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1. Inledningskapitel 

1.1 Introduktion 

Idén till denna uppsats tog sin början i en kyrka i Kandy, i centrala Sri Lanka, i januari 2019. Två 

präster från Svenska kyrkan och jag hade varit på besök i landet och vi skulle avsluta vår vistelse 

med att fira högmässa i anglikanska St. Paul’s Church på trettondedag jul. Efter gudstjänsten fick 

vi under kyrkfikat möjlighet att sitta ned med kyrkoherden och diskutera religionsdialog. Något 
som blev tydligt för mig under samtalet var hur ifrågasatt den kristna minoriteten i landet är. St. 

Paul’s Church byggdes under den brittiska kolonialtiden och ligger vägg i vägg med Sri Lankas 

viktigaste buddhisttempel – Sri Dalada Maligawa. Marken som omgärdar templet är omstridd och 

församlingen har fått utstå flera verbala och fysiska attacker från buddhister som inte velat ha 
kyrkan på den mark som britterna tog ifrån dem under 1800-talet. Kyrkoherdens berättelse fick 

mig att vilja undersöka situationen närmare – hur ser relationen mellan kristna och människor av 

annan trosuppfattning egentligen ut? Eftersom jag är student erbjöd han sig att kontakta ett 

teologiskt college i centralprovinsen för att jag skulle få möjlighet att själv undersöka hur studenter 
och lärare arbetar med frågan.    

Sri Lanka har med sin mångreligiösa miljö givit världen flera pionjärer inom religionsdialog. 

Aloysius Pieris – jesuitpräst och grundare av Tulana Research Center for Encounter and Dialogue, 

Wesley Ariarajah – Kyrkornas världsråds sekreterare för interreligiösa relationer och Lynn de Silva 
– tidigare vid Ecumenical Institute for Study and Dialogue i Colombo, är några av dem. Att ägna 

sig åt religionsdialog i en kontext där man som samfund befinner sig i minoritet borde vara viktigt 

för att kunna samexistera, tänkte jag. Min egen bild av begreppet är att religionsdialog handlar om 

konstruktiva interaktioner över religionsgränser där människor försöker nå en ömsesidig förståelse 
av sin religiösa nästa för att i förlängningen främja fred mellan människor av olika 

trosuppfattningar. Ekumenik handlar för mig om relationer i samarbete och bön mellan kristna. 

Mina uppfattningar kom att utmanas under resan tillbaka till Sri Lanka i augusti samma år. Det blev 

början på en tid som kom att ge mig nya perspektiv och erfarenheter som resulterade i denna 
uppsats. 

7,6 procent av Sri Lankas befolkning uppskattas vara kristna. De kyrkor och samfund som finns 

representerade går att spåra tillbaka till de tre västerländska imperier som i olika omgångar 

koloniserat landet; Portugal, Nederländerna och Storbritannien. Den påverkan dessa länder haft 
under kolonialtiden i Sri Lanka ledde till ett slags västerländsk inkulturation som i dag främst 

förknippas med de kristna kyrkorna i landet. Trots att arkeologiska utgrävningar visar att östkyrklig 
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kristendom var etablerad redan under 500-talet v.t. är den generella bilden bland invånarna att 

kristna har en direkt koppling till kolonialismen.1   

    De etniska grupper som finns representerade i materialet till denna uppsats består av singaleser 

– vilka är i majoritet i de flesta av landets delstater, och tamiler – som är den näst största etniska 
gruppen och är majoritet främst i Sri Lankas norra och östra delar. Det är dessa två etniska och 

språkliga folkgrupper som utgör merparten av landets demografi och kyrkorna har ungefär lika 

många singalesiska som tamilska medlemmar. Resterande etniska grupper är mycket små i 

jämförelse och förekommer därför inte i materialet till uppsatsen.  
Sedan Sri Lankas självständighet 1948 har det moderna nationsbygget därför riktats mot den 

prekoloniala kultur och identitet som buddhistiska politiska ledare anser sig berövats av 

kolonialherrarna. Detta har lett till bildandet av nationalistiska regeringar i landet som bygger den 

politiska diskursen på en förfluten tid för att ta tillbaka den buddhistiska identiteten.2 
    Organisationen Minority Rights Watch, som kartlägger förekomsten av förföljelse av minoriteter 

i världen, rapporterade 2016 om Sri Lankas övergång från konflikt till ett land i fred. Kränkningar 

av religiösa minoriteter har förekommit i landet sedan freden 2009 och buddhist-nationalistiska 

grupper har drivit kampanjer mot olika religiösa grupper – i form av propaganda, protestmöten 
och våldsamma attacker mot muslimer och kristna samt mot deras heliga byggnader.3  

    En person som är singales betraktas i regel alltid som buddhist, som tamil betraktas man som 

hindu. Därför ses konvertiter från framförallt buddhismen som ett problem för det nationalistiska 

styret i landet. Som majoritetsreligion, med ca. 70 procent av befolkningen, är buddhismen 
normerande i viktiga samhällsfunktioner och det är svårt att göra politisk eller militär karriär som 

icke-buddhist i landet. Resultatet av presidentvalet som hölls hösten 2019 väcker också oro bland 

etniska och religiösa minoriteter i landet, då presidenten tillhör en nationalistisk klan som styrt 

landet i omgångar.4 
    Ett annat problem är konfessionell protektionism. Romersk-katolska kyrkan i landet är i klar 

majoritet bland Sri Lankas kristna och företrädare har anklagats för att osynliggöra kristna från 

andra samfund. Även i min egen forskning framkommer enskilda röster om att kardinalen i landet 

anklagas för att stödja den nationalistregering som vill begränsa friheten för vissa samfund. Men 
på grund av sin storlek så drabbar inte detta den romersk-katolska kyrkan i samma omfattning.5 

                                                
1 Fernando 2019, s. 8 
2 Fernando 2019, s. 9 
3 ”Threats, intimidation and hate speech against Muslims and Christians continue to mar post-war transition to peace 
in Sri Lanka – new report” https://minorityrights.org/2016/12/08/threats-intimidation-hate-speech-muslims-
christians-continue-mar-post-war-transition-peace-sri-lanka-new-report/ (läst 2019-11-22) 
4 ”The Rajapaksas own Sri Lanka now. Victory for the hard-line political dynasty spells dark times for democracy.” 
https://foreignpolicy.com/2019/11/19/election-sirisena-tamil-rajapaksas-own-sri-lanka-now/ (läst 2019-11-22) 
5 Samtal med Fr. Selvan, lärare vid TCL, 2019-09-03 
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    Det är därför inte svårt att föreställa sig att den kristna minoriteten är i behov av att finna verktyg 

för att fortsätta samexistera i ett mångreligiöst landskap där man ibland uppfattas som främmande. 

Några av dessa verktyg är religionsdialog och ekumenik. 

1.2 Sri Lankas kristna historia 

Hur skriver lankeserna själva sin historia? Den kristna historieskrivningen i Sri Lanka innehåller 

referenser redan till Andra Moseboken där bruket av kanel lyfts fram som viktigt i det judiska 
tabernaklet.6 Äkta kanel har sitt ursprung i Sri Lanka, menar biskop Keerthisiri Fernando, när han 

på sin Facebooksida resonerar kring om det inte är Sri Lanka som nämns när kung Salomon 

bedriver handel med landet ”Tarshish” i Första Kungaboken.7 Hur länge kryddhandel förekommit 

i Sri Lanka är svårt att svara på men reflektionerna som förekommer bland kristna i Sri Lanka om 
den bibliska kopplingen är viktiga för att förstå hur de själva uppfattar sin plats i historien – även 

om dessa berättelser inte vilar på vetenskaplig grund. Eftersom landet ligger strategiskt placerat i 

Indiska oceanen trodde Sir James Emerson Tennent, kolonialsekreterare i Sri Lanka under det 

brittiska styret, att det mycket väl kan vara Sri Lanka som åsyftas i Gamla Testamentet.8  
Med hamnstaden Galle som port till Sri Lanka har handeln mellan Asien, Europa och 

Mellanöstern varit pågått under lång tid. I mötet med handelsresande från hela världen började Sri 

Lanka bli det mångkulturella land vi kan se i dag. Bland historiska källor som går att presentera 

finns det tydliga indikationer på att Sri Lanka inte var isolerat från resten av världen. Författaren 
Kosmas Indikopleustes skrev redan på 500-talet v.t. i Kristlig topografi (Χριστιανική τοπογραφία) om 

det kristna församlingslivet på ön han kallade Taprobane (Ταπροβάνη), vilket var grekernas 

benämning på Sri Lanka. Enligt författaren fanns där en persisk kristen församling med en 

presbyter och en diakon, samt allt som behövdes för en fullödig liturgi.9  
Arkeologiska fynd visar också på kristendomens tidiga etablering i landet. I Anuradhapura har 

man vid utgrävningar 1912 hittat det nestorianska kors som kommit att bli symbolen för hela 

kristenheten i Sri Lanka. Senare forskning tyder dock på att detta kors kan ha starkare koppling till 

Thomaskristna. En dopfunt som hittats i staden Mannar och förvaras på Vavuniya Archeological 
Museum räknas som det andra arkeologiska beviset för kyrkans tidiga etablering i landet.10  

Keerthisiri Fernando, biskop i det anglikanska stiftet Kurunegala, berättade för mig om legender 

som inte går att belägga med historiska fakta, nämligen myten om aposteln Tomas och hans 

inflytande i Sri Lanka. En av legenderna berättar om kung Gaspar av Jaffna som sägs vara en av de 

                                                
6 Andra Moseboken 30:22-29 
7 Första Kungaboken 10:22 
8 ”Tarshish, Sri Lanka – Walking with the Ancients” http://blog.sujatravel.com/2018/09/25/tarshish-sri-lanka-
walking-with-the-the-ancients/ 
9 Winstedt 1909, s. 322 (egen översättning från grekiska) 
10 Intervju med biskop Keerthisiri Fernando 2019-09-11 
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tre stjärntydarna som besökte den heliga familjen i Bethlehem. Han blev lärjunge till aposteln 

Tomas och sedermera martyr med densamma och begravd i Mylapore i Chennai, Indien. En 

tradition berättar om hur även Tomas besökte Sri Lanka och förkunnade evangeliet i Ginthupitiya, 

även kallad San Thome Pitiya. Denna plats ligger alldeles intill Colombos hamn och Tomas ska 
enligt legenden ha stannat där för att predika för fiskarna i hamnen. På platsen byggdes också den 

första anglikanska kyrkobyggnaden i landet, vilken fick namnet St. Thomas’ Church. Dessa 

legender är något man gärna berättar och är sannolikt viktiga för identiteten och självbilden hos 

många kristna i landet. Det finns en uppfattning från många icke-kristna att kristendomen kommit 
med kolonialmakterna – vilket skapar en bild av kristendomen som något främmande i Sri Lanka.11 

Under kolonialtiden kom romersk-katolska kyrkan att etablera sig först och sedermera de andra 

kolonialmakternas trossamfund. Den reformerta kyrkan etablerade sig i landet genom 

Nederländernas kolonisering av landet under 1600-talet. De hade dock inte alls samma betydande 
inverkan på det religiösa livet i landet som portugiserna hade haft århundradet tidigare. I dagens 

Sri Lanka är det främst romersk-katolska kyrkan som skiljer ut sig i storlek i relation till de andra 

samfunden. Britterna var de sista som höll Sri Lanka som en koloni. Mellan 1795 och 1948 hade 

de lyckats göra det som de tidigare kolonialmakterna misslyckats med – att erövra hela landet och 
lägga de lokala styrande makterna under sig. När de första kolonisatörerna kom till Sri Lanka var 

landet delat, när britterna lämnade var Sri Lanka ett och samma land. Storbritannien hade inte bara 

etablerat järnvägar, administrativa och juridiska samhällsmodeller och ett västerländskt klassystem 

– den anglikanska kyrkan hade etablerats i Sri Lanka.12 
I sin bok Buddhism for a Violent World ger Elizabeth J. Harris oss en bild av hur ledarna inom den 

monastiska grenen av buddhismen såg på de kristna kolonialmakterna. Från början var de 

buddhistiska munkarna tolerant inställda till kristna – viljan att samexistera innebar försök till dialog 

och respekt mellan olika trosuppfattningar. Under 1800-talet kan Harris dock se en 
attitydförändring i dialogen på grund av britternas starka ambitioner att omvända buddhister till 

kristendomen, ovilja till samtal, samt kolonial maktutövning – vilket i sin tur ledde till en vilja att 

stärka den egna religiösa och etniska identiteten bland Sri Lankas buddhister. Landets monastiska 

rörelse ignorerades, och först när man skaffat egna tryckpressar genomgick buddhismen i landet 
en väckelse. Den nationalistiska rörelsen i landet stärktes och utvecklingen ledde till en ömsesidig 

demonisering kristna och buddhister emellan. Det är framförallt den senare av de tre 

kolonialmakterna som singalesiska nationalister förknippar med kristna i Sri Lanka – en 

postkolonial kritik riktas alltså mot kristna i allmänhet med bakgrund av detta.13 
Dagens diskurs handlar mycket om inbördeskriget. För ungefär 20 år sedan skrev Whalen Lai 

och Michael von Brück i sin bok Christianity and Buddhism att den styrande politiska klassen i landet 

                                                
11 Intervju med biskop Keerthisiri Fernando 2019-09-11 
12 Lai & von Brück 2001, s. 40 
13 Harris 2010, s. 133 
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systematiskt missgynnat och diskriminerat minoriteter – något som i sin tur lett till våld. De nämner 

också en ny slags konflikter i form av att fundamentalistiska och evangelikala grupper som växer i 

landet, med hjälp av missionärer och pengar från Nordamerika, Europa och Korea – vilka för en 

stark mission bland buddhister och hinduer i landet. De har varit med och byggt samverkan i 
byarna, sponsrat skolor och utvecklingsprogram samt sökt förebygga väpnad konflikt. Dessa 

fundamentalistiska och starkt missionerande organisationer har, menar författarna, utnyttjat det 

ostadiga politiska läge som rådde under kriget för att få fattiga att konvertera. Man lockar med 

nybyggda kyrkor, med pengar från väst och Korea och med eventuell anställning i någon av 
församlingarnas verksamheter. På samma sätt har investeringar från Japan till buddhistiska 

organisationer kommit – likaså från gulfstaterna för att stödja den muslimska befolkningen inom 

både utbildning och samhällsutveckling.14 

Inbördeskriget tog slut 2009 och finns märkbart kvar i människors medvetande. De sår kriget 
medförde tar tid att läka och ämnet återkommer ofta i mitt material. 

Anglikaner, metodister, baptister och karismatiska väckelserörelser utgör en mycket liten del av 

den kristna populationen i landet. Däremot är anglikanska kyrkan och metodistkyrkan några av de 

största bland de protestantiska samfunden – vilka totalt utgör ca. en procent av Sri Lankas 
befolkning. Eftersom min egen kyrkotillhörighet är evangelisk-luthersk föll det sig därför naturligt 

att i uppsatsen utgå från den största andelen protestantiska kristna.  

1.3 Syfte och frågeställning 

I uppsatsen undersöker jag vilka föreställningar om religionsdialog och ekumenik som finns bland 

ett urval av blivande präster och pastorer, i förhållande till den rådande religiösa och politiska 

diskursen i Sri Lanka. Det är deras berättelser som blir fokus. Vad har de för förväntningar på 
framtiden, hur fungerar religionsdialogen i dag, hur väl samarbetar man mellan samfunden? 

Eftersom det gjorts väldigt få empiriska studier i ämnet kan uppsatsen bidra till ökad kunskap om 

den rådande situationen bland kristna i landet. Mina frågeställningar ser därför ut som följer:  

• Vad har blivande präster/pastorer i Sri Lanka för tankar om religionsdialog?  

• Hur upplever studenterna sin situation som kristen minoritet och hur ser de på nutid och 

framtid?  
    Med hjälp av dessa frågeställningar vill jag ta reda på vilka attityder till andra religioner och 

samfund som kommer fram i intervjuerna. Hur påverkar studenternas egen religiösa och/eller 

etniska kontext de resonemang som förs om religionsdialog och/eller ekumenik? 

                                                
14 Lai & von Brück 2001, s. 57 
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1.4 Material och metod 

Materialet utgörs av kvalitativa intervjuer med studenter vid Theological College of Lanka (TCL). 

Colleget grundades 1963 som ett fredsprojekt i samarbete mellan anglikaner, metodister och 
ekumeniska baptister. Inom Church of Ceylon, finns studenter på TCL som tillhör Colombo stift 

och Kurunegala stift, vilka är de två anglikanska stiften i landet. TCL är i dag fortfarande det enda 

ekumeniska colleget i landet och här har de flesta präster och pastorer jag mött studerat. Ca. 50 

studenter får för tillfället sin utbildning vid colleget och över 90 procent av landets i dag aktiva 
protestantiska präster och pastorer har studerat vid TCL. Bland annat har biskop Keerthisiri både 

studerat och varit rektor på TCL. Här sker undervisningen på tamil och singalesiska – med syfte 

att förmå studenterna bejaka sin kultur i relation till sin egen tro och praktik som ledare inom sina 

respektive samfund. Poängen är också att föra samman studenter med tamilsk och singalesisk 
bakgrund som ett integrationsprojekt i ett land som fått stora sår på grund av etnisk konflikt.15  

TCL har också lärare med muslimsk, buddhistisk och hinduisk religionstillhörighet för kunskap 

om Sri Lankas mångreligiösa verklighet och för att främja religionsdialogen. 

Utöver de kvalitativa intervjuerna har jag fört samtal med präster och pastorer inom den 
protestantiska rörelsen i landet, samt med församlingsbor. Detta har varit en hjälp att förstå mitt 

sammanhang snarare än ett empiriskt material att presentera i denna uppsats. Den metodologiska 

processen har jag utfört i flera steg där syftet delvis har varit att observera vad som sägs och görs i 

olika sammanhang. 

1.5 Deltagande 

Under den tid jag tillbringade vid TCL i Pilimatalawa, utanför Kandy, levde jag tillsammans med 
studenterna för att där göra observationer men också knyta få en relation till dem jag ville intervjua. 

Under denna tid fick jag möjlighet att delta tillsammans med studenterna i deras dagliga bön och 

studier. I de flesta fall gjordes samtalen under måltiderna i den gemensamma matsalen. Deltagandet 

i de många gudstjänsterna, ledda av företrädare för de tre olika samfunden samt studenterna själva, 
har varit viktigt för att få en bild av hur den kyrkliga kontexten gestaltar sig. Då en knapp majoritet 

av studenterna på TCL är tamiler och resterande är singaleser skedde gudstjänstfirandet oftast på 

singalesiska eller tamil. En dag i veckan var vigd åt gudstjänstfirande på engelska. Något som kom 

att bli väldigt viktigt för uppsatsen var att upptäcka vilka studenter som var villiga att delta i någon 
typ av intervju, samt vem som hade möjlighet att kommunicera på engelska. Därför har jag i 

                                                
15 ”The Theological College of Lanka: Ecumenical Declaration on Just Peace.” 
http://www.overcomingviolence.org/en/resources/documents/declarations-on-just-peace/contributions/from-
seminaries-academic/theological-college-of-lanka-sri-lanka.html (läst 2019-08-19) 
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metoden använt mig av inofficiella samtal där jag som forskare både knyter relation med 

vederbörande, men också skapar mig en förståelse om studentens situation och kontext.  

Även om jag så långt det var möjligt förhöll mig som observatör med ett tydligt utifrånperspektiv 

som vit europé blev anknytningen som kristen medbroder en viktig del i relationen till studenterna. 
Min egen kyrkotillhörighet kom upp som ett diskussionsämne mer än en gång och detta blev 

avgörande i fråga om inkludering och tillhörighet – med andra ord var jag inte bara en vit student 

från Sverige. Således kan jag konstatera att rollerna intervjuare/intervjuperson inte alltid var helt 

klarlagda. Även om jag kom med ett utifrånperspektiv var den religiösa samhörigheten med 
studenterna något som var till stor hjälp. I den mångreligiösa miljön som finns i Sri Lanka kan 

religion i många fall vara viktigare än den etniska tillhörigheten – ibland kan det vara tvärtom. På 

så sätt blev det kristna syskonskapet en möjlighet till en inkludering. I de flesta fall betraktades vår 

kristna identitet främst – vår etnicitet var sekundär. Eftersom studenterna på TCL har både tamilsk 
och singalesisk bakgrund är det troligen den gemensamma tron på Kristus som fört dem samman. 

Här var snarare skillnaden mellan samfunden mer i fokus i våra samtal än skillnaden mellan tamiler 

och singaleser. Det ska dock sägas att det klassperspektiv mellan etniciteter som finns i landet också 

spelat roll i samtalen. Det öppnar för en diskussion – inte bara om etnicitet och religion men också 
om kast, social status och geografisk tillhörighet.  

Aktivt deltagande i gudstjänstsammanhang utanför colleget gav också en bild av den religiösa 

geografin i landet i stort.  

1.6 Kvalitativa intervjuer 

När jag kom till TCL var det avgörande att försöka upprätta relationer till studenterna för de skulle 

få mitt förtroende att intervjua dem. Därför har intervjufrågorna varit av varierande slag – öppna 
frågor om studenternas egen bild av situationen i dag och hur de bemöter ämnet religionsdialog 

och ekumenik. Tanken var att det skulle vara ett samtal, snarare än en utfrågning. De nio intervjuer 

jag gjorde med studenterna på TCL har jag försökt ge ett så brett urval som möjligt. Studenterna 

representeras av både kvinnor och män, tillhörande anglikanska, metodistiska och baptistiska 
kyrkotraditioner, samt ett urval av åldrar från 25–40 år. Jag valde metoden kvalitativa intervjuer i 

förhoppning om att de skulle ge en bild av hur relativt unga människor resonerar i termer av 

ekumenik och religionsdialog i sin egen resa mot att bli religiös ledare. Eftersom varje människa 

har sin egna komplexa uppfattning om dessa frågor har materialet kommit att bli tämligen 
eklektiskt.  

Samtliga namn på intervjupersonerna är anonymiserade av respekt för deras integritet. De 

informerades om vad uppsatsen skulle handla om i samband med intervjuerna och samtalen är 

inspelade med deras samtycke. Intervjuerna har sedan transkriberats. 
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Längden på intervjuerna har varierat beroende på tidsaspekten och på vad studenterna har velat 

dela. Språkbarriären har ibland varit svår att hantera och har lett till att vissa intervjuer har krävt 

längre tid för att få ett resonemang att hänga ihop. Samtliga citat är dock ordagrant återgivna. Av 

samma anledning är det övervägande anglikaner som intervjuats på grund av den relativt goda 
kunskapen i engelska hos dessa. 

Studenternas relation till det motsatta könet har inneburit vissa problem då de kvinnor jag 

intervjuat inte har bidragit lika mycket till intervjuerna som männen. Det handlar om att män och 

kvinnor inte umgås i enrum på ett sådant sätt som vi kanske är vana vid i en europeisk kontext, på 
grund av kulturella och sociala koder. Detta har inneburit att det två intervjuer jag gjort med 

kvinnor har varit relativt korta, de har även skett i miljöer som inneburit att intervjupersonerna inte 

helt har kunnat prata fritt och personligt med mig. Att jag överhuvudtaget fick möjlighet att 

intervjua två kvinnor var för att de själva tog initiativ till det. I annat fall blev det nej – även om jag 
hade velat intervjua fler kvinnor för att få ett bredare urval i mitt material.   

1.7 Teori 

Förhållandet mellan etnicitet och religion har en stark grund i det lankesiska samhället. I sin bok 

Ethno-religious identities talar biskop Keerthisiri Fernando om ett teoretiskt ramverk för att förstå hur 

religiositet och etnicitet samspelar. I ramverket räknar han upp tre kategorier som han identifierar 

i relationen mellan etnicitet och religion. ”Ethnic fusion” i vilken religionen utgör grunden för 
etnicitet, ”ethnic religion” där religionen är ett av många grundfundament för etnicitet, och 

”religious ethnicity” är när en etnisk grupp kan associeras med en särskild religiös tillhörighet som 

också delas av flera etniska grupper. Detta teoretiska ramverk syftar till att förstå uppkomsten och 

stärkandet av kristen identitet i relation till den starka buddhistiska identitet som råder i Sri Lanka. 
Religion och etnicitet har i ett land som Sri Lanka inneburit både en källa till konflikt men kan 

också, enligt Fernando, ha blivit ett sätt att minska motsättningar och hjälpa människor till större 

förståelse av varandra i samhället.16 

Spänningen mellan singalesiska och tamilska grupper har i sin tur lett till en spänning i 
identiteten hos många singalesiska kristna då man å ena sidan kunnat identifiera sig med kristna 

tamiler på ett religiöst plan medan man etniskt sett befinner sig närmre singalesiska buddhister. Här 

identifierar Fernando en identitetskris hos den singalesiska delen av Sri Lankas kristna.17 

En annan aspekt av etno-religiösa identiteter går att utläsa i klasskillnader – dels mellan tamiler 
och singaleser men också mellan kristna och andra religiösa grupper. Kyrkorna bedriver sin 

verksamhet på tamil, singalesiska och engelska i lika stor utsträckning, läskunnigheten hos kristna 

ligger nära 100 procent och kunskapen i engelska är större bland kristna än bland andra grupper. 

                                                
16 Fernando 2019, s. 7-8 
17 Fernando 2019, s. 13 
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Till skillnad från de flesta kristna bor majoriteten av landets buddhister på landsbygden och åtnjuter 

inte samma internationella relationer som den kristna befolkningen. Här pekar Fernando på något 

han kallar minority psychology hos den grupp som egentligen utgör landet majoritet. På detta sätt har 

en xenofobi utvecklats från singalesiska buddhister gentemot kristna och samtidigt stärkt den lokala 
identiteten inom etniska gruppen.18 

Eftersom identiteter förefaller ha en så stor betydelse vill jag med hjälp av detta teoretiska 

ramverk undersöka hur synen skiljer sig åt mellan studenter utifrån ett etniskt och religiöst 

perspektiv.  

1.8 Tidigare forskning 

I det specifika forskningsområde jag valt att undersöka har jag inte lyckats hitta särskilt mycket 
tidigare skrivet. Det finns väldigt mycket material om religionsdialog i stort men kombinationen 

studenter – religionsdialog – Sri Lanka är svår att hitta.  

En metodistpastor från Sri Lanka som gjort sig mycket känd inom ämnet religionsdialog är 

Wesley Ariarajah, tidigare ansvarig för interreligiösa relationer vid Kyrkornas världsråd. Att många 
kristna i världen lever i religiös mångfald är något han skriver om i The Bible and People of Other Faiths. 
När han skriver om religionsdialog mellan kristna och hinduer framträder en bild av att Bibeln som 

rättesnöre från den kristna sidan lätt kan komma att användas i negativa och exklusivistiska syften. 

Han vänder på det genom att ställa frågan; är Bibeln emot den dialogiska relationen mellan mig 
och min nästa som har en annan tro? Snarare, säger han, går dialogen i själva verket att motivera i 

evangelierna eftersom Gud älskar sin skapelse. Relationen till det bibliska imperativet går inte bara 

att hitta i hans bok utan återkommer också i materialet till denna uppsats.19 

En framstående forskare i ämnet komparativa religionsstudier och främst relationen buddhism-
kristendom är Dr. Elizabeth J. Harris vid Liverpool Hope University i Storbritannien. I sin bok 

Buddhism for a Violent World reflekterar hon över sitt möte med buddhismen i Sri Lanka. Hon 

undersöker hur inter-religiösa möten mellan kristna och buddhister kan ha en läkande egenskap i 

ett land som är så präglat av etnisk och religiös konflikt. Frågan om religionsdialog handlar för 
henne om historisk, politisk och maktrelationell kontext. Ett problem i religionsdialogen blir därför 

att samtalet villkoras av den koloniala diskursen. I en artikel hon skrev till tidskriften Discernment, 
som ges ut av the Committee for Relationships with People of Other Faiths inom the British 

Council of Churches skrev hon följande om religionsdialog i Sri Lanka: 

                                                
18 Fernando 2019, s. 13-14 
19 Ariarajah 1985, s. 30-31 
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Two themes have dominated my reflections: that opportunities for inter faith understanding can 
be destroyed or created by social, economic and political realities; that sharing at the level of 
human hopes and fears – a dialogue of life – should precede dialogue about religious experience.20   

Förutsättningarna för religionsdialog kan alltså både tolkas utifrån den sociala, politiska och 
ekonomiska kontexten och behöver inte i första hand utgå från religionen som sådan. Det är ett 

resonemang jag kommer att återkomma till.  

Angränsande avhandlingar som Anita Yadala Sunesons Indian Protestants and their Religious Others 
från 2019 berör ämnet ekumenik och religionsdialog. I hennes intervjumaterial går att läsa om 
indiska protestanters inställning till den religiösa mångfald som finns i södra Indien, med fokus på 

Bangalore. Uppfattningar om islam, hinduism och andra kristna, samt religionsdialog och mission 

utgör en stor del av avhandlingen. I kapitlet om religionsdialog berättar Yadala Suneson att även 

om gränserna mellan olika religiösa identiteter är tydliga, framförallt från hindunationalistiskt håll, 
är synen på individen och dennes moraliska egenskaper betydligt mer positiv. När man talar om 

religionsdialog i en mångreligiös kontext får man därför särskilja den religiösa identiteten från 

individens sätt att tänka och handla och ibland sammanföra dessa. I många fall ger kristna uttryck 

för att det går att hitta egenskaper hos andra av att handla rättvist och att hjälpa sin nästa över 
religionsgränser – samtidigt som rättfärdighet bara kan uppnås genom tron på Jesus. Slutsatsen är 

att även om man är en religiös individ är detta inte hela bilden. Det blev en värdefull insikt i arbetet 

med denna uppsats.21 

Den tidigare forskning jag presenterat här ger en bred bild av hur religionsdialog kan ta sig 
uttryck i Sri Lanka, samt mellan kristna och andra religioner i en sydasiatisk kontext. Luckan jag vill 

fylla med min uppsats är att bidra till kunskap om hur några blivande pastorer och präster ser på 

hur religionsdialog och ekumenik fungerar i Sri Lanka i dag – med förhoppning om att ge en 

spaning om något av framtidens kyrkliga ledarskap i relation till dialog med andra troende 
människor.  

1.9 Disposition 

I det inledande kapitlet finns en bakgrundsbeskrivning som ger en bild av dagens religionsdialogiska 

situation i Sri Lanka med de svårigheter som följer av landets historia och nutid. En historisk 

beskrivning av kristna i Sri Lanka är relevant för att förstå hur den kristna minoriteten uppfattar 

sin egen plats i ett land som är präglat av kolonialism, krig och etno-religiös nationalism. Därefter 
har jag i det inledande kapitlet presenterat syfte, frågeställning, teori och metodologiska 

förutsättningar för uppsatsens huvuddel – samt vad som tidigare skrivits i ämnet.  

                                                
20 Harris 2010, s. 130 
21 Yadala Suneson 2019, s. 233-234 
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I det andra kapitlet presenterar jag materialet – ett urval från nio olika informanter. Det 

empiriska materialet är indelat i tre olika tematiska delkapitel med teman som kommit att bli viktiga 

för att förstå hur studenterna ser på ett så stort ämne som religionsdialog. Dessa teman är 

uppdelade i: 
1. Demografi och sociala faktorer 

2. Religionsdialog och det bibliska imperativet  

3. Kolonialism, krig, försoning och kyrkans roll  

I det tredje kapitlet för jag en diskussion om materialet utifrån det teoretiska ramverket – följt 
av egna slutsatser av det resultat jag kommit fram till. En sammanfattning av detta följer i det fjärde 

kapitlet tillsammans med en lista över de personer jag intervjuat. Avslutningsvis följer en 

källförteckning. 
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2. Det empiriska materialet 

I det här kapitlet redogör jag för vilka informanterna är och hur de resonerar kring de ämnen de 

har lyft. Under samtalen har några ämnen figurerat mer frekvent än andra. Det har handlat om 

intervjupersonernas personliga väg till att studera teologi med syfte att bli präst/pastor, vad deras 

egen etniska, religiösa och kulturella bakgrund spelat för roll i denna process och hur de ser på sin 
egen relation till buddhism, hinduism och islam. I samtalen har jag också velat få reda på vad man 

kan lära av den interreligiösa dialogen och vad som är dess begränsningar.  

2.1 Demografi och sociala faktorer 

När Rajiv och jag träffas på hans rum i männens korridor på TCL berättar han väldigt öppet sin 

personliga historia som första generationens kristen i sin familj och vilka svårigheter det inneburit 

att konvertera. Han är tydlig med att det är just konvertiter som har det svårast att bli accepterade 
i det lankesiska samhället. Som tamil från landsbygden förväntas man vara hindu och den religiösa 

identiteten är här starkt kopplad till den etniska tillhörigheten. Alla hans släktingar är hinduer. Att 

då gå över till vad som uppfattas som en främmande religion kan innebära inte bara konflikter utan 

också uteslutning från gemenskapen i släkten. Om man som Rajiv kommer från fattiga förhållanden 
på landsbygden utgör det lokala samhället och släkten ens sociala skyddsnät. Här blev det istället 

det Rajiv kallar en ”free church” som fick utgöra hans sociala skyddsnät.22 I Rajivs fall var detta en 

karismatisk evangelikal församling. Människor jag talat med har ofta gjort en distinktion mellan så 

kallade freeline churches och mainline churches och för att beskriva skillnaden så tillhör den senare 
kategorin samfund som funnits etablerade i Sri Lanka en längre tid medan freeline churches utgörs 

av relativt nya församlingar, ofta med pentekostal och/eller evangelikal inriktning.  

Rajiv kommer från en liten by i östra Sri Lanka, i regionen Batticaloa, vid kusten. Regionen var 

hårt drabbad av tsunamikatastrofen 2004 då flera byar blev förstörda och familjer såg sina hem 
försvinna. Regionen är till största del bebodd av tamiler och hinduismen är stark – men här finns 

också en del muslimer och kristna. Buddhister utgör den minsta delen av befolkningen. När han 

berättade sin historia var det tydligt att de ekonomiska resurserna i regionen för många är knappa. 

Efter tsunamin var kyrkan en bidragande kraft till att återuppbygga hus och hjälpa familjer 
ekonomiskt. Rajivs konversion innebar ett socialt stigma, berättar han. Han och hans närmaste 

familjemedlemmar kom att gå med i kyrkan efter tsunamin 2004 vilket ledde till social utfrysning 

från släkt och vänner. I skolan innebar det för Rajiv fysiskt våld – såväl som social uteslutning. Han 

menar också att landsbygden är själva grogrunden för denna typ av problematik. Här är 
inkomsterna låga, religiös tillhörighet är starkt kopplad till etnicitet, och kyrkan är dit människor 

                                                
22 Intervju med Rajiv 2019-08-26 
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vänder sig för hjälp oavsett etnisk bakgrund. I Batticaloa, berättar Rajiv, har flera kyrkor attackerats 

bara under det senaste året. Dessa har i regel varit karismatiska församlingar men också 

metodistkyrkor har attackerats. På frågan om hur attackerna tar sig uttryck säger han att de 

involverar allt från verbala attacker till stenkastning.23 
För Rajiv innebar konversion till kristendomen en möjlighet att fundera över sin egen världsbild 

– han började jämföra sin egen tro med den hinduism han vuxit upp med. På landsbygden såg han 

en hårdför hinduism med offrande av djur. Det var en form av tillbedjan han inte kände sig hemma 

i. Samtidigt har hans erfarenhet av det icke kristna sammanhanget hjälpt när han senare arbetat 
med sociala frågor på landsbygden med samhällsbärande institutioner som polisväsendet. När man 

arbetar tillsammans med en kurukkal24 och en buddhistisk munk för bygden i det lilla 

sammanhanget kan man göra skillnad tillsammans, menar han.25 

Stephen, från Jaffna i norra Sri Lanka, beskriver sig själv som en person med 
underklassbakgrund. Mycket av samtalet med honom kom att involvera hans erfarenheter av 

inbördeskriget och hur det format hans syn på dialog och försoning. Han är tamil och har 

anglikanska föräldrar. Han gick själv över till en pentekostal församling då han nekats bli 

prästkandidat inom anglikanska Church of Ceylon. Sex år i församlingen skulle få hans kall att 
mogna, säger han. När intervjun gjordes med Stephen var han sedan 2015 antagen av biskopen i 

Colombo stift inom Church of Ceylon och 2018 skickades han till TCL. Under samtalet med 

Stephen blev det tydligt från början att han hade ett budskap – han berättade livfullt om vad han 

vill åstadkomma i sin prästgärning. Situationen med fattiga i landet som kämpar med sin hälsa, med 
att sätta mat på bordet och att få ekonomin att gå ihop var något Stephen ville poängtera. Han 

menade att jag som kommer från den rikare delen av världen inte kunde förstå hur svår situationen 

är för landets fattiga, och samtalet kom ofta in på mig och min syn på de frågor jag ställde. Hur 

kan jag med min priviligierade ställning någonsin förstå hans situation?26 
Sajith är från Anuradhapura, en stad med väldigt gammal historia och en stark buddhistisk 

identitet. Tack vare detta har han som kristen varit en del av interreligiösa relationer redan från 

början, även om han själv inte såg det så när han umgicks med sina buddhistiska vänner. De goda 

erfarenheter han fått med sig av att leva tillsammans med andra troende människor gör att han 
gärna skulle vilja fortsätta arbeta med religionsdialog. Framförallt är det i byarna som 

religionsdialogen inte sker i dag, menar han. Medan biskopar och ledare för andra samfund och 

religioner möts på en högre nivå vill Sajith ta religionsdialogen till gräsrotsnivå. I vissa byar är 

människor tätt sammanlänkade – det finns inte så tydliga avgränsningar mellan de troende utan 
man kan i en familj tillhöra olika religioner utan att man tänker på det, menar Sajith.27  

                                                
23 Intervju med Rajiv 2019-08-26 
24 En hinduisk kast som innebär religiöst ledaransvar (religiösa ledare från en särskild hinduisk kast) 
25 Intervju med Rajiv 2019-08-26 
26 Intervju med Stephen 2019-09-04 
27 Intervju med Sajith 2019-09-14 
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Han ger ett exempel på hur skillnaden mellan hur man ser på etnicitet och religion kan 

manifestera sig: efter terrorattentatet på påskdagen gick buddhister ut och attackerade människor 

de trodde var muslimer. I själva verket var många människor som attackerades kristna – men som 

flytt från Pakistan och Bangladesh på grund av sin kristna tro. Deras etniska tillhörighet var vad 
som tog fokus och inte deras egentliga tro. Sajith är besviken på hur dåligt informerade vi 

västerlänningar är när det kommer till konflikter i Sri Lanka, framförallt tror han att media har det 

största ansvaret:  

They [media] only told that Pakistani people, the people who are coming from Pakistan, some 
people go and attack. […] these Pakistani people, they were from Pakistan, but they were 
Christians. They came from Pakistan because they are Christians!28 

Tonen gentemot muslimer har hårdnat efter attackerna, menar han. Muslimer deltog inte i 

inbördeskriget utan såg istället till att stärka sin egen ekonomi. I dag är de den mest förmögna 

gruppen, säger Sajith, och det har uppmärksammats allt mer i takt med att obalansen i Sri Lankas 

egen ekonomi blivit mer påtaglig. ”Definitely it’s politic. But they want to put at it as religious”, 
säger han på frågan om konflikten beror på politiska eller religiösa orsaker.29 

Ett annat perspektiv gällande sociala frågor och etnicitet fick jag från Melan, från Colombo. 

Han är en av fyra baptister vid TCL och är singales. Hans far är baptistpastor och själv har han 

studerat vid en privatskola i Colombo och sedermera utbildat sig till civilingenjör i USA. I intervjun 
med Melan framkom en väldigt positiv syn på situationen för den kristna minoriteten i Sri Lanka. 

Regeringen har en god relation till kyrkan och bibehåller harmonin bland folket, säger han. Han 

tycker jag har fått fel bild av Sri Lanka och att landets kristna inte alls har det så svårt som de har 

det i vissa länder, exempelvis i Mellanöstern. Det finns dock vissa problem, tillägger han, i byarna 
där folk är mer ”uneducated”. Han ändrar dock sitt ordval och han tillägger istället att – ” people 

have not taught them well about other religions”.30  

För Danielle, från Mannardistriktet i norra Sri Lanka, ser den demografiska fördelningen helt 

annorlunda ut från övriga jag intervjuat. I Mannar är majoriteten av invånarna romerska katoliker 
och drygt 57 procent av befolkningen är kristen. Precis som i Batticaloa är också majoriteten i 

Mannar tamiler, över 80 procent. Danielle och jag talas vid utanför matsalen efter lunchen på TCL. 

Hon berättar hur viktigt det är att tala om konflikten mellan kyrkliga samfund, snarare än konflikten 

mellan religioner. I hennes region är det lokala styret romersk-katolskt och skolorna hon arbetat i 
drivs med katolska kyrkan som huvudman. Hon kommer från en tamilsk familj med metodister i 

flera generationer och berättar om hur hennes metodistförsamling och de katolska församlingarna 

har haft problem med att samarbeta: ”Not fellowship and relationship, it’s not good our area”, 

                                                
28 Intervju med Sajith 2019-09-14 
29 Intervju med Sajith 2019-09-14 
30 Intervju med Melan 2019-09-11 
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säger hon. Istället upplever hon att de egna samfunden har fullt upp med att växa på egen hand, 

utan någon ekumenik för att stödja varandra. Danielles egen relation till ekumenik kommer från 

hennes engagemang i en skola i Mannardistriktet där hon arbetat med katoliker men också med 

hinduer. Problemet är, säger hon, att det är de katolska sederna och traditionerna som får utrymme 
medan hinduiska traditioner som Diwali31 och Pongal32 inte får firas – trots att skolan är 

mångreligiös. Här är det romersk-katolska kyrkan som står i vägen för religiös mångfald – snarare 

än den i övrigt dominerande buddhismen i landet. När vi talades vid hade hon fått en betydligt 

ljusare bild av ekumeniken tack vare sin tid vid TCL genom att studera med människor från olika 
samfund. ”We have different denominations but we are working only one God”.33 

Danielles engagemang i sociala frågor är vad som driver henne. På landsbygden i Sri Lanka är 

det fortfarande ett stigma att bli gravid utanför äktenskapet – något hon kallar ”illegal pregnancy”. 

Liksom i Indien, berättar hon, är det inte ovanligt att kvinnor överger sina nyfödda barn, för att i 
värsta fall dö, för att slippa skammen det skulle innebära för en kvinna i en socialt utsatt situation. 

Istället vill hon att kvinnorna ska få komma till kyrkan, föda sitt barn och sedan lämna över det till 

kyrkans omvårdnad. Att arbeta med funktionshindrade är också ett mål hon ser framför sig 

eftersom hon har erfarenheter med sig från hemmet. Hon identifierar dessa två företeelser som 
särskilt viktiga för kyrkan att arbeta med eftersom det sociala skyddsnätet i landet inte är tillräckligt 

utbyggt.34 

Mihirani och jag träffas hemma hos en familj som bor på TCL. Hon är singales och uppvuxen 

i en buddhistisk familj men är sedermera konverterad till anglikanska kyrkan tillsammans med 
modern. Hennes kunskap om kristendomen var från början väldigt begränsad. Efter att hon blivit 

kristen var det många i hennes bekantskapskrets som ifrågasatte hur hon kunde lämna buddhismen 

för en främmande religion och hon kände inte att hon kunde ge något svar på varför. De gick till 

kyrkan och kom sedan hem, hon såg sin mamma be morgon- och aftonbön, det var rutin. På min 
fråga om framtiden för Sri Lanka med alla dess religioner säger hon att hon är bekymrad över hur 

konversionerna går till i dagsläget. Hon upplever att människor från fattiga förhållanden, liksom 

hon själv, konverterar av fel anledning. Om en människa inte känner Jesus förblir hon en buddhist 

även om hon konverterar, säger hon.35 
Istället tror hon att riktig evangelisation bara kan ske genom att ett sätt att leva som visar på vad 

det innebär att vara kristen:  

                                                
31 Hinduiskt nyår 
32 Tamilsk skördefest 
33 Intervju med Danielle 2019-09-11 
34 Intervju med Danielle 2019-09-11 
35 Intervju med Mihirani 2019-08-27 
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If anyone like to be a Christian we can talk with them but if anyone doesn’t like to be a Christian 
we can’t teach them, Jesus is like this. “You must convert”, we can’t say. We have to show Jesus 
through our lives. Then they can understand and they will come and convert.36 

Men i dag, menar hon, är kyrkorna bara intresserade av att öka sitt medlemsantal – oavsett om 
medlemmarna tror eller inte. Det i sin tur kan vara en av anledningarna till att buddhistiska munkar 

går till angrepp på en del församlingar. ”They don’t know and they misunderstand, then final, 

fighting”, säger hon.37  

Hennes egen väg till att bejaka sin prästkallelse var långt ifrån självklar, dels eftersom hon 
kommer från en icke-kristen bakgrund, dels att hennes uppväxt varit resurssvag – både monetärt 

och utbildningsmässigt. Att vara kvinna och präst var för henne otänkbart i början och även om 

hon hade ett starkt yttre kall från präster och lekmän verksamma i Church of Ceylon tackade hon 

flera gånger nej till att skicka in sin ansökan till Colombo stift. I dag är hon prästkandidat för att 
Gud har bestämt det, säger hon, inte hon själv.38  

2.2 Religionsdialog och det bibliska imperativet 

Sajith och jag samtalar i hans hus efter ett interreligiöst möte med religiösa ledare i Kandy. Här har 

samtal förts med ungdomar, buddhistiska munkar, muslimska och hinduiska religiösa ledare, samt 

med företrädare för kristna karismatiska församlingar. Sajith gav mig möjlighet att följa med för att 

kunna observera hur dialogen kan föras mellan studenter och religiösa ledare. Efteråt är han ganska 
optimistisk och tror att just detta möte kan ge något slags resultat i efterhand. Han är bekymrad 

över hur många gånger interreligiösa samtal inte leder till några konkreta åtgärder i frågor som rör 

människors vardag. Religionsdialogen förs inte på gräsrotsnivå, menar han: 

Actually, in Sri Lanka in my view I think interreligious dialogue, some interreligious dialogues are 
going on, but few of them are working. If you throw a stone to the bush there are four, five 
interreligious dialogues coming out. But in the working field, there are few.39 

Ett stort problem med den religionsdialog vi hade i Kandy, säger Sajith, är hur politiserad den är. 

De sociala problem man ville diskutera hade en direkt koppling till partipolitik och hade väldigt lite 

att göra med vad respektive samfund kan göra för att tillsammans åtgärda sociala problem på lokal 

nivå. Det är något han vill arbeta mer med och stärka det religionsdialogiska samarbetet i frågor 
som rör människors vardagliga liv. Det kan exempelvis handla om ungdomars relation till 

sysselsättning och droger – något Sajith är övertygad om att de lokala religiösa ledarna kan 

samarbeta kring. Eftersom Sajith har erfarenhet av religionsdialog även från tiden innan han 
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började studera teologi är det just dialog han vill arbeta med som präst i framtiden. Han ser redan 

i dag att hans erfarenheter kan gynna religionsdialogen på gräsrotsnivå och att hans idéer får 

gehör.40 

Han vänder sig också mot idén om att målet med religionsdialog ska vara att få fler buddhister 
att konvertera till kristendomen. Det är en av huvudorsakerna till varför buddhister och hinduer 

anklagar kristna för att vara utlänningar som bara vill utöka sin plattform, säger han. Om en 

människa istället ser vad kristna värderingar manifesterar – genom att kristna lever sina liv efter 

Bibelns budskap och behandlar sin nästa såsom Jesus lär: ”if he or she saw those things then she 
wants to be a Christian, I think that is the best thing”.41 

Michael och David är två studenter inom anglikanska kyrkan som är nära diakonvigning när vi 

träffas på TCL. Båda har vuxit upp i samma församling i Sri Lankas norra del. Michael menar att 

det är på gräsrotsnivå den sanna religionsdialogen sker. Genom sina studier på TCL har han och 
de andra studenterna fått möjlighet att besöka tempel och moskéer för samtal. För honom innebär 

mötet undervisning och gör det möjligt att respektera varandra i vardagen. Det kan till och med 

innebära vänskap. I religionsdialogen möts inte olika religioner, menar han, utan människor möts. 

Han kallar det en dialog med skapelsen:  

So, when I go to the dialogue we are the creation. That we are going to creation, we are the 
human. So, we go to the dialogue with creation, it is possible to take their good things and making 
good harmony in this context.42 

Han poängterar samtidigt hur viktigt det är att inte gå ifrån sin egen övertygelse – han är kristen, 

han följer Kristus. Det är starkt rotat i honom och det har han med sig i dialogen.43 

David menar att det finns två typer av religionsdialog. Den intellektuella – där doktriner och 
religiös lära avhandlas, samt den på gräsrotsnivå – där man ägnar sig åt sociala frågor som rör 

regionen eller den lokala byn. Det kan handla om allt från klimatfrågor till att sprida kunskap om 

HIV. På så sätt kan man arbeta tillsammans för samhällets bästa oavsett religion, menar han. På ett 

sätt ägnar man sig hela tiden åt religionsdialog även om man inte kallar det så. David säger att det 
bara är intellektuella i städerna som kallar det religionsdialog, på landsbygden vet man inte vad det 

är men man gör det ändå – för att kunna leva tillsammans. David säger också att det i Sri Lanka 

bara är kristna som tar initiativ till dialog, eftersom man befinner sig i minoritet. För exempelvis 

buddhister är det inte meningsfullt. Vad kristna först och främst bör ägna sig åt innan de tar sig an 
religionsdialog är ekumenik, säger David. Medan romerska katoliker och protestanter är splittrade 

är det många röster som hörs, men som en aktör är det en något större röst som hörs. Här tror 

David att kyrkan kan åstadkomma stora framsteg.  
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Vad dialogen egentligen gör för nytta är något Stephen undrar när vi kommer in på ekumenik 

och religionsdialog. Han frågar sig ofta vad ekumenik är och vad det står för. Kyrkans ledare lägger 

energi på möten, program och sådant som inte förhåller sig till det bibliska budskapet, menar han. 

För Stephen finns det en sak som är viktigast – missionsbefallningen. ”Go and make the people 
disciples of God […] Are we doing this, truly?”44, han uppger att han känner sig besviken på kyrkans 

ledare som ägnar sig åt andra saker än det som går att läsa i Matteusevangeliet 28:19. Snarare än att 

göra det Gud kallat en till ägnar sig människor i kyrkan åt att öka sin egen popularitet och bygga 

upp sina liv runt lyx och bekvämlighet. Stephen vill inte vara bekväm, snarare vill han säga som det 
är även om det innebär att kyrkan slänger ut honom. Han är övertygad om att det kommer att 

hända förr eller senare. Även om han tycker att han har ett uppdrag att stärka ekumeniken mellan 

kristna har han ingenting till övers för religionsdialog. Visst kan man lära sig något från andra 

religioner, det kan man göra även när det gäller ideologi, men vad ger religionsdialogen i slutänden? 
Ingenting, menar Stephen. Ett handslag och ett tack och adjö och sedan ingenting mer. Så uppfattar 

han dialogen mellan religiösa ledare i dag. Han varnar för synkretism när präster som ägnar sig åt 

religionsdialog gärna ser vad som är gott i den andres tro och på sätt glömmer det bibliska 

imperativet: 

What the difference is, you should always stand for what God told us and what God commanded 
us to do in this land. By the perspective of the Bible. Sometimes we are forgetting the Bible and 
sometimes we are forgetting what God tell us to do […] and respecting the people, and respecting 
the people’s faith. We should do [that]. But in front of that you always need to remember what 
God tell us to do.45 

Melan uttrycker även han att han har ett uppdrag att missionera och tycker personligen inte det är 

särskilt svårt att göra det i Sri Lanka. Eftersom landet är mer förskonat från förföljelse av kristna 

än andra länder känner han sig trygg när han delar ut flygblad för sin lokala församling. Han tror 
att hans roll är särskilt uppskattad i ungdomsverksamheten och att det är där han ska verka. 

Ungdomar behöver utbildning och jobb – kan han bidra med det är det en del av hans 

missionsgärning. 

As a youth I think we have a major role to spread the gospel in Sri Lanka. I have an evangelical 
background in school and in church and that’s the main command that Jesus gave his disciples. 
That’s the hardest thing to do but that’s the most important thing to do as a Christian. I think I’m 
not in that position right now. I want to make disciples to Jesus.46 

Melan tycker att missionsbefallningen är det viktigaste en kristen kan följa eftersom det var en 

direkt uppmaning från Jesus. Men det är inte frågan om att döpa så många som möjligt. Det handlar 
om attitydförändringar – man behöver alltså inte vara döpt för att tro på Kristus och vice versa: 
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Believing in Christ and changing attitudes, that’s the main thing […] Without changing your 
attitudes, you can’t be a Christian. There are so many people who doesn’t change their attitudes 
but they’re baptised, they get baptised. But they have bad attitudes in their lives. That’s why we are 
here, as priests we should change people’s attitudes.47    

I Danielles fall är det de sociala behoven som måste mötas innan man kan börja evangelisera. 

Det är främst de basala behoven som måste tillgodoses: ”you give the meals, after you pray”48. På 

så sätt kan man leva i enlighet med det uppdrag man fått som kristen och samtidigt möta en person 
i ögonhöjd. 

Buddhismen är i Mihiranis ögon en filosofi. Till skillnad från kristendomen är den inte lika 

dogmatisk i relation till vem man bekänner som Gud. Därför tror hon att buddhismen inte alla 

gånger överges av den nya generationens kristna i landet – buddhismen är fri. När jag frågar om 
man kan vara buddhist och kristen på samma gång ser hon strängt på mig och säger:  

We can appreciate their values but we can’t worship other gods, no! […] we also pray for every 
person because they must be Christian. Because Jesus is the only way for the truth, that’s my 
opinion.49 

Mihirani motiverar sin egen kallelse att missionera i Sri Lanka med det hon själv fått genom sitt 

ja till kristendomen; exempelvis en utbildning och en identitet som hon känner sig bekväm med – 
därför vill hon rikta in sin mission bland landets fattiga och bland unga. Hon säger att hon vill 

utstråla Guds kärlek genom sitt eget arbete – inte ställa villkor för att bli hjälpt, som hon upplever 

att flera präster och pastorer gör. Religionsdialog är viktigt kanske framförallt för den kristna sidan, 

resonerar Mihirani, eftersom man då lär sig mer om sin religiösa nästa. Det kan ge incitament att 
leva tillsammans istället för att ha som mål att få människor av annan tro att konvertera. Istället är 

det bönen och ett utlevt kristet liv som gör skillnad. Det kan till och med innebära att Sri Lanka 

blir ett kristet land om tio-tjugo år, bara man ber och hjälper andra, säger hon.50 

Levi är yngst av de studenter jag intervjuat men han är ändå bara några månader från att vigas 
till diakon i Church of Ceylon. Efter att ha studerat teologi i några år förstod han att det inte längre 

var lika möjligt att evangelisera i landet som det tidigare hade varit. Han drar sig till minnes hur han 

läst om att missionen för britterna ansågs som en ”white man’s burden”51 och hur de hade 

missförstått missionsbefallningen. Han insåg snabbt problemen med en alldeles för offensivt riktad 
mission och berättar för mig hur en pastor i Bibile blivit svårt misshandlad av munkar på grund av 

sin verksamhet.  Detta gör att Levi drar sig för att förespråka evangelisering på traditionellt sätt, 

ute på gatorna:  
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I like to say that through our words, our actions, the gospel should be preached more than 
[words], like St. Francis of Assisi says, more than words action should speak. Because if we preach 
the gospel outside the church we will have to face many problems.52 

Framtiden för Sri Lankas kristna, tror Levi, ligger mycket i ekumeniken. Om landets alla katoliker, 
anglikaner, metodister, baptister och karismatiska kyrkor går samman som en kropp i Kristus skulle 

de få en betydligt starkare röst som 7,6 procent av befolkningen, tror han.53 

Det är något Sajith instämmer i – även om det finns en del faktorer som förhindrar ett fullödigt 

enande av kyrkan. Problemet ligger till stor del hos anglikanerna själva, menar han. Bland annat 
finns det kriterier, som man kom fram till vid Lambethkonferensen, för Church of Ceylon att följa. 

Det faktum att anglikanska kyrkan har ett tredelat ämbete i diakoner, präster och biskopar, att man 

ägnar sig åt apostolisk vigning av ämbeten och att man måste förhålla sig till samma trosbekännelse 

är några hinder för detta i dag, menar Sajith. Han anser att kyrkan ska släppa dessa kriterier för att 
lättare nå ekumenik mellan samfunden.54 

2.3 Kolonialism, krig, försoning och kyrkans roll 

I samtal om den konfliktfyllda stämningen efter kriget kom också vid flera tillfällen terrorattentatet 

under påsken 2019 upp. Melan identifierar den period vi befinner oss i nu som en tid av försoning. 

För att kunna komma närmre varandra som folk, bortom etniska motsättningar, behövs tid. Mer 

tid än de tio år som gått sedan kriget tog slut. Men han ser hur tamiler och singaleser kommer 
alltmer samman. Han tror att kyrkan har en viktig roll att fylla i försoningsprocessen. Under kriget 

stod konflikten mellan buddhister och hinduer medan de kristna stod i mitten – och samtidigt finns 

både singaleser och tamiler i samma kyrka och tillber samma Gud.55  

Stephen berättar om den dramatiska tid han upplevde under inbördeskriget. Jaffna, som utgör 
Sri Lankas norra del var huvudregion för LTTE – Tamilska befrielsetigrarna. Han bodde under 

kriget i Kilinochichi, som var huvudstad för den stridande oppositionen i landet. Även om Stephen 

är tamil blev både han och hans familj utsatta för arresteringar och sprängattentat – något som i 

förlängningen ledde till att hans äldre bror fördes bort av LTTE. Han berättar att hans föräldrar 
fortfarande lider av psykisk ohälsa efter kriget eftersom de inte vet om sonen lever eller ej. Det 

påverkar honom mycket i synen på dialog och försoning. Traumat efter kriget har gett landet djupa 

sår och han tror att han kan spela en stor roll i försoningsprocessen tack vare sina erfarenheter.56 

På frågan om hur kristna som en minoritet i landet bör närma sig religionsdialog svarar David 
att även om kristna utgör en minoritet har den europeiska koloniseringen och därmed den kristna 

                                                
52 Intervju med Levi 2019-09-03 
53 Intervju med Levi 2019-09-03 
54 Intervju med Sajith 2019-09-14 
55 Intervju med Melan 2019-09-11 
56 Intervju med Stephen 2019-09-04 



23 

kulturen haft en stor påverkan på lankesisk kultur. De tog utbildning, ny kultur, etik och det 

parlamentariska systemet till Sri Lanka. Något David säger haft en stor påverkan på landets 

utveckling. När vi talar om interreligiös dialog är det mycket viktigt att se hur Sri Lankas kultur 

utvecklats därefter, menar David. Sri Lanka är ett multireligiöst, multietniskt och multikulturellt 
samhälle, därför är det så viktigt att studera andra religioner för att förstå sin religiösa nästa. Särskilt 

viktigt är det när det uppstår spänningar och fel läror om religioner, exempelvis den om islam: ”so, 

when we have an idea and knowledge about other religions we will not go for the extreme ideas 

and extreme actions against other religions”, säger han. Varför attackerna på påskdagen kunde ske 
var ett symptom på felaktiga tolkningar av Koranen. Vad är en extrem idé och vad är originalidén? 

Davids muslimska vänner är eniga om att man enligt riktig tolkning av islam inte kan döda en annan 

människa. Därför är religionsdialog och att lära sig om andra religioner så viktigt för David, för att 

kunna leva i harmoni med andra människor.57  
Michael lägger till att koloniseringen av Sri Lanka inneburit en misstänksamhet mot att delta i 

interreligiös dialog. Kolonisatörerna spred förvisso utbildning i landet men det var först och främst 

för att omvända människor till kristendomen. På samma sätt finns det misstro i religionsmötet där 

de kristna fortfarande uppfattas som missionerande i dialogen med andra religionsförespråkare, 
menar Michael. Däremot är han övertygad om att attackerna på påskdagen gjort att alla inser att 

landet behöver religionsdialog.58 

I Sri Lanka ser buddhister, hinduer och muslimer på kristendomen som en främmande religion, 

säger David. En religion som anses påtvingad i en kontext där kosmiska religioner är i majoritet medan 
kristendomen är metakosmisk. David hänvisar till Aloysius Pieris som talar om helikopterteorin. I stort 

handlar teorin om religiös expansion genom mission där den metakosmiska religionen som en 

helikopter landar på helikopterplattan som representeras av den kosmiska religionen och tar sig in 

i densamma med tvång. När helikoptern väl landat kan någon annan inte göra detsamma. Därför 
blir konversion från en metakosmisk religion till en annan osannolik. ”It makes up chaos”, säger 

David, och därför finns en sådan spänning mellan kristendomen och andra religioner. När man 

introducerar en ny religion i ett land som Sri Lanka på det sätt man från kolonialt håll gjorde finns 

såren fortfarande kvar, menar han.59 60 
David hänvisar också till teologen D. T. Niles som har liknat kristendomen i Sri Lanka vid en 

växt planterad i en kruka:  

So, we break the pot and plant the seed in the Sri Lankan land. Then only this plant will take the 
nutrition’s, the water of this own land – then it gives a local impression.61 
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Det är en rest av kolonialtiden, menar Sajith, som också hänvisar till samma teolog och teori. 

Han tycker att för mycket av den engelska kulturen lever kvar i Church of Ceylon i dag. Det kan 

vara ett skäl till att kristna uppfattas som främmande. Ofta är psalmerna i kyrkan på engelska och 

kyrkobyggnaderna ger brittiska associationer. Det är inte bara ett problem för Church of Ceylon 
utan också för portugisiskt och holländskt präglade församlingar. ”Still we are trying to build 

churches like that”62, säger Sajith. Kristendomen kan aldrig bli en del av Sri Lankas kultur om man 

inte slår sönder den där krukan så att den kristna växten kan rota sig i landet.  

Levi menar att kyrkan alltid har varit en brobyggare i när det kommer till fred och försoning. 
Kyrkans roll, menar han, är att vara den drivande parten i religionsdialog precis som man gjorde 

under inbördeskriget:  

During the war church initiated in many dialogues between Buddhist monks, Muslim imams and 
Hindu priests would come together and to push the government to peace talk. And also to the 
LTTE, that we need peace, no fights.63 

Problemet för Levi är att man inte lyssnar tillräckligt på företrädare för kyrkan. Misstänksamheten 
gentemot de traditionella samfunden finns fortfarande kvar efter kolonialtiden. Människor har 

fortfarande sår från den starka mission som romerska katoliker, reformerta och anglikaner utsatte 

dem för: ” the Christians treated us very badly”64, säger han. Dessutom tillägger han att det är en 

väldigt stor skillnad på de första kristna i Sri Lanka och den kristendom som kom med imperierna: 

They were sailors who were without authority or power. In a very simple way they proclaimed the 
gospel and they had a small community. People forgot that.65 

Den religiösa extremismen ökar i Sri Lanka, menar Levi. Framförallt går det att se i skolor där man 

segregerar buddhistiska, hinduiska, muslimska och kristna barn från att umgås. Där lär sig barnen 

exklusivistiska idéer om vad som är den enda sanna bilden av Guds uppenbarelse. Framförallt är 

det buddhistiska och muslimska skolor som ägnar sig åt detta – något som gör Levi orolig för 
framtiden. I buddhistiska skolor, säger han, lär sig barnen att det är buddhister som har den 

hävdvunna rätten till landet och att ingen annan kan ha något maktanspråk. Han ser detta som ett 

sätt att handskas med sin koloniala och blodiga historia: ”they are putting a seed of revenge or 

hatred in the lives of children”.66 
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3. Diskussion utifrån det empiriska materialet 

3.1 Demografi och sociala faktorer 

För mig har det framgått att det i samtliga intervjuer finns ett samband mellan mina informanters 

sociala och etniska bakgrund och hur de ser på ämnet religionsdialog. Det manifesterar sig i vilken 

attityd som framkommer till frågor om synen på vilken roll kyrkan har i förhållande till resten av 

befolkningen. Det kan vara frågor som rör exempelvis konversion. 
I sin bok talar Keerthisiri Fernando om hur de konversioner som sker i landet är en 

kontroversiell fråga som debatteras flitigt. En vanlig anklagelse mot framförallt karismatiska 

rörelser är att deras verksamhet riktar sig till samhällets fattiga med löften om ett bättre liv i fråga 

om materiellt välstånd – med konversion som villkor. Fernando menar att det snarare kan vara så 
att församlingarnas diakonala verksamhet påverkar individer eller grupper att känna en samhörighet 

med dem som är villiga att hjälpa och på så sätt finner en ny identitet. Andra anledningar kan vara 

att människor vill förändra sin sociala klass och attraheras av det kristna budskapet om jämlikhet 

mellan människor.67 
De ca. 7 procent kristna som finns i Sri Lanka utgörs av människor från tre huvudsakliga etniska 

grupper: singaleser, tamiler och euroasiater.68 Den socio-kulturella och politiska eliten i landet, som 

utgörs av buddhistiska singaleser, började efter friheten från kolonialismen 1948 stärka den 

nationella identiteten för majoritetsbefolkningen. Enligt Fernando ledde denna dominans till ett 
behov av att stärka sin egen identitet bland minoriteter i landet, och kristna var inget undantag. 

Tack vare kyrkans goda relationer med samfund runtom i världen och goda kunskaper i engelska 

har de ekonomiska och kulturella fördelarna vuxit.69 

Tsunamikatastrofen 2004 drabbade östkusten svårt. Där finns många tamiler som lever under 
fattiga förhållanden och kristna samfund har sedan dess haft ett starkt missionsfält i området. Man 

bygger nya hus och skolor samt bidrar till att stärka det lokala samhället med kyrkor och diakonal 

verksamhet. Det resonemang Rajiv förde om att många utslagna familjer sökte sig till kyrkan för 

att få hjälp och sedermera konvertera för att vara en del av en organisation de kan identifiera sig 
med, stämmer väl överens med det vad som tidigare sagts.70 

När man läser materialet är det svårt att undgå hur väldigt olika perspektiv studenterna har på 

situationen för kristna i Sri Lanka i dag. En indikation kan vara den etniska och sociala identiteten 

de har för att förstå deras uppfattning i olika frågor. Är man tamil lever man med minnet av etniskt 
förtryck efter det att singaleserna stärkte sin socio-politiska ställning efter 1948 – något som i 

förlängningen ledde till inbördeskrig. Landsbygden förefaller vara i störst behov av stabilitet och 
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samarbete för att människor av olika trosuppfattningar ska kunna leva tillsammans. Svaren har 

dock varit flera. Det är inte självklart att det fungerar sämre med interreligiösa möten på 

landsbygden. Som Sajith säger sker det inte någon organiserad form av dialog i den utsträckning 

man kanske skulle önska, men i det vardagliga livet flyter det sannolikt på.71 
En annan aspekt kan vara hur de olika samfunden uppfattas av människor. De karismatiska 

kongretionalistiska kyrkorna förefaller ha uppvisat en mycket mer offensiv mission gentemot 

människor från fattiga förhållanden än vad de traditionella kyrkorna gjort. Intervjun med Stephen 

skiljer ut sig något från de andra i och med att han förespråkar en mer tydlig evangelisation.72 En 
iakttagelse jag gör när jag läser materialet är att studenternas attityder till exempelvis religionsdialog 

kan skilja sig åt beroende på klasstillhörighet. Melan har en priviligierad bakgrund medan Stephen 

har det motsatta. Det är samtidigt dessa två som motsäger varandra mest.   

Det en del studenter i många fall gett uttryck för är att de vill verka i ekonomiskt utsatta miljöer 
för att hjälpa människor till utbildning, arbete och på sikt få människor att se vad kristendomen 

representerar. Det är främst studenter från liknande miljöer och det är sannolikt en riktig 

observation att ta med i analysen – man vill verka i det sammanhang man kommer från. Andra 

studenter från städer och/eller bättre bemedlade bakgrunder har andra bevekelsegrunder – det är 
erfarenheten som sätter prägeln på hur uppdraget ska utföras. Det tyder på en stor mångfald av 

studenter på TCL – människor som vill arbeta i de stora och små sammanhangen, beroende på 

vilken erfarenhet och bakgrund de har. 

3.2 Religionsdialog och det bibliska imperativet 

Den generella synen på religionsdialog har bland mina informanter, av materialet att döma, varit 

positiv men samtidigt problematisk. Studenterna ser många gånger svårigheter med att bedriva 
religionsdialog i den kontext de verkar. Den dialog som sker på nationell nivå uppfattas av vissa 

som god, men sannolikt är det svårt att som en liten grupp driva stora frågor med goda resultat. 

Oviljan att mötas är stor för interreligiösa samtal framgår av materialet som stor bland framförallt 

ledande buddhister – som känner en stor skepsis till om det är meningsfullt att samtala med 
företrädare för en främmande religion. Men konversionerna som sker bland fattiga tamiler i norra 

och östra Sri Lanka är sannolikt en orsak för oviljan bland fler religiösa ledare att mötas för 

religionsdialog med kristna. Är religionsdialogen bara ett verktyg för att få människor att konvertera 

till kristendomen? Några av intervjuerna pekar åt det hållet. Inte alla hanterar religionsdialog på 
samma sätt. Dessutom finns en skepsis till om den religionsdialog som faktiskt sker på högre nivå 

gör någon skillnad. Uppfattningen om att religionsdialogen är viktig – inte bara för att leva i fred 

med den andre men också för kyrkan i sig – framträder i materialet. I intervjuerna har det visat sig 

                                                
71 Intervju med Sajith 2019-09-14 
72 Intervju med Stephen 2019-09-04 
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att dialogen är ett ständigt lärande. De flesta studenter jag talat med resonerar i termer av att ju mer 

man vet om andra religioner desto lättare blir det att leva tillsammans. 

Majoriteten av informanterna har identifierat evangelisering som något man inte kan göra 

offensivt. Missionen ska istället utgå från att om du lever som kristen och andra ser vad det är att 
leva som kristen, då kan de lära känna Jesus genom dig. Flera av informanterna menar att det är i 

den lokala kontexten de kan verka som bäst för religionsdialog människa till människa. Dialogen 

med skapelsen73, som Michael uttrycker det, ger en bild av att det inte är religionen som sätter 

agendan för hur dialogen förs – utan snarare relationen till personer i den miljö man verkar. 
Sannolikt är det den etniska tillhörigheten – eller kanske den nationella tillhörigheten – som ger 

förutsättningar för att samtala. Dialogen handlar inte i första hand om religion utan om vilka lokala 

utmaningar man kan lösa tillsammans.  

Det bibliska imperativet innebär i princip den missionsbefallning Jesus gav sina lärjungar i 
Matteusevangeliet 28:19. Men det innebär också ett förhållningssätt till hur man som kristen lärt 

sig att man ska leva tillsammans med andra. I samtliga intervjuer framgår det någon form av relation 

till missionsbefallningen – antingen som en direkt eller indirekt uppmaning att missionera och få 

människor av annan tro att konvertera till kristendomen. Stephen uttrycker en stark kallelse att 
förmå människor att ta emot den kristna tron i sina liv – något religionsdialogen, enligt honom, 

inte gör.74 Samtidigt som Melan säger samma sak som Stephen – att missionsbefallningen är ett av 

de viktigaste bibliska imperativen – så har han en annan tolkning av hur det ska ske. För honom är 

det inte kvantiteten och att öka kyrkans dopfrekvens som är prioriteringen utan att med hjälp av 
religionsdialog förändra människors attityder.75 Andra informanter har också lyft vikten av att se 

mission som ett långsiktigt arbete, med religionsdialogen som ett verktyg. När vi ser på skillnaden 

mellan informanterna vill jag göra en koppling till den offensiva missionen från de karismatiska 

församlingarna, som jag beskriver i materialet. Stephen, som hyser störst skepsis mot 
religionsdialog och uttrycker ett bekymmer för att den i förlängningen kan leda till synkretism, är 

en student som fått mycket av sin teologiska grund i en karismatisk församling.76 Samtidigt säger 

Mihirani att det för många inte är ett stort steg att inkludera den buddhistiska filosofin med 

kristendomen samtidigt som det är tron på en Gud som måste gälla.77 
Det har också framkommit att skillnaden mellan religionsdialog och ekumenik inte är så binär 

som den sannolikt är i mer etniskt homogena samhällen. I intervjuerna säger flera av studenterna 

att det ibland är lättare att hitta samförstånd med buddhister och hinduer än med exempelvis 

romerska katoliker. Den berättelse Danielle delade med mig tyder på att det är den som har det 
kvantitativa övertaget i en region som har maktanspråket. I hennes fall ligger konflikten mellan 
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74 Intervju med Stephen 2019-09-04 
75 Intervju med Melan 2019-09-11 
76 Intervju med Stephen 2019-09-04 
77 Intervju med Mihirani 2019-08-27 
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romersk-katolska kyrkan och resten.78 Den etniska dimensionen förefaller vara starkare än den 

religiösa i detta avseende och tyder på att det snarare handlar om individens sätt att närma sig sin 

religiösa nästa. I Fernandos teoretiska ramverk kan vi se ett samband genom att de etniska 

relationerna ibland kan spela en större roll än de religiösa och vice versa.79 I fallet religionsdialog 
och ekumenik identifierar jag en tendens till att det är lättare att föra dialog med människor av 

samma etniska, kulturella eller sociala tillhörighet snarare än religionen i sig. Om man använder sig 

av Keerthisiri Fernandos teoretiska ramverk går det i vissa fall, som tidigare nämnts, att applicera 

en större tillhörighet mellan kristna singaleser och buddhistiska singaleser mer än exempelvis med 
kristna tamiler. I detta fall kan det alltså vara etniciteten som spelar större roll. 

3.3 Kolonialism, krig, försoning och kyrkans roll 

I materialet förekommer många synpunkter på vad kyrkan har för relation till den postkoloniala 

situation som råder i Sri Lanka. Den rådande uppfattningen förefaller vara att kristendomen överlag 

uppfattas som en religion som kommit med kolonialmakterna från 1500-talet och framåt. Detta på 

grund av det sätt på vilket kristendomen fått ta plats under denna tid – med tvångsmedel och 
maktanspråk. Landets koloniala historia gör det svårt för studenterna att se religionsdialogen som 

något enkelt när man möter människor från hinduiska och buddhistiska miljöer – eftersom de inte 

ser den kristna tron som en del av Sri Lankas religiösa identitet.  

En problemformulering som flera studenter återkommit till är att kyrkan inte gör tillräckligt för 
att bli en integrerad del av Sri Lankas kultur på grund av den koloniala prägel som många av 

kyrkorna ger uttryck för. Sajith pekar på den brittiska framtoningen Church of Ceylon manifesterar 

med psalmer, språk och till och med kyrkobyggnader som ett hinder från att kristendomen fullt 

ska kunna slå rot i Sri Lanka.80 Samtidigt har jag i mina observationer sett hur de inhemska språken 
dominerat i gudstjänsterna, psalmer har sjungits på singalesiska och tamil och liturgin ger intrycket 

av en kyrka som tagit den inhemska kulturen till sig. Kan det vara så att det är den postkoloniala 

uppfattningen om de kristna församlingarna som får spela en större roll än det faktiskt utlevda 

gudstjänstlivet, även av en del kristna? Den starkast växande gruppen kristna, som benämns som 
free churches, förefaller vara den mest provocerande för religiösa ledare inom andra religioner. 

Investeringar från väst och Sydkorea ger församlingarna möjligheter att växa och med hjälp av 

diakonal verksamhet utöka sina medlemsantal med förhoppningen om att så många som möjligt 

låter döpa sig. Förekomsten av dessa relativt nya församlingar och deras verksamhet är sannolikt 
också en del av människors postkoloniala kritik som vi får ta hänsyn till. 

                                                
78 Intervju med Danielle 2019-09-11 
79 Fernando 2019, s. 7 
80 Intervju med Sajith 2019-09-14 
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Kyrkans roll under inbördeskriget, som icke stridande part, har troligen gett de kristna en egen 

roll i försoningsarbetet i landet. Kyrkan är Sri Lankas enda institution där människor från olika 

etniciteter samlas för gudstjänst. I fallet buddhism och hinduism är demografin till största del 

präglad av etnicitet – tamiler är hinduer, singaleser är buddhister. Det är en intressant spaning för 
framtiden som Melan ger uttryck för när han säger att kyrkan stod mittemellan tamiler och 

singaleser under kriget.81 Det kan sannolikt vara en viktig roll för kyrkan både nu och i framtiden.  

Det ämne som ligger närmast i tid är de terrorattentat som inträffade på påskdagen 2019, vilka 

drabbade kyrkor och hotell på flera platser i Sri Lanka. Romerska katoliker drabbades framförallt i 
Colombo och Negombo – medan andra samfund drabbades av de bomber som briserade i 

Batticaloa. Dessa attacker är något som studenterna i nästan alla fall har haft någon synpunkt eller 

fundering kring. I samtliga fall har studenterna förespråkat en ton av försoning och förståelse för 

att dessa handlingar inte rör den muslimska gruppen – utan ska snarare betraktas som våldsdåd 
utförda av enskilda individer. En intressant iakttagelse från Michael och David är att 

religionsdialogen i detta fall skulle behövas ännu mer på grund av de oroligheter attentaten har 

inneburit.82 När konflikter uppstår behöver människor således verktyg för att förstå varandras 

olikheter och trosuppfattningar. Att det är kristna som förespråkar denna dialog när det samtidigt 
var kristna som drabbades gör det hela än mer intressant. Medan det var buddhistiska grupper som 

attackerade människor med ursprung i muslimska länder säger studenterna att kyrkans roll är att 

visa på vad man kan lära sig av andra. Den allmänna uppfattningen bland studenterna på TCL är 

att det är just religionsdialogen som kan minska den religiösa extremismen i Sri Lanka. 
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4. Sammanfattning och slutsatser 

I denna uppsats har jag med hjälp av kvalitativa intervjuer försökt ta reda på vilka tankar som rör 

sig bland teologie studerande protestanter i Sri Lanka. Mängden intervjustoff har varit omfattande 

och jag har haft ambitionen att redogöra för det material jag bedömer är mest relevant för 

uppsatsen. Studenterna har avsiktligt valts ut för att spegla en mångfald på TCL – men med det 
sagt har språkbarriären satt stopp för vissa intervjuer jag hade velat göra. Det material som 

presenterats har jag sedan bearbetat för att i detta kapitel komma fram till en slutsats och ett svar 

på de frågor jag ställde. 

I den första av mina två frågeställningar presenterade jag en övergripande formulering om vad 
blivande präster och pastorer i Sri Lanka har för tankar om religionsdialog. Utifrån materialet är 

det tydligt att det beror på vem studenten är och vad vederbörande har för egna erfarenheter. Den 

etniska aspekten är något jag lyft fram i det teoretiska ramverket och den förefaller ha en stor 

betydelse för vilka bevekelsegrunder man har att gå in i religionsdialogen. Blivande präster och 
pastorer i Sri Lanka ser på religionsdialog som något nödvändigt samtidigt som det upplevs svårt 

att genomföra i vissa segment. Man kan dela upp religionsdialogen i två delar: den på nationell nivå, 

där lära och doktriner avhandlas mellan religiösa ledare, och den på gräsrotsnivå, där lokala frågor 

behandlas mellan människor av olika religiös uppfattning. Den senare kategorin förefaller vara den 
i vilken studenterna kan och vill göra en insats – eftersom den är teoretiskt mer möjlig att 

genomföra. Religionsdialogen handlar om ett lärande och är därför nödvändig för både kristna och 

andra för att kunna komma fram till lösningar på gemensamma problem. Dialogen med skapelsen 

är alltså inte något binärt utan kan omfattas av religionsmöten, dialog och ömsesidig vilja till 
konstruktiv samexistens. Religionsdialogen är inte ett verktyg för att bedriva mission – även om en 

förståelse och ett närmande kan innebära att kunskapen om kristendomen sprids bättre bland 

befolkningen. 

Den andra frågan handlade om hur studenterna upplever sin situation som del av en religiös 
minoritet och hur de ser på nutid och framtid. Som minoritet har de varken någon politisk eller 

social maktställning i Sri Lanka. Därför tolkar jag deras inställning till andra religiösa grupper att 

det är de kristna som behöver visa respekt och vilja att hjälpa och samarbeta i ett land präglat av 

etnisk och religiös konflikt. Att leva evangelium och vara till hjälp för många är ett mål i sig – att 
människor ska komma till tro är ett långsiktigt delmål. Studenterna ser i stora drag ljust på 

framtiden. De svårigheter som framkommit av materialet i fråga om religiös extremism, nationalism 

och misstänksamhet gentemot den kristna minoriteten har studenterna givit många svar på som jag 

redogjort för i uppsatsens huvuddel. Ekumenik och religionsdialog går ofta samman när jag 
intervjuat studenterna. Ekumenik och religionsdialog skiljer sig i teorin av att ekumeniken handlar 

om samarbete mellan kristna samfund medan religionsdialogen sträcker sig över trosgränser. Men 

jag har lärt mig att verkligheten inte ser ut så bland flera av Sri Lankas blivande präster och pastorer. 
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Att leva sida vid sida i den lokala byn och arbeta för det lilla samhällets bästa är religionsdialog, 

även om samarbetet sker med andra kristna eller med människor av annan tro.  

Något som förvånade mig var att många av studenterna vid TCL ser omvändelsemission som 

något önskvärt, även om det inte i dagens läge framstår som särskilt möjligt. Mission i det 
sammanhang som studenterna vid TCL representerar förefaller vara starkt knutet till 

missionsbefallningen och förhållningssättet till evangelikal omvändelse står i kontrast till den 

tidigare uppfattning jag haft av lankesisk kristen teologi, och det material som finns tillgängligt. 

Tidigare företrädare för religionsdialog som Aloysius Pieris, Wesley Ariarajah och Lynn de Silva, 
men även biskop Fernando verkar tillhöra en äldre generation kristna som har en mer dialogisk 

inriktning. Det speglar inte den nya generationens pastorer och präster. Det har givit mig nya 

perspektiv på den religionsdialogiska diskursen bland lankesiska protestanter. Sannolikt är det inte 

TCL som bidrar till denna nya syn på religionsdialog utan något studenterna har med sig i form av 
personliga erfarenheter.  

Den variation av studenter jag valt att intervjua vid TCL har bidragit till att svaren utgjorts av 

individers berättelser om sin egen syn på både religionsdialog och den egna rollen som framtida 

kyrklig ledare. Eftersom det är enskilda individer som fått ge sin syn på frågeställningarna blir det 
därför svårt att göra någon form av generalisering. Slutsatsen blir att de svårigheter och möjligheter 

som finns för ett mångetniskt och mångreligiöst land kan och kommer att mötas i framtiden av 

studenter som trots allt har goda förutsättningar att föra dialogen vidare – även om den dialogiska 

teologin som tidigare varit normerande successivt förändras. Hur dialogen kommer se ut får 
framtiden utvisa. 
 

4.1 Lista över intervjupersoner 

Melan: 
Ålder: 25-30 

Religiös bakgrund: Baptist. 

 

Stephen: 
Ålder: 30-35 

Religiös bakgrund: Anglikansk och pentekostal. 

 

Rajiv: 
Ålder: 25-30 

Religiös bakgrund: Hindu, sedermera döpt tillsammans med sina föräldrar och syskon. Metodist. 
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Levi: 
Ålder: 25-30 

Religiös bakgrund: Anglikan. Modern kristen, fadern hindu som sedermera konverterat till hustruns 

tro. 
 

Sajith: 
Ålder: 35-40 

Religiös bakgrund: Anglikan. 
 

Danielle: 
Ålder: 35-40 

Religiös bakgrund: Metodist. 
 

David: 
Ålder: 25-30 

Religiös bakgrund: Anglikan. 
 

Michael: 
Ålder: 25-30 

Religiös bakgrund: Anglikan. 
 
Mihirani: 
Ålder: 25-30 

Religiös bakgrund: Buddhist, sedermera döpt i anglikanska kyrkan genom modern. 
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