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I den väldiga samlingen Cambridge Histories finns numera en omfattande volym som tar sig 

an religioner i det spansk- och portugisisktalande Amerika: The Cambridge History of 

Religions in Latin America (CHRLA). Den har sammanlagt 49 kapitel, vart och ett på mellan 

tio och trettio sidor. Även om den romersk-katolska kyrkan länge var den fullständigt 

dominerande, och också ägnas mycket plats, är den naturligtvis inte den enda religiösa 

aktören på kontinenten, även om den knappast kan räknas som ”en bland alla andra”. 

Författarna tar också upp olika slags protestantism, inte minst i dess pentekostala former, och 

religioner med afrikanskt ursprung. I någon mån behandlar de islam, judendom och andra så 

kallade världsreligioners närvaro, samt nya religiösa rörelser. Vissa kapitel behandlar större 

fenomen och innehåller kronologiska och geografiska översikter, som t.ex. avsnittet 

”Historical Protestantism”. Andra är inriktade på mer specifika teman som t.ex. ”The 

Religious Media and Visual Culture”, ”Emigration” och ”Catholicism and Political Parties”.  

 

Det finns inte många andra så brett upplagda översiktsverk som CHRLA. Allra mest liknar 

den faktiskt den betydligt kortare antologin Religion i Latinamerika, som David Westerlund 

och jag gav ut 2012. Förutom olika kristendomsvarianter inkluderade vi judendom, islam, 

buddhism, hinduism och religioner med afrikanskt ursprung, nya religiösa rörelser, samt äldre 

och nutida ”indiansk religion”. I övrigt finns knappast några översiktsverk med så stor religiös 

och kronologisk bredd, vare sig på engelska, spanska eller portugisiska.  

 

Sammantaget ger CHRLA en mycket god överblick över religion i Latinamerika sedan 

kolonialtiden, men den är särskilt stark när det gäller det senaste seklet. Kapitelförfattarna är i 

regel specialister på sina ämnen och redaktörerna har gjort ett utmärkt arbete. Bidragen är inte 

strömlinjeformade, men de är jämförbara och kompletterar varandra. Samtidigt kan de utan 

problem läsas separat. Lägstanivån är hög och mycket få av bidragen är starkt tesdrivna; 

författarna redogör oftast på ett adekvat sätt för olika möjliga tolkningar.  
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Vilken är då den tänkta läsekretsen för CHRLA? Med ett pris på närmare 3000 kronor är 

boken som sådan inte möjlig att använda i undervisning, och antagligen kommer få enskilda 

forskare att införskaffa den. Däremot finns den, till exempel, tillgänglig i digital form via flera 

svenska universitetsbibliotek. Det innebär att delar av den, trots allt, kan fungera som 

kurslitteratur här. CHRLA kommer antagligen framförallt att återfinnas i europeiska och 

mordamerikanska vetenskapliga bibliotek. Där kan den bli en viktig resurs för den som vill få 

en allsidig introduktion till ett jättelikt ämnesfält, men också mer specialiserade kommer att 

finna nya uppgifter och perspektiv. 

  

Att i detalj redovisa det rika innehållet i CHRLA är omöjligt, men jag vill lyfta fram två 

centrala utvecklingslinjer som flera kapitel behandlar: pentekostaliseringen och den nutida 

katolicismens mångfald. Omfattande kvantitativa undersökningar, som World Value Survey 

och Pew Forums senaste studie av latinamerikansk religion (2014), visar att latinamerikaner 

till stor del håller fast vid ”traditionella värden”, som religion, men att de samtidigt betonar 

individuell frihet i ungefär lika stor grad som många nordeuropeiska länder. Samtidigt är 

skillnaderna mellan länder och regioner stor. 

 

Den snabba pentekostaliseringen av Latinamerika är känd även utanför specialisternas skara. 

Framförallt sedan 1980-talet har pentekostala och evangelikala rörelser växt sig allt starkare 

på kontinenten, men den geografiska variationen är stor. I centralamerikanska länder som 

Nicaragua och Guatemala är befolkningen numera i princip jämnt fördelad mellan 

protestanter och katoliker. I Mexiko, till exempel, är situationen en helt annan; protestanterna 

utgör troligen endast 7 eller 8 % av befolkningen, trots, eller kanske på grund av, närheten till 

Förenta staterna. Sammantaget räknar forskare med att omkring en femtedel av den 

latinamerikanska befolkningen är pentekostaler. 

 

Den latinamerikanska pentekostalismen innehåller ett stort spektrum: från klassiska 

småförsamlingar som samlar människor från en stadsdel eller by och där individuellt 

vittnesbörd spelar stor roll, till megakyrkor, ofta av så kallat neopentekostalt eller 

framgångsteologiskt slag, med starka ledargestalter och välregisserade gudstjänster. Även de 

flesta av dessa senare kyrkor är grundade av latinamerikaner och har omfattande 

missionsverksamhet på andra kontinenter. Tillväxten i Latinamerika beror endast i begränsad 

omfattning på utländska missionsinitiativ.  
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Pentekostalismens tillväxt i Latinamerika har inneburit stora utmaningar för Katolska kyrkan. 

En kyrka som i princip hade religiöst monopol har i vissa länder förlorat upp till hälften av 

sina medlemmar på bara ett par decennier. Beredskapen har generellt sett inte varit god. Den 

officiella kyrkan har haft svårt att hitta sin roll på ett fält som kännetecknas av ökad religiös 

pluralism. Länge satte biskopskonferenserna likhetstecken mellan att vara (sann) 

latinamerikan och att vara katolik; vissa gör det fortfarande. Att konvertera var, utöver allt 

annat, att förråda sin kultur. Biskoparna skyllde ofta pentekostaliseringen, ”invasionen av 

sekter”, på Förenta staternas kulturimperialism, men har nu i allt större grad blivit övertygade 

om att Latinamerika måste evangeliseras, även från katolskt håll.  

 

Samtidigt verkar det som om det katolska medlemstappet långsamt planar ut. Även om vi 

fortfarande har så mycket kunskap om det, tycks det som många av dem som konverterat till 

pentekostala samfund inte stannar kvar speciellt länge. Ibland går de tillbaka till Katolska 

kyrkan. Ibland kommer de inte att identifiera sig med något samfund. Antagligen kommer 

antalet latinamerikanska pentekostaler fortsätta växa, men medlemsökningen kommer 

framförallt bero på att barn föds in i rörelserna och inte på att stora grupper katoliker 

konverterar. Det verkar finnas en stor medlemskärna i Katolska kyrkan; katoliker, som oavsett 

engagemangsnivå, inte kommer att lämna kyrkan i någon större utsträckning. Prästbristen är 

ett ständigt problem för Katolska kyrkan i Latinamerika; framförallt är prästerna ojämnt 

fördelade. Det ska dock understrykas att även om präster är nödvändiga för firandet av 

eukaristin, leds antagligen de flesta katolska gudstjänster, åtminstone på landsbygden, av 

lekfolk, ordenssystrar eller permanenta diakoner. 

 

Den viktigaste katolska evangelisationsrörelsen i nutidens Latinamerika är den karismatiska 

förnyelsen. Det är ett relativt perifert fenomen i till exempel Europa, men ytterst betydande i 

många latinamerikanska länder och i synnerhet i Brasilien och Guatemala, där uppemot 

hälften av katolikerna anger att de känner sig befryndade med den. I den katolska 

karismatiska förnyelsen kombineras olika typer av verksamhet: alltifrån små böne- och 

bibelstudiegrupper till stora väckelsegudstjänster på idrottsarenor, ledda av särskilt populära 

präster. Musiken och sångerna liknar de pentekostala motsvarigheterna, liksom fokus på 

helande och personlig omvändelse. Samtidigt har jungfru Maria en stark ställning. TV, radio, 
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musikinspelningar och internet är viktiga medel för att nå ut med budskapen, men det är också 

traditionell dörrknackning, framförallt inriktad på icke-praktiserande katoliker.  

 

Befrielseteologin, som växte fram under 1970-talet, fick en stor global betydelse för 

utvecklandet av kontextuella teologier på andra kontinenter, inte minst i akademiska 

sammanhang. På latinamerikansk basnivå kombinerades ofta läsning av bibeltexter från ”de 

fattigas perspektiv” med praktiskt, socialt engagemang. Basgrupper av detta slag finns kvar, 

framförallt i Brasilien, men rörelsen är inte alls lika stark som tidigare delvis på grund av 

många biskopars motstånd. 

 

Vid sidan av dessa rörelser finns en traditionell folklig katolicism som är mycket spridd såväl 

på landsbygden som i städerna. Ett centralt drag är vördandet av bilder och avläggandet av 

mandas eller votos: löften till ett helgon eller en speciell Kristus- eller Mariavariant: Om du 

hjälper min dotter som är sjuk, så kommer jag att be en novena eller vallfärda. Gud betraktas 

ofta som någon som är långt borta; helgonen (och jungfru Maria) är betydligt närmare till 

hands och lättare att ha att göra med. Den folkliga religionen är dock inte statisk; den 

förändras. En intressant fråga, som tyvärr inte tas upp i CHRLA, är varför vördnaden för vissa 

helgon plötsligt kan få en väldigt stor spridning. Jag har under de senaste två decennierna 

besökt Mexico City många gånger och sett hur vördnaden för aposteln Judas Taddeus och det 

libanesiska 1800-talshelgonet Charbel Maklouf tagit över såväl många kyrkorum som det 

offentliga rummet. Båda anses som helgon som åkallas i ”omöjliga fall”. Numera finns också 

Santa Muerte (Den heliga Döden) på gatorna, en skelettfigur som den officiella kyrkan 

benämnt satanistisk, men som många katoliker inte ser något problem med att vörda och 

tillkalla Santa Muerte i svåra situationer, tillsammans med Judas Taddeus och Sankt Charbel. 

 

Det finns en lång tradition av antiklerikalism i den latinamerikanska katolicismen. Många 

menar att präster och biskopar inte ska tas på för mycket allvar. En allt större andel uppger att 

de är ”katoliker på sitt eget sätt”. De tror på Gud, menar att religion spelar stor roll i deras liv, 

ber ofta, men går sällan eller aldrig i mässan och förhåller sig ganska fritt till trosläran. Det är 

också tydligt att en mycket stor andel av de latinamerikanska katolikerna inte delar kyrkans 

officiella uppfattningar om till exempel preventivmedel och homosexualitet, och även om en 

majoritet är motståndare till fri abort, menar många att det finns sammanhang där det bör 

tillåtet.  
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Fortfarande identifierar sig den stora majoriteten latinamerikaner med ett visst religiöst 

samfund. Samtidigt är det tydligt att många ägnar sig åt ”multipla religiösa aktiviteter”, det 

vill säga att man deltar i olika religiösa sammanhang. En brasiliansk katolsk kan t.ex. besöka 

candomblé-ceremonier och läsa spiritistisk litteratur. Författarna i CHRLA använder sig inte 

av så mycket ekonomiskt influerat språkbruk när de beskriver dagens religiösa landskap. Det 

är benämns sällan en marknad, där det gäller att ta marknadsandelar och där individens 

religiösa beteende är utslag av ”rational choice”, rationellt övervägda val, som styrs av 

egenintresse. En beskrivning av en sådan rationalitet skymmer det faktum att många troende 

till exempel sällan ser multipelt religiöst deltagande som något problem eller ens en fråga. En 

mängd olika trosuppfattningar kan existera tillsammans inom en person; ett tecken på att 

religion och individuella val spelar en alltmer central roll i den latinamerikanska religiösa 

världen.  
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