimetisk konflikt och utvecklat en rivalitetsnivå som dödat, lemlästat och psykiskt skadat 

en stor del av befolkningen. Syndabocken i den här konflikten är i grund och botten ”den 

Andre”; oftast den som tillhör den andra sidan i konflikten men ofta även den som förråder 

den egna gruppen. Det paramilitära våldet har också gång efter annan riktats (och riktas 

fortfarande) mot den som bär på avvikarens, svikarens tecken. Min framställning har pekat på 

hur denna ”inplantering” av de girardianska idéerna har sett ut och hur aktörer i fredsarbetet 

har kommenterat den. 

 

En av tankarna hos Girard är att det moderna samhället har släppt loss den mimetiska 

rivaliteten på allt större områden. Konkurrens inom utbildning, yrkesliv, mode, livsstil, idrott 

och marknadsekonomins allt mer globala karaktär gör att människan i allt högre grad ser det 

som den del av sitt medborgarskap att rivalisera om positioner inom yrkeslivet, om 

ekonomiska fördelar och välfärdsandelar. I ett mera strukturerat och hierarkiserat samhälle 

var rivaliserandet begränsat till mindre enklaver i samhällslivet.  
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Den globalisering som pågår inom såväl de internationella som de transnationella relationerna 

motsvaras i den svenska kontexten också av en globalisering av samhället. Människor med 

ursprung i andra delar av världen har i relativt hög grad immigrerat till landet och en 

samhällsformation med växande kulturella och religiösa skillnader är under utveckling med 

motstridiga tendenser när det gäller relationen mellan etniska, kulturella och religiösa grupper. 

I boendestruktur, skolval, yrkesliv och när det gäller politiskt - samhälleligt inflytande och 

engagemang, kan nya problemkluster identifieras. I skolans och utbildningens värld, som står 

i centrum för intresset i det här sammanhanget, har många frågor ställts i anslutning till 

diskussionen om utbildningsreformer och konsekvenser av dessa för undervisningen. Själva 

undervisningen i det ”mångkulturella klassrummet” har stått i fokus för den s k 

”värdegrundsdebatten”. På utbildningens område, såväl inom skola som universitet och 

högskola, finns en liknande tendens till ökad konkurrens mellan institutioner; mellan skolor, 

mellan studenter, mellan forskarmiljöer osv. Grundskolor och gymnasieskolor kämpar om 

eleverna/skolpengen; eleverna kämpar om betygen som tenderar att bli ett alltmer skarpt 

urvalsinstrument i individens karriär.  

 

Intresset för Girards hypotes om interdividualismens omedvetna mimetiska begär och om 

syndabocksmekanismen som universella mänskliga predikament, kan ses i ljuset av en sådan 

samhällsutveckling. Jag har i den här uppsatsen ställt frågan i vad mån Girards tankar kan ha 

betydelse även på ett mera generellt plan och i ett svenskt utbildningssammanhang där frågor 

om skillnader i tros- och värdeföreställningar i samhälle allt oftare blir föremål för reflexion 

och ibland kontrovers. Jag har velat visa på några anknytningspunkter mellan arbetet i den 

nordirländska gruppen och den reflexion kring utbildning kring tro och värden som pågår i ett 

Sverige där samhällssituationen med tendenser till såväl negativ närhet som negativt avstånd 

ställer höga krav på den som istället vill verka för närhet och avstånd i en helt annan och mera 

positiv bemärkelse.  

 

 

EXKURS 
Skapandet av en ”safe space” 

Det ingår inte i den här undersökningen att ge något slags översikt över vad som sker i den svenska skolan som 

kunde sägas motsvara eller påminna om det som här beskrivits från den nordirländska erfarenheten. Ett par 

exempel kan ge en uppfattning om hur ett sådant arbete kan se ut. Jag uppfattar innebörden i begreppet så att en 

safe space är en nödvändig (men aldrig i sig tillräcklig) förutsättningen för att skillnader i tros- och värdefrågor 
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kan samexistera på det sätt som jag på andra ställen i uppsatsen beskrivit som en polykulturell samexistens, så 

som Bauman definierat den, d.v.s. där inte kommuniteter är de primära aktörerna, utan individerna, som i den 

mån de vill knyta an till sin religiösa eller kulturella identitet gör det, men har frihet att vid sidan av denna också 

röra sig fritt in i och ut ur andra identiteter. 

 

Abrahams barn – för religiös och kulturell samexistens 

I Rinkeby utvecklades under 1990-talet en metodik för arbetet i klasser med många barn från Mellanöstern; mest 

barn ur familjer med sunni- och shiamuslimsk hemmahörighet och olika ortodoxa eller katolskt kristna ( 

Rosenblad & Rosenblad, 2004) . Undervisningen bygger på de berättelser som finns i Bibeln, Koranen och i 

legendmaterialet om Abraham och hans efterkommande. Genom att ta olika roller i  berättelserna och gestalta 

dessa i skrift eller genom dramatiseringar så tränas eleverna till inlevelse i det gemensamma berättelsestoffet och 

i arbetet med detta tränas alla i att samverka med andra som har annan tro. Likheter och skillnader ger plats och 

genom metoden tränas empatin mellan deltagarna.  

 

Metodiken har spritts över landet genom talrika konferenser och i samverkan med flera av lärarutbildningarna 

vid universiteten. Utan att förringa det teoretiska bakgrundsarbetet som gjorts för att metodiken ska kunna 

fungera, så kan styrkan nog sägas vara den praktiska användningen som metodiken inspirerat. Att kristna och 

muslimska barn får veta mera om varandras tro och gemensamma rötter är förstås viktigt, men minst lika viktigt 

att de gör detta i en ”safe space” där samverkan sker med andra individer, inte i teoretiska jämförelser mellan 

abstraktioner som ”islam” och ”kristendomen” utan i berättelser om personer. Det leder också till att den stora 

mångfalden inom de religiösa traditionerna blir levande.  

 

Religionsnärverk 

Religionsdialog, eller interreligiös dialog som det också kallas, utövas på många platser i Sverige, i olika former 

och med olika grad av struktur. En form just nu prövas på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås kan kort 

beskrivas i det här sammanhanget och får ses som ett exempel på hur skapandet av samtalsmiljöer av det här 

slaget kan se ut. 

 

Undervisande lärare i religionskunskap och skolans kurator träffar två gånger per termin personer från olika 

religiösa traditioner i staden. Förutom de sju anställda från skolan finns i gruppen företrädare för judiska 

församlingen (ordförande i församlingsrådet), islamska församlingen (imam), präster i olika kristna kyrkor (Sv 

kyrkan, katolska kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan, pingstkyrkan, en hindu och en buddhist (båda lekmän). 

Dessutom deltar skolprästen i samtalen (samtalen beskrivs i rapporter, författarens arkiv). Syftet med samtalen är 

att i första hand skapa en trygg plats för att utbyta tankar om vad som händer i vår närhet och att deltagarna ska 

lära känna varandra. Gruppen har gemensamt studerat läroplanen för skolan och kursplaner i religionskunskap 

och diskuterat förutsättningarna för undervisningen. De läromedel som skolan använder har kommenterats av 

deltagarna från olika religioner. Etikettsfrågor och de etiska aspekterna av studiebesök i kyrkor och moské har 

varit föremål för samtal, liksom hur elever formulerar frågor till intervjuer och hur intervjumaterialet presenteras 

i undervisningssammanhang.  
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Någon utvärdering av närverket – ordet står för ett nätverk som består av personer som befinner sig nära i 

rummet och har närhet till undervisningens innehåll – har ännu inte gjorts eftersom det är nystartat och nu är inne 

på andra året. Man kan dock se grundtanken som en parallell till hur seed groups i Corrymeela eller Abrahams 

barn försöker föra samman personer som genom att lära känna varandra som individer kan öka möjligheten att 

tala öppet om varandras likheter och skillnader. Ett viktigt syfte med närverket på Rudbeckianska gymnasiet är 

att lektionsbesöken och studiebesöken kan ske med personer som känner religionslärarna och vet vad som pågår 

i undervisningen. De kan företräda ett inifrånperspektiv och bidrar därigenom till att det avståndspedagogiska 

perspektivet kan motverkas.   
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