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Uskonnollinen pluralismi

• Lat.Am. uskonnollinen kenttä aina ollut heterogeeninen
• Lat.am. katolisuus omansalaista: Amerikka + Afrikka +

Eurooppa –sekoittuneisuus, synkretismi
• Uudenlainen pluralismi: katolisen kirkon valta-aseman

murtuminen, erityisesti helluntailaisuuden kasvu, 1900-l.
lopulla

• Maallistuminen vs uskonnon elpyminen: mikä haalistuu,
mikä elpyy?

• Katolinen kirkko –valtio –politiikka –suhde
• Moderni synkretismi: monikerroksiset identiteetit,

”synkretismin mestareita”jo 500 vuotta
• Erot maiden ja alueiden välillä ja sisällä (väestöpohja,

lähihistoria, maaseutu –kaupunki, luokkaerot)



Uskonnon eri tasot
• Instituutiot
• Oppijärjestelmät, teologia, dogmit
• Spirituaalisuus
• Rituaalit, ”eletty uskonnollisuus”
• Osana kulttuuria, vaikea erottaa
• Etiikka, arvot, moraalikäsitykset
• Valtakysymykset uskontojen sisällä: tulkinta-

auktoriteetti, koulutus, uskonnolliset johtajat
• Yksilö –yhteisö; perhe –yhteiskunta; kirkko

(instituutio) - valtio



Latinalainen Amerikka

• Köyhä ja kristitty alue, suurimmat tuloerot
maailmassa, osa globaalia etelää

• Suurin osa maailman katolisista ja
helluntailaisista elää LA:ssa

• 1,08 biljoonaa katolista maailmassa, noin
416 miljoonaa heistä LA:ssa

• Brasilia maailman katolisin maa, mutta
samalla monen uskonnon kohtauspaikka

• N 15% latinalaisamerikkalaista
protestantteja, heistä 2/3 helluntailaisia

• Katolisen kirkon heikentyminen



Latinalainen Amerikka
• Alkuperäiskansat ja –uskonnot (ennen ja jälkeen

valloituksen 1492), prekolumbiaaniset kulttuurit,
erityisesti inkat, atsteekit ja mayat

• Roomalaiskatolisuus valtauskontona 1500-l.-
• Synkretismi –Eurooppa, Amerikka, Afrikka
• Protestanttiset kirkot:

1. iglesias históricas 1800-l.-, metodistit, baptistit,
luterilaiset, reformoidut –eurooppalainen
siirtolaisuus)
2. Prot. lähetystyö (erit. USA:sta): helluntailaisuus,
myös adventistit, mormonit, Jehovan todistajat
3. Uusprotestanttisuus, erityisesti helluntailaisuus
1900-luvun alusta –voimakas kasvu 1960-l.-



Latinalainen Amerikka

• Helluntailaisuus voimakkainta: Keski-Amerikka ja
Etelä-Meksiko, Brasilia ja Chile (arvioita, tilastojen
puute ja identiteetin monikerroksisuus)

• Guatemala n 30% väestöstä (2008), El Salvador ja
Honduras n 35%

• Muu Keski-Am., Brasilia ja Chile n 15% (2003) tai
15-20% (2008)

• Afrokaribialaiset uskonnot, erit. Brasilia ja Karibia
• santería (Kuuba), candomblé, umbanda (Brasilia)
• Orjuus, länsiafrikkalaiset uskonnot ja katolisuus

sekoittuvat
• Vähemmistöuskonnot: mm. juutalaisuus, islam,

baha´i, ”New Age”, mormonit –tutkittu vähemmän
kuin muita



Muita uskontoja Lat.
Amerikassa: arvioita
• Juutalaisuus: n. 500 000, eniten

Argentiinassa (3. suurin
juutalaisyhteisö Amerikoissa USA:n ja
Kanadan jälkeen) ja Brasiliassa (B:ssa
Amerikkojen vanhin synagoga 1636);
mukana jo Kolumbuksen 1. matkalla;
varhainen pakolaisuus Espanjasta ja
Portugalista; 1800-luvun lopussa Itä-
Euroopasta; Buenos Aires merkittävä



Islam

•Noin 4 miljoonaa
•Eniten engl.kielisellä Karibialla:

Guyana, Trinidad and Tobago,
sitten Brasilia

•Eri reitit: afrikkalaisten orjien
mukana, varhainen pakolaisuus
Espanjasta, myöh. Lähi-Idästä
(erit. palestiinalaiset)



Muita

•Rastafarit Jamaika
•Baha´i, n 850-900 000
•Mormonit, n 4,5 miljoonaa (vuonna

1980 vain 700 000): nopea kasvu,
eniten Meksikossa

•Buddhalaisuus: 622 000 (1998)
•Jehovan todistajat



Helluntailaisuus

• Evangélicos, protestantes, sectas (lahkot)
• Tutkijoiden selityksiä: 1. Modernisaatio –

protestanttisuus, 2. Uusi reformaatio
(katolisen kirkon kriisi), 3.
Kulttuurivallankumous

• Kysymyksiä: suhteessa talouteen (Weber),
menestykseen (individualismi),
sukupuoleen (erilainen sukupuolijärjestys),
politiikkaan (erilainen kirkko –valtio –
suhde), kulttuuriin (katolinen monopoli vs
uskonnollinen pluralismi)



Kääntymisen syitä?

•Köyhyys
•Sosiaalinen pääoma, koulutus,

eteneminen
•Individualismi
•Sukupuoli
•Poliittiset syyt –pluralismi,

erilainen yhteiskuntakäsitys



Tulkintaongelmia
• Lähteet –erityisesti historia, arkeologia
• Prekolumbiaanisten uskontojen ja kulttuurien

tuhoutuminen, eurooppalaisen valloittajan näkökulma
kronikoissa

• Tilastot puutteellisia –esimerkiksi helluntailaisuus nyt
(arviot 25-30% Guatemala), 2/3 protestanteista
helluntailaisia, kasvu, monikerroksiset uskonnolliset
identiteetit

• Normatiivisuus myös uskonnontutkimuksessa –
uskonnon merkityksen yli/aliarviointi (uskonto-oletus
vs merkityksen kieltäminen)

• Maallistumisteoria/t vs ”uskonnon uusi tuleminen”



Avoimia suuntia?

• Ekumenia, uskontoekumenia ja –dialogi
(kristinuskon ja katolisuuden painopiste
etelässä)

• Kansalliset kirkot vs Vatikaani –
latinalaisamerikkalainen katolisuus?

• Köyhät kirkon kysymyksenä, kovan
markkinatalouden kritiikki

• Maallistuminen
• Kansanusko –instituutio(t)
• Helluntailaisuuden kasvu



Samanaikaisesti läsnä
(katolisuus)
• Kansankatolisuus (esim. Neitsyt Maria)
• Reformikatolisuus –Vatikaani II:n

hengessä
• Progressiivinen/liberaali katolisuus,

vapautuksen teologia ennen ja nyt
• Karismaattinen katolisuus
• Kirkko instituutiona suhteessa

yhteiskuntaan ja politiikkaan;
instituutio suhteessa em. eri tapoihin
”olla katolinen”

• Kirkon sisäinen jakaantuneisuus



Vapautuksen teologian konteksti
aiemmin         ja         nyt

• Köyhyyden ongelma

• Sotilasdiktatuurit,
repressio

• Kolmannen maailman
vapautusliikkeet

• Kirkolliset uudistus-
liikkeet: Vatikaani II, KMN

• Katolisen kirkon valta-
asema

• Neoliberalismi,
globalisaatio, köyhyys

• Demokratisoituminen,
kansalaisyhteiskunta

• Globaali etelä –pohjoinen
–yhteistyö (myös kirkot)

• Katolisen kirkon
konservatisoituminen ja
keskittyminen

• Helluntailaisuuden kasvu,
maallistuminen,
synkretismi


