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Religion som gjenstand og forklaring
De siste tiårene har «religion» blitt en emblematisk forklaringskategori for
en rekke sentrale trekk ved dagens samfunnsutvikling. Forskere på tvers av
disipliner gir i økende grad religion forklaringskraft. Medier bruker religion, og
spesielt religionen islam, som forklaringsnøkkel. Politikere henviser til religion
og religioner som bakenforliggende årsak til avgjørende samfunnsutfordringer.
I det offentlige ordskiftet framstår dermed det sosiale og kulturelle fenomenet
religion som en faktor som forklarer og begrunner samfunnsutviklingen,
og spesielt dens utfordrende sider. Resultatet er at samtidige diskurser
om religion brukes til å forklare alt fra radikalisering, krig og konflikt til
kjønnsdiskriminering, samfunnsoppløsning og utenforskap.
Samtidig er religionen i høyere grad enn tidligere gjenstand for både politisk
debatt, normative vurderinger, og noe som i seg selv formes og påvirkes av
andre kulturelle, sosiale og politiske faktorer i samfunnsutviklingen. Religion
er ikke en stabil kategori, men et omstridt felt, og både religionens innhold og
rolle er til stadighet til diskusjon, både politisk og i forskningen. Dette skaper
en spenning, for hvordan kan religion på den ene siden være forklaringsfaktor,
når den på den andre siden ikke har et fast innhold eller er ukontroversiell?
Årets SAMKUL-konferanse vil tematisere forholdet mellom den rollen
religion tilskrives som forklaringskategori og årsaksfaktor, og religionen som
gjenstand for vurdering og institusjonell og kulturell forming, og diskutere
kritisk hva konsekvensene av denne bruken kan være: Hvilke kulturelle og
sosiale utviklingstrekk og prosesser brukes religion til å forklare, og hva
er konsekvensene av disse tidvis endimensjonale forklaringsmodellene?
Hva gjør det med det offentlige ordskiftet at religion både tilskrives denne
forklaringskraften, også når komplekse samfunnsprosesser skal beskrives,
og at religion framstår til stadighet mere formbar og omstridt? Hvordan
representeres religion, religiøse aktører og religiøse grupperinger som resultat
av denne diskursive dreiningen?
Vi ønsker forskere og studenter, organisasjoner og forvaltning og andre som er
interessert i religion og samfunn hjertelig velkommen til konferanse!
Dag Elgesem
programstyreleder SAMKUL

Program
Møteleder:	Programstyremedlem i SAMKUL, Liv Ingeborg Lied,
Det teologiske menighetsfakultet
10:00–10:30 Registrering, kaffe, noe å bite i
10:30–10:40 V
 elkommen
ved programstyreleder i SAMKUL, Dag Elgesem,
Universitetet i Bergen
10:40–11:15 H
 ovedforedrag
ved Jonas Otterbeck, Lunds universitet:
Teologi, maskulinitet och islamisk popmusik
11:15–11:30 K
 ommentar/supplerende innlegg
Ragnhild Johnsrud Zorgati, Universitetet i Oslo
11:30–12:00 Spørsmål fra publikum, diskusjon
12:00–13:00 Lunch
13:00–14:30 Innlegg fra aktuell SAMKUL-forskning på området
	• Istvan Keul, Universitetet i Bergen:
Cosmopolitanism and Religion in Mumbai
• Oddbjørn Leirvik og Helge Årsheim, Universitetet i Oslo:
Hva er «protestantisering»? Tilfellene islamsk universitetsteologi
og håndteringen av asylkonvertitter
	• Mona Abdel-Fadil, Universitetet i Oslo, og Audun Toft,
Det teologiske menighetsfakultet: Islam – elefanten i rommet
	• Spørsmål fra publikum, diskusjon
14:30–14:45 Kort pause
14:45–15:25 H
 ovedforedrag
ved Cécile Laborde, University College London:
Liberalism and the Critical Religion Challenge
15:25–15:40	Kommentar/supplerende innlegg
ved Jon Rogstad, Fafo
15:40–1600

 pørsmål fra publikum,
S
diskusjon

Med forbehold om endringer

Påmelding innen 1. november
Trykk her for påmelding
Påmeldingen er bindende.
Det tas forbehold om begrenset plass
og endringer i programmet.
Konferansen er gratis.
For informasjon om påmelding mm.,
kontakt Isabella Sandkleven Dahl
isd@forskningsradet.no
Konferansen holdes på
Felix konferansesenter,
Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo
Arrangør
SAMKUL – Samfunnsutviklingens
kulturelle forutsetninger – er et forskningsprogram og innsatsområde
som startet i 2011. Hovedmålet er
å supplere og utfordre eksisterende
kunnskapsregimer og bidra med nye
perspektiver og innsikter på særlig
samfunnsrelevante områder:
Menneske og natur, Teknologi og
materielle omgivelser og Kunnskap,
velferd og økonomi. For å gjøre samfunnet bedre beredt til å møte store
samfunnsutfordringer er det behov
for et utvidet kunnskapsgrunnlag
som tar høyde for også de kulturelle
forutsetningene for samfunnsutviklingen. Det er et uttalt mål å styrke
den humanistiske forskningens bidrag
til politikkutforming og samfunnsutvikling, samtidig som mange sentrale
problemfelt krever samarbeid mellom humanister, samfunnsvitere og
forskere fra natur- og livsvitenskap.
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