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The Northern Irish Conflict: How are the aspects of the Northern 

Irish Conflict explained according to the Ethno Symbolist, 

Constructivist and Essentialist Theories?  

 

Since the foundation of the Northern Irish state on the 3 May 1921 the nation has been greatly 

influenced by the segregation between the Catholic and the Protestant communities. The 

segregation has resulted in numerous counts of sectarian violence between the two communities, 

which escalated during the years 1970–1998, a period also known as The Troubles. Bloody 

Sunday, the 30 January 1972, was the event that would see The Troubles explode and thousands 

of people were killed in the years leading up to the signing of the Belfast Agreement in 1998.   

The ethno symbolist approach (Anthony D. Smith and John Armstrong), the essentialist 

approach (Samuel Huntington, Max Weber and Lawrence Harrison) as well as the constructivist 

approach (Eric Hobsbawm, Ernst Gellner and Claire Mitchell) all have different ways of 

analysing the development of the conflict. The ethno symbolists focus on the cultural values and 

the bottom-up approach as the foundation of the development of and the ethnics within the 

nation. As opposed to the ethno symbolists, the constructivists believe that nations are 

constructed and created by the elite, using a top-down approach. This approach does not 

acknowledge that the cultural values, on which a society is build, have developed over time. The 

essentialist approach is somewhat similar to the ethno symbolist approach as it also focuses 

mainly on the cultural aspects of a nation’s development.  

The cultural values such as history, customs, traditions and religious beliefs all have a great 

impact on the social and economic segregation of the Catholics and the Protestants. According to 

Weber, this segregation has to do with the protestant work ethic and has lasted since Henry the 

8th broke with the Catholic Church and is the reason for the conflict in Northern Ireland. The 

segregation is not isolated to a few areas in the community; it has consumed all aspects of public 

life. The Northern Irish communities are divided in catholic and protestant areas by large walls, 

the so called walls of peace, schools are divided into catholic and protestant schools and inter-

religious marriages are the exception and rarely accepted by the families. Catholics are 

discriminated against with regard to jobs, which has been one of the main reasons for the poor 

economic position among the Catholics. The segregation between the two groups has created 

what Huntington calls the ‘us and them’ attitude where they mirror themselves in the other group 

and create a hostile attitude towards the others build on extensive mistrust. In order to improve 

the general ‘us and them’ attitude that is such an integrated part of society, integrated schools 
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have been founded in the hopes of bringing future generations together to eliminate prejudices 

and improve mutual understanding. Despite the fact that many initiatives aimed at the 

educational institutions have been made, it does not seem to have an overwhelming effect, and 

the vast majority of parents still choose to send their children to segregated schools.    

Even though many projects have been launched to end the segregation and thereby also the 

conflict, the Northern Irish society is still experiencing sectarian violence. As late as early April 

2011 a young catholic policeman was killed by a bomb presumably planted by the IRA. 

According to Støvring the problem is that the nation lacks a shared identity. Northern Ireland is 

not one nation with one identity, but a divided nation containing two different ethnics with their 

own traditions, religion and customs.  

A crucial aspect of the conflict is the two religions, Catholicism and Protestantism. The religions 

are historically deeply imbedded within the two communities and can explain the economic 

differences, the social structure of society and even the political adherences. Because of religion 

the Catholics have been discriminated against and along with their poorer educational level this 

has been the main reason for the economic inequality between the two groups. The economic 

differences have changed the social structure of society and created a powerful protestant elite 

and an inferior catholic community. Religion also impacts on the political life in the sense that 

one’s national identity, whether you are a catholic or a protestant, is also an indication of one’s 

political identity. Protestants vote for protestant parties such as Ulster Unionist Party (UUP) and 

Democratic Unionist Party (DUP), and Catholics vote for catholic parties such as Sinn Féin or 

Social Democratic and Labour Party (SDLP). Furthermore, the churches are extremely powerful 

as they are consulted when crucial questions are being discussed. They will of course try to 

influence their communities, and because their main function is to advice and guide their 

congregation the churches have a great effect on the forming of the identity and the opinion of 

the individual. On that background it can be concluded that religion is the most influential aspect 

of the Northern Irish conflict. 

After having analysed the conflict in the light of the three theories constituting the theoretical 

framework of the dissertation, the authors of this dissertation conclude that the conflict can best 

be explained by using the ethno symbolist approach. The analysis shows that the conflict is a 

historic and cultural conflict which builds on the aspects crucial for the ethno symbolists such as 

traditions, customs, symbols, history and religion. The nation has neither been constructed using 

a top-down approach as the constructivists claim, nor solely using the bottom-up approach as 

concluded by the essentialists, but by using a mix between the top-down approach and the 
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bottom-up approach. This means that the nation is the result of the elite’s influence on the 

general public and the general public’s influence on the elite – a mutual influence. However, it 

must be emphasised that it is not possible to include every dimension of the conflict by only 

using the ethno symbolist approach. Therefore, it is necessary to include both the constructivist 

and essentialist approach in order to include other important aspects, such as the economic and 

social differences. 

To conclude, the three theories together describe the aspects making up the conflict as a web of 

entangled elements that makes the conflict almost impossible to solve.  



Side 7 af 95 
 

Indledning med problemformulering  

Irland har i mange år været splittet. Gennem flere århundreder har samfundet været dualistisk, 

idet befolkningen har bestået af de oprindelige irske katolikker og de bosættende protestanter fra 

Skotland og England. Irland har længe været splittet i et katolsk syd og et protestantisk nord, og 

delingen af Irland i Republikken Irland og Nordirland blev en realitet med vedtagelsen af 

lovforslaget om Irlands deling den 3. maj 1921.  

Som nævnt var Nordirland, i modsætning til Republikken Irland, et protestantisk og unionistisk 

samfund. Den nordirske regering og stat indrettede lovgivningen og den administrative praksis 

ud fra en protestantisk og unionistisk opfattelse, og staten var i realiteten en et-partistat hvor 

katolikkerne blev opfattet som fjenden. Se bilag 1 for at få et overblik over den religiøse 

opdeling i Nordirland. 

 

Som en følge af denne splittelse i samfundet har det nordirske samfund oplevet en identitetskrise. 

De to befolkningsgrupper har hver især haft en stærk identitet og sammenhæng, mens forholdet 

imellem de to grupper har været præget af mistillid, had og vold. En omfattende ’os og dem’-

følelse har præget staten og ført til økonomisk, social og politisk opdeling. Yderligere har det 

katolske mindretal været udsat for omfattende diskrimination, og de politiske spændinger i staten 

har ofte overskygget den sociale nød som mange i samfundet har lidt under. Dette var åbenlyst, 

blandt andet fordi de bedste jobs, især inden for skibsbyggeriet, blev givet til protestanter og 

inden for uddannelsesområdet blev de protestantiske skoler favoritiseret. For katolikkerne i 

Nordirland var der en generel følelse af, at hele den statslige struktur, og især lovgivningen, blev 

brugt til at holde dem nede og bevare dem i en underlegen position. Det nordirske samfund blev 

derfor hurtigt et samfund, der var kendetegnet ved klassedeling internt i de katolske og 

protestantiske samfund, og ligeledes mellem de to samfund. Denne opdeling af samfundet 

affødte utallige voldelige aktioner og sekterisk vold mellem de to fællesskaber, hvori en lang 

række mere eller mindre voldelige paramilitære grupper deltog og badede staten i blod i flere 

årtier. Den mest voldelige periode i Nordirlands historie kendes som ’The Troubles’ og strakte 

sig fra året 1970 – 1998. ’Bloody Sunday’ som fandt sted i Londonderry (Derry) den 30. januar 

1972, hvor 14 borgerrettighedsdemonstranter blev dræbt af britiske faldskærmstropper, skulle 

vise sig at blive den begivenhed, som fik ’The Troubles’ til at eksplodere, og flere tusinder 

mistede livet i årene frem til 1998, hvor Påskeaftalen kom i hus. 

 

De to religioner er måske det mest omfattende aspekt i konflikten, og kirkerne spillede en stor 

rolle i begge fællesskaber, men pga. den katolske kirkes massive rolle i det katolske fællesskab 
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var og er, denne af særlig betydning. Forfatningen af 1937 anerkendte, at den katolske kirke 

havde en ’speciel position’ i den sydlige stat, hvor omkring 93% of befolkningen var katolikker. 

Også i Nordirland havde den katolske kirke en omfattende indflydelse på minoritetsfællesskabets 

daglige liv, hvilket var den altovervejende årsag til, at de irske protestanter havde grund til at 

frygte, at et forenet Irland ville blive en katolsk stat for det katolske folk. Denne frygt er stadig 

udbredt den dag i dag. 

 

Der er delte holdninger om konflikten i Nordirland. En af holdningerne er, at konflikten ikke er 

en hellig krig og aldrig vil blive det. Konstruktivisten Claire Mitchell begrunder dette med, at 

hvis religion var grundlæggende for konflikten i Nordirland, ville konflikten løses, i takt med at 

det nordirske samfund bliver sekulariseret. Hun mener derfor, at årsagen til konflikten skal 

findes et andet sted (McQuaid, 2008). Spørgsmålet er, om det nordirske samfund overhovedet er 

blevet mere sekulariseret. Idet religion stadig spiller en afgørende rolle i konflikten, kunne det 

tyde på, at dette ikke er tilfældet. Specialet vil derfor gå ud fra, at der er flere skillelinjer mellem 

katolikker og protestanter end kun religion, og at disse skillelinjer glemmes, hvis man hævder, at 

konflikten primært er religiøs. Religionerne er ikke den eneste skillelinje, da protestanter og 

katolikker også er adskilt af forskelle i økonomi, historiske erfaringer, politiske magtforhold og 

ikke mindst den nationalpolitiske identitet. En af grundene til, at religion bruges som argument, 

er, at det er let at bruge religion som en markør, der gør det muligt at opretholde skel i bydele, 

ægteskaber og skoler. På trods af, at religion ikke er den eneste skillelinje, må det dog pointeres, 

at religion imidlertid har en afgørende betydning i konflikten, idet den sociale, økonomiske og 

politiske splittelse kan forklares ud fra religiøse tilhørsforhold.  

Et af elementerne, der gør skellet mellem protestanter og katolikker vedvarende, er ifølge 

essentialisten Max Weber forskellene på de to fællesskaber. Han beskriver det protestantiske 

nøjsomhedsideal og dets betydning for protestanternes arbejdsomhed, som har ført til deres 

økonomiske og politiske overlegenhed. Denne opdeling af befolkningen i en ”overkategori” og 

en ”underkategori” har medført en splittelse, som den moderate essentialist Huntington kalder 

for en ’os og dem’-følelse, som gennemsyrer samfundet. Samtidig mener essentialisten Kasper 

Støvring, at samfundets opdeling bunder i sammenhængs- og identitetsfølelser, som i 

Nordirlands tilfælde er meget opsplittede. I denne forbindelse kan essentialisten Harrisons tanker 

om at kultur, herunder religion, har en indvirkning på de økonomiske og politiske elementer i et 

samfund have sin ret. I et samfund som det nordirske har elementer som kultur, religion, 

økonomi og politik en indvirkning på hinanden og kan derfor ikke adskilles.  
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Problemformulering 

Konflikten i Nordirland har mange aspekter, som kan diskuteres og uddybes nærmest i det 

uendelige. Dette speciale vil derfor kun komme ind på de religiøse, sociale og økonomiske 

aspekter af konflikten.  

 

Specialets overordnede fokus er: 

- Hvordan forklares aspekterne i den nordirske konflikt ud fra de tre teorier: etnosymbolisme, 

konstruktivisme og essentialisme? 

 

Hertil vil følgende underspørgsmål blive bearbejdet; 

- Hvordan startede konflikten, og hvordan har den udviklet sig igennem tiden? 

- Hvilken rolle spiller protestantismen og katolicismen i den nordirske konflikt, og er der 

andre aspekter så som økonomiske og/eller sociale forhold, som har en indvirkning på 

konflikten?  

- Hvilke initiativer er der blevet taget for at minimere adskillelsen mellem de to fællesskaber 

for dermed at skabe en mere homogen nation? 

 

For at nå frem til en løsning på ovennævnte spørgsmål vil specialet endvidere fokusere på og 

analysere forskellige problemstillinger, der kan relateres til de religiøse aspekter. Der vil blive 

fokuseret på de to kirkers rolle, hvor stor en betydning religion spiller i de to fællesskaber, samt 

hvilken indflydelse de religiøse skel har på de økonomiske og sociale forhold i Nordirland.  

 

Disposition 

Specialet vil indledningsvist beskrive de teoretiske indgangsvinkler, da det er denne teoretiske 

ramme specialet vil blive analyseret ud fra. Der vil blive lagt vægt på de religiøse, sociale og 

økonomiske forhold, og den protestantiske arbejdsetik og forfordelingen af katolikkerne 

repræsenteret af essentialisten Max Weber (Weber) vil blive inddraget. Dette vil blive 

sammenholdt med essentialisterne Samuel P. Huntingtons (Huntington) og Lawrence E. 

Harrisons (Harrison) tanker om kulturers værdimæssige indvirkning på samfundet samt Kasper 

Støvrings (Støvring) tanker om mistillid og identitetsskabelse. For at inkludere den 

socioøkonomiske dimension af konflikten inddrages konstruktivisterne Ernst Gellner (Gellner), 

Eric Hobsbawm (Hobsbawm) og Claire Mitchell (Mitchell). Etnosymbolisterne Anthony D. 

Smith (Smith) og John Armstrong (Armstrong) inkluderes for at kunne analysere forholdet 

mellem religion og nationalisme og national identitet.  
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Derefter følger en kort beskrivelse af Nordirland, hvordan konflikten i Nordirland opstod samt 

landets historiske udvikling.  

Efterfølgende vil de religiøse, økonomiske og sociale forholds indvirkning på konflikten blive 

analyseret, hvor teorierne og de vigtigste teoretikere vil blive brugt til at belyse konfliktens 

problemstillinger og kompleksitet. 

Dernæst vil der blive foretaget en diskussion af de i specialet anvendte teorier, og ved hjælp af 

empiri, vil de forskellige teoriers begrænsninger og muligheder for at beskrive konflikten og 

dens mange facetter blive forklaret.  

Afslutningsvist vil der komme en konklusion på de ovennævnte problemstillinger efterfulgt af en 

perspektivering, som vil beskrive de omtalte resultaters betydning og relevans, sætte resultaterne 

ind i en større samfundsmæssig sammenhæng, beskrive de langsigtede løsninger og komme ind 

på, hvad der fremover kan gøres eller undersøges i forhold til emnet.  

 

Teori 

Som nævnt ovenfor vil specialet indledningsvist beskrive de anvendte nationalismeteorier, 

etnosymbolismen, essentialismen samt konstruktivismen. Der er i specialet medtaget flere 

teoretiske tilgange, idet disse supplerer hinanden og dermed beriger undersøgelsen af 

problemstillingen. Teorierne har forskellige indgangsvinkler og holdninger til problemstillingen 

og bidrager derfor til en mere tilbundsgående analyse samt diskussion.  

Den etnosymbolske tilgang vil hovedsageligt være repræsenteret af Smith og Armstrong, den 

moderate essentialistiske tilgang vil blive beskrevet ud fra Huntington, Harrison, Weber og 

Støvring, og den konstruktivistiske tilgang tager udgangspunkt i Hobsbawm, Gellner og 

Mitchell. 

Hovedfokus vil være på etnosymbolismen, de kulturelle og religiøse forhold og de to teoretikeres 

teorier om religion, nationalisme og nationalidentitet. Idet etnosymbolismen ikke lægger vægt på 

de socioøkonomiske forhold, har det været nødvendigt at udbygge det teoretiske grundlag med 

den konstruktivistiske teori, for at tilføje denne ekstra dimension. Yderligere er de moderate 

essentialister Huntington, Weber, Harrison og Støvring ligeledes medtaget for at samle religion, 

kultur, økonomi og samfundsnormer, som vil blive brugt til at forklare de socioøkonomiske og 

identitets- og tillidsmæssige forhold omkring den nordirske nationalidentitet. 

Især Støvring bruges til at forklare de to religiøse gruppers identitets- og sammenhængsfølelse, 

hvor Huntington som udgangspunkt bruges til at beskrive opsplittelsen af det nordirske samfund 

i en ’os og dem’-følelse, der er præget af mange elementer så som religion, territorium og 
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historie. Weber medtages for at give et økonomisk perspektiv, hvor Smith giver det kulturelle 

aspekt. Gellner og Hobsbawm medtages for at give et mere generelt teoretisk perspektiv, hvor 

Mitchell primært har fokus på Nordirland. Det er måske tvetydigt at kalde Mitchell 

konstruktivist, da hun også fokuserer på religion, men her i specialet vil hun blive henvist til som 

konstruktivist. 

De forskellige teoretikere er medtaget for at sætte empirien i perspektiv og analysere de religiøse 

og socioøkonomiske forhold i så omfattende en kontekst som muligt. Teorierne forklarer bl.a. 

forholdene omkring adskillelsen i skolerne, de religiøse symbolers betydning, nyfortolkning og 

anvendelse, brugen af vold samt den opdeling, der præger samfundet på alle niveauer, både 

økonomisk, socialt og politisk.  

 

Hypotese 

Ud fra en forudgående opfattelse er hypotesen, at konflikten bedst kan forklares ud fra de 

kulturelle aspekter så som historie og religion, som er centrale for etnosymbolisterne og til dels 

også essentialisterne. Selvom religionerne på baggrund af deres dybe integration i de to 

fællesskaber og i nationens historiske udvikling vurderes til at spille en afgørende rolle i 

konflikten, vil det ikke være muligt kun at forklare konflikten ud fra kulturelle forhold og det 

antages derfor, at elementer som økonomi og sociale forhold også har en indflydelse på 

konflikten. 

 

Afgrænsning 

Hovedfokus i dette speciale vil være etnosymbolismen, med inddragelse af den 

konstruktivistiske teori i form af Mitchell, Gellner og Hobsbawm samt den essentialistiske teori i 

form af Huntington, Harrison, Weber og Støvring vil også inddrages. De essentialistiske og 

konstruktivistiske teorier medtages for at sætte opgaven i perspektiv, da de tre teorier vil kunne 

forklare konflikten i Nordirland ud fra forskellige synsvinkler. For at indskrænke omfanget af 

specialet er de mest betydningsfulde aspekter i forhold til problemstillingen om de religiøse, 

økonomiske og sociale forhold blevet udvalgt. Ud fra de religiøse, økonomiske og sociale 

forhold vil der blive fokuseret på følgende forhold: nationalidentitet og samhørighed, politisk 

identitet og den sociale struktur, så som uddannelse og arbejdsløshed. 
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Teoretiske ramme 

Som nævnt i indledningen vil specialet tage udgangspunkt i tre teorier etnosymbolismen, 

essentialismen og konstruktivisme.  For at give læseren en forståelse af de tre teorier er de 

beskrevet nedenfor.  Der er lagt mest vægt på den etnosymbolske tankegang, hvorimod den 

konstruktivistiske og den essentialistiske teori hovedsageligt bruges til at sætte specialet i 

perspektiv og tilføre supplerende vinkler. 

 

Etnosymbolisme 

To af de førende teoretikere inden for etnosymbolismen er Anthony D. Smith og John 

Armstrong. Nationalismeteoretisk kan den etnosymbolske tilgang placeres mellem 

konstruktivismen og essentialismen, idet den giver konstruktivisterne ret i, at den moderne 

nationalstat i høj grad er et produkt af elitens nationskonstruktion, men samtidigt støtter den også 

essentialisterne i deres synspunkt om, at mange europæiske stater allerede i forvejen havde en 

national tradition og karakter med rødder i middelalderens kulturelle og etniske samfund (Smith, 

2003;83).  

Smith hævder i bogen Nationalisme (2003), at nationerne bygger på forudgående etniske 

fællesskaber og derfor ikke er rene politiske opfindelser eller konstruktioner skabt af eliten. I 

modsætning til konstruktivisterne mener han ikke, at der kun er tale om et forhold mellem den 

politiske og kulturelle elite og de lavere sociale lag som et envejsforhold med en påvirkning 

oppefra og ned, altså top-down, men at påvirkningen derimod er gensidig, fordi 

inspirationskilden til elitens politiske mål også skete på baggrund af de etniske og nationale 

forestillinger, traditioner og erfaringer, altså bottom-up. Dette er endvidere forklaringen på, at 

der kunne skabes opbakning i befolkningerne (Mitchell, 2006;40). 

Etnosymbolisterne understreger desuden, at nationsbegrebet ændrer betydning i løbet af 

historien, og at denne ændring er afhængig af samfundsudviklingen og statsdannelsesprocessen. 

Derfor lægger de også vægt på at betragte nationsdannelsen på baggrund af en længere historisk 

periode – la longue durée – og analyserer de sociale og kulturelle mønstre i et langt historisk 

perspektiv (Smith, 2003;84). Disse analyser fremmer forståelsen af forholdet mellem fortid, 

nutid og fremtid og kan dermed vise, hvordan nationerne opstår ud fra tidligere tiders traditioner, 

erfaringer og forestillinger om fælles identitet (Smith, 2003;84). Dette er især relevant for 

udviklingen i Nordirland, idet det historiske aspekt spiller en stor rolle i konflikten (Santino, 

2001;7). 
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Et andet begreb Smith benytter er ethnier. Ethnier, eller etniske fællesskaber, defineres af Smith 

som værende en kulturel enhed (Smith, 2003;84). Smith tillægger ’ethnier’ stor vægt i 

nationsdannelsen, og han viser, at de europæiske nationer har rødder i de etniske fællesskaber 

eller samfund og dermed er et resultat af langvarige historiske processer. Han definerer et etnisk 

samfund som en kulturel kollektivitet, der besidder fællestræk som navn, myter, erindringer, 

begivenheder, religion, skikke, institutioner, og som har forbindelse til et specifikt hjemland eller 

territorium (Smith, 2003;84). Ifølge Smith kan flere sådanne ethnier befinde sig inden for en 

nation, og de udgør de kulturelle byggesten for skabelsen af en nation. Dette understreger 

etnosymbolisternes opfattelse af, at ethnier har eksisteret længe før nationen blev skabt og har 

ændret sig og tilpasset sig efter behov over lange perioder (Smith, 2003;84). Ser man på 

Nordirland ud fra denne ethnie teori, består Nordirland overordnet set af to store ethnier: 

protestanterne og katolikkerne, idet de delvist har forskellig historie, hjemland og religion. Smith 

mener yderligere, at nationale identiteter ikke er statiske, men sammensatte og foranderlige og 

bygger på gammelt kulturelt gods og nyskabelser. Ud fra dette fastholder Smith sammen med 

andre etnosymbolister, at udviklingen frem mod en bred national bevidsthed i befolkningerne 

tager sin begyndelse allerede i 1400-tallet i flere lande, herunder England, samt at der er en hvis 

kontinuitet mellem middelalderens etniske samfund og de moderne nationer, dog kun på 

symbolsk plan, da der er tale om to vidt forskellige samfundstyper og statsformer (Smith, 

2003;84).   

 

John Armstrong  

Armstrongs teori bygger på påstanden om, at religion, nationalisme og vold har en tendens til at 

hænge sammen, da omfattende vold især ses i forbindelse med patriotisme. Yderligere forholder 

det sig sådan, at nationalisme, der bunder i religion, har en tendens til at blive mere voldelig end 

andre typer nationalisme (Armstrong, 1997;597). Spørgsmålet i denne forbindelse er derfor, 

hvornår nationalisme bliver til vold.  

Forholdet mellem religion og nationalisme er tæt, idet begge appellerer til individets trang til at 

identificere sig med en bevægelse, der hæver sig over individet. Hvis sociologen Peter Berger 

har ret, beskytter denne identifikation med et fællesskab individet imod et identitetsnedbrud ved 

at relatere individet med et fællesskabs fælles hukommelse. Denne tese bifalder Armstrong og 

fremhæver de religiøse minder og nationale myter, som ifølge ham, er yderst effektive i 

dannelsen af fællesskabsfølelsen, fordi de forbinder generationer ved at hævde, at solidaritet 

bliver skabt ved at dele fælles skæbne. En sådan beskyttelse af ens identitet er og har været 
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meget attraktiv grundet de sidste to århundreder med mange perioder med sociale forandringer 

(Armstrong, 1997;597). 

Yderligere mener Armstrong, at der ofte bliver begået den fejlagtige antagelse, at det ofte er de 

dårligere stillede, hvis nationale, religiøse eller etno-religiøse identiteter er blevet forkastet af 

dominerende samfundskræfter, der bliver fanget i den voldelige del af en nationalisme- og 

religionskonflikt. Man formoder ofte, at det er disse personer, der er mest tilbøjelige til at 

anvende vold og terrorisme for at vælte den dominerende nationale og religiøse orden. Ifølge 

Armstrong er dette en ukorrekt antagelse, fordi personer fra alle sociale lag kan have voldelig 

adfærd, på baggrund af en stærk tilknytning til deres religion eller nationalidentitet (Armstrong, 

1997;597). 

I det meste af det 19. århundrede mente man ikke, at vold var nødvendig. Dette ændrede sig dog 

i slutningen af det 19. århundrede, da en ny ideologisk basis for nationalisme opstod. Denne 

hævdede, at vold var en uundgåelig metode til at opnå bestemte mål og samtidig skabe et stærkt 

sammenhold i gruppen (Armstrong, 1997;600). Det kan dermed udledes, at Armstrong mener, at 

de to fænomener religion og national identitet, i deres sociale og politiske manifestation, fortsat 

vil være tæt forbundne, enten som en konkurrent til religion eller som en potentiel allieret 

(Armstrong, 1997;604). Samtidigt mener han, at de traditionelle religioner generelt er imod vold. 

Religioner, der er enige med budskabet bag volden, kan finde det nemmest at tilgive brugen af 

vold og magt, og i det fåtal, hvor volden accepteres af religiøse instanser, er det ofte et meget 

intenst udbrud af vold (Armstrong, 1997;597).  

Voldelige attentater, som ofte ses som vilkårlige overfald på den offentlige orden, har i de 

seneste år vækket intens afsky, både blandt befolkningen i Nordirland, men også blandt politiske 

parter og religiøse institutioner (Irish Times). F.eks. har den katolske kirke ikke været involveret 

i etniske uroligheder i Vesteuropa siden Anden Verdenskrig og de er bl.a. imod IRAs brug af 

vold. Dette ændrer dog ikke det faktum, at fanatisk religion har opildnet og vil opildne nogle 

nationale bevægelser til vold, som det ses i Nordirland (Armstrong, 1997;603+605). 

 

Anthony D. Smith 

2 analyseniveauer  

Sociologen Anthony D. Smith har beskrevet tre analyseniveauer inden for nationalismen og 

forholdet mellem religion og nationalidentitet. Det er imidlertid kun to af niveauerne, der vil 

blive anvendt i dette speciale, niveau 2 og 3.  

Niveau 2:  Denne analyse fokuserer på den betydning, religiøse motiver, kirkeskikke og 

traditioner har på den angivne etniske eller nationale befolkning. Speciel fokus skal 
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lægges på folkets religiøse skikke og overbevisninger, og hvordan de definerer 

deres nationale identitetsfølelse. Det må pointeres, at der er stor forskel på, i hvor 

høj grad traditionelle motiver og ritualer rent faktisk har en indflydelse på 

nationalismen og de moderne nationalidentiteter, men alle de store religioner 

indeholder et væld af hellige motiver, skrifter, symboler, ceremonier mv. (Smith, 

2000;801).  

Niveau 3: Dette analyseniveau kan kaldes nationens hellige besiddelse eller nationens kilder 

og egenskaber, som bliver forstået som en hellig forbindelse imellem 

medlemmerne. Dette niveau er på mange måder det mest relevante for at forstå 

forholdet mellem religion og nationalisme i staterne og staterne imellem (Smith, 

2000;802). Smith mener, at nationen ikke blot er et forestillet politisk fællesskab, 

men et ønsket og følt fællesskab mellem dem, der forsvarer en moralsk tro og føler 

en hvis form for slægtskab med forfædrene. Dette viser nationens dualistiske 

oprindelse: et fællesskab med en formodet etnisk afstemning og et fællesskab af 

troende med en ideologisk forbindelse mellem dem, der deler de samme værdier og 

formål. Det er imidlertid først, når en gruppe af mennesker begynder at føre deres 

stamtræ tilbage til et specifikt sted, tid eller stamfader og samtidig får deres 

moralske og ideologiske slægt og skæbne fra fællesskabets hellige besiddelse, at de 

kan begynde at se dem selv som et horisontalt og suverænt politisk fællesskab 

(Smith, 2000;802). 

 

Under niveau 3 fokuserer Smith på følgende beskrivelse.  

Nationens hellige besiddelse 

Smith’s overordnede kategorier til nationens hellige besiddelse er: fællesskab, territorium, 

historie og skæbne. For at se, hvor de grundlæggende idéer bag nationalismen kommer fra, er det 

ifølge Smith nødvendigt at gå tilbage i historien og finde disse i det etniske fællesskabs hellige 

besiddelse og deres anvendelse. Her skelner han mellem fire forskellige hellige besiddelser: 

- Etnisk udvælgelse 

Et af de vigtigste elementer er, at der er fundet en etnisk udvælgelse sted, en følelse af at 

udgøre et ’valgt folk’. I Nordirland er det protestanterne, der har udnævnt sig selv som 

værende det ’valgte folk’.  
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- Helligt territorium 

Et aspekt, som er vigtigt for nationen, er dets ’hellige territorium’, dets hjemland. Selvom 

de fleste grænser er blevet rykket indtil flere gange, har flere nationer været parate til at 

indlade sig på langvarige stridigheder på grund af deres historiske bånd til deres land, 

hvilket også er tilfældet med Nordirland. Det historiske territorium er imidlertid ikke 

noget, man kan købslå med, da det indeholder hellige kvaliteter og er nationens vugge 

hvor forfædrene og nationale patrioter ligger begravet. Det er endvidere der, de store slag 

er udkæmpet, og det er der, folket har boet i mange generationer (Smith, 2000;806). 

 

- Ethno-historie (folkets historie) 

Når Smith refererer til ethno-historie, skelner han mellem to forskellige traditioner:  

1. Fællesskabets berettende tradition og historie (produceret af professionelle 

historikere, der udreder de dokumenterede og bekræftede kendsgerninger). 

2. Fællesskabets folkelige tradition og sagn. 

Disse berettende traditioner, eller ’ethno-historie’, fusionerer ofte med etnisk mytologi, 

og skellet mellem disse kan til tider være svær at finde, især hvis de er fra en tid, som er 

særligt nostalgisk, og som synes at være udtryk for fællesskabets indre og virkelige 

værdier. Det er disse perioder, der er nationens guldalder, og dem kan der være flere af. 

Især for de moderne ethnier kan det være en periode med stor rigdom, territoriel 

ekspansion, religiøs tro etc. (Smith, 2000;807). 

 

- National opofrelse 

Idéen om national opofrelse er nationens fjerde hellige besiddelse. Det vil sige 

hvilesteder, grave og monumenter for de patriotiske helte og krigere, som gav deres liv 

for at forsvare slægten og landet. De er dermed de ’ærefulde døde’, hvis navne vil leve 

videre for evigt. Det er bl.a. dyrkelsen af de ærefulde afdøde gennem symboler og 

ceremonier, som er blevet centralt i lovprisningen af nationen. Dyrkelsen blander 

følelserne af stolthed og ærefrygt, sorg og tabet af ens kære og en beslutsomhed om ikke 

at glemme deres heltemod (Smith, 2000;809). 

 

Det er i disse elementer, at vi kan finde de grundlæggende principper i nationalismen. Nationens 

hellige besiddelse har spillet en fremstående rolle i de traditionelle verdensreligioner (Smith, 

2000;810). De centrale aspekter i nationalismen er udledt af gamle etno-religiøse motiver og 

overbevisninger, som er blevet forenet og til en hvis grad omdannet til nye politiske formål.  
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Smith lægger endvidere vægt på nyfortolkning af symboler og tilknytning til territorium. Denne 

udviklende nationalidentitet stemmer overens med Smiths definition af nationalidentitet som 

værende: ”den fortsatte reproduktion og nyfortolkning af værdimønstre, symboler, erindringer, 

myter og traditioner, som sammensætter nationernes distinktive arv, samt individernes 

identifikationer med mønsteret og arven og med dets kulturelle elementer.” (Smith 2003: 33). 

 Denne nyfortolkning af de gamle symboler bliver sat ind i en ny politisk kontekst. I Nordirland 

er dette sket både med hensyn til historiske begivenheder, der bliver brugt som retfærdiggørelse 

af nutidens begivenheder, og i forbindelse med tilknytningen til territoriet, hvor begge religioner 

føler en stærk tilknytning til landet, betragter landet som deres eget (Santino 2001; 16&18). 

Ifølge Smith er det, der definerer ’folket’ eller det nationale ’selv’, den etniske kultur, som findes 

blandt flertallet af befolkningen eller det ’folk’, som har udpeget sig selv til at være den politiske 

nation. Det er bl.a. sådan en tolkning, der har dannet grundlag for mange internationale 

konflikter, herunder konflikten i Nordirland, og i Irland generelt gennem tiderne, hvor 

protestanterne har udpeget sig selv som værende ’folket’ (Smith, 2000;812).    
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Moderat essentialisme/perennialisme 

Ifølge essentialismen, også kaldet perennialisme, går nationen i arv fra generation til generation 

gennem kulturen, hvilket inkluderer sprog, religion og statsbygning. Det kulturelle fællesskab 

har grundlag i historien og er en grundlæggende forudsætning for udviklingen af en politisk 

identitet. Ifølge essentialisterne har både nationerne og de nationale identiteter dybe historiske 

rødder både religiøst, kulturelt, etnisk og sprogligt. Det må dog pointeres, at essentialisterne, i 

overensstemmelse med den etnosymbolske tankegang, også mener, at de nationale identiteter og 

nationerne, som fandtes tidligere, er forskellige fra de nutidige, fordi samfundstyperne og 

samfundsformerne er anderledes (Smith, 2003;73-74).  

Der findes to typer af essentialisme, hvoraf dette speciale kun vil fokusere på den ene type den: 

’kontinuerlige perennialisme’. Ifølge denne tankegang kan nationernes oprindelse spores tilbage 

til middelalderen og nogle gange helt tilbage til oldtiden. Nogle essentialister hævder, at det var 

muligt at skelne de gamle nationer, eksempelvis England, fra de nyere, som var blevet skabt 

bevidst, idet de gamle nationer havde en historisk substans og historiske beretninger og menes at 

kunne påvise deres lange levetid og deres kontinuitet (Smith, 2003; 74). 

Fire førende essentialister er blevet udvalgt som teoretisk ramme i dette speciale: Max Weber, 

Samuel P. Huntington, Lawrence E. Harrison og Kasper Støvring.  

Stiller man det op kronologisk, kan man konstatere, at Weber har inspireret de to teoretikere 

Huntington og Harrison, som igen er inspiration for Støvring.  

Webers tese omhandler religions betydning for den socioøkonomiske udvikling. Han er 

teoretikeren bag påstanden om, at religion har en enorm indvirkning på en nations eller ethnies 

socioøkonomiske status. Hans arbejde startede med en undren over, at nogle lande så som det 

protestantiske USA, Skandinavien og Holland havde en højere økonomisk standard end de 

katolske lande i Sydeuropa. Han opdagede, at især de presbyterianske lande havde succes og 

gennemgik en enorm udvikling (Nielsen & Støvring, 2008;114). Denne problemstilling fik ham 

til at undersøge fænomenet, og han konkludere, at de forskellige religioner besad forskellige 

etikker, hvoraf protestantismen var fremmende for den økonomiske udvikling og katolicismen 

bremsende. Protestantisme var befordrende for kapitalismen gennem ærlighed, opsparing, 

arbejdsomhed, uddannelse og hårdt arbejde. Dette var sideeffekt af, at man forventede, at gode 

protestanter selv kunne læse Biblen, hvilket førte til større dannelse fra generation til generation 

(Harrison & Huntington, 2000;12). Derfor stod det i stor kontrast til katolicismen, hvor man ikke 

opfordrede menigheden til at kunne læse Biblen selv, da denne blev prædiket af præsterne. Inden 

for katolicismen blev børn endvidere opfattet som en gave, og da der samtidig var en manglende 

viden om beskyttelse, var store familier nærmest en selvfølge. De store familier gav derved flere 
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munde at mætte, og med lavere uddannelse og diskrimination var katolikkerne ringere stillet end 

protestanterne og led ofte under fattigdom (Harrison & Huntington, 2000;12).  

Som et supplement til Webers teori inddrages den moderate essentialist Huntington. Han 

konstaterede, at hver kultur havde nogle specifikke kernetræk, som bl.a. stammede fra deres 

historie, værdier samt deres forskellige trossamfund (Harrison & Huntington, 2000;xv). Historisk 

set har de fleste befolkninger været vidne til sammenstød, og i Nordirlands tilfælde har de 

voldelige sammenstød været medvirkende til at skabe en ’os og dem’-følelse (Huntington, 2006; 

182). Huntingtons ’os og dem’-følelse vil blive yderligere forklaret under afsnittet ’os og dem’.  

Som et uddybende element hertil inddrages Støvring. Han er i høj grad påvirket af Harrison og 

Huntington og regnes for en af deres elever. Han mener, at en nations sammenhængskraft er 

kulturelt betinget og baseret på fælles normer og tillid (Nielsen & Støvring, 2008;94). Samtidigt 

tager han afstand fra multikulturelle samfund, idet han mener, at dette skaber splittelse og 

mistillid, der fører til dannelsen af et fjendebillede af modparten (Støvring, 2010;18). Det kan 

derfor konkluderes, at han mener, at indvandring, hvor der ikke sker en integration, har en 

negativ effekt på modtagerlandets sameksistens. Den kulturelle integration af borgerne er med til 

at skabe en stærk medborgerlig samhørighed og vidtstrakt tillid, og Støvring mener derfor, at 

kulturen, herunder sprog, normer og værdier, er en afgørende faktor i skabelsen af 

sammenhængskraft, tillid og fællesskabsfølelse (Støvring, 2010;20 og Nielsen & Støvring, 

2008;94).   

 

Max Weber, Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington og Kasper Støvring 

Den tyske økonom og sociolog Max Weber beskriver sin hovedtese i sit essay ”The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism”. Hans tese konkluderer, at protestantisme – især den 

calvinistiske gren – fremmede den moderne kapitalismes fremgang og kunne betegnes som 

kapitalismens rod. Dette gjorde den ved at definere og sanktionere en etik om hverdagens 

adfærd, som bidrog til økonomisk succes.  

 

Prædestinationslære  

Prædestination betyder ’forudbestemmelse’ og er en teologisk betegnelse for Guds udvælgelse af 

visse individer eller grupper til frelse eller fortabelse. Denne udvælgelse ligger forud for fødslen, 

hvilket vil sige, at menneskets livsforløb regnes for fastlagt på forhånd, så det ikke lader sig 

ændre. Weber forklarer protestanternes økonomiske succes og arbejdsomhed igennem historien 

ud fra deres opfattelse af prædestination. Protestanterne mente ikke, det var muligt at opnå frelse 

gennem tro eller gerninger, da dette var bestemt på forhånd, og man kunne derfor intet gøre for 
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at ændre ens skæbne (Harrison & Huntington, 2000;11). Især den calvinistiske protestantisme 

var stærk tilhænger af troen på prædestination og at frelse var et produkt af ens succes på jorden.  

Den franske teolog og reformator Jean Calvin (1509-64) prædikede puritanisme og mente, at 

luksus og overforbrug førte til, at man dyrkede sig selv frem for Gud, hvilket også var grunden 

til, at calvinisterne afviste at bruge penge på luksus, fordi det var foragt for Gud. I stedet 

investerede de deres penge for at skabe flere værdier (Harrison & Huntington, 2000;47). 

Protestantismens opfattelse af prædestination ser rigdom og succes som et bevis på Guds 

velsignelse (Harrison & Huntington, 2000;47). 

Da man fra fødselen var udvalgt, vidste man ikke om man var udvalgt til frelse, men idet 

calvinisterne troede, at succes i livet var et varsel fra Gud om, at man var udvalgt, arbejdede 

mange calvinister hårdt for at klare sig godt og dermed få et varsel om at komme i himlen. 

Ser man på de forskellige typer protestantisme ses det, at calvinisterne i særlig grad er meget 

nøjsomme og foretagsomme, selvom andre protestantiske trosretninger har de samme idealer. 

Overfører man disse værdier til kapitalismen, mener Weber, at protestantismen og især 

calvinismen indeholder de samme idealer som kapitalismen, og at kapitalismen har sit udspring i 

protestantismen. De protestantiske lande blev udviklet i samspillet mellem religion og penge, 

fordi protestanterne levede sparsommeligt, og i stedet brugte deres overskud til at lave nye 

forretninger (Harrison & Huntington, 2000;47). 

Ser man på den katolske tro så ses det, at fællesskabet er bygget op om gode gerninger og 

samtidig er det tydeligt at der er en stærk sammenhæng mellem moral og Guds nåde. Det vil 

altså sige, at den der lever et umoralsk liv, ikke vil kunne opnå frelse fra Gud (Hjortkjær, 2010). 

Historisk ses det at katolikker og protestanter brugte deres overskud helt forskelligt, hvor 

protestanterne geninvesterede deres værdier brugte katolikkerne deres værdier, og satte dem i 

flotte slotte, udsmykninger og kirker. Forskellen i mentalitet og sparsommelighed har  

stadig betydning i forskellen på fællesskabernes udvikling, idet katolicismen ikke har haft same 

trang til arbejdsomhed, opsparing og investering som protestanterne (Harrison & Huntington, 

2000;12). 

 

Forskellen mellem protestantisme og katolicisme ses i forhold til deres opfattelse af deres egen 

situation. Inden for protestantismen har både de rige og de fattige et stærkt incitament til at 

forbedre deres vilkår gennem opsparing og investering, hvorimod katolikkerne opfatter deres 

fattigdom som værende berettiget og derved uforanderlig (Harrison & Huntington, 2000;47). En 

sådan tro ville nemt kunne opfordre til en fatalistisk attitude, hvilket vil sige, at hvis tro og 

adfærd ikke gør nogen forskel, hvorfor så leve livet? Hvorfor være god? Men troen på at godhed 

var et tegn på Guds valg og et stærkt incitament til ordentlig adfærd og tanker. Selvom stærk tro 
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på prædestination ikke varede mere end en generation eller to, så blev det med tiden konverteret 

til et protestantisk verdsligt adfærdskodeks der lød på hårdt arbejde, ærlighed, seriøsitet og 

sparsommelig brug af penge samt tid (Harrison & Huntington, 2000;11). 

Ifølge Harrison, mener professor i Økonomisk Historie David Landes, at både på det empiriske 

niveau, hvor optegnelser viser, at protestantiske købmand og producenter spillede en førende 

rolle i handel, bank, og industri, og på det teoretiske plan, kan man se, at Webers tese stadig kan 

anvendes, idet sagens kerne var skabelsen af en ny mand – rationel, ordentlig, flittig og 

produktiv (Harrison & Huntington, 2000;12). 

Analyser af kulturens rolle i økonomisk fremgang har en tendens til at fokusere på de foretrukne 

fælles-kulturelle egenskaber, så som hårdt arbejde, initiativ, tro på uddannelsens værdi så vel 

som tilbøjelighed til at spare op og investere (Harrison & Huntington, 2000;14). Det er, hvad 

Weber kalder det protestantiske nøjsomhedsideal. Webers pointe var, at protestantismen 

producerede en ny type forretningsmand, en der sigtede efter at arbejde og leve livet på en 

bestemt måde, og som gik ind for hårdt arbejde, ærlighed, seriøsitet, sparsommelig brug af penge 

og tid (Harrison & Huntington, 2000;11). Et vigtigt element i skabelsen af denne persontype lå i 

vægtningen på uddannelse og boglig dannelse, både for drenge og piger. Dette var et biprodukt 

af bibellæsning (Harrison & Huntington, 2000;12). 

Både Weber og Huntington mener, at religiøse traditioner ser ud til at have haft en vedvarende 

indflydelse på nutidens værdisystemer i mange samfund (Harrison & Huntington, 2000;86). 

Ifølge den konventionelle visdom, er katolske lande mere samfunds- og familieorienterede, 

hvorimod protestantiske lande lægger vægt på individualisme og selvforsørgelse (Harrison & 

Huntington, 2000;122). Dog mener begge teoretikere, at protestantiske lande har en højere grad 

af interpersonel tillid, end i de katolske samfund. Hvis man kontrollerer niveauet af økonomisk 

udvikling, ser denne påstand ud til at holde stik. Ifølge Huntington og Harrison hænger tillid 

mellem mennesker stærk sammen med samfundets niveau af BNP pr. indbygger, og selv rige 

katolske samfund rangerer lavere end lige så velhavende historisk protestantiske samfund, når 

det kommer til interpersonel tillid (Harrison & Huntington, 2000;90). Det kan i bilag 2 ses, at 

protestantiske lande er rigere end katolske (Harrison & Huntington, 2000;85+86) og at indkomst 

pr. indbygger derfor hænger sammen med protestanters højere indkomster og mere avancerede 

niveauer af økonomisk udvikling (Harrison & Huntington, 2000;121). 

 

’Os og dem’ 

Ifølge Huntington opstod der blandt forskellige grupper en ’os og dem’-følelse. Denne følelse 

kunne beskrives som en refleksion af ens egen identitet set i forhold til andres. 
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Ud fra dette kan det konkluderes, at katolikkernes og protestanternes divergerende 

nationalfølelse bunder i deres ’os og dem’-følelse hvor katolikkerne spejler sig i protestanterne 

og protestanterne spejler sig i katolikkerne. Dette får de to parter til at indse, hvem de er, hvem 

modparten er, og hvem de gerne vil være. Ifølge Huntington er der fire grundlæggende punkter 

for dannelsen af ’os og dem’-opfattelsen. 

- Det første punkt er følelsen af overlegenhed eller underlegenhed over for folk, der ses 

som værende meget anderledes.  

- Det andet punkt er mangel på tillid til eller frygt for andre.  

- Det tredje punkt er kommunikationsproblemer på grund af forskelle i sprog og 

forventninger til adfærd. 

-  Det fjerde punkt er mangel på kendskab til forudsætninger, motivationer, 

samfundsforhold og samfundsnormer hos andre folk. (Huntington, 2006; 182). 

 

Huntingtons fire punkter vil blive behandlet nærmere i analysen, hvor de vil blive brugt til at 

analysere situationen i Nordirland. Mitchell, som vil blive beskrevet nærmere under 

konstruktivismen, er imidlertid ikke enig i Huntingtons tese. Hun mener, at denne ’os og dem’-

følelse var konstrueret oppefra af en elite (Mitchell, 2006;33), og at sociale forhold og oplevelser 

var med til at konstruere ens opfattelse af en selv, og hvor man hørte til. Dvs., at man ikke var 

født med en bestemt religiøs identitet, men at følelsen af ens tilhørsforhold og identifikation blev 

formet gennem oplevelser med denne specifikke gruppe, dens ritualer mv. (Mitchell, 2006;11). 

 

Samhørighed 

Kultur- og litteraturforsker Kasper Støvring er påvirket af essentialismen og kan  regnes for en af 

Huntingtons og Harrisons elever. Støvring har defineret begrebet samhørighed som værende det 

der binder en nation sammen. Som medlemmer af et nationalt fællesskab er et lands borgere 

bundet sammen af historie og sprog, særlige livsomstændigheder og kommunikationsformer. Ud 

over en forbindelse til et bestemt afgrænset landområde har borgerne også i vidt omfang fælles 

navne, traditioner, erindringer, myter, associationer og religiøse overbevisninger. De er altså 

fælles om en kernekultur, hvilket også er grunden til, at Støvring mener, at man kan tale om 

”folket” som en nation med en særlig identitet (Støvring, 2010;37). De kulturelle elementer som 

sprog, tradition og religion er bestemmende for individets selvforståelse; de definerer en persons 

identitet og fungerer som en usynlig baggrund for personens valg- og handlemuligheder 

(Støvring, 2010;38). 

Der er flere fordele ved at være medlem af et nationalt fællesskab; det giver f.eks. tryghed og en 

fornemmelse af at høre hjemme blandt ligesindede, men der er også en pris at betale for sådanne 
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goder, f.eks. en forpligtelse over for det, der er større end én selv, en hvis intolerance over for 

fremmede samt en hvis indelukkethed og eksklusion udadtil (Støvring, 2010;39). Moralsk set er 

borgeren villig til at identificere sig med de samfundsmæssige institutioner – fra familien og 

venskaberne i det små over kirken, skolen og de frivillige foreninger til staten i det store. 

Samfundet hænger sammen i kraft af borgernes moralske forpligtelser til fælles normer, hvor 

loyalitet og solidaritet bygger på en balance mellem individuel frihed og forpligtelse over for 

fællesskabet (Støvring, 2010;40+41). 

Samtidigt mener Støvring, at religion har en stor betydning, idet den er et centralt element i alle 

kulturer (Nielsen & Støvring, 2008;113). Religion er en kulturel faktor og en meget vigtig 

normbærer, som er med til at skabe sammenhængskraft især protestantisme er med til at øge 

(Nielsen & Støvring, 2008;114). Det afgørende for protestantismens historiske gennembrud i den 

vestlige verden var, at dyder som ærlighed og gensidighed for første gang blev praktiseret uden 

for familien. Den protestantiske etik fremmede hårdt arbejde og sparsommelighed med udsagn 

som ”du skal tjene dit brød i dit ansigts sved”. I de protestantiske lande har der derfor, som før 

nævnt, været en højere velstand og en mere generel tillid end i de katolske lande. For at skabe et 

sundt og vellykket demokrati, må der være en form for sammenhængskraft blandt befolkningen, 

og Støvring argumenterer derfor for, at sammenhængskraft hverken er politisk, økonomisk eller 

retsligt betinget, men derimod kulturelt betinget. Sammenhængskraft er altså den sociale lim, der 

holder et samfund eller en gruppe sammen (Nielsen & Støvring, 2008;94).  

Denne samhørighed, som Støvring beskriver, har i den moderne verden en udfordring i 

multikulturalisme. I Nordirland er multikulturalismen blevet en fare idet den protestantiske 

indvandring ikke har ført til integration, hvilket bl.a. ses i forbindelse med de adskilte skoler. 

Samtidigt har de to trosretninger ikke de samme traditioner og værdier, og der skabes dermed 

parallelsamfund, som fører til mistillid og voldelige konflikter og skaber et fjendebillede af 

modparten (Støvring, 2010;20). 
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Konstruktivisme 

Den konstruktivistiske tilgang opfatter nationer og nationale identiteter som moderne fænomener 

og ideologiske konstruktioner, som er affødt af nye samfundsformer og nationalstatens opståen i 

kølvandet på den franske revolution og Napoleonskrigene (Collin, 2003;11). Ifølge 

konstruktivismen bliver alt skabt ovenfra af eliten, hvorimod etnosymbolisterne mener, at der 

sker en gensidig påvirkning over en lang periode ud fra kulturelle motiver. Ifølge 

konstruktivismen er nationer og nationalisme gennemført moderne, idet de er konstruerede og 

ikke, som påstået af etnosymbolisterne, udviklet gennem flere århundrede med sprog, historie og 

kultur som rødder. Nationerne skabes med det formål at udvikle fælles kulturelle normer og 

traditioner, som eliten ofte selv opfinder, og nationer og nationale identiteter er derfor 

ideologiske konstruktioner, som er skabt af en enkeltperson eller den herskende klasse, hvilket i 

Nordirland er protestanterne (Smith 2003;71-72).  

Nationalstaten som politisk-økonomisk enhed bygger på idéen om kulturelt fællesskab inden for 

statens grænser er en vigtig aktør i udbredelsen af et standardiseret uddannelsessystem og 

skolevæsnet, og de øvrige uddannelsesinstitutioner skal give de nødvendige færdigheder til 

nationalstatens borgere samt formidle de fælles traditioner, national integration og identitet og 

fungere som bro over klassemodsætninger. De skal altså sørge for, at borgerne bliver 

”nationaliseret” ved at lade ét sprog og én kultur binde dem sammen, for på den måde vil deres 

loyalitet ikke begrænse sig til familien og lokalsamfundet, men udvides til hele samfundet 

(Smith 2003;71-72).  

 

Ernst Gellner og Eric Hobsbawm 

Den konstruktivistiske tilgang er repræsenteret af Ernst Gellner og Eric Hobsbawm. Begge tager 

afstand fra de traditionelle etnosymbolske opfattelser af, at nationerne og dermed også de 

nationale identiteter har eksisteret i længere tid, men argumenterer for, at de vågnede fra 

slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet i Nord- og Vesteuropa (Smith, 2003;93).  

Ifølge Gellner er nationerne nødvendige fænomener, som opstår i en moderne industriel tid i 

overgangen til moderniseringen. Nationerne var en ’højkultur’, der blev overført gennem 

undervisningssystemet og var dermed afgørende, idet det nye industrisamfund var afhængigt af 

en læse- og regnekyndig arbejdsstyrke (Smith, 2003;70). Hensigten med at skabe en nation var at 

udvikle fælles kulturelle normer og kommunikation, som kunne styrke det nye industrisamfund, 

der havde brug for en arbejdsstyrke, som kunne varetage de forskellige funktioner. Det 

obligatoriske skolevæsen og de øvrige uddannelsesinstitutioner havde derfor til opgave at 
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videreføre de nødvendige færdigheder til nationalstatens borgere, og være med til at formidle de 

fælles traditioner, den nationale integration og identitet som erstatning for de opsplittede 

lokalsamfund og bygge bro over klassesamfundene. Uddannelsesinstitutionerne skulle sikre, at 

borgerne blev ’nationaliserede’ ved at lade ét sprog og én kultur binde dem sammen i det 

moderne industrisamfund. Det var altså den kulturelle og politiske elite, der var med til at skabe 

det nationale skriftsprog og den fælles nationalkultur fra oven. Disse skulle med tiden blive 

hvermandseje, og den moderne nationalstat og den politiske og kulturelle elite bidrog dermed 

aktivt til skabelsen af den nye nationale bevidsthed og identitet gennem undervisning i 

eksempelvis national historie, geografi og litteratur samt gennem påvirkning af den nye 

nationalistiske ideologi (Smith, 2003;70). 

I Nordirland er skolerne hovedsagligt adskilte i henhold til religiøse overbevisninger, og Gellners 

tese om at bygge bro over fællesskaberne samt binde befolkningen sammen gennem én kultur, 

der er skabt fra oven, er problematisk, idet uddannelsesinstitutionerne ikke viderefører de fælles 

traditioner og identitet, der skal være med til at bygge bro over klassesamfundene og de to 

fællesskaber. Borgerne bliver ikke bundet sammen af én kultur, men bliver ’fastholdt’ i deres 

egen religiøst opdelte kultur. I stedet for at fokusere på hvad der er fælles, fokuserer de katolske 

og protestantiske skoler hovedsagligt på deres egen fortolkning af, f.eks. historien. Der er 

imidlertid gjort ihærdige forsøg på at udvikle initiativer, som har til formål at bygge bro over 

fællesskaberne og dermed gøre op med adskillelsen i samfundet. Det mest omfattende eksempel 

er det såkaldte ’EMU’ projekt, som vil blive analyseret nærmere under uddannelsesafsnittet i 

analysen (NICC, 1991). 

 

Hobsbawm hævder ligesom Gellner, at nationen og den nationale identitet ikke er rodfæstet i 

historien, men er bundet til moderniteten, og at det netop derfor er den moderne stat, som 

konstruerer nationen (Gellner, 2001;300). Ifølge Hobsbawm er nationerne socialt konstruerede 

og lægger vægt på de opfundne og konstruerede kulturelle aspekter som f.eks. traditioner, og de 

er skabt af den herskende klasse, altså eliten (Smith, 2003;72). Han mener endvidere, at 

skabelsen af den nationale identitet og bevidsthed sker gennem opfundne traditioner og 

symboler, som han vælger at inddele i tre grupper: 

1. den første skaber social ensartethed 

2. den anden danner eller legitimerer institutionerne 

3. den tredje socialiserer befolkningen ved at påvirke overbevisninger, værdisystemer, skik 

og brug. Herunder hører også nationale foreninger, festdage, ceremonier, sports- og 

kulturbegivenheder. 
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De opfundne elementer som eksempelvis traditioner, myter og symboler og den opfundne fælles 

historie og kultur, er ifølge Hobsbawm opfundet på baggrund af national historie og symbolik, 

og de omfatter ofte nationale højtider, ceremonier for de faldne samt flag og hymner. Disse er i 

modsætning til de gamle traditioner bevidst opfundne og konstruerede gennem en nyfortolkning 

af symboler, historie og ritualer for at imødekomme folkets behov. De beskrives af Hobsbawm 

som værende bevidst og nyskabende social manipulation fra den herskende klasses side (Smith, 

2003;114) og skal både dæmpe konflikter mellem de sociale grupper, integrere dem i et 

konstrueret fællesskab og legitimere magthaverne i deres magtfølelse. De ses dermed som et 

produkt skabt af elitens interesser, hvilket betyder, at der sker en top-down påvirkning. 

Hobsbawm ser altså de opfundne traditioner og symboler som en planlagt strategi, der skal sikre 

social stabilitet og integration samt opbakning til den politiske elite i tider med store sociale 

ændringer. Problemet i Nordirland er, at det ikke er lykkedes den protestantiske elite at 

konstruere fælles traditioner og symboler, som kan integrere de to grupper i ét fællesskab med 

politisk opbakning til eliten. Det betyder, at traditioner og symboler i de to fællesskaber stadig er 

to af de gennemgående grunde til den skarpe adskillelse i samfundet. En yderligere analyse af 

symbolernes betydning for den nordirske konflikt vil blive foretaget i analysen under afsnittet 

symbolernes og historiens betydning.  

 

Claire Mitchell 

Claire Mitchell medtages også under den konstruktivistiske teori, fordi hun anvender 

socialkonstruktivismen som analytisk værktøj til at forklare, hvordan den sociale og individuelle 

identitet bliver skabt. Ifølge socialkonstruktivismen defineres befolkningens identitet ikke af 

faktorer, som man er født med, men er derimod et resultat af den kultur og den historiske fortid, 

som det enkelte menneske er en del af, samt den kultur og det samfund, som personen lever og 

deltager i. Identiteten og den personlige identifikation er en konstant proces, som finder sted 

gennem hele livet (Brubaker and Cooper, 2000). De sociale forhold og de oplevelser, man får 

gennem livet, er med til at konstruere ens opfattelse af en selv samt ens tanker om, hvor man 

hører til. Dette betyder derfor også, at man ikke er født med en bestemt følelse af at være 

medlem af et religiøst fællesskab. Det er derimod en følelse, som bliver formet gennem ens 

oplevelser med det specifikke religiøse fællesskab og de ritualer, skikke og traditioner, som 

følger med dette fællesskab. Mitchell stiller spørgsmålstegn ved, om der er tale om en religiøs 

identitet eller en social-psykologisk proces, når der tales om individets identifikation med en 

specifik religion (Mitchell, 2006;11). En konklusion på dette spørgsmål kommer Mitchell selv 

med ved at give udtryk for, at netop fordi ens identitet og ens opfattelse af en selv er et resultat af 
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afspejling i andre mennesker, vil man konstruere sin opfattelse af, hvem man er, ens 

tilhørsforhold samt ens opfattelse af ting gennem forholdet til andre mennesker. Det er på dette 

grundlag, at Mitchell konkluderer, at det er gennem den sociale og politiske verden, at man 

bliver ’konstrueret’, og at ens religiøse tilhørsforhold derfor er en social-psykologisk proces 

(Mitchell, 2006;12).  

Det må dog pointeres, at Mitchell er yderst tvetydig i hendes teoretiske tilgang, da hun både 

anvender den socialkonstruktivistiske tilgang til identitetsdannelse, og samtidig lægger stor vægt 

på både kulturelle aspekter som religion samt argumenterer for, at der ikke kun sker en top-

down påvirkning, men også en bottom-up påvirkning baseret på de kulturelle værdier. 

Sidstnævnte er ikke i overensstemmelse med den konstruktivistiske tankegang, og Mitchell 

anvendes derfor i den analytiske del af specialet både til at forklare konstruktivistiske og 

etnosymbolske aspekter. Det er også på baggrund af denne tvetydighed, at både Gellner og 

Hobsbawm er inddraget i specialet. De medtages for at give et mere generelt konstruktivistisk 

perspektiv, hvor Mitchell primært har fokus på Nordirland og anvender teorien mere, end hun 

udvikler en teori. Samtidigt lægger Mitchell stor vægt på religions betydning rent politisk, og 

hun mener således, at det er ens tilhørsforhold til et religiøst fællesskab, som er grundlaget for 

ens politiske præferencer (Mitchell 2006; 29). Denne vægt på religion er et tegn på hendes 

tvetydige socialkonstruktivistiske tilgang, idet konstruktivister normal ikke lægger vægt på 

religion, men i stedet har fokus op de socioøkonomiske aspekter. Mitchells opfattelse af 

religionens betydning vil blive forklaret nærmere i analysen 
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Delkonklussion på teori 

Ifølge etnosymbolisterne bygger nationerne på fællesskaber, hvor der er sket en gensidig 

påvirkning top-down og bottom-up, hvilket i Nordirland betyder, at den protestantiske elite har 

påvirket befolkningen, men at befolkningen også har påvirket den protestantiske elite. I 

modsætning til etnosymbolisterne mener essentialisterne ikke, at der er tale om en gensidig 

påvirkning, men blot en envejspåvirkning bottom-up, og de fokuserer derfor ikke på eliten, som 

er konstruktivisternes hovedfokus.  

Ifølge etnosymbolisterne er nationerne historiske og bygger på traditioner og erfaringer. De 

indeholder ethnier, som er med til at skabe det etniske samfund med forskellige fællesstræk som 

navn, myter, erindringer, begivenheder, religion, skikke, institutioner, og som har forbindelse til 

et specifikt hjemland eller territorium (Smith, 2003;84). Disse aspekter er også afgørende for de 

essentialistiske teoretikere, og Støvring vælger at opsummere dem under anvendelse af termen 

samhørighed, altså limen, der holder fællesskabet sammen. Etnosymbolisterne mener, at disse 

aspekter er afgørende for dannelsen af fællesskabet i nationen, og at de kan defineres ud fra en 

længere historisk kontekst. Dette er i overensstemmelse med den ’kontinuerlige perennialisme’, 

som mener, at nogle nationer, herunder England, er gamle nationer med historisk substans og 

historiske beretninger.  

I Nordirland er der som nævnt to ethnier, som begge er bygget op omkring forskellige 

traditioner, skikke og religion. De to ethnier lægger endvidere vægt på forskellige aspekter af 

historien og fortolker begivenheder i forskelligt lys. Nationerne er ifølge etnosymbolisterne ikke 

konstrueret af en elite, som konstruktivisterne hævder, men er i høj grad et produkt af 

befolkningens påvirkning af eliten. Dette kan bl.a. ses på deres mange parader og 

demonstrationer, og på de kontinuerlige voldelige aktioner, som er et tegn på utilfredshed, i hvert 

fald blandt de paramilitære organisationer. Svaret på, hvorfor der har været modstand blandt den 

nordirske befolkning, er simpelt: der har i mange år været tale om en envejskonstruktion, hvor de 

lavere lags forestillinger, traditioner og kulturer, som burde virke som en inspiration for eliten, 

har været tilsidesat (Smith, 2003;83). Idet eliten hovedsageligt er protestantisk, har den almene 

katolske befolknings behov og ønsker været undertrykt til fordel for protestantiske idealer og 

traditioner. Eksempelvis blev de indfødtes gæliske sprog forbudt og det samme blev 

praktiseringen af den romerske katolicisme (Santino, 2001;9). Dette har været med til at skabe 

modstand mod eliten, hvilket har resulteret i, at utilfredsheden er kommet til udtryk i det 

offentlige rum.  
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Ifølge konstruktivismen er nationerne konstruerede fra oven af en elite. De er moderne 

konstruktioner, som ikke har udviklet sig gennem flere århundreder med sprog, historie og kultur 

som grundlæggende rødder, sådan som etnosymbolisterne og essentialisterne påstår (Smith, 

2003;71-72). I henhold til den konstruktivistiske teori har den protestantiske elite konstrueret 

først den irske og dernæst den nordirske nation, lige siden Henrik den 8. brød med den katolske 

kirke. England, det vil sige protestanterne, har gennem mange år forsøgt at konstruere et britisk 

Nordirland ved indledningsvist at opbygge den nordirske politiske struktur som en tro kopi af 

Westminster, og i tiden efter oprettelsen af Stormont er det nordirske hjemmestyre flere gange 

blevet inddraget efter engelsk forgodtbefindende, når tingene ikke gik, som Westminster havde 

forventet. Dermed kan man udlede, at Stormont har fungeret som en slags marionetdukke ført af 

London der har taget over, når dukken ikke ville makke ret. Dermed har Westminster haft en 

kontinuerlig magt over det politiske liv i Nordirland.  

Specialet vil argumentere for, at de to religioner har en afgørende betydning for konflikten i 

Nordirland, men også her har teoretikerne inden for de tre teorier forskellige holdninger.  

Smith mener i hans andet analyseniveau, at speciel fokus skal sættes på folkets religiøse 

overbevisning, det religiøse fællesskab og alt hvad dette indeholder i form af traditioner, skikke 

mv. Han mener, at religion og den religiøse praksis har afgørende betydning for dannelsen af de 

nationale identiteter (Smith, 2000;801). I lighed med etnosymbolisterne, så mener essentialisten 

Støvring, at religion er en kulturel faktor som er med til at skabe den sammenhængskraft, der 

holder sammen på fællesskaberne. Han fremhæver ligesom Weber protestantismen, og mener, at 

denne er med til at øge sammenhængskraften (Nielsen & Støvring, 2008;114). Denne udlægning 

af religions betydning er Weber, som også er essentialist, imidlertid ikke tilhænger af. Han 

mener, at religion ikke spiller nogen større rolle, og at den udelukkende har en betydning for den 

socioøkonomiske udvikling. Umiddelbart mener Weber ikke, at religion er med til at forme den 

personlige identitet, men ’kun’ er med til at påvirke de sociale og økonomiske forhold i 

samfundet.  Han lægger speciel fokus på protestantismen, og at denne fremmer økonomisk 

vækst. Ligeledes argumenterer han for, at protestanterne og protestantiske nationer grundet den 

protestantiske arbejdsetik er mere velhavende end katolikkerne, som ikke har den samme 

arbejdsetik, hvilket vil sige, at de socioøkonomiske forskelle på de to grupper bliver forstærket 

ved at trossamfundene har forskellige opfattelser af arbejde. Selvom Weber ikke mener, at 

religion er med til at forme den personlige identitet, vil det være muligt at argumentere for, at 

Webers anvendelse af religions betydning er med til at forme identiteten. Dette begrundes ud fra 

det faktum, at et af de vigtige elementer i dannelse af den individuelles identitet er ens sociale og 

økonomiske status. Samtidigt argumenterer Weber også for, at det ikke kun er diskrimination, 
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der har været med til at skabe og forme konflikten, men at også de forskellige syn på arbejde, 

arbejdsetik og penge har haft en betydelig rolle (Harrison & Huntington, 2000;11). 

På trods af, at Mitchell medtages under konstruktivismen, så tillægger hun også religionen er stor 

betydning ved dannelse af individets identitet. Hun mener, at religion i form af ritualer, skikke 

og traditioner er med til at konstruere ens identitet som en kontinuerlig proces gennem hele livet. 

Religion har imidlertid for hende også andre funktioner, herunder en politisk funktion, som dog 

først vil blive behandlet i analysen under afsnittet ’ Religion og politik’.   

På baggrund af ovennævnte udredning kan det konkluderes, at der er mange forskellige tanker 

om religions betydning, og at der selv inden for den samme teoretiske tankegang kan der være 

forskellige holdninger. 

 

En sammenligning mellem Mitchell og Armstrong i forbindelse med identitetsdannelsen, viser 

tydeligt, at de har forskellige holdninger til dannelse af befolkningens identitet. Mitchell og 

konstruktivismen mener, at identiteten og den personlige identifikation er en moderne 

konstruktion skabt af en elite fra oven (Mitchell, 2006;11-12). Dette er etnosymbolisten 

Armstrong ikke enig i, da hans teoretiske tilgang har sit fokus i historien og den naturlige 

udvikling af identitetsskabelsen. Han mener, at denne identifikation går langt tilbage i tiden, til 

dengang det primitive menneske stod i en konfrontation med andre mennesker, og hvor 

fremmedgruppen blev betegnet som barbarer. Samtidigt mener han, at man i stedet for at skabe 

sin identitet ud fra en definition af sin egen gruppes holdninger og egenskaber, udvikler den 

gennem en spejling i fremmedgruppen. Det er netop gennem denne spejling i hinanden, at de 

store etniske grupper blev klar over deres eget tætte forhold internt i gruppen (Armstrong, 

1982;141). Dog mener Armstrong, at manipulation kan være et element der besværliggør den 

frie skabelse af ens identitet, da det kan være svært for underklassen at modstå manipulationen 

fra eliten, idet eliten har haft et højere uddannelsesniveau, bedre sociale forbindelser og 

overlegne redskaber til at opnå deres mål. Dette betyder, at en fejlslået højkultur, som bl.a. 

Gellner henviser til, har været medvirkende til, at eliten har kunnet manipulere underklassen, idet 

den har haft indflydelse på konstruktionen af de myter og symboler, der normalt bruges i 

samfundet. Eliten har kunnet manipulere den almene befolkning pga. deres monopol inden for 

kommunikation. Monopolet har bestået i, at eliten har været den, der har produceret alt skriftligt 

materiale, nedskrevet historien, love og regler, og at de har kunnet påvirke befolkningen fra 

prædikestolen ved at prædike deres fortolkning af Biblen og derigennem har kunnet bruge 

symboler og myter, der har legitimeret elitens dominans i samfundet (Armstrong, 1982;143).  

For at give er overskueligt billede af teoretikerne, deres fokuspunkter og holdninger til hvordan 

nationer bliver skabe, kommer der her en overskuelig oversigt. 
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Som det kan ses i tabellen, har flere at teorier fokus på de samme aspekter. Det skal dog nævnes, 

at de har forskellige holdninger til fordelingen og betydningen af de forskellige fokuspunkter.  

 

MODERAT 
ESSENTIALISME 

ETNOSYMBOLISME MODERAT 
KONSTRUKTIVISME 

KONSTRUKTIVISME 

 
Teoretikere: 

- Huntington 
- Harrison 
- Weber 
- Støvring 

 
Fokus på: 

- Kultur 
- Økonomi 
- Samfund 
- Religion 

 
Indflydelse fra: 

- Folket 
- Bottom up 

 
Teoretikere: 

- Smith 
- Armstrong 

 
 
 
Fokus på: 

- Kultur 
- Religion 

 
 
 
Indflydelse: 
Gensidig påvirkning 
mellem folket og eliten. 

 
Teoretikere: 

- Mitchell 
 
 
 
 
Fokus på: 

- Religion 
- Samfund 
- politik 

 
 
Indflydelse:  
Både top down og bottom 
up, men mest top down 

 
Teoretikere: 

- Gellner 
- Hobsbawm 

 
 
 
Fokus på: 

- Økonomi 
- Samfund 

 
 
 
Indflydelse fra: 

- Eliten 
- Top down 
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Nordirland 

Nordirland er sammen med Skotland, Wales og England en del af Storbritannien. Nordirland 

omfatter den nordøstlige del af øen Irland, er inddelt i seks amter og grænser op til Republikken 

Irland i syd og vest. Det blev oprettet i årene 1920-22 som et område med delvist internt 

selvstyre i fortsat union med Storbritannien.  

Befolkningen er delt i to etnisk-religiøse hovedgrupper. Flertallet af befolkningen i Nordirland er 

protestanter, hvilket svarer til ca. 53,13%. De tilhører forskellige trosretninger, men langt de 

fleste er presbyterianere eller tilhører ’Church of Ireland’ (anglikanere).  Det katolske mindretal 

udgør ca. 43,75%. Ved delingen i 1921 var der et protestantisk flertal på 2/3 i Nordirland. Dog er 

der kun et protestantisk flertal i 4 af de 6 amter eller grevskaber som de også kaldes. 

Protestanterne er især koncentreret i de østlige grevskaber. I den næststørste by Londonderry 

(Derry) har der altid været et katolsk befolkningsflertal på omkring 2/3. I Nordirland er 

immigranter og deres efterkommere talmæssigt den irske oprindelige befolkning overlegne. 

(Harrison & Huntington, 2000;222). 

              Nordirlands placering i Storbritannien 

                    De 6 amter i Nordirland 
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Historie 

Irlands skrevne historie starter helt tilbage omkring år 432, hvor Sankt Patrick kom til øen. Det 

er fra ham, at vi finder de første skrevne kilder. Ved Skt. Patricks ankomst var kristendommen 

allerede velkendt blandt befolkningen. Det afgørende vendepunkt i forhold til adskillelsen 

mellem katolikkerne og protestanterne i Nordirland var Henrik d. 8’s brud med den katolske 

kirke i årene 1533 – 1534, da han brød fuldstændigt med paven i Rom grundet sin skilsmisse fra 

den katolske Dronning Katharina til fordel for den protestantiske Anne Boleyn. Det skulle vise 

sig, at Henrik den 8.’s religiøse anfægtelser skulle føre til en konflikt med paven, krig mod 

katolicismen samt en erobring af Irland. I Irland blev pavedømmet opfattet som giveren af 

fordele, og pavekirken var derfor populær blandt irerne, hvilket var den overvejende grund til, at 

Henrik den 8.´s reformation mødte modstand her.. Den enkeltes tro blev ikke på dette tidspunkt 

angrebet, men der var alligevel modstand blandt de lavere gejstlige, som nu ikke længere skulle 

være en del af parlamentet. Også paven gik til modstand og udnævnte katolske bisper til de 

samme stillinger, som Henrik havde udnævnt. Det var på denne måde, at der opstod to parallelle 

systemer: et protestantisk lovligt system og et katolsk illegalt system. Forvirringen blandt folket 

voksede, og det samme gjorde utilfredsheden. Ikke længe efter Henrik den 8.’s død fik England 

en katolsk dronning i form af Marie Tudor (kendt som Bloody Mary), som forsøgte at genindføre 

katolicismen samt den politiske og militære kontrol over Irland (Lütken, 2002;20). Hun døde 

imidlertid barnløs i 1558, og hvorefter Elizabeth den 1., der var overbevist protestant, overtog 

tronen. Den katolske kirkes svar på reformationen var i mellemtiden blevet klar: en 

modreformation skulle slå protestanterne tilbage og genvinde det tabte. Midlet skulle være en 

stærk disciplinering af kirken og militær støtte fra katolske fyrster. I 1569 rejste det sydvestlige 

Irland sig imod skatterne og den religiøse tvang, med der mål at afsætte Elizabeth og genoprette 

den sande tro. I 1570 blev Elizabeth ekskommunikeret af paven og dermed officielt frataget 

retten til den engelske og irske trone og for at sikre Irland sendte hun flere bosættere til Irland 

ved at love dem konfiskeret jord med irerne som retsløse arbejdere.  

På længere sigt var målet at udrydde katolicismen, og således skabe fred og civilisation. Der 

kunne ikke tolereres nogen form for afvigelser fra protestantismen. Katolicismen blev ganske 

enkelt set som værende lig med forræderi (Lütken, 2002;22). I årene 1607 – 1690 immigrerede 

omkring 100.000 skotske presbyterianere til Ulster og dannede i 1642 det presbyterianske 

kirkeråd adskilt fra den anglikanske kirke. Det var de skotske bosættere, som bragte 

presbyterianismen til Ulster efter de var blevet opfordret til at immigrere af Jakob den 6. af 

Skotland, senere kendt som Jakob den 1. af England (1603-1625). 
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Under Karl den 2. (1660-1685) kom der mere tolerance over for katolicismen. Kongen 

beskyttede katolikkerne mod forfølgelse, og nogle fik den jord tilbage som var blevet konfiskeret 

under hans far, Karl den 1. I 1685 arvede Jakob den 2., som var den sidste regerende katolske 

monark, tronen, og herefter skete der forandringer i Irland. Katolikker blev officerer i hæren, 

protestantiske dommere blev fyret, og katolikker blev ansat i stedet. Kongen valgte overvejende 

katolske ministre, og byens rettigheder blev endnu engang ændret for at skabe et katolsk 

domineret parlament i Dublin. Protestanterne var forfærdede, og i 1688 afsatte de kongen til 

fordel for Wilhelm af Oranje (Lütken, 2002;26). I 1688 ejede de irske jordbesiddere 22% af 

Irlands jord, og protestanternes beslaglæggelser reducerede dette til 14% i 1703 og 5% i 1776. 

En af begrundelserne for dette fald var, at mange katolske godsejere konverterede til 

protestantismen for at kunne bevare deres ejendom. Magten kunne forblive i protestanternes 

hænder, fordi straffelovene, der sikrede dette, rettede sig mod alle som ikke var medlemmer af 

statskirken.  

I årene efter 1714 var det stort set kun de bestemmelser, som forhindrede katolikker i at få enten 

politisk eller økonomisk magt, som blev anvendt i praksis. Det var ikke tilladt for katolikkerne at 

bære våben eller eje en hest til en værdi af mere end £5, de kunne ikke stemme til parlamentet 

eller lokale råd, de kunne ikke sidde i juryer, og deres ritualer og kirkelige handlinger var 

ugyldige. Hertil skulle katolske præster registreres og sværge troskab til den engelske konge og 

regering, og hvis de ikke gjorde det, kunne de deporteres. Alt dette betød reelt set, at de 5.000 

protestantiske jordejere herskede over et stort katolsk flertal, som på mange områder var uden 

rettigheder. Det protestantiske lederskab erkendte hurtigt, at de var meget få i forhold til 

katolikkerne, og de var derfor afhængige af England både militært og politisk. Protestanterne var 

splittede, og uanset hvad, så var de for få til at opretholde den ejendom og magt, som de havde 

fået bevilliget af engelske regeringer og konger. Det var kun medlemmer af statskirken, som 

måtte udøve økonomisk, politisk og militær magt, hvilket satte udviklingen i stå på øen og gjorde 

lederne af samfundet dybt konservative. Dette var en af grundene til, at politik og religion blev to 

sider af samme sag i Irland (Lütken, 2002;29).  

Spørgsmålet om katolsk ligeberettigelse splittede protestanterne, og det var først i 1793, at 

England gennemtvang, at katolikkerne kunne få stemmeret, men en fuld ligeberettigelse kom 

stadig ikke på tale. I 1850 fik katolikkerne igen flere rettigheder. Dette skete med 

reformperioden efter 1850, hvor der var kommet flere og flere politiske, økonomiske og 

administrative reformer, som samlet set bevirkede, at det katolske flertal fik stadig flere 

rettigheder. I 1869 blev den irske statskirke nedlagt, hvilket betød, at alle kirkesamfund i Irland 

blev ligestillet. De nye jordlove i 1870 betød, at fæstebønder kunne få erstatning, og den 
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økonomiske vækst gav plads til katolske borgere og bønder, hvis indtægt steg støt efter 1850 

(Lütken, 2002;49).  

Den officielle opdeling af øen blev en realitet i 1921, hvor loven om delingen af Irland den 3. 

maj blev i kraft af den britiske regering og landet var nu officielt delt. Opbygningen af det 

nordirske styre var en tro kopi af det britiske; man havde repræsentanter i Westminister, en 

britisk guvernør i Nordirland, og den engelske konge var overhoved i Nordirland. Der blev 

oprettet et Overhus og et Underhus, og man havde et britisk retssystem (Rasmussen, 2001;62). 

Nordirland blev set som værende det officielle protestantiske og unionistiske samfund. Den 

nordirske regering og stat skabte en nation ud fra en protestantisk og unionistisk opfattelse, og 

det var i realiteten en et-partistat hvor katolikkerne blev opfattet som fjenden (Rasmussen, 

2001;62). I forbindelse med forhandlingerne mellem Irland og Storbritannien kom der nye 

uroligheder og angreb, og volden eskalerede. Vold, trusler og nedbrændinger var blevet en del af 

hverdagen. Uafhængighedskrigen i syd havde ledt til borgerkrig mellem protestanter og 

katolikker og var dermed en trussel mod den nordirske stats overlevelse. Den 5. maj 1922 blev 

politistyrken RUC (Royal Ulster Constabulary) oprettet som Nordirlands nye officielle 

politikorps, udelukkende med protestantiske medlemmer (Rasmussen, 2001;64). Det skulle vise 

sig, at RUC senere hen blev en forhadt part i den mest omstridte og omdiskuterede begivenhed i 

’The Troubles’, nemlig ’Bloody Sunday’, 30. januar 1972.  

Den nordirske regering sad sikkert på magten idet næsten alle ministre var protestantiske. I 

perioden 1945-1969 var 51 ud af 54 ministre protestanter, og der 

var en generel modvilje mod alle katolikker (Rasmussen, 

2001;65). I perioden frem til Anden Verdenskrig blev der ikke 

udnævnt en eneste katolsk minister, og kun to katolikker blev i 

perioden 1922-72 udnævnt som embedsmænd. I Ulster regerede 

protestanterne, i en atmosfære af mistillid opbyggede man den 

nordirske stat (Rasmussen, 2001;66). 

I 1945 var der valg i både Nordirland og i Storbritannien, og 

begge steder kom det som et chok da Labour vandt mange flere 

stemmer end forventet, og i Storbritannien endte man med en 

Labour-regering. I de efterfølgende år oplevede Nordirland en 

markant socioøkonomisk fremgang på grund af indførslen af 

velfærdsreformen og velfærdsstaten i årene 1945-1949 (Rasmussen, 2001;71). Op gennem 

1950’erne og 1960’erne var optimismen stigende, og det samme gjaldt for den sociale 

integration og tolerance (Rasmussen, 2001;73). Der var økonomisk opgang med store tilskud fra 

Storbritannien, og disse blev bl.a. brugt til at udbygge infrastrukturen og forbedre sundhed og 

         Bloody Sunday, 1972 
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uddannelse. De medførte, at befolkningstallet steg, og arbejdsløsheden faldt (Rasmussen, 

2001;73). Der voksede endda en lille middelklasse frem, og for den katolske arbejderklasse blev 

levevilkårene også lidt bedre. Velfærdsydelserne gik hovedsageligt til de mange arbejdsløse 

katolske familier, og en del katolikker fandt arbejde hos de udenlandske firmaer, der ikke 

diskriminerede dem. Der var dog stadig ikke tale om et stabilt demokrati i Nordirland. Trods de 

positive tiltag, forbedrede velfærdsydelser, gode jobmuligheder og en fredeligere udvikling, end 

man længe havde set, var der en grundlæggende adskillelse og stor social forskel imellem de to 

grupper. Den religiøse diskrimination var der stadig, og katolikkerne var stadig hovedsageligt 

henvist til de lavtlønnede stillinger. I de offentlige stillinger på topniveau, i politiet og på det 

private jobmarked var der stor diskrimination over for katolikker. Dette betød, at 

arbejdsløshedstallet blandt katolikkerne var toenhalv gang større end blandt protestanter.  

På trods af, at stadig flere katolikker fik en uddannelse, flere end tidligere, var dette dog stadig 

ikke tilstrækkeligt til at forbedre forholdene markant (Rasmussen, 2001;75). 

Den nordirske historie har været præget af konstant 

konflikt og vold, og en af de mest blodige og 

betydningsfulde perioder i historien var ’The Troubles’, 

som dateres fra 1970 – 1998. Grundstenene til konflikten 

blev dog allerede lagt i 1969, i kølvandet på ’The Battle of 

Bogside’ hvor Derry mere mindede om en krigszone end 

noget andet. Urolighederne så ikke ud til at ophøre. I løbet 

af et par uger havde gadekampene spredt sig til flere 

andre nordirske byer, og kampene stod imellem RUC og 

katolske aktivister (Rasmussen, 2001;83). I Belfast endte det med fordrivelser af katolikker, og 

mange blev dræbt eller såret som følge af gadekampe. Situationen i efteråret 1969 var 

efterhånden eskaleret så drastisk, at Den nordirske premiereminister Chichester-Clark ikke så 

nogen anden udvej end at tilkalde britiske tropper. Den 14. august 1969 ankom de første britiske 

tropper til Nordirland, havde til opgave at løse patruljeopgaver på gaderne og holde parterne fra 

hinanden. De skulle skabe ro og orden i Nordirland. Situationen var historisk, fordi det var første 

gang siden delingen i 1921, at britiske soldater satte deres fødder på irsk jord. 

 Den nordirske Premierminister, Brian Faulkner, prøvede at skabe en unionistisk samling, der var 

nødvendig, hvis det nordirske styre skulle reddes. Midlet til dette var internering på ubestemt tid, 

hvilket førte til stigende vold (Rasmussen, 2001;87). Den britiske regering satte hårdt ind og 

øgede antallet af britiske tropper og udvidede deres beføjelser. Interneringerne var ikke nogen 

succes, og volden fortsatte med at eskalere.  

            Oprør i de nordirske gader 
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Søndag den 30. januar 1972 blev dagen for den mest omstridte hændelse i den nordirske historie. 

Trods regeringens forbud mod marcher valgte borgerrettighedsbevægelser at afholde en march 

(Rasmussen, 2001;87). I forbindelse med marchen, på hvad der senere hen blev kendt som 

’Bloody Sunday’, blev 14 dræbt og over 100 skud blev affyret (Rasmussen, 2001;88). På trods af 

utallige undersøgelse af hændelserne denne dag er der stadig divergerende forklaringer på, hvad 

der egentlig skete. Raseriet var enormt i hele det katolske Irland. ’Bloody Sunday’ blev et tragisk 

vendepunkt, og fra den dag af eksploderede ’The Troubles’. Dette gav IRA en god anledning til 

at påbegynde deres blodige hævntogter ved at intensivere deres bombninger, bl.a. på britiske 

kaserner. Den konservative regering så ingen anden udvej end at overtage kontrollen med 

Nordirland. Den 24. marts 1972 blev der indført direkte styre fra London, og Stormont blev 

lukket og forblev lukket de næste 27 år (Rasmussen, 2001;88).  

I de efterfølgende år blev der gjort utallige forsøg på at komme frem til en fredelig løsning på 

konflikten gennem forskellige aftaler, herunder Sunningdaleaftalen samt den irsk-engelske 

aftale, men de endte alle med at få dødsstødet (Rasmussen, 2001;90,93). Det var først i 

slutningen af 1990’erne, at situationen synes at lysne. Valget i 1997 var af afgørende betydning 

for udviklingen i Nordirland, og Labour med Tony Blair i spidsen fik et komfortabelt flertal. Alle 

ventede nu på Tony Blairs udspil i den nordirske konflikt (Rasmussen, 2001;95). Et forslag til en 

løsning af konflikten kom i form af Påskeaftalen (Rasmussen, 2001;97). Ved en folkeafstemning 

den 22. maj 1998 viste det sig, at støtten til aftalen var overvældende, da 94 % stemte for i 

Republikken Irland og 71 % stemte for i Nordirland (Rasmussen, 2001;97). Efter langvarige 

forhandlinger blev Påskeaftalen, som var et politisk kompromis af høj karakter, offentliggjort 

den 10. april 1998. Bl.a. blev der oprettet et nyt Parlament i Nordirland og et Nord-Syd Råd, 

hvor det nye nordirske parlament deltager sammen med repræsentanter fra Republikken Irlands 

regering. Målet med dette råd var, at de to regeringer skulle samarbejde om fælles anliggender. 

Ideen bag aftalen var at sikre, at hverken protestanter eller katolikker i Nordirland kom til at 

sidde alene i regeringen (Rasmussen, 2001;96). Selvom ikke alle var tilfredse og selvom der 

stadig var problemer, gik alle parterne i gang med at forberede sig til selvstyreordningen, som 

skulle starte i marts 1999. Den politiske udvikling siden juni 1998 og op til foråret 2001 var 

præget af både op og nedture (Rasmussen, 2001;98). Dem, der havde håbet på at volden ville 

stoppe blev skuffede. Den 15. august 1998 sprang en bilbombe i Omaghs centrum (Rasmussen, 

2001;98). Dette rejste spørgsmålet om, hvorvidt freden kunne holde. Svaret på dette spørgsmål 

blev ’ja’, for alle parterne fordømte den fortsatte brug af vold. Bombningen betød, at hele det 

politiske spektrum tog afstand fra volden. Den folkelige opbakning til fredsaftalen og 

fredsprocessen var så stærk, at ingen valgte at gå tilbage til ”gadens parlament” (Rasmussen, 

2001;99). Dette er dog lidt en sandhed med modifikationer. Jo, volden mellem de protestantiske 
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og republikanske paramilitære grupper var stoppet, men til gengæld var volden og konflikterne 

internt i grupperne eskaleret, til en sådan grad, at det kunne minde om bandekrig eller 

mafiaopgør. I begge lejre var udrensningsaktioner en del af den frustration, der fulgte med 

fredsaftalen (Rasmussen, 2001;99).  

Den 2. december 1999 tiltrådte det nye nordirske styre, og dette var af mange grunde en historisk 

dag. Nordirland fik for første gang i mange år selvstyre, og samtidig sad både unionister og 

republikanere for første gang i samme regering. Kravet om magtdeling var blevet virkelighed i 

Nordirland efter 30 års konflikt. Glæden varede i 70 dage. Da datoen for aflevering af våbnene 

kom, var der intet sket, og den 11. september suspenderede den britiske regering det nordirske 

selvstyre (Rasmussen, 2001;99). Gennembruddet om afvæbning kom den 6. maj 2000 med 

IRA’s erklæring om, at de var parate til at samarbejde med den internationale kommission, og 

selvstyret blev dermed atter overdraget til Nordirland.  

Ud fra ovennævnte historiske redegørelse kan det endeligt konkluderes, at det derfor ikke er 

uden grund, at befolkningen i Nordirland anses for, sammen med Israel og Sydafrika, at være en 

af de tre mest bevæbnede lokaliteter i verden (Rasmussen, 2001;100). 

 

Når man ser på den historiske udvikling ud fra den teoretiske ramme kan det konkluderes at 

konflikten er en historisk konflikt mellem to ethnier i den samme nation. Tilhørsforholdet til 

denne nation har været konstant for katolikkernes vedkommende, og for protestanternes 

vedkommende kan det føres helt tilbage til, at de først bosætter kom til øen. Det er den historiske 

udvikling, som har skabt, udviklet og påvirket nationen, og som har været medvirkende til at 

skabe de elementer, der gennem årenes løb har været med til at skabe den nordirske konflikt. 

Nordirland er altså ikke en moderne nation konstrueret ovenfra af eliten, men en nation, som er 

blevet udviklet gennem tiden, og som har sine rødder i historien og kulturen (Smith 2003;71-72). 

Det er sandt, at det nordirske samfund i århundreder har været hersket og dermed også til dels 

skabt af protestanterne, som længe har været den herskende klasse. Dette er dog ikke et nyt 

moderne fænomen, som konstruktivisterne hævder det, men derimod et historisk faktum, der kan 

spores helt tilbage til Henrik den 8.’s brud med den katolske kirke, som var starten på 

adskillelsen mellem protestanterne og katolikkerne og dermed også kilden til den nordirske 

konflikt. Den nordirske historie rummer mange begivenheder, der har været med til at splitte de 

to religiøse grupperinger. Overtagelse af land, voldshandlinger og diskrimination er elementer, 

der ses løbende i historien. Det vil sige, at de historiske begivenheder har givet næring til denne 

splittelse.  
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Analyse 

Identitetsdannelse og religion 

Identitetsdannelse 

Som tidligere nævnt tillægger Smith ethnierne en stor betydning i dannelsen af nationen. Smith 

mener, at der er forskellige måder, hvorpå man kan definere et etnisk samfund, en kulturel 

kollektivitet og de elementer, som er vigtige for de etniske fællesskaber, som f.eks. myter, 

herkomst, erindringer, religion, skikke og territorium. Ifølge Smith kan flere sådanne ethnier 

befinde sig inden for en nation, og med udgangspunkt i Smiths definition af etniske fællesskaber, 

er der to forskellige etniske fællesskaber i Nordirland - katolikker og protestanter. De to grupper 

har, som jævnført tidligere, divergerende holdninger til deres erindringsfællesskab og de myter 

og traditioner, der er opstået heraf. Endvidere har de hver især en følelse af solidaritet internt i 

fællesskaberne og et stærkt bånd til det samme territorium, som de begge gør krav på. Ser man 

på protestanternes identifikation med England ses det, at unionister og loyalister stiller sig selv 

på linje med den engelske regering, skønt englænderne næsten altid refererer til unionister og 

loyalister som værende irske (Santino, 2001;6). Gennem deres ritualer inden for offentlige 

udfoldelser gør unionisterne mere end blot at vise deres offentlige position. De hævder desperat 

deres britiske identitet, kun for at se denne blive afvist af det mest britiske af alt, nemlig England 

(Santino, 2001;7), se bilag 3 - statistik over engelske og irske tilhørsforhold. England ser altså 

den irske befolkning som ét folk, dvs. at de opfatter de nordirske protestanter som irske, og 

bliver således en del af den irske stereotype, der ser irerne som værende irrationelle og med en 

tendens til at være voldelige. På trods af protestanternes, og især unionisternes, kamp for deres 

britiskhed bliver de afvist som værende britiske af England. Dette fører til, at protestanterne i 

Nordirland føler en hvis form for forræderi og skuffelse over England, fordi de føler, at de er 

blevet isoleret fra England og fordi englændernes politiske handlinger lader de nordirske 

protestanter i stikken. Denne følelse af at være isoleret fra de institutioner, man støtter, fører til 

en følelse af frustration, der i visse tilfælde kan føre til vrede og måske endda vold (Santino, 

2001;130). De protestantiske nordirere oplever, at England er ved at miste interessen for 

Nordirland. Det kan skyldes det faktum, at England ikke har nogen økonomisk interesse i 

Nordirland og derfor ikke føler nogen motivation for at beholde Nordirland i unionen. Ud fra et 

protestantisk synspunkt kan dette være både skuffende og problematisk, da deres identitet til 

Storbritannien er bygget op omkring dette bånd (Santino, 2001;131). 

  

Denne opdeling over engelske og irske tilhørsforhold er den gængse opfattelse af todeling, når 

man taler om Nordirland. I medierne tegnes konflikten som værende mellem protestanter og 
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katolikker og mellem engelsk og irsk. I dette mudrede billede sættes protestantisme lig med 

England og katolicisme lig med Irland, hvorved der skabes et ukorrekt og simplificeret billede af 

religion, etnicitet og politiske tilhørsforhold (Santino, 2001;21).  

Det nordirske billede er ikke så simpelt, som mange umiddelbart tror, og der er mange 

protestantiske grupperinger i Nordirland: hovedsageligt ’the Church of Ireland (anglikansk), 

presbyterianere, frie presbyterianere og en række fundamentalistiske bevægelser. De forskellige 

grupper svarer til forskellige etniciteter og nationale oprindelser. Presbyterianere er af skotsk 

afstamning, hvorimod anglikanere er af engelsk afstamning, og derfor er der opstået spændinger 

mellem disse to grupper (Santino, 2001;18). Santinos argumentation for, at der har været, og 

nogle steder stadig er, gnidninger mellem de forskellige grupper, ligger i historien, hvor 

presbyterianerne ligesom katolikkerne har oplevet at blive diskrimineret af englænderne. Derfor 

har de til tider sat sig selv på linje med de indfødte irere. Dette billede er som sagt ikke så 

relevant i dag, idet der er andre faktorer, der samler de protestantiske fællesskaber, eksempelvis 

ønsket om at forblive i unionen med Storbritannien, samt den ’os og dem’-holdning, de har 

udviklet i spejlingen med katolikkerne (Santino, 2001;19). Samtidigt samles de protestantiske 

grupper i uddannelsessystemet, idet der ikke er oprettet seperate skoler til de forskellige 

protestantiske retninger.  

Dermed kan det konkluderes, at konflikten ikke kun er dualistisk i opdelingen. Konflikten er 

mere kompliceret end som så, da man ikke kun kan klassificere den som værende en konflikt 

mellem to kristne fællesskaber, der ikke kan enes (Santino, 2001;99).  I specialet vil det dog 

være opstillet således, da det vil blive for omfattende at opdele de forskellige protestantiske 

undergrupper.  

 

Det nordirske samfunds opdeling 

Den religiøse inddeling i samfundet betyder, at Nordirland er en nation af forskellige identiteter. 

Ifølge konstruktivismen er identiteten og den personlige identifikation en konstant proces 

gennem hele livet, det vil sige at man ikke er født med en følelse af at være katolik eller 

protestant. Det er derimod en følelse, der bliver formet gennem erindringer og oplevelser med 

den specifikke religiøse gruppe. Individets identitet kan derfor ses som værende en spejling i 

andre mennesker, og det er gennem denne spejling, at man konstruerer en opfattelse af, hvem 

man er, og hvor man hører til (Mitchell, 2006;11-12). Denne ’os og dem’-følelse som opstår 

gennem en spejling i hinanden er ifølge Mitchell konstrueret (Mitchell, 2006;11-12). Denne 

fremstilling er Armstrong ikke enig i. Han mener, at identifikationen går langt tilbage i tiden, og 

at begrebet ’la longue durée’ er et vigtigt element, fordi opdelingsmentaliteten er gået i arv fra 
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generation til generation på samme måde som myter og traditioner. Samtidigt mener han, at man 

i stedet for at skabe sin identitet ud fra en definition af egne egenskaber, udvikler sin identitet 

ved at se de negative sider hos den anden gruppe, altså de elementer, der er forskellige fra ens 

egen identitet, og som øger bevidstheden om de etniske gruppers tætte forhold i spejlingen med 

fremmedgruppen (Armstrong, 1982;141). Eliten har midler til at manipulere befolkningen, og 

derfor kan det være svært for underklassen at modstå en sådan manipulation. Baggrunden for 

manipulationen er, at eliten har indflydelse på de myter og symboler, der normalt bruges i 

samfundet. Han mener ligeledes at eliten har kunnet manipulere idet de har haft et monopol 

indenfor kommunikation. Monopolet opnås gennem produktion af skriftligt materiale, prædiket 

deres fortolkning af Biblen samt, at de har kunnet bruge symboler og myter der har kunnet 

legitimere elitens dominans (Armstrong, 1982;143).  

 

Som nævnt i teoriafsnittet beskriver etnosymbolisten Huntington kriterierne for dannelsen af 

befolkningens ’os og dem’-følelse. Den stærke nationalfølelse blandt både katolikkerne og 

protestanterne kan bunde i denne ’os og dem’-følelse, som er udbredt blandt begge grupper. Den 

opstår fordi de to grupper spejler sig i hinanden og dermed ser en refleksion af egen identitet i 

forhold til andres (Huntington, 2006; 182). 

Følgende er et kort oprids af Huntingtons fire punkter om, hvorfor en sådan ’os og dem’-følelse 

opstår (Huntington, 2006; 182): 

 

1. Følelsen af overlegenhed eller underlegenhed over for folk, som ses som værende 

meget anderledes. 

2. Frygt for eller mangel på tillid til andre. 

3. Kommunikationsproblemer på grund af forskelle i sprog og forventninger til adfærd. 

4. Mangel på kendskab til forudsætninger, motivationer, samfundsforhold og 

samfundsnormer hos andre folk. 

 

Første punkt omhandler overlegenhed/underlegenhed. I Nordirland føler protestanterne sig 

overlegne i forhold til katolikkerne, idet de mener, de er det ’valgte folk’. Katolikkerne er blevet 

underkuet lige siden Henrik den 8. brød med den katolske kirke, og det har bevirket, at der er 

blevet skabt en ’indgroet’ opfattelse af overlegenhed/underlegenhed i samfundet (Lütken, 

2002;20). Samtidig eksisterer der en frygt for fremtiden i begge grupper, som gør, at de 

fastholder denne følelse. Især protestanterne er bange for katolikkerne, og hvilke konsekvenser 

det vil få, hvis katolikkerne kommer i overtal og får magten, både socialt, økonomisk og politisk. 

De frygter, at et katolsk flertal vil få betydning for deres dominans i samfundet, hvis katolikkerne 



Side 42 af 95 
 

bliver mere velstillede og dermed får flere ressourcer til rådighed. De vil pga. deres forbedrede 

stilling i samfundet have adgang til den sociale rangstige og dermed får mere indflydelse på de 

sociale forhold samt en øget politisk betydning, hvis de kommer i suverænt overtal i det 

nordirske parlament. Alt dette vil betyde en ende på den protestantiske dominans og formentlig 

også adgang til en del af de ’protestantiske goder’ som eksempelvis bedre jobs og bedre boliger. 

Dette er ubestridt den altovervejende grund til at protestanterne kæmper hårdt for at vedholde 

deres dominerende position i samfundet. 

 

Det andet punkt, som også giver grund til bekymring, er dannelsen af parallelsamfund, der bl.a. 

opstår på grund af det segregerede uddannelsessystem. Uddannelsessystemet gør det næsten 

umuligt for de to grupper at opbygge et kendskab til de motivationer og samfundsnormer, som er 

med til at definere den anden gruppe. De får kun den ene side af historien og kulturen med og de 

mangler derfor at få det andet element med, nemlig den anden gruppes kultur, historie og syn på 

konflikten. Dermed forstærkes uvidenheden om hinanden og opretholder denne ensidede 

opfattelse af samfundet. En af skolernes vigtigste opgaver er at undervise eleverne i de nationale 

værdier. Problemet er blot, at de protestantiske skoler lægger vægt på den britiske historie og 

arv, mens de katolske skoler fremhæver de irske og gæliske begivenheder i historien og kulturen 

(Schmitt, 1988:34). Dette medfører, at deres kendskab til landets historie og dermed også til 

konflikten bliver ufuldstændigt og subjektivt. Grundet den segregerede undervisning holder de to 

grupper sig for sig selv og fortsætter med at have en ’os og dem’-opfattelse som gør, at de 

distancerer sig fra hinanden. De tværkulturelle skoler har derfor den fordel, at de kan give bedre 

gensidig forståelse og dermed ikke være så ensidige (Schmitt, 1988:34).  

Som tidligere nævnt er der tale om to ethnier i én nation, og de har begge deres egne spilleregler 

og kultur, hvilket er med til at skabe en konflikt i det overordnede samfund. For at opbygge et 

samfund er det nødvendigt at skabe en gensidig tillid En af grundene til at der er meget lav tillid 

mellem grupperne, er at der er tale om et multikulturelt samfund (Støvring, 2010;19). Det 

generelle problem i multikulturelle samfund er, at det bliver mere kompliceret at løse konflikter 

omhandlende mistillid, polarisering og konfrontation, der opstår som følge af multikulturalisme 

(Støvring, 2010;19). Ifølge Støvring er Nordirland et multikulturelt samfund med en negativ 

sammenhængskraft, fordi de to religiøse grupper har udviklet en stor tillid internt og samtidig 

nærer en mistillid, og i dette tilfælde ligefrem fjendtlighed, overfor resten af samfundet (Nielsen 

& Støvring, 2008;94; Støvring, 2010;18). Nøglekomponenten i sammenhængskraft er tillid, og 

det er denne tillid, som mangler imellem de to grupper i Nordirland. Tillid trives ikke i en 

multikulturel nation som Nordirland på grund af en kulturel uhomogenitet og manglende 

national samhørighed (Støvring, 2010;179). Problemet er, at befolkningen i Nordirland ikke er 
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homogen, end ikke internt blandt protestanterne, og det er den overvejende grund til at 

konflikten fortsætter. Den kulturelle integration af borgerne, skaber en stærk medborgerlig 

samhørighed og vidtstrakt tillid mellem borgere og stat. Integrationen besværliggøres af, at 

Nordirland befinder sig i en form for identitetskrise. Hvis man vil skabe et stabilt og demokratisk 

samfund, er det nødvendigt at skabe fælles spilleregler og en følelse af sammenhold og identitet 

for at få samfundet til at holde sammen (Støvring, 2010;157). Ved at bo i et samfund, hvor man 

spejler sig i andre, kan man argumentere for, at befolkningen bliver mere radikaliseret. Hver 

gruppe hæfter sig mere og mere ved deres egne værdier, fordi afspejlingen øger deres bevidsthed 

om de mere eller mindre markante forskelle. For at skabe et sammenhold er det derfor 

nødvendigt at opbygge et fællesskab, der bygger på moralske bånd mellem forskellige individer, 

og som er med til at skabe en kollektiv ”vi”-identitet (Støvring, 2010;53). 

Yderligere nærer, især den katolske del af befolkningen, mistillid til staten og dennes 

institutioner. Denne mistillid stammer fra den historiske behandling af katolikkerne, som gennem 

generationer er blevet diskrimineret. De er blevet behandlet som undermennesker i mange 

henseender, og politiet har set igennem fingre med den behandling de har fået. Også den britiske 

hær har mistet sin støtte blandt den katolske befolkning. Oprindeligt blev den britiske hær sendt 

til Nordirland for at beskytte den katolske befolkning. Den katolske befolkning var lykkelig over 

deres ankomst, men det ændrede sig dog efter et års tid, da det blev tydeligt, at soldaterne var 

parate til at bruge magt imod katolske demonstranter. De engelske soldater faldt derfor hurtigt i 

unåde, og blev ligesom protestanterne mål for IRA’s angreb (Santino, 2001;11). 

 

Det tredje punkt som Huntington opstiller er ikke som sådan et overvejende problem, da begge 

grupper taler engelsk som hovedsprog. Kun 3% af den irske befolkning taler gælisk, hvilket ikke 

skaber de store problemer i hverdagen. Samtidig er der visse former for normer og adfærd, der er 

de samme på tværs af de to grupper. F.eks. er måden at demonstrere på, ens for både katolikker 

og protestanter – måske mere specifikt unionister og nationalister, idet der i begge lejre bruger 

både bålafbrændinger, parader, flag, personlignende dukker og bannere. Også speciel 

påklædning, parader med band og organisering i broderskaber deles af nationalister og 

unionister. Mange i Nordirland mener derfor, at de to grupper er meget ens, idet de bruger 

samme traditionelle måder at udtrykke sig på (Santino, 2001;104). Det bliver dog ofte overset, at 

de forskellige udtryksmåder har vidt forskellige betydninger og udtrykker forskellige former for 

modstand overfor forskellige samfundsrelaterede situationer (Santino, 2001;104).  

 

Det fjerde og sidste aspekt handler om mangel på kendskab til hinanden. Dette ses tydeligt i den 

nordirske kontekst. Som nævnt tidligere kan dannelsen af ens identitet forklares ved hjælp af 
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socialkonstruktivismen, hvor man spejler sig i hinanden (Brubaker and Cooper, 2000). Samtidigt 

bliver uvisheden forstærket af opdelingen uddannelsessystemet, som nævnt under det andet 

punkt.  

 

Samtidigt mener Santino, at er det foruroligende, at begge grupper er overbeviste om den anden 

gruppes voldelige natur, og denne opfattelse er en integreret del af konflikten. Begge gruppers 

overbevisning om, at den modsatte part bevidst forsøger at skade dem, hvilket fører til en ’øje-

for-øje’ mentalitet. Begge grupper påstår, at de blot reagerer på de adskillende eller voldelige 

handlinger begået af den anden gruppe. Grupperne leder konstant efter negative handlinger 

begået af modparten i stedet for at fokusere på de positive ting og de elementer, man har tilfælles 

(Santino, 2001;55). 

 

Religion 

Religion er i henhold til både Mitchell og Smith en afgørende markør i det nordirske samfund. 

Ens religiøse overbevisning har en stor betydning for den individuelles identifikationsproces, 

især i et samfund så opdelt som det nordirske. Ifølge Mitchell er ens religiøse tilhørsforhold med 

til at definere ens plads i den sociale og politiske struktur. I nogle tilfælde som f.eks. i 

Nordirland har denne identifikation betydning for ens adgang til magt, ens plads i samfundet, og 

andres opfattelse af en. I Nordirland berører denne identifikation alle aspekter af det offentlige 

liv lige fra beskæftigelse, udvælgelse af skole, valg af partner til valg af bolig mv. Religion 

spiller ligeledes en afgørende rolle for ens sociale forhold. Religion er derfor med til at definere, 

hvem de ’fremmede’ er ved at kategorisere de forskellige grupper og hvilke grupper der er 

forskellige fra ens egen (Mitchell, 2006;15). Religion er anderledes end andre kulturelle 

forskelle, fordi dens moralske og rituelle elementer, løfter den over de andre (Mitchell, 

2006;135). Nationalisme og etnicitet har en stor betydning for nordirerne, men i modsætning til 

religion, tilvejebringer de ikke bestemte mødesteder som f.eks. kirker, og der er ikke et forum 

for opbygning af fællesskabet på samme måde, som det er muligt gennem religion (Mitchell, 

2006;136). 

Sociologen David Émile Durkheim mener, at religion fungerer som en slags social cement, der 

binder medlemmerne af et samfund sammen gennem et fælles formål og trossystem. Ifølge 

Durkheim er indholdet af den religiøse tro mindre vigtig end det faktum, at mennesker deler de 

fælles sædvaner og skikke. Den fælles samvittighed bliver skabt ved, at man mødes og 

praktiserer de samme ritualer. Desuden har samfundet en moralsk indflydelse, som bedst 

kommer til udtryk, når ritualer og kirkeskikke bliver praktiseret, og det er gennem fælles 
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religiøse ritualer, at samfundet opretholder sine egne værdier (Mitchell, 2006;69). Religiøse 

ritualer er dermed også vigtige politisk, fordi de er med til at skabe et slags moralsk fællesskab. 

Det er ikke nødvendigvis sikkert, at medlemmerne har samme opfattelse af tingene eller deler de 

samme politiske holdninger, men ritualer er med til at skelne mellem dem, der er en del af 

fællesskabet, og de udefrakommende.  

 

Religionernes rolle og betydning 

Grundet fragmenteringen inden for den protestantiske kirke har de protestantiske kirker ikke 

spillet en lige så stor rolle som fællesskabsskabende enhed som den katolske kirke. Dette har 

skabt usikkerhed blandt nogle protestanter, der fortolker sammenholdet i det katolske fællesskab 

som en organiseret politisk trussel (Mitchell, 2006;72). Konstruktivisterne mener som nævnt, at 

følelsen af ens tilhørsforhold og identifikation ikke er medfødt, men at den bliver formet 

gennem oplevelser med denne specifikke gruppe, dens ritualer mv. Især for de katolske 

kirkegængere forstærker ritualer og religiøse skikke følelsen af at tilhøre et fællesskab. Messer, 

præster og sakramenter vil stadig have betydning for overleveringen af den fælles identitet 

(Mitchell, 2006;134). Fordi konflikten i Nordirland har udviklet sig, og fordi religion historisk 

set har spillet en rolle i konflikten, har den nu fået en speciel social og politisk betydning.  

I overensstemmelse med etnosymbolisterne og til dels også essentialisterne viser det sig, at 

religion spiller en stor rolle i identifikationsprocessen, og at Nordirland stadig er et af de mest 

religiøse samfund i den vestlige verden, på trods af, at landet er blevet sekulariseret i løbet af de 

sidste 30 år. Især inden for det katolske fællesskab spiller religion en stor rolle, og mange 

katolikker ser religion som havende en overvejende betydning for deres identitetsdannelse samt 

det at være irsk. I en undersøgelse om nationalt tilhørsforhold foretaget af The International 

Survey Programme i 1995 blev 31.000 personer i 23 lande verden over interviewet. For 32,1% 

af de irske svar var det ”meget vigtigt” at være katolik for at være ”rigtig irer”. Hvis tallene for 

dem, der svarede ”temmelig vigtigt”, medtages, mente hele 54,4% af de irske respondenter, at 

det var vigtigt at være katolik for at være ”rigtig irer”. Dette tal var næsten dobbelt så højt som 

noget andet nationalt gennemsnit i den pågældende undersøgelse (Davis, 2003; 20). Dette 

stemmer overens med Smiths og Mitchells tanker om, at bl.a. religion er et centralt element i 

dannelsen af den nationale identitet. 

Der er dog sket ændringer i befolkningens holdning til tro, siden denne statistik blev udarbejdet, 

både i den ene og den anden retning. Selvom, at langt størstedelen af befolkningen er blevet 

opdraget inden for enten den ene eller den anden tro, er der et stigende antal nordirer som ifølge 

statistikkerne registrerer sig som ikke havende nogen religion. De nyeste tal viser, at 8-10% ser 
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sig selv som værende ateister, og protestanterne er dem, der har mistet flest medlemmer til 

gruppen af ateister, hvilket til dels kan forklares ud fra forskellene på de to religioner. 

Katolicismen er en meget social og ’uselvstændig’ religion, hvilket afspejler sig i den almene 

katoliks tilgang til livet. Historisk set har det ikke været nødvendigt for den katolske befolkning 

at kunne læse biblen, for Guds ord blev videregivet af præstestanden. Den fungerede som 

bindeleddet mellem den almene befolkning og Gud og som rådgivere om etiske og moralske 

spørgsmål – en slags vejleder. Protestantismen er en mere individuel og selvstændig religion, 

hvor præstestanden ikke har samme stærke funktion som i den katolske kirke. Protestanterne 

blev opfordret til selv at kunne læse Biblen, hvilket også var et centralt element i Webers 

protestantiske etik, og de var derfor ikke afhængige af en præstestand, som fortolkede Biblen for 

dem. Det var heller ikke kutymen i den protestantiske kirke, at præsterne udtalte sig om etiske 

og moralske spørgsmål, da det var befolkningen selv, som skulle afgøre, hvad der var etisk og 

moralsk rigtigt og forkert (Harrison & Huntington, 2000;11).  Protestanterne er altså ikke på 

samme måde som katolikkerne afhængige af kirken og de kirkelige ritualer for at opbygge en 

fællesskabsfølelse og en religiøs og social identitet. Det er dermed nemmere for dem at ’bryde’ 

med kirken. Som nævnt var den protestantiske religion langt mere selvstændig og dermed mere 

individuel end den katolske, og det var derfor protestanterne selv, der tolkede de religiøse 

tekster. Dette gav dem mulighed for selv at finde ud af, om deres religiøse overbevisning 

bundede i en generel forestilling om Gud, eller om deres tro var mere spirituel og ateistisk.  

På trods af at der har været en stigning i tilslutningen til den ateistiske gruppe, identificerer 90% 

af befolkningen i Nordirland sig stadig med enten katolicismen eller protestantismen. For nogle 

har den religiøse identitet imidlertid et spirituelt indhold, og det indebærer sjældent eller aldrig 

nogen form for religiøs udøvelse (Mitchell, 2006;63). Selvom der har været en fremgang i 

gruppen af ikke-troende, har følelsen af at have et religiøst tilhørsforhold været stigende blandt 

den yngre del af befolkningen. I 2003 mente 88% af de unge i alderen 15-17 år, at de havde et 

tilhørsforhold til en specifik religion. Endvidere så hele 91% af de katolske og 88% af de 

protestantiske unge sig selv som værende en del af et religiøst fællesskab, og 70% af de katolske 

unge og 59% af de protestantiske unge følte, at deres religiøse identitet var mere betydningsfuld 

end deres nationale identitet (Mitchell, 2006;23). Dette kan muligvis begrundes med den 

religiøst adskilte uddannelse, som er karakteristisk for den nordirske nation, sammenholdt med 

det faktum, at det oftest er de yngre generationer, som har størst behov for en følelse af 

fællesskab og sammenhold. Denne følelse kan i Nordirland bedst opnås ved at identificere sig 

med en af de to religioner og dermed indgå i et religiøst fællesskab. Det er fællesskaber som 

disse, der er med til at afgrænse, hvem der er en del af egengruppen, og hvem der er en del af 

fremmedgruppen, og dermed også skabelsen af ’os og dem’-følelsen. De to religioner er derfor 
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stadig den overvejende kilde til adskillelse i det nordirske samfund, og ifølge ovennævnte 

undersøgelse vil det højst sandsynligt vedblive at være sådan. I hvert fald mente 86% af de 

adspurgte unge, at religion altid vil være den overvejende grund til, at de to fællesskaber har 

forskellig opfattelse af hinanden i Nordirland. Hvis dette er den generelle tendens i det nordirske 

samfund, vil man ikke kunne eliminere ’os og dem’-følelsen, og dermed heller ikke være i stand 

til at komme parallelsamfundene til livs. Det vil ganske enkelt ikke være muligt at afvikle 

adskillelsen i samfundet og dermed få løst konflikten.  

På baggrund af ovennævnte kan det derfor konkluderes, at religion spiller en afgørende rolle i 

konflikten, og de to fællesskabers holdning til religion er i høj grad påvirket af henholdsvis den 

katolske og den protestantiske kirke. Endvidere kan man på baggrund af den markante 

procentdel af unge, der mener, at religion vil vedblive at være den dominerende faktor i 

fællesskabernes opfattelse af hinanden, diskutere, hvorvidt samfundet er blevet mere eller 

mindre sekulariseret. Som skrevet i indledningen påstod Mitchell, at hvis konflikten var religiøs, 

ville den blive løst i takt med, at samfundet blev sekulariseret. Dette er imidlertid ikke sket, og 

det kunne derfor tyde på, at det nordirske samfund ikke går i retning af at blive mere 

sekulariseret, snarere tværtimod, hvis man inddrager statistiske undersøgelser. Det kunne derfor 

tyde på, at den nordirske ungdom tillægger religion en langt større betydning end den ældre 

generation. 

 

Religion og vold 

Religion og vold er ofte to ting, der hænger sammen, hvilket bl.a. ses ved, at konflikten i 

Nordirland adskiller sig fra andre europæiske konflikter ved dens markant voldelige omfang. 

Befolkningen har i historiens løb været berørt af krig, død og ødelæggelse. Forholdet mellem 

religion og nationalisme er intimt, idet begge appellerer til individets trang til at identificere sig 

med en bevægelse, der hæver sig over individet. Det får individer til at føle sig som en del af et 

fællesskab, der giver tryghed og samhørighed. Gruppementaliteten gør at folk er mere 

modtagelige over for brugen af vold, idet man følger fællesskabet (Armstrong, 1997;597), 

hvilket kan være en mulig forklaring på de unges indblanding i gadeuorden. De føler et tæt bånd 

til deres religion og det religiøse fællesskab og går derfor sammen som en stor gruppe. De kan 

dermed være mere tilbøjelige til at gøre oprør på den mere eller mindre voldelige måde. 

Når man analyserer samspillet mellem nationalisme og religion, er det ifølge Armstrong 

misvisende at antage, at de voldelige personer er dem, der er dårligere stillet. Det vil sige dem, 

hvis nationale, religiøse eller ethno-religiøse identiteter er blevet forkastet af de dominerende 

samfundskræfter. Det formodes ofte, at det er disse personer, der har størst tilbøjelighed til at 
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bruge vold, fordi nogle er medlemmer af hemmelige eller paramilitære organisationer, der ofte 

benytter sig af vold og terrorisme for at vælte den dominerende nationale og religiøse orden 

(Armstrong, 1997;597). Armstrongs tese viser sig at være yderst anvendelig på situationen i 

Nordirland, hovedsagligt fordi begge grupper på tværs af sociale skel deltager i voldelige optøjer 

og parader. Når det kommer til brugen af vold, er det er dog meget forenklet at sige, at det er 

protestanter mod katolikker. Det er mere passende at beskrive situationen som værende loyalister 

mod republikanere, altså de paramilitære, da det er de grupper, der anvender vold i deres politisk 

motiverede kamp (Santino, 2001; 20). 

Det kan dermed konstateres, at den voldelige konflikt er det mest åbenlyse aspekt ved den 

nordirske kultur. Den voldelige konflikt er det element, medierne betragter som havende størst 

nyhedsværdi i forbindelse med den nordirske kultur og derfor får tildelt mest mediedækning 

(Santino, 2001;100). Mange i den nordirske befolkning støtter ikke de paramilitære grupper i 

deres voldelige adfærd, men vold er blevet et svar, et forhandlingsværktøj og en trussel, som 

længe har været en etableret del af de paramilitæres repertoire i den offentlige debat i Nordirland 

(Santino, 2001;110). For at komme volden til livs prøver politikerne gennem lovgivningen og 

forskellige aftaler at påvirke den nordirske befolkning og dermed også de paramilitære grupper 

oppefra. Men når befolkningen tyr til voldelige aktioner f.eks. pga. de politiske beslutninger, 

påvirker de det politiske liv nedefra. Det er med andre ord både en top-down påvirkning, som 

konstruktivisterne hævder, og en bottom-up påvirkning i henhold til etnosymbolisterne.  

 

Selvom den katolske kirke i Vesteuropa stadig er politisk aktiv har den ikke siden Anden 

Verdenskrig været dybt involveret i etniske uroligheder, og er i det nordirske tilfælde da også 

imod brug af vold (Armstrong, 1997;603). Ganske vist har alle årene med fanatisk religion 

opildnet nogle nationale bevægelser til vold, men både den protestantiske og katolske kirke tager 

i dag afstand fra brug af vold (Armstrong, 1997;605). Der er i det hele taget en generel 

afstandstagen til vold og attentater, der ofte er vilkårlige overfald på den offentlige orden. Disse 

angreb har i de seneste år vækket intens afsky (Armstrong, 1997;597). En undtagelse er de 

fundamentalistiske paramilitære grupper, som stadig tyr til vold, hvilket senest førte til 

bombningen af en katolsk politimand i byen Omagh i april 2011 (The Irish Times). Vold er som 

nævnt et betydeligt element i den nordirske historie, og medierne har en tendens til kun at 

interessere sig for de voldelige historier, som opretholder eller skaber stereotyper og dermed 

udstiller den nordirske befolkning som en gruppe af voldelige mennesker i en håbløs situation 

(Santino, 2001;99). 
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Dette har ført til yderligere frustration i den nordirske befolkning fordi konflikten og volden i de 

internationale medier er blevet synonym med landet Nordirland.  

 

Religion og politik 

Ifølge Mitchell har religion en stor politisk betydning. Dette kan forklares på baggrund af fem 

overlappende aspekter. Det er imidlertid kun de første tre aspekter som vil blive behandlet i dette 

speciale; 

• Religion er en integreret del af magtforholdene i Nordirland, fordi kirkerne fortsat 

samarbejder med politikere for at repræsentere de to holdninger, den katolske og den 

protestantiske. 

• Religion er et af de dominerende aspekter i afgrænsningen af befolkningen gennem den 

sociale adskillelse. 

• Religion gør det muligt for fællesskaberne internt at opdele samfundet i, medlemmer af 

egengruppen og medlemmer af fremmedgruppen.  

Mitchell mener, at de forskellige aspekter forstærker andre dimensioner af de sociale forskelle, 

så som etnicitet og ulighed, og dette er grunden til, at religion har så stærke rødder i den politiske 

kultur og den nordirske struktur. Selv om hun mener, at religion spiller en afgørende rolle i 

konflikten, så er det ifølge hende en mangelfuld analyse af konflikten at hævde, at konflikten i 

Nordirland er en religiøs konflikt (Mitchell, 2006;1). Religion har en afgørende indvirkning på 

dannelsen af gruppeidentitet og på afgrænsningen af den sociale adskillelse gennem religiøse 

ritualer, værdier og idéer, som er med til at konstruere forestillingen om én selv og andre i en 

usikker og splittet politisk situation. Religion er dermed både med til at definere top-down 

forbindelsen mellem kirkerne og den politiske magt og bottom-up forbindelsen ved at skabe den 

sociale identifikation og konstruere fællesskaberne.  

Fordi religion fortsat har betydning for at skabe den sociale identitet, har kirkerne en vedvarende 

social indflydelse. Der skabes et gensidigt forhold mellem religion og politik samt mellem 

befolkningen og den religiøse og politiske struktur (Mitchell, 2006;2).  

Mitchell mener dermed, at de religiøse institutioner er magtfulde aktører, som er med til at 

konstruere et fjendebillede af den anden part, da de er medvirkende til at skabe den omfattende 

’os og dem’-holdning. De har opildnet til, at befolkningen ser deres forskelligheder og sætter 

dem op mod hinanden (Mitchell, 2006;14). Mitchell sætter derfor fokus på eliten og mener, at 

det netop er de magtfulde religiøse institutioner, der hidser folket op med blandt andet myter, 

symboler og historiske begivenheder for at konstruere det miljø og de modsætningsforhold, der 
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er fordelagtige for deres egen sag. Ved at vedholde modsætningsforholdene står både kirkerne og 

de politiske partier stærkt og har stor indflydelse.  

Mitchell mener altså, at der er en klar forbindelse mellem religion og politik, og at der i den 

forbindelse er to ting, som falder i øjnene: 

For det første er der et stærkt forhold mellem religiøst tilhørsforhold og offentlig politik. Dette 

ses tydeligt, idet størstedelen af nordirerne opfatter deres politiske identitet og religiøse 

tilhørsforhold som mere eller mindre sammenfaldende (Mitchell; 28+29).  

For det andet følger dem, der ser sig selv som værende ateister, ofte det politiske mønster, som 

deres oprindelige religiøse fællesskab følger. Se hertil bilag 5 om politisk tilhørsforhold. 

 

Ved at sammenholde Mitchells holdning om religions betydning med de andre teoretikere 

vurderes det, at Mitchell har en anden opfattelse af religion og dens betydning end Weber, 

Støvring og Smith. Dette begrundes ud fra det faktum, at hun bl.a. mener, at den anvendes af den 

religiøse elite til at skabe konflikt og mistillid ved bl.a. at propagandere over for befolkningen. 

Hun mener, at kirkerne har så stor en indflydelse og magt, også politisk, at de er med til at 

konstruere deres menigheds opfattelse af sig selv og hinanden. Dette er især udbredt i den 

katolske kirke, som er væsentlig mere involveret i det katolske samfund end den protestantiske 

kirke er i det protestantiske fællesskab. Dette begrunder Weber med, at det i den protestantiske 

tro er det enkelte individs opgave at kunne læse og dermed også fortolke Biblen, hvilket er en af 

grundene til, at de protestantiske præster ikke har lige så stor mulighed for at påvirke deres 

menighed som den katolske (Harrison & Huntington, 2000;11). 

Teoretikerne har altså forskellige holdninger til religions betydning for konflikten, men Mitchell 

er den eneste, der sætter fokus på eliten og de religiøse institutioner, som har konstrueret ’os og 

dem’-holdningen ved at anvende myter, symboler og historiske begivenheder til at fastholde 

splittelsen og fjendtligheden imellem de to grupper. Etnosymbolisterne vil forklare eliten magt 

med, at det er lykkedes dem at sætte grupperne op imod hinanden, ved at tager fat i religiøse 

træk, som ligger i historien, og som folk kender. De mener altså, at eliten anvender ting, som 

ikke er konstruerede, men som har rødder i traditioner og erfaringer, til at konstruere en 

situation, de finder nødvendig for at kunne nå deres mål(Mitchell, 2006;3). 

Religions betydning er ifølge Mitchell imidlertid ikke konstant, men vil variere både for den 

enkelte og for fællesskabet og enten stige eller falde i intensitet alt afhængigt af 

samfundsforholdene. Når samfundet oplever politisk stabilitet, vil religion være mindre relevant 

og betydningsfuld, men den vil fortsat ulme under overfladen og være klar til at blusse op, når 

stridigheder og uroligheder atter præger samfundet – som tilfældet er med Nordirland. 
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Som nævnt mener hun ikke, at konflikten kan forklares på baggrund af religion alene. Der er et 

system af forskellige forhold, som forstærker hinanden og er med til at forklare konfliktens 

kerne. Der er ifølge Mitchell tre niveauer som kan kædes sammen: 

1. En struktur, som bygger på idéen om et overherredømme 

2. Afhængighed og ulighed 

3. En tendens til offentlig adskillelse 

Befolkningen blev således først opdelt i ’kategorier’ som katolik/protestant, bosætter/indfødt mv. 

Denne opdeling er blevet forstærket med tiden, og der er blevet skabt et solidt 

modsætningsforhold på baggrund af de sociale forhold (Mitchell, 2006;3). I Nordirland har det 

haft indflydelse på den enkeltes økonomiske situation, den demografiske fordeling og adgang til 

magt og indflydelse i samfundet. Protestanterne har historisk set været den dominerende gruppe i 

det nordirske samfund, og katolikkerne har været de underlegne hvilket har skabt ulighed og 

dermed også offentlig adskillelse (Mitchell, 2006;4). Mitchell mener dermed, at konflikten kan 

forklares ud fra forskellige faktorer. som ikke begrænser sig til religion, men også inkluderer 

kultur, politik og økonomi (Mitchell, 2006;8).  

Som nævnt mener Mitchell, at religion spiller en stor rolle, fordi den er en integreret del af 

magtforholdene i Nordirland, og derfor spiller kirkerne også en betydningsfuld rolle i 

konstrueringen af deres menigheders identitet samt i deres opfattelse af politiske, sociale og 

samfundsrelaterede problemstillinger. Det er bl.a. på baggrund af denne opfattelse, at Mitchell 

mener, at de religiøse tilhørsforhold stadig er den dominerende kløft i Nordirland (Mitchell 

2006; 33-34). Den protestantiske og katolske kirke har mange identiske, men også mange 

forskellige funktioner i det nordirske samfund, og dette er med til at definere kirkernes og 

dermed også religions rolle i samfundet. På trods af den officielle adskillelse mellem kirke og 

stat har kirkerne stadig en stor indflydelse.  

 

Det må dog hertil tilføjes, at størstedelen af de politiske partier i Nordirland ikke har et åbenlyst 

religiøst etos eller medlemskab, bortset fra det unionistiske parti DUP. Se bilag 4 for at få en 

oversigt over de forskellige politiske partier i Nordirland. Kirkerne dikterer ikke partipolitikken, 

men arbejder sammen med partierne for at fremme den traditionelle katolske eller protestantiske 

mening. Begge parter drager dermed nytte af samarbejdet, idet partierne opnår legitimation og 

kirkerne opnår indflydelse (Mitchell, 2006;138). Det er som sådan ikke teologi eller religiøs 

praksis, der er politisk vigtigt, men mere hvordan disse er blevet brugt til at konstruere og 

påvirke den politiske kultur (Mitchell, 2006;139). På baggrund af dette vil konstruktivisterne 

konkludere, at religion anvendes oppefra og ned (top-down), ved at den religiøse elite tvinger 

deres ideologi ned over samfundet. Kirkerne er magtfulde aktører, og de forsøger at indprente 
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deres meninger på de sociale og politiske relationer i samfundet (Mitchell, 2006;40). I 

Nordirland ser det imidlertid mere ud til at forholde sig sådan, at forholdet mellem folket og 

kirken bedst kan beskrives som værende gensidigt afhængigt frem for oppefra og ned, hvilket er 

i overensstemmelse med den etnosymbolske teori. 

Kirkerne spiller i Nordirland en betydelig rolle i forbindelse med identitetsdannelse og politik. 

Religion er et af de vigtigste elementer i konflikten, og derfor er kirkerne vigtigt aktører i 

samfundet.  

 

Kirkerne 

Den katolske kirke 

Den katolske kirke har ikke været involveret på samme måde som den protestantiske med 

hensyn til gejstlige politikere. Deres plads i den politisk nationalistiske strømning har imidlertid 

givet dem en enestående position, hvorfra de har kunnet promovere katolske værdier og lære. 

Kirken er ofte blevet presset til at spille en politisk rolle i Nordirland, fordi det har været den 

institution, som bedst kunne tilvejebringe stabilitet og sammenhæng i det katolske fællesskab. 

Denne rolle var i mange år uofficiel, men i det 19. århundrede blev kirken en permanent deltager 

i den politiske sfære, da den støttede op om kampagnerne om katolsk frigørelse og selvstyre 

(Mitchell, 2006;41). Kirken spiller stadig en vigtig politisk rolle, heriblandt inden for 

partipolitik, politisk mægling, erklæringer og udtalelser. Den har løbende udtrykt sine meninger 

og fortolket den politiske situation i Nordirland, men det er ikke kutyme, at præsterne bevidst 

promoverer hverken den ene eller den anden form for partipolitik. På trods af dette har præsterne 

været vedholdende i deres repræsentation af det katolske fællesskab og mægling med 

udefrakommende. Konstruktivisterne vil argumentere for kirkens betydelige rolle ved at påstå, 

at den katolske kirke bruger en top-down påvirkning, hvor den præger den katolske befolkning. 

Religion anvendes derfor ifølge Mitchell ofte oppefra og ned ved at betydningsfulde grupper, 

f.eks. de religiøse institutioner og den protestantiske elite, tvinger deres ideologi og tanker ned 

over samfundet og menighederne. Dette betyder altså, at det ikke kun er den protestantiske elite, 

der er med til at præge samfundet og identitetsdannelsen men også de politiske institutioner 

spiller en stor og magtfuld rolle.  

Politisk set er den katolske kirkes engagement i Nordirland i nationalistisk partipolitik minimal, 

men ideologisk set er den tættest på SDLP, jf. bilag 4 for uddybende beskrivelse af de politiske 

partier. Det tætte forhold har eksisteret siden partiets grundlæggelse i 1970, og de to parter er 

engageret i de samme organisationer og støtter samme formål. SDLP har imidlertid gjort sig 

store anstrengelser for at optræde som et sekulært parti og har afvist ethvert formelt forhold til 

kirken. På baggrund af konflikten taler de dog samme sag og arbejder sammen om bestemte 
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spørgsmål eller områder. Deres forhold er ikke ideologisk, men baseret på praktisk samarbejde. 

Sinn Féins forhold til kirken har været mere flygtigt, men der har været gentagne forsøg på 

samarbejde (Mitchell, 2006;42). Den katolske kirke har derfor altid haft et tæt forhold til de 

politiske strømninger, men den har aldrig medvirket til radikal republikansk politik eller IRA 

aktiviteter, og den katolske kirke har hele tiden fordømt det moderne IRA og dennes metoder 

(Mitchell, 2006;43). Det må dog siges, at trods fordømmelse af radikale bevægelser, har deres 

medlemmer sjældent været fuldstændig isoleret fra det religiøse fællesskab (Mitchell, 2006;44). 

Ud over at forhandle med politikere og statslige aktører forsøger kirken også at tilvejebringe 

lederskab i deres fællesskab gennem fortolkning af den politiske situation. En af kirkens 

vigtigste roller er deres fortolkning af forholdet mellem katolikkerne og den nordirske stat. 

Kirken fortsætter med at komme med politiske udtalelser, tale deres folks sag, forhandle på 

deres vegne og tilvejebringe politisk ledelse. Kirken talte mod de uretfærdigheder, som det 

katolske samfund var udsat for, men meget er ændret siden, og nu foretrækker mange gejstlige 

at spille en sekundær rolle, hvor de fortolker politik, støtter Påskeaftalen og ikke at blive 

involveret i stridigheder. Kirkelige udtalelser og repræsentation har imidlertid stadig vigtige 

symbolske betydninger, idet de fastholder indtrykket af, at kirken stadig er en central talsmand 

for sit folk. 

Den katolske kirke er ikke kun aktiv inden for det politiske liv. Den spiller også en afgørende 

rolle i organiseringen af det sociale liv. Fordi katolikkerne som et mindretal levede i en stat, der 

var ledet af flertallet, og hvor de ofte blev nægtet adgang til mange ting, fik kirken en afgørende 

rolle. Der blev oprettet adskillelige netværk af hospitaler, sportsorganisationer, medier og 

uddannelsesinstitutioner (Mitchell, 2006;46). Derfor har kirken også i dag en stærk 

tilstedeværelse i uddannelsessystemet i Nordirland. De fleste katolske børn uddannes i katolske 

skoler og kun omkring 4% uddannes på integrerede skoler. Den katolske lære bliver formidlet 

gennem religiøs undervisning, og lærerne forbereder børnene til konfirmation. Bekymringer om, 

at der ikke ville blive sørget tilstrækkeligt for disse aspekter, er grunden til kirkens fortsatte 

insisteren på, at isoleret undervisning er at foretrække. Ud over uddannelse, er kirken også 

engageret i velgørenhed og tilbyder bl.a. ægteskabsrådgivning og graviditetsrådgivning 

(Mitchell, 2006;47).  

 

Den protestantiske kirke 

Inden for protestantismen er der i modsætning til katolicismen en stærk tradition for gejstlig 

deltagelse i partipolitik. De gejstlige deltager ikke i diskussioner om større forfatningsrelaterede 

spørgsmål, men de udtaler sig om kulturelle sager som f.eks. parader. Politikkerne drøfter ikke 
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offentligt politiske spørgsmål med religiøse ledere, men de bliver oftest konsulteret i forbindelse 

med vigtige politiske spørgsmål. Der er en vigtig grænsedragning mellem faktisk indblanding i 

beslutningstagningen og den mere sekundære rolle, hvor de konsulteres og udtaler sig.  

Den protestantiske kirkes rolle i politik er simpel. I den nordirske konflikt er kirkens 

overvejende bekymring at placere sig i den politiske strøm og repræsentere dens eget fællesskab, 

tilbyde støtte og politisk empati for netop deres medlemmer. Overlappet mellem religiøst og 

politisk ’mandskab’ findes derfor blandt alle protestantiske kirker og har omfattet en dannelse af 

politiske meninger, lederskab, fællesskabsaktivisme samt deltagelse i unionistisk og loyalistisk 

partipolitik. Som udgangspunkt har protestantiske gejstlige været tilhængere af de unionistiske 

strømninger, UUP og DUP, og ligesom den katolske kirke har den protestantiske kirke også 

været involveret i politisk mægling, rådførelse og repræsentation af deres fællesskab. Den mest 

populære protestantiske gejstlige er Ian Paisley, som tidligere har samarbejdet med paramilitære 

grupper. Ian Paisley er et perfekt eksempel på gejstligt engagement i partipolitik, idet der er et 

tæt forhold mellem den konservative evangeliske frie presbyterianske kirke, som blev grundlagt 

i 1951, og DUP, som blev grundlagt i 1971 af Ian Paisley, hvor størstedelen af DUP aktivisterne 

tilhører den frie presbyterianske kirke (Kinealy, 2010;31).  

Grundet kirkens engagement i politik spiller den protestantiske kirke, ligesom den katolske 

kirke, en aktiv rolle i politisk mægling. Under ’The Troubles’ og efter Påskeaftalen blev flere 

kirkelige ledere rådført og involveret i vigtige politiske spørgsmål. De forsøgte at skride ind og 

repræsentere det protestantiske fællesskabs meninger. Der er dog delte meninger om politik 

blandt de forskellige ’underkirker’, og de har selvstændigt taget sig af visse aspekter. 

Fragmenteringen inden for den protestantiske kirke betyder således, at der ikke er en klart 

defineret kilde, der tager sig af den politiske mægling, og der er derfor en generel konkurrence 

om, hvem der skal tale for det protestantiske fællesskab. Den protestantiske kirke har imidlertid 

ikke haft lige så meget succes som den katolske kirke i politisk rådførelse. Dette begrundes med, 

at den protestantiske kirke hovedsagligt appellerer til middelklassen. De fleste brændpunkter 

ligger i de dårligt stillede områder i Nordirland, og kirken er ikke veludstyret nok til at nå disse 

grupper. En anden begrundelse er, at kirken ikke er indkapslet i det daglige liv på samme måde 

som den katolske kirke. Selvom den protestantiske kirke ikke spiller en lige så stor rolle i det 

daglige liv, har den stadig afgørende betydning for dens menighed. Den forsøger at bibeholde sit 

omdømme ved at tale om problemer, der berører unionisterne, og opretholde deres bånd til den 

traditionelle protestantiske ’kulturelle politik’. En af måderne, hvorpå de gør dette, er gennem 

deres prædiken. I dag er den på ingen måde politisk i sin natur, men prædikestolen er stadig et 

vigtigt medie, når der skal tales om visse politiske spørgsmål. Det er op til den enkelte præst, 
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hvad indholdet af prædikenen skal være, og dermed også hvilket politisk spørgsmål der skal 

diskuteres, og hvilke politiske råd der skal gives (Mitchell, 2006;53).  

Ligesom den katolske kirke har den protestantiske kirke spillet en stor og vigtig rolle i 

fællesskabets sociale og økonomiske liv. Den har hjulpet med at arrangere sociale aktiviteter 

som kirkekor, mødregrupper, sports- og indsamlingsarrangementer. I modsætning til den 

katolske kirke har den protestantiske ikke nogen skoler, der er ledet af den protestantiske kirke. I 

dag sidder gejstlige protestanter i skolebestyrelser og er repræsenteret i uddannelses- og 

biblioteksbestyrelser, men det er almindeligt kendt, at de protestantiske kirker ikke spiller en så 

aktiv rolle som den katolske kirke i det sociale og økonomiske liv (Mitchell, 2006;55).    

 

Som nævnt har de to kirker mange identiske roller i samfundet. De involverer sig både i det 

politiske og sociale liv, og deres vigtigste rolle er at fremme deres menigheders interesser. Dog 

har den katolske kirke en større grænseflade og et stærkere forhold til deres menighed end den 

protestantiske, og det vurderes derfor, at der er en større top-down påvirkning inden for den 

katolske kirke end den protestantiske kirke.   
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Konfliktens kulturelle aspekter 

Begrebet kultur bruges til at referere til et helt samfunds ’way of life’: Dets værdier, vaner, 

symboler og menneskelige forhold. Altså defineres kultur som rene subjektive udtryk som 

værdier, holdninger, tro, orienteringer og underliggende antagelser, der er gængse blandt folk i et 

samfund (Harrison & Huntington, 2000;xv). 

Trods de forskellige kulturer er der i hverdagen i Nordirland generel respekt for hinanden. Folk 

fra Ulster er generelt glade, hjælpsomme og høflige, men den opdeling, som bliver omtalt både 

her og i medierne, undgås i daglig samtale. Det betragtes som uhøfligt at snakke om emner, som 

omhandler religiøse tilhørsforhold eller andre ting, der kan sætte fokus på denne deling, og man 

spørger ligeledes aldrig en anden person om, hvilken trosretning den tilhører. Dette kan ofte 

afkodes via bopæl, navn eller kaldenavn, hvilke aviser man læser, eller hvilket sportshold man 

holder med. Disse elementer er alle med til at betegne ens identitet (Santino, 2001;61). Det 

betragtes som værende meget upassende at tale om politik i selskaber, hvor der er både 

katolikker og protestanter til stede (Santino, 2001;62). 

 

Smiths analyseniveauer 

For at vurdere og analysere, hvilken betydning de kulturelle aspekter har på konflikten, har 

specialet inddraget to af Smiths tre analyseniveauer. 

Analyseniveau 2 – ’folkets’ religiøse skikke og overbevisninger iht. nationalidentitet 

I henhold til analyseniveau to sættes der i specialet fokus på folkets religiøse skikke, 

overbevisninger og definitionen af deres nationale identitetsfølelse.  

Ser man på nationalidentiteten i Nordirland vurderes det, at Nordirland mangler kulturel 

sammenhængskraft. Landet er splittet imellem de to religiøse grupper og kan som helhed ikke 

betragtes som en homogen befolkning (Santino, 2001;2). 

I Nordirland møder man et splittet og opdelt samfund, hvor de to sider manifesterer deres 

eksistens, identitet og politiske position gennem simple, men farverige demonstrationer som 

f.eks. vægmalerier, flag, parader, malede kantsten og bålafbrændinger (Santino, 2001;2). Denne 

symbolisme omhandler oftest krig og død samt fred og liv (Santino, 2001;24). Vægmalerierne 

tilkendegiver den etniske og politiske sammensætning af et nabolag eller en by, og de viser 

befolkningen, hvilket område de befinder sig i (Santino, 2001;37). Symbolerne er derfor med til 

at bevare opfattelsen af splittelse (Santino, 2001;40). Endvidere overlapper dekorationer, 

festivaler, fejringer og politik hinanden. Det at spille traditionel irsk musik, deltage i en 

trommekonkurrence mv. er alle politiske handlinger, bevidst eller ej. Disse elementer er meget 
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politisk ladet, idet de er manifestationer, der viser social og politisk identitet, hvilket religiøst og 

etnisk fællesskab man tilhører, og hvilken historisk baggrund denne handling har for ens 

tilhørsgruppe (Santino, 2001;24). 

Samtidig opfattes livet af mange som et ’nul-sums-spil’, hvilket vil sige, at hvis den ene gruppe 

offentligt viser deres kunst, ses det som et nederlag for den anden gruppe. ’Vinder’ den ene 

gruppe lidt, ’taber’ den anden lidt. 

 

Analyseniveau to lægger endvidere vægt på folkets religiøse skikke og overbevisninger. Her er 

især religiøse minder og nationale myter effektive, fordi de forbinder generationer ved at hævde, 

at solidaritet opstår ved at dele fælles skæbne (Armstrong, 1997;597). Det er gennem det 

religiøse fællesskab og de religiøse elementer, at der bliver skabt en fællesskabsfølelse, som gør, 

at befolkningen inden for det specifikke fællesskab bliver forbundet med hinanden på tværs af 

generationerne. De religiøse elementer som skikke, traditioner, minder og myter er forskellige 

fra kirke til kirke. Ud fra dette kan man i henhold til Smiths teori om ethnier udlede, at der er to 

ethnier i Nordirland, og at forskellene i samfundet er med til at skabe splittelse. 

 

Analyseniveau 3 - nationens hellige besiddelse  

Under analyseniveau tre beskriver Smith de fire forskellige besiddelser: etnisk udvælgelse, 

helligt territorium, ethno-historie samt national opofrelse. Ved at anvende disse besiddelser på 

Nordirland kan man udlede følgende: 

 

Etnisk udvælgelse 

Etnisk udvælgelse ses tydeligt i Nordirland, idet landet er opdelt i to religiøse grupper, der begge 

ser deres egen religion som den rette og dermed den anden parts som værende forkert. I tidens 

løb har det engelske kongedømme valgt at opfordre protestanter til at overtage dele af den irske ø 

for dermed at undertrykke den katolske tro og udvide religions ’rige’ gennem territoriel 

erhvervelse (Lütken, 2002;22). Det er dermed den protestantiske elite, som op gennem historien 

har været med til at påvirke den etniske udvælgelse og protestanternes følelse af at udgøre det 

’valgte folk’. Katolikkerne mener, at de på baggrund af historien er det ’udvalgte folk’, da de 

beboede øen, længe før de protestantiske bosættere indvandrede. Opfattelsen af at være ’det 

udvalgte folk’ er med til at skabe en fællesskabsfølelse internt i gruppen, men det skaber også en 

splittelse eksternt, fordi de to grupper hver især ser sig selv som ’det udvalgte folk’.  
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Territorium 

Kravet på nationens territorium samt retten og magten til det har været et tilbagevendende 

problem i Nordirland (Santino, 2001;16). Mange, herunder Santino, mener, at konflikten i bund 

og grund er territoriel, den konflikten omhandler de to nationaliteters kamp om retten til det 

nordirske territorium (Santino, 2001;129). Dette er etnosymbolisten Armstrong til dels enig i, 

idet han mener, at den grundlæggende identifikation sker ud fra geografiske skel. Hvis man 

udelukker territorium som identifikationsfaktor, vil begrebet etnicitet blive mere indviklet og 

også inkludere elementer så som klasse og religion (Armstrong, 1982;142). 

Eftersom øen set altid har været katolsk, mener katolikkerne, at landet er deres. De føler en 

berettigelse til landet, fordi protestanterne overtog det med magt og fratog katolikkerne deres 

land. Derimod mener protestanterne, at de har retten til landet, fordi de har fået det tildelt af det 

engelske kongedømme. Begge parter mener altså, at de har ret til landet, fordi det indeholder 

hellige kvaliteter, og for begge til en hvis grad er deres nationers vugge, hvor deres forfædre og 

nationale patrioter ligger begravet. Det er dér de store slag er udkæmpet, og det er dér folket har 

boet i mange generationer (Smith, 2000;806). 

 

Ethno-historiske aspekter 

I henhold til det ethno-historiske aspekt vurderes det, at begge grupper har historiske elementer 

og traditioner, som de værner om. I nogle tilfælde kan disse elementer være de samme i begge 

lejre, men have hver sin betydning og konnotation (Santino, 2001:8). Samtidig er der visse 

former for normer og adfærd, der er de samme på tværs af de to grupper. Eksempelvis bruges der 

i begge lejre både bålafbrændinger, parader, flag, personlignende dukker og bannere. Mange i 

Nordirland mener derfor, at de to grupper er meget ens, fordi de bruger de samme traditionelle 

måder at udtrykke sig på (Santino, 2001;104). Samtidig har de to grupper f.eks. stærke fælles 

referencerammer som f.eks. slaget ved Boyne og Bloody Sunday.  

 

National opofrelse – fortidens betydning 

I forhold til national opofrelse har de to grupper en tendens til at leve i fortiden (Santino, 

2001;7). Begge grupper bruger fortiden til at tale om nutiden (Santino, 2001;8), og netop 

etnosymbolisterne mener, at forholdet mellem fortid, nutid og fremtid er en vigtig faktor i 

dannelsen af en national identitet. De betragter derved historien over en længere periode, la 

longue durée, som værende et vigtigt element i enhver nation. Det er her traditioner, erfaringer 

og forestillinger om en fælles identitet vokser frem (Smith 2003;84). De historiske kampe, der 

konstant refereres til, er forbundet til mere nutidige begivenheder, og de bliver alle brugt retorisk 
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og metaforisk til at tale om, beskrive, forklare og placere folk i en ofte frustrerende og 

forvirrende nutid, som de ikke har skabt, og i hvilken de i stigende grad føler sig magtesløse. 

 

Historiens og symbolernes betydning 

Symboler og deres brug kan opfattes som en form for kommunikation, idet tegn såsom symboler 

tilkendegiver et budskab, der enten signaleres fra en gruppe til en anden eller internt i en gruppe.  

Armstrong mener, at symboler ofte bliver skabt enten gennem generationer eller århundreder, før 

de bliver brugt til at kommunikere et budskab med. Symbolernes overlevelse er ifølge 

Armstrong vigtigtigere end deres fortidige oprindelse. Det, at symbolerne har varet ved så længe, 

er med til at skabe en form for mystik omkring dem (Armstrong, 1982;144-145). Denne mystik 

er med til at vække fællesskabernes bevidsthed om deres fælles skæbne og det kan ud fra dette 

myte-symbolske perspektiv det konstateres, at den fælles skæbne vækker følelser hos en gruppe 

bl.a. ved at lægge vægt på solidaritet i spejlingen med fremmedgruppen samt ved at fremhæve 

begge gruppers karakteristiske træk og forskelle (Armstrong, 1982;145).  

Det faktum at historiens referencer til symboler og myter 

bestrider hinanden, ses især i Nordirland. Befolkningen 

henviser til forskellige historiske begivenheder og 

symboler som retfærdiggørelse for nutidens realiteter og 

handlinger, og nogle historiske begivenheder har for de to 

grupper diametralt modsatte fortolkninger (Santino, 

2001;8). Et eksempel på dette er bålafbrændingerne den 

12. juli, som protestanterne ser som værende en fejring af protestantismens sejr over 

katolicismen, hvorimod katolikkerne ser det som en hån mod dem og deres tro (Santino, 2001;6). 

Yderligere dyrker begge grupper forskellige symboler og ceremonier. Symbolernes rolle er at 

sammenfatte de kvaliteter, som nationen indeholder og vække en følelse i befolkningen. Det 

afgørende i anvendelsen af symboler er den kraft, betydningen har for det specifikke folk. Smith 

går så langt som til at sige, at en nations mangel på symboler som eksempelvis 

mindehøjtideligheder, monumenter og mindesmærker er et nationalt underskud, da det er denne 

symbolik, der er med til at forene medlemmerne i nationen (Smith, 2003;20). Symbolerne 

blander forskellige følelser, både stolthed og ærefrygt, ære for og tab af deres kære eller martyrer 

og et ønske om ikke at ville glemme heltemod og den indsats, de har ydet for fællesskabet. 

Derfor ses forskellige elementer som en form for helligelse af de afdøde helte og martyrer. 

Blandt andet flages der med sorte flag for at vise, at nogle er blevet skudt af en britisk soldat 

(Santino, 2001;3), de paramilitære grupper foretager store og ulovlige processioner for faldne 

                       Malede kantsten 
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kammerater (Santino, 2001;15), store vægmalerier afbilleder martyrer og historisk vigtige 

personer som helte (Santino, 2001;36-41). 

Yderligere mener Santino, at et ordentligt studie af konflikten i Nordirland kræver et nærstudie 

af de forskellige offentlige tegn så som flag, bålafbrændinger, parader etc. Han konkluderer, at 

visuelle rituelle udfoldelser er en yderst vigtig del af den nordirske identitet, idet begge grupper 

udtrykker sig meget visuelt gennem vægmalerier, bannere eller flag (Santino, 2001;86). De 

bruger disse tegn og symboler til at vise holdninger, tilhørsforhold og territorielle grænser. 

Santino lægger især vægt på symbolernes tydelighed ved hans ankomst til Nordirland i 1991, og 

deres markante betydning i forhold til adskillelsen i samfundet. Ifølge Santino er der to sider i 

debatten om national identitet igennem sådanne offentlige udfoldelser.  Dette begrundes med, at 

der i Nordirland ofte refereres til termen de ”to traditioner”, som anvendes bredt om den britiske 

og irske historie og arv (Santino, 2001;1). Vægmalerierne og de malede kantsten sammenfatter 

og indkoder disse troskaber i deres farvevalg, 

idet røde, hvide og blå farver refererer til den 

britiske unions flag og betyder, at 

tilhørsforholdet hovedsageligt er unionistisk. 

Grøn, hvid og guld refererer til den irske 

republiks flag, og områder med disse farver er 

derfor nationalistiske. Der er mange forskellige 

typer vægmalerier, men de fleste repræsenterer 

enten den ene eller den anden side. Malede 

kantsten og bygninger i en af de to flags farver 

kan være en dekoration til en af sommerens 

festivaler, men kan også være en del af deres fællesskabs specifikke tradition. Det er imidlertid 

samtidig et tegn til folk om, hvor de hører til, og afhængigt af øjnene, der ser, kan det enten være 

velkommende eller provokerende. Selvom disse vægmalerier ikke afhænger af årlige 

arrangementer, bliver de ofte malet, repareret og genopfrisket hvert år, især billeder af Kong 

William. Vægmalerier varierer i deres motiv, både i protestantiske og katolske kvarterer, nogle 

viser paramilitære figurer der er maskerede og bevæbnede med automatvåben og andre afbilleder 

historiske personer. Og selvom et vægmaleri af Kong William af Oranje ikke symboliserer det 

samme som en paramilitær soldat, viser selv den mindste tilstedeværelse af symboler, at man 

befinder sig i enten et nationalistisk eller unionistisk kvarter (Santino, 2001;36). Vægmalerierne, 

som ofte kombinerer specifikke verbale beskeder vedrørende nationalitet og territorium med 

                            Politisk vægmaleri 
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billeder, tilkendegiver den etniske og politiske sammensætning af kvarteret eller byen. Samtidigt 

se de en bekendtgørelse af, hvor man befinder sig (Santino, 2001;37+40).  

Støvring tilføjer, at flag har en stor symbolsk betydning. Han mener således, at et symbol som et 

flag ofte ses i områder, hvor et betydeligt antal mennesker vil blive stødt over dets 

tilstedeværelse. Dette betyder, at elementer såsom flag og andre dekorationer i Nordirland bliver 

brugt som et hånende element af foragt og magtposition og er med til at bevare opfattelsen af 

splittelse (Santino, 2001;40). Lige meget hvor man færdes, ser man disse symboler, som i sig 

selv er smukke dekorationer, men som i den historiske kontekst er meget stærk ladet (Santino, 

2001;40). 

 

Symboler kan bruges til at samle en gruppe eller en befolkning, og dette er også tilfældet i 

Nordirland. Dog er brugen af symbolerne yderst tvetydig, og i Nordirland bruges symboler både 

til at samle de religiøse grupper om deres tro, og den anvendes i stærk modsætning hertil, også til 

at skabe splittelse imellem de religiøse grupper. Symbolerne bruges til at holde splittelsen ved 

lige ved at bevare de to parallelsamfund og dermed også fortidens konflikter. Det står i stærk 

kontrast til både Smith og Hobsbawm, som begge mener, at symboler skal forene befolkningerne 

og ikke splitte dem. Hobsbawm lægger stor vægt på de konstruerede symboler og traditioner, 

som er skabt af eliten, og som skal være med til at integrere befolkningen i det konstruerede 

fællesskab gennem en top-down påvirkning (Smith, 2003;114). Smith lægger derimod vægt på 

en nyfortolkning af de historiske symboler, og mener derfor ikke, at der er tale om symboler 

konstrueret af en elite. Ifølge både Smith og Hobsbawm skal symboler forene og ikke splitte, 

men splittelsen stikker imidlertid meget dybt i det nordirske samfund og kan derfor være svær at 

gøre op med(Smith 2003: 33). Problemet er, at det ikke har været muligt for eliten at konstruere 

fælles symboler. Samtidigt er de symboler, der bliver nyfortolket, unikke for det specifikke 

fællesskab og bliver derfor også nyfortolket af det specifikke fællesskab. Eksempelvis bliver 

farverne fra Union Jack genanvendt i det protestantiske fællesskab og farverne i det irske flag 

bliver anvendt i det katolske.  

 

Yderligere kan det udledes, at gamle symboler i Nordirland nyfortolkes af de forskellige grupper 

for at passe ind i deres nuværende værdier og ideologier. De gamle symboler bliver derfor sat ind 

i en ny politisk kontekst (Santino 2001; 16&18). Eksempelvis mener Hobsbawm, at de 

konstruerede symboler er en nøje planlagt strategi fra elitens side, en slags social manipulation, 

og at de skal være med til at sikre opbakning til den politiske elite (Smith, 2003;114). I 

nyfortolkningen af symbolerne bliver historiske begivenheder brugt til at retfærdiggøre nutidens 

begivenheder, og i forbindelse med tilknytningen til det tilhørende territorium (Santino 2001; 
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16&18). Eksempelvis bruger Orangeordenen William af Orange som motiv til nye fremstillinger 

på samme måde som afbrænding af dukker af Lundy også er en nyfortolkning. Denne brug af 

tidligere tiders motiver til at retfærdiggøre nutidens handlinger virker stærkt, fordi folk har en 

følelsesmæssig tilknytning til symbolerne, og de kan dermed anvendes til at opildne folk og 

forstærke deres holdninger. De er gennem identifikation med symbolerne mere tilbøjelige til at 

bakke op om deres religiøse eller politiske fællesskab. Det ses bl.a. i forhold til afbrændinger af 

hinandens flag, som er et nyt tiltag i konflikten og et biprodukt af nyfortolkningen af flag. Flaget 

bruges i dag anderledes end det gjorde førhen, fordi det et blevet en identifikationsmarkør og et 

folkeligt symbol. Befolkningen har en stærk tilknytning til det, det bliver derfor anvendt i lang 

større udstrækning i dag. Problemet med situationen i Nordirland er, at der er tale om to 

forskellige kulturelle identiteter. Fordi de er baseret på fundamentale kulturelle elementer, er de 

mere stabile end andre kollektive identiteter i et samfund så som klasser og klasseinddeling, og 

det gør det svært at opløse dem (Smith, 2003;34). De kulturelle identiteter er ikke statiske, men 

den kulturelle forandringsproces er yderst langsom og strækker sig over en længere periode. Der 

sker derfor, ifølge etnosymbolisterne, en genfortolkning af de kulturelle elementer, netop fordi 

forandringsprocessen strækker sig over længere tid og over flere generationer. Hver generation 

vil bidrage med nye kulturelle elementer, og samtidig vil der automatisk ske en nyfortolkning af 

de tidligere elementer som værdier og symboler (Smith, 2003; 34-36). 

Det kan derfor udledes, at symboler, traditioner og myter har fået en langt større betydning i dag, 

end de havde tidligere, idet den følelsesmæssige identifikation med dem er blevet mere 

udpræget, og fordi de bruges til at fortolke nutiden. 
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De samfundsmæssige og økonomiske aspekter 

Opretholdelsen af konflikten og den stadige splittelse i den nordirske befolkning kan forklares ud 

fra forskellige, især kulturelle, synsvinkler. Dette speciale har valgt at fokusere på nogle af de 

interne forhold, herunder uddannelsens betydning for samfundet, og hvilke bivirkninger den 

adskilte uddannelse har for konflikten. En af følgerne af forskellene i uddannelsesniveauet blandt 

protestanterne og katolikkerne er, at der automatisk sker en økonomisk diskrimination af 

katolikkerne, som stiller dem socialt ringere end protestanterne. Disse aspekter vil blive 

analyseret herunder.  

 

Uddannelse 

Uddannelse har været vigtig for især protestanterne, som altid har vægtet uddannelse og boglig 

dannelse, for både for drenge og piger højt. Da Irland blev adskilt ’arvede’ Nordirland et stort 

antal af de nationale skoler, som enten var tilknyttet de romersk-katolske, de presbyterianske 

kirker eller den irske kirke (church of Ireland) (Knox, 1973;307). I henhold til uddannelsesloven 

(Education Act) af 1930 blev de presbyterianske underskoler i Nordirland overgivet til de lokale 

myndigheder med den betingelse, at presbyterianerne stadig kunne bevare retten til 

repræsentation i bestyrelserne (Knox, 1973;308).  

Som tidligere nævnt, er skolevæsenet og de øvrige uddannelsesinstitutioner essentielle for 

konstruktivisterne, herunder Gellner, fordi disse institutioner har til opgave at videreformidle de 

nødvendige færdigheder til nationalstatens borgere. Institutionerne skulle formidle de fælles 

traditioner, fremme den nationale integration og identitet og gøre op med opsplittelsen i 

samfundet ved at bygge bro over fællesskaberne. Den boglige dannelse var et biprodukt af 

protestantismen, idet man som god protestant skulle kunne læse Biblen selv. Dette stod i kontrast 

til katolikkerne, som ikke havde behov for at kunne læse selv, fordi de kristne budskaber blev 

prædiket for dem af præstestanden. Resultatet var en højere boglig dannelse blandt 

protestanterne (Harrison & Huntington, 2000;12). 

 

Nordirland er som nævnt et dybt splittet samfund, og dette viser sig ikke mindst på 

uddannelsesområdet, hvor 90% af nordirske skolebørn går i religiøst adskilte skoler. Den 

religiøse adskillelse i skolerne har imidlertid ikke altid været gennemført. I visse områder med 

mangel på romersk-katolske skoler blev de katolske drenge tilknyttet skoler under protestantisk 

ledelse og omvendt for protestantiske piger (Knox, 1973;309). Det må derfor konkluderes, at 

medmindre der har været en absolut tvingende grund har adskillelsen mellem de katolske og 

protestantiske børn i skolerne været fuldstændig. Adskillelsen af børnene 
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 efter religiøs overbevisning har været en så integreret tanke i det nordirske samfund, at selv en 

rapport fra Advisory Council i 1973 tillod sig at hævde, at det ville være usandsynligt, at der 

ville blive indført integrerede skoler i Nordirland i den nærmeste fremtid (Knox, 1973;311). 

Dette skulle imidlertid vise sig ikke at holde stik, da den første integrerede skole i 1981 blev 

åbnet i Belfast. Tanken var, at integrerede skoler ville tage udgangspunkt i begge gruppers 

traditioner og derfor ville tiltrække et lige antal protestantiske og katolske elever. Disse skoler 

blev oprettet, da der var en generel overbevisning om, at de adskilte skoler forstærkede de 

negative sociale holdninger og bidrog til, at konflikten fortsatte. Formålet var ’at tilbyde 

integreret undervisning i et miljø, hvor børnene kunne lære at tolerere og sætte pris på kulturel 

forskellighed’ (NICC, 1991). Antallet af integrerede skoler er steget stødt og roligt de sidste 20 

år, og der er i dag omkring 57 integrerede skoler (Niens, 2005;338). For at opnå en form for 

balance i optagelsen af elever blev der vedtaget et charter som forbød, at der blev afveget fra de 

officielle forhold 60:40/40:60 (Irwin 1991 & Knox 1996;86). På trods af den positive udvikling, 

uddanner de integrerede skoler kun omkring 5% af de skolesøgende børn. 

De integrerede skoler er et skridt i den rigtige retning, men kun et absolut minimum af 

skolesøgende børn, bliver uddannet fra de integrerede skoler. Man kan spørge sig selv om, 

hvorfor størstedelen af befolkningen ikke vælger at benytte sig af det nye tiltag, når det er en 

kendsgerning, at den manglende viden om hinanden er en afgørende faktor i dannelsen af ’os og 

dem’-følelsen, skabelsen af mistillid og i sidste ende opretholdelsen af konflikten. Set i lyset af 

Gellner betyder den manglende opbakning til de integrerede skoler endvidere, at der hverken 

skabes eller formidles et sæt af fælles traditioner, og borgerne bliver derfor ikke nationaliserede 

gennem udviklingen af en fælles kultur eller gennem undervisning i den fælles nationale historie.   

På grund af den manglende tilslutning til de integrerede skoler, så myndighederne sig nødsaget 

til at igangsætte yderligere foranstaltninger, som kunne fremme integrationen mellem de to 

fællesskaber. I den efterfølgende periode blev flere langsigtede projekter igangsat med det 

formål at øge kontakten og den gensidige forståelse gennem en regelret undervisningsplan. 

’Department of Education in Northern Ireland’ (DENI) introducerede en omfattende 

uddannelsesreform og en ny fælles undervisningsplan, som skulle være gældende fra september 

1990. Det unikke i planen var de to tværfaglige temaer ’Education for Mutual Understanding 

(EMU)’ og ’Cultural Heritage’, som blev obligatoriske fra september 1992. Målgruppen for 

’EMU projektet’ var de adskilte skoler. Formålet var, at lære børnene at respektere sig selv og 

andre ved at lære om og forstå, hvad deres kulturelle traditioner har til fælles, og hvad der 

adskiller dem’ (NICC,1990). EMU projektet synes at være et perfekt eksempel på en 

semistandardisering af dele af uddannelsessystemet i henhold til Gellners tankegang. DENI, der 
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ses som værende en del af eliten, forsøgte gennem dette projekt at deltage aktivt i at skabe og 

påvirke en ny national bevidsthed blandt de skolesøgende. 

I en evaluering af, hvor effektiv EMU var, kunne Darby et al., Smith & Dunn konkludere, at 

selvom eleverne foretrak at være loyale over for deres egen gruppe, udviklede de en mere kritisk 

tilgang til tingene på baggrund af den objektive tilgang til fag som f.eks. historie (Darby, 1991 & 

Smith & Dunn, 2009). En af følgerne af dette var, at man bevægede sig lidt væk fra den 

traditionelle ’os og dem’-indstilling, som ellers havde inficeret det nordirske samfund (Knox, 

1996;85). Mange, heriblandt Farren et al., vurderede imidlertid, at skolerne kun havde en mindre 

rolle i socialiseringen af børnene. Det afgørende for børnenes sociale indstilling og opfattelse af 

tingene var det hjemlige miljø, hvori de var opvokset (Farren et al., 1992). Ud over de 

obligatoriske ændringer i læseplanerne blev der også indført det frivillige program ’School 

Community Relations Programme’. Det skulle fremme kontakten mellem katolske og 

protestantiske elever på de adskilte skoler (Niens, 2005;339).  

Siden disse initiativer blev indført, har man øget forskningen på uddannelsesområdet for at 

undersøge, hvilken betydning disse initiativer har haft. Flere af resultaterne viser, at der er sket 

en stigning i venskaber mellem eleverne på tværs af fællesskaberne. Det var dog ikke 

udelukkende positive resultater, idet flere undersøgelser viste, at lærere ofte undgik at berøre og 

diskutere kontroversielle spørgsmål. Dette kunne bl.a. ses i mange af skolernes minimalistiske 

tilgang til de tværfaglige temaer, hvor kun emner, som ikke kunne relateres til konflikten, blev 

berørt, og kontroversielle spørgsmål derfor blev udeladt (Niens, 2005;340). Dette ”overfladiske 

facadeforhold” går igen i det nordirske samfund, hvor der er en generel tendens til ikke at snakke 

med modparten om kontroversielle forhold (Santino, 2001:62). En dialog, som ellers kunne være 

med til at bygge bro over skellene, i stedet for at opretholde facaden og opdelingen i samfundet.  

Lige siden 1970’erne har forskning på uddannelsesområdet indikeret, at der er potentielle 

skadelige følger af denne adskillelse mellem børnene, som muligvis kan fører til konflikt. Det 

har i dag vist sig, at denne adskillelse menes at være en af de overvejende grunde til, at der er 

etableret og fortsætter med at være en konflikt mellem de to fællesskaber. Psykologen Gordon 

Allport argumenterer for, at adskillelse af nationale, etniske, religiøse eller sociale grupper inden 

for et samfund er grobund for fjendtlighed og sætter en stopper for kommunikation. Uden denne 

form for kommunikation er det umuligt for individerne at opdage, at mange af deres 

overbevisninger, bekymringer og oplevelser rent faktisk er meget ens. Allport foreslår fire 

kriterier som kan være med til at formindske konflikten internt i grupperne og dermed også ’os 

og dem’-følelsen; 

1. For det første skal der være en jævnbyrdig status mellem de grupper, som mødes, eller 

mellem de forskellige individer i grupperne. 
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2. Forholdet, hvori kontakten sker, skal kræve samarbejde mellem grupperne eller tilbyde 

fælles mål. 

3. Social konkurrence imellem grupperne skal undgås. 

4. Kontakten skal legitimeres gennem institutionel opbakning (Allport, 2005). 

I en sammenligning mellem Huntingtons fire grundlæggende punkter for dannelsen af ’os og 

dem’-opfattelsen og Allports fire kriterier til at mindske konflikt internt i grupperne kan Allports 

kriterier ses som værende en slags løsning på dannelsen af ’os og dem’-fornemmelsen. Ved at 

skabe en jævnbyrdig status mellem grupperne eller individerne undgår man følelsen af under- og 

overlegenhed, og dermed skabes der også tillid mellem individerne i grupperne. Dette er en af 

Huntingtons begrundelser for skabelsen af ’os og dem’-opfattelsen. Tillid vil desuden blive 

skabt, hvis den sociale konkurrence mellem grupperne undgås. I Allports andet punkt lægger han 

vægt på, at der skal ske et samarbejde, eller at fælles mål skal være en mulighed. Det vil kræve, 

at de kommunikationsproblemer, som Huntington nævner, elimineres, og at der skabes et 

kendskab til ’de andres’ motiver eller forudsætninger og dermed deres bevæggrunde.  

Uddannelse og tillid er derfor afgørende elementer for at forhindre, at fordomme opstår. I 

multikulturelle områder som Nordirland har de forskellige kulturelle grupper meget lav tillid til 

hinanden (Støvring, 2010;18). Dette begrunder Støvring med, at multikulturalismen gør det 

sværere at løse konflikter på grund af den mistillid, polarisering og konfrontation, der opstår som 

følge af netop multikulturalisme (Støvring, 2010;19). Støvring mener, at det er de uformelle og 

spontant opståede normer, der medvirker til at skabe en stærk tillidskultur. Denne tillid indlæres 

hos børn på et tidligt tidspunkt af forældrene. Familien er derfor en vigtig normbærer, hvilket er i 

overensstemmelse med Farren et al., som lagde vægt på, at socialiseringen af børnene 

hovedsaglige fandt sted i det hjemlige miljø (Farren et al., 1992). Også Santino mener, at 

familien og omgivelserne har stor betydning for børnenes dannelse af ’os og dem’-mentaliteten. 

Børnene påvirkes af deres familier og de aktiviteter, de deltager i fra barns ben. Hvis familierne 

lærer deres børn at nære mistillid og frygt for modparten, vil denne følelse være indprentet i 

deres bevidsthed resten af livet (Santino, 2001;44). Derfor vurderes det, at overleveringen af 

tillid i det hele taget har dybe rødder, og den kan hyppigt spores tilbage til bedsteforældre eller 

endnu længere tilbage (Nielsen & Støvring, 2008;104). 

Det kan på baggrund af ovennævnte gennemgang af uddannelsens generelle betydning 

konkluderes, at uddannelse har en stor betydning for udviklingen af den generelle ’os og dem’-

holdning, dannelsen af tillid/mistillid samt en stor betydning for den individuelles generelle 

identifikationsproces. 
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Økonomiske konsekvenser 

Forskellen i uddannelsesniveauet mellem protestanterne og katolikkerne, kunne bl.a. ses ved at 

størstedelen af de katolske medarbejdere havde været ufaglærte eller kun delvist faglærte, 

hvorimod den overvejende del af den protestantiske arbejdsstyrke var enten delvist faglært eller 

faglært. Dette betød, at det ikke altid var muligt for en katolsk arbejder at få en stilling på samme 

niveau som en protestantisk arbejder, og han har derfor sædvanligvis ikke kunne tjene lige så 

mange penge. Dette synes at være i overensstemmelse med Webers protestantiske 

nøjsomhedsideal, hvor han lægger vægt på, at elementer som hårdt arbejde og en god solid 

uddannelse er grobunden for en stærk protestantisk arbejdsstyrke. 

Weber mener blandt andet, at de socioøkonomiske forskelle på de to grupper blev forstærket, 

ved, at de to trossamfund havde forskellige opfattelser af arbejde, arbejdsetik og moral, og 

sparsommelighed (Harrison & Huntington, 2000;14+121). 

Det er vigtigt at fortage en skelnen, fordi fag som beskæftiger mange ufaglærte eller delvist 

faglærte er mere følsomme i forhold til arbejdsløshed, og det er også her den største udskiftning i 

medarbejderstaben finder sted (Osborne, 1978;282). Arbejdsløsheden i Nordirland var i mange 

år langt højere end i nogen anden region i Storbritannien, og ledigheden blandt katolikkerne var 

langt højere end blandt protestanterne. Flere forskellige faktorer blev anvendt som begrundelse 

for denne tendens. En af de mest anvendte begrundelser var, at katolikkerne overvejende boede i 

yderområderne, hvor der ikke var lige så mange jobs som andre steder i Nordirland. Derudover 

er det blevet pointeret, at størrelsen på familierne også spillede en rolle. Katolske familier talte 

ofte flere medlemmer end protestantiske familier, hvilket betød, at der var flere der potentielt 

skulle beskæftiges og brødfødes. For at få mad nok på bordet til alle familiemedlemmerne skulle 

der tjene flere penge i katolske familier end i protestantiske familier. Det store antal arbejdsløse 

førte til, at mange var henvist til offentlig forsørgelse, og fattigdom og sult var et stort problem 

(Rasmussen, 2001;68). I første omgang nægtede man at give socialhjælp til katolikker. Men efter 

en række avisartikler indså man alvoren i at nægte hjælp, da mange katolikker ellers ville lide 

sultedøden (Rasmussen, 2001;69).  

Yderligere kan det overvejes, om den katolske kirke ikke har spillet en rolle i katolikkernes 

dårligere position i samfundet. Den protestantiske kirke har generelt haft en stor indflydelse på 

protestanternes arbejdsmoral og sparsommelighed samt fokus på uddannelse, hvorimod den 

katolske kirke har været dårligere til at opfordre deres trossamfund til dette. 

 Den katolske kirke har lagt for lidt vægt på uddannelse, og den har dermed været med til at 

fastholde det katolske samfund i en økonomisk og socialt dårligere position i forhold til 

protestanterne. Fokus på uddannelse har for det protestantiske fællesskab altid været vigtigt. 
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Succes i livet blev opfattet som tegn på frelse, og protestanterne har derfor arbejdet hårdt for at 

opnå succes. Denne opfattelse deler katolikkerne ikke, og det kan være en medvirkende årsag til 

deres tilbageståenhed i forhold til det protestantiske trossamfund (Harrison & Huntington, 

2000;14+121). 

Nye investeringer specielt i syntetiske fibre efter 2. verdenskrig gjorde, at der kom en økonomisk 

vækst i området. I 1980’erne var Nordirland den mest velstående del af Storbritannien, samtidig 

med at de havde det højeste antal arbejdsløse og de laveste indkomster. Især katolikkerne var 

berørt. Protestanterne derimod nød godt af de økonomiske fordele, som bl.a. inkluderede 20.000 

nye godt betalte jobs, svarende til 10% af den samlede protestantiske arbejdsstyrke. Stormont 

valgte at anvende de økonomiske ressourcer fra staten til økonomisk udvikling i de overvejende 

protestantiske områder i øst og nedprioriterede dermed de katolske områder i den vestlige del af 

landet. Protestantiske virksomheder nægtede at ansætte katolikker, og de, der kom igennem 

nåleøjet, blev kun tilbudt usle stillinger. Så katolikkerne led også under økonomisk 

diskrimination, idet de både blev nægtet jobs og adgang til de statslige goder, som protestanterne 

nød godt af. Alt i alt, var alt dette med til at skabe et klasseopdelt samfund, hvor katolikkerne var 

samfundets absolut lavest rangerende gruppe, og de måtte kæmpe en daglig kamp for overlevelse 

(Hewitt, 1981;364). 
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Politiske og samfundsmæssige tiltag 

Stadig sekterisk konflikt? 

Mens den militære dimension af konflikten gradvist er blevet nedtrappet siden midten af 

1990’erne, er det stadig muligt at påvise en stærk uvilje og et had fællesskaberne imellem. Dette 

er en realitet, men mange nordirere er alligevel af den mening, at de gerne vil genopbygge et 

bedre samfund efter årtier med væbnet konflikt i Nordirland (Edwards, 2010;122). Den 

samstemmende mening i regionen er, at det ikke skal være muligt for konflikten at infiltrere 

regionen endnu engang.  

Da de paramilitære grupper i 1994 indgik våbenhvile, var 

der 16 grænseflademure i Belfast. Disse er lokalt kendt 

som ’fredsmure’, fordi formålet med dem var at adskille 

det ene fællesskab fra det andet. Fredsmure findes langs 

veje og indkredser boligområder og grundskoler. Siden 

våbenhvilen er de fleste af dem blevet udvidet eller bygget 

højere, og endnu ni er blevet bygget, så det endelige antal 

på tværs af regionen nu er oppe på 46. De 46 vægge 

inkluderer ikke de underjordiske mure på Belfast City kirkegårde, som skal adskille katolikker 

og protestanter under jorden. Grunden til stigningen i antallet af disse mure er, at der er sket en 

gradvis forværring i relationerne imellem fællesskaberne. På trods af at de paramilitære felttogter 

sluttede i 1990’erne, viser statistikkerne i stort set alle områderne, at der stadig forekommer 

sekterisk vold i det nordirske samfund; 

1. Volden både internt og eksternt i fællesskaberne fortsætter, og målene er vigtige 

symbolske ejendomme som kirker, forskellige klubber og loger. 

2. De paramilitære grupper er stadig synlige og opererer inden for fællesskaberne. I årene 

1994 – 2004 var der 1129 hævnangreb på tværs af regionen, og bombeangreb og 

skyderier fortsatte i årene efter våbenhvilen (Edwards, 2010;146-147). 

Mange foreslår en deling af den politiske magt mellem de to grupper som en løsning på den 

stigende adskillelse. På trods af sådanne forsøg, har institutionerne i forbindelse med 

Påskeaftalen vist sig ikke at kunne håndtere den stigende adskillelse, der karakteriserer den 

nordirske dagligdag (Edwards, 2010;147). Den nye politiske struktur i regionen har skabt 

grundlag for, at den lokale elite har kunnet følge deres langsigtede mål gennem de politiske 

kanaler. De har dog på besynderlig vis fejlet i deres forsøg på at takle den forskansede sekteriske 

holdning og har sikret en politisk kultur, som er baseret på splittelse og konfrontation i stedet for 

mådehold og tilpasning. En central del af det politiske liv i byen inkluderer stadig konflikter 

          Fredsmur i Nordirland 
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omkring allokering af boliger og trusler mod familier, som bor i de ’forkerte’ boligområder. 

Derudover, er der de årlige stridigheder i forbindelse med parader og en kultur, som bunder i 

religiøse forskelle (Edwards, 2010;148). På tværs af regionen er territorier, demografi og 

mindefester en vigtig indikator for den fælles styrke, og den overvældende udvikling går mere i 

retning af, at egnene bliver mere segregerede i stedet for mindre. Freden er kommet til 

Nordirland, men den er baseret på en usikker accept af vigtigheden af den konstitutionelle og 

fælles kløft, der findes i samfundet.  

Både republikanere og loyalister lægger stor vægt på de forskellige skikke i forbindelse med 

mindesmærker og symbolske steder. Dette har to fundamentale funktioner: 

1. De viser en territoriel kontrol med specifikke områder. 

2. De optræder som påmindelser om, hvem der er dominerende (Edwards, 2010;149). 

Det loyalistiske standpunkt i forhold til at håndtere fortiden er det mest detaljerede af alle de 

politiske grupper. Selvom de er uvillige til at støtte en genrejsning af sandheden, erkender de, at 

’hvis vores historie ikke bliver fortalt, så vil historien i fremtiden være envejs’. Deres 

bekymringer for, at sandheden skal komme frem, bunder i, at ’mange sår stadig er for nye’, og at 

den stadig ligger for tæt på overfladen. De mener endvidere, at en genoplivelse af fortiden vil 

bringe mange paramilitære og deres familier i umiddelbar fare.  

Sinn Féin er mere åben over for idéen om at genrejse 

sandheden end loyalisterne. Deres foretrukne model 

indeholder imidlertid oprettelsen af en uafhængig og 

international kommission (Edwards, 2010;158). Ifølge dem 

skal processen være politisk neutral og offer-orienteret, og 

samtlige relevante grupper skal samarbejde fuldt ud. 

Formålet for republikanerne er at ’få en lærestreg af 

fortiden, så fremtidige fejltagelser ikke vil blive gentaget’ 

og ’sætte samfundet i stand til at genopbygge 

freden’(Edwards, 2010;159). 

 

Kan den sekteriske konflikt løses? 

I 1990’erne spirede en række projekter, de såkaldte ’Community Relations (CR)’ i de områder, 

hvor den voldelige konflikt havde været mest udtalt. De såkaldte ’kontaktfladeområder’, hvor 

protestanter og katolikker boede side om side, blev målet for statstilskud og 

velgørenhedsorganisationer (Edwards, 2010;102). Disse samfundsbaserede initiativer, som 

stræbte efter at skabe fred, blev anerkendt og inkorporeret i Langfredagsaftalen under artikel 13 

om rettigheder og beskyttelse (Edwards, 2010;103). Mange, der tidligere havde været involveret 

       “Hands Across the Divide” statue  
       – Et forsoningsmonument i Derry 
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i paramilitære organisationer, og som havde bekriget hinanden, arbejdede nu sammen på 

projekter på tværs af fællesskaberne med det formål at forbedre deres respektive fællesskaber. 

Dette var ikke altid en succes, men førte ofte til yderligere mistro og forskansning, mens det 

andre gange havde den positive effekt, at det gjorde op med stereotyper (Edwards, 2010;105).  

Der er imidlertid blevet gjort meget lidt i Nordirland for at løse den svære opgave, det er at 

genopbygge et ødelagt samfund. I stedet er gensidigt ødelæggende fejder, uroligheder inden for 

fællesskaberne samt fjendtlige og sekteriske spændinger mellem fællesskaberne en stadig 

uforandret del af post-aftale samfundet (Edwards, 2010;106). 

Volden i Derry har spredt sig, og den sekteriske vold er ikke forsvundet. I perioden 1. april 2006 

til 1. april 2007 blev der registreret 282 tilfælde af sekterisk vold, og disse tilfælde har ifølge 

mange CR-arbejdere skabt et usikkert dødvande (Edwards, 2010;114). Af nyere tragedier kan 

nedskydningen af to soldater i marts 2009 nævnes. Denne episode skabte oprør på tværs af 

regionen, og der blev arrangeret massedemonstrationer, hvoraf den største fandt sted i Belfast, 

hvor 10.000 mennesker samledes (Edwards, 2010;164-165). Det seneste drab fandt sted den 2. 

april 2011, hvor en katolsk politibetjent blev dræbt af en bombe, hvad der formodes at være 

IRA-udbrydere (Irish Times). I Nordirland var modstanden fra begge fællesskaber til at tilgive 

og glemme, en af grundene til, at Påskeaftalen ikke fik den vidtrækkende betydning, som mange 

uden for regionens grænser havde forventet. Dog har begge fællesskaber de seneste år udvist en 

stor villighed til at gå på kompromis. Tanken om, at konflikter i et dybt splittet samfund går fra 

konflikt til fred og endelig til forsoning er en idealistisk myte. Intet sted i dagens verden er to 

rivaliserende etniske grupper gået sammen for at leve i harmoni med hinanden (Edwards, 

2010;120).  

Det kan imidlertid vurderes, at der er en generel velvilje og et stærkt ønske blandt den almene 

befolkning om at leve i fordragelighed med hinanden. Denne fredelige samfundstilstand er 

desværre ikke mulig at opnå, så længe fundamentalistiske paramilitære grupper ikke ønsker det 

samme. Der er hårde paramilitære kerner i begge fællesskaber, som stadig tyr til sekterisk vold 

både på tværs af fællesskaberne og inden for fællesskaberne. Deres bevæggrunde for at ty til 

vold kan der kun gisnes om. Dog kan man historisk se, at voldelige aktioner er blevet anvendt for 

at markere, hvem der er stærkest. Yderligere har de også været brugt til at giver udtryk for 

utilfredshed og dermed ønsket om en regulering af forholdene.  

’The Belfast Community Relations Council’ (BCRC) mener, at et af løsningsforslagene kan være 

at fejre alle begivenheder og acceptere hinandens fejringer. Dvs. at, på steder som f.eks. 

universiteter, ser de gerne at alle kulturelle gruppers begivenheder bliver fejret. Samtidigt ønsker 

de, at der bliver skabt en tolerance over for de forskellige grupper og deres måder at fejre på. 

Dog mener de samtidig, at der til en hvis grad også skal tages hensyn til andre grupper i 
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forbindelse med fejringerne (Santino, 2001;131). Mari Fitzduff fra Belfast CRC oplever allerede 

denne hensyntagen til hinanden i det nordirske samfund. Hun beskriver bl.a., hvordan 

Orangeordenen (OO) i løbet af de seneste år er begyndt at udvise hensyn til den katolske 

befolkning. F.eks. har OO ringet til katolske kirker på marchruterne for at sikre sig, at de ikke 

forstyrrer igangværende gudstjenester. Der er dog stadig kontroverser over ruterne for disse 

parader, da mange grupper ikke ønsker at omlægge deres marchruter, da de mener, at de har ret 

til at færdes frit i deres eget land (Santino, 2001;131) 
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Diskussion 

Som tidligere nævnt forsøger etnosymbolisterne og til dels også essentialisterne at beskrive og 

forklare den nordirske konflikt ud fra de kulturelle forhold som historie, religion, traditioner mv. 

En analyse af konflikten vil imidlertid være yderst mangelfuld, hvis den udelukkende forklares 

ud fra kulturelle forhold. Derfor er der som supplement yderligere fokuseret på de økonomiske 

og sociale forhold i konflikten, som hovedsagligt behandles af konstruktivisterne og til dels også 

essentialisterne. Spørgsmålet er nu, om det er muligt for de anvendte teorier at forklare 

konflikten. 

På baggrund af beskrivelserne af teorierne og deres anvendelse på det empiriske materiale må 

det konkluderes, at den etnosymbolske teori er yderst brugbar til at forklare mange af de centrale 

aspekter af konflikten som eksempelvis socioøkonomiske elementer, religion og historiens 

betydning. Konflikten er, som det kommer til udtryk i det historiske afsnit, en historisk konflikt, 

som har dybe rødder helt tilbage til opgøret med den katolske kirke i 1533-1534. Det er netop i 

det historiske aspekt, man finder grundlaget for den splittelse, som præger de to samfund, og 

som er afgørende for udviklingen af konflikten. Det er forskellene mellem de to grupper og 

dermed også spejlingen i hinanden, som skaber den ’os og dem’-følelse, som gennemsyrede det 

nordirske samfund. Både socialkonstruktivismen og Huntington beskriver, hvordan spejlingen i 

hinanden er med til at konstruere ens identitet. Denne spejling forklares imidlertid forskelligt af 

de to. Socialkonstruktivisterne mener, at den er dynamisk og under udvikling og kan derfor 

ændre sig hele tiden. I modsætning til dette mener Huntington, at spejlingen er mere vedvarende 

og tager sit udgangspunkt i og forankring i historien. Det betyder altså, at spejlingen er en 

konstant, men dog langsom proces, som går igen i alle generationer, også de nutidige. 

Ungdommen søger at skabe deres identitet, ved at spejle sig i andre.  Dette kan være en af 

grundene til, at det netop er de unge, der tillægger religionen den største og mest afgørende 

betydning. 

Samme forskel i holdninger findes mellem socialkonstruktivismen og essentialismen i 

forbindelse med økonomi. Socialkonstruktivisterne mener, at økonomiens vækst er dynamisk og 

under konstant udvikling. Essentialisterne mener derimod, at processen er en langvarig proces 

med baggrund i historien. F.eks. vil Huntington argumentere for, at der i enhver udvikling, 

værende økonomisk eller kulturel, ligger nogle kernetræk som, f.eks. religion bag, som er vigtige 

for identitetsdannelsen, og at disse kernetræk er med til at påvirke udvikling over en længere 

periode.  
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Religion er et andet kulturelt aspekt, som både etnosymbolisterne, essentialisterne samt Mitchell 

fokuserer på og forklarer. På baggrund af analysen af konflikten kan det derfor konkluderes, at 

teorierne kan forklare, hvor afgørende en rolle religion spiller i konflikten. Religionerne har 

mange funktioner i det nordirske samfund. De er bl.a. med til at forme befolkningens politiske, 

nationale og sociale identitet. Samtidig spiller religion en afgørende rolle i skabelsen af 

gruppernes ’os og dem’-følelse, fordi den er med til at definere, hvem de ’andre’ er ved at 

kategorisere de forskellige grupper. Samtidigt kan det konkluderes, at religion også har haft en 

stor indvirkning på samfundsstrukturen i og med, at den har været med til at definere 

overlegenheds-/underlegenhedsforholdet, som har været med til at skabe den sociale adskillelse.  

Det vurderes derfor, at de kulturelle aspekter danner grundlag for konflikten, men det må dog 

anerkendes, at det ikke er muligt at forklare konflikten udelukkende på baggrund af de kulturelle 

forskelle, og det er her den etnosymbolske teori har begrænsninger.  

Konstruktivisterne, med undtagelse af Mitchell, har et andet syn på religions betydning i 

konflikten. De mener nemlig ikke, at elementer som religion og sprog har nogen større 

indvirkning på samfundet, men at der helt uden politisk potentiale og indflydelse. 

Konstruktivisterne fokuserer i stedet på de politiske og socioøkonomiske forhold og mener, at de 

konstruerede elementer som uddannelse og nyfortolkning af symboler er med til at manipulere 

befolkningen, idet de opfundne traditioner og symboler er en planlagt strategi, der skal sikre 

social stabilitet og integration samt opbakning til den politiske elite. 

Et vigtigt element i konflikten er de sociale forskelle mellem de to grupper, som denne er 

hovedsagligt affødt af de økonomiske forskelle mellem protestanterne og katolikkerne. Her er 

det nødvendigt at supplere den etnosymbolske teori med de konstruktivistiske og essentialistiske 

teorier. Etnosymbolisterne lægger ikke særlig fokus på de økonomiske forhold, hvordan de 

økonomiske forskelle opstår, samt hvilken betydning det har for et samfund. Selvom det er 

vigtigt at inddrage det økonomiske aspekt for at give et uddybende indblik i konflikten, vurderes 

det, at også det økonomiske aspekt er et produkt af historien. Det økonomiske aspekt er en del af 

den sociale diskrimination, som er blevet udviklet siden Henrik den 8.’s tid. Den 

konstruktivistiske teori kan dog ikke forklare, hvorfor det var muligt for protestanterne at 

dominere det nordirske samfund og underkue den katolske befolkning. For at forklare denne 

problematik må Weber inddrages. Han forklarer protestantismens overlegenhed i forbindelse 

med arbejdsetik og uddannelse. Dette gør han ved at inddrage religions betydning, fordi den er 

med til at påvirke de sociale og økonomiske forhold i samfundet. Det er derfor muligt at 
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konkludere, at den moderate essentialisme til dels kan forklare visse kerneelementer i konflikten, 

men ikke alle.  

Trods det faktum, at etnosymbolisterne ikke som sådan lægger vægt på de økonomiske aspekter, 

kan det konkluderes, at disse aspekter til dels kan forklares ud fra den etnosymbolske teori og 

dennes kulturelle fokus som eksempelvis historie og religion. Det er denne kulturelle dimension, 

som konstruktivismen mangler, og som gør, at en analyse af konflikten udelukkende på 

baggrund af den konstruktivistiske teori vil være yderst mangelfuld. Det vil sige, at de religiøse, 

samfundsmæssige, økonomiske og politiske aspekter ikke kan forklares alene på baggrund af én 

teoretisk tilgang, men at de må kombineres for at kunne forklare den yderst komplicerede 

konflikt fyldestgørende.  

Alene kan de ikke forklare konflikten og alle dens elementer, idet de hver især har forskellig 

fokus og ekspertiseområder, derfor inddrages alle tre teoretiske tilgange. Etnosymbolisterne 

fokuserer på de kulturelle aspekter, konstruktivisterne på de politiske og socioøkonomiske og 

derimellem ligger essentialisterne, som fokuserer på både de kulturelle og økonomiske aspekter. 

De tre teorier er derfor alle medtaget, så de kan supplere hinandens styrker og svagheder og 

derved bedre forklare konflikten.  
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Konklusion 

Grundpillen til den nordirske konflikt blev lagt, da de protestantiske bosætterer kom til øen. 

Befolkningen var oprindeligt katolsk, og det var dermed bosætternes ankomst, som var starten på 

opdelingen af befolkningen i parallelsamfund. De to grupper blev ’officielt’ delt, da Henrik den 

8. brød med den katolske kirke i 1533–34, hvorefter den protestantiske elite tog over og 

begyndte at konstruere samfundet ud fra den protestantiske overbevisning. De irske katolikker 

kunne se deres land blive overtaget af de protestantiske bosættere, der fik tildelt mere og mere af 

katolikkernes jord af de protestantiske royale for at gøre dem mere magtfulde i samfundet. Frem 

mod oprettelsen af den nordirske stat har landet været præget af omfattende diskrimination af det 

katolske folk, og en diskrimination, der til dels er fortsat efter oprettelsen af den Nordirske stat. 

Det var især åbenlyst i forbindelse med boligsituationen. Katolske familier, blev placeret nederst 

på listen til sociale boligbyggerier. Samtidigt blev de diskrimineret i forbindelse med 

nyansættelser, og inden for uddannelsessektoren, hvor protestantiske skoler blev favoritiseret. 

For katolikkerne i Nordirland var der en følelse af, at hele den statslige struktur og lovgivning 

blev brugt til at holde dem nede og bevare dem i en underlegen position. De politiske spændinger 

i Nordirland overskyggede ofte den sociale nød, som mange i samfundet led under. Der var et 

enormt pres for at opretholde forskellen i rigdom blandt de protestantiske og katolske distrikter. 

Der var forskellige strukturelle faktorer, som medvirkede til at undertrykte den generelle 

katolske rigdom samt mulig beskæftigelse i forhold til protestanterne. Disse faktorer inkluderede 

størrelsen på de katolske familier, deres koncentration i yderområderne samt den relativt dårlige 

uddannelse, som børnene fik i de katolske skoler, der ikke modtog så meget i statstilskud. 

Levestandarden i Nordirland var i mange år lav og med høj arbejdsløshed, og derfor var det 

vigtigt at få lokal indflydelse. Dette skyldtes, at tildelingen af jobs og boliger blev foretaget af de 

lokale råd, og katolikkerne i de protestantiske områder var således ofre for systematisk 

diskrimination i alle henseender.  

 

Efter en gennemgang, analyse og diskussion af de tre teorier, som udgør specialets teoretiske 

ramme, vurderes det, at den etnosymbolske teori, er den der bedst kan anvendes til at analysere 

og forklare konflikten. Det vurderes, at konflikten hovedsagligt er en historisk og kulturel 

konflikt, som bygger på de kulturelle aspekter, som er afgørende for de etnosymbolske 

teoretikere, herunder Smith, samt den ’kontinuerlige essentialisme’. Selvom det forudsættes, at 

den etnosymbolske tilgang er mest velegnet til at forklare den nordirske konflikt, er det ikke 

muligt alene at analysere konflikten ud fra de etnosymbolske kulturelle elementer. For at få 

inkluderet alle dimensionerne af konflikten er det derfor nødvendigt at inkludere de 
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konstruktivistiske og essentialistiske teorier, som hovedsagligt har fokus på de socioøkonomiske 

aspekter af konflikten. Det økonomiske aspekt spiller nemlig en afgørende rolle i den sociale 

ulighed, som er stærkt medvirkende til at opretholde splittelsen i samfundet.    

 

De to religioner spiller en afgørende rolle i konflikten, da de er med til at definere de nationale 

identiteter, de politiske identiteter samt den socioøkonomiske struktur i nationen. Det må dog 

konkluderes, at konflikten i Nordirland ikke udelukkende er en religiøs konflikt. Den bygger 

derimod på et fint vævet net af forskellige elementer som inkluderer historie og kulturelle 

elementer som skikke, traditioner og symboler samt politik og økonomi. Disse elementer synes 

til dels at kunne forklares ud fra et historisk og religiøst perspektiv.  

For at finde ud af, hvilke aspekter der er afgørende for en potentiel løsning på konflikten, kan 

man isolere de forskellige aspekter og vurdere, hvilken konsekvens udelukkelsen af et specifikt 

aspekt vil have på konflikten. Ved at isolere det økonomiske aspekt kan det således konkluderes, 

at fraværet af den økonomiske ulighed ikke vil have en afgørende betydning for en løsning på 

konflikten. På trods af en eliminering af de økonomiske forskelle vil der stadig være kulturelle, 

nationale og politiske forskelle mellem de to grupper. Det vil derfor ikke være muligt at gøre op 

med konflikten ved kun at fjerne dette aspekt. Det kan derfor konkluderes, at de økonomiske 

forskelle i befolkningen absolut er en medvirkende faktor til konflikten, men at det ikke er selve 

essensen.  

Hvis man derimod isolerer det religiøse, aspekt kan der argumenteres for, at dette vil have en 

stor indvirkning på konflikten. Dette understøttes af det faktum, at 86% af den nordirske ungdom 

mener, at religion spiller en stor rolle i forbindelse med de  to gruppers opfattelse af hinanden.  

Hvis man eliminerer de to religioner, vil de to fællesskaber miste deres mødesteder i form af de 

kirkelige rum og dermed mangle et sted, hvor de kan samles for at udøve de fælles ritualer, som 

er en del af deres identitet. Endvidere ville det ikke være muligt at undervise eleverne i henhold 

til det specifikke fællesskabs religiøse overbevisning, med det resultat, at de adskilte skoler ikke 

ville bidrage til styrkelsen af ’os og dem’-følelsen. Mitchell argumenterer for, at hvis religion 

elimineres, vil der stadig være en social og politisk konflikt i det nordirske samfund. Den sociale 

konflikt vil bestå, pga. den økonomiske ulighed, men det kan diskuteres, hvorvidt der vil være en 

politisk konflikt. Mitchell hævder, at befolkningens teologiske overbevisning afspejler sig i deres 

politiske overbevisning, hvilket også kommer til udtryk i bilag 5. Dvs., at langt den overvejende 

del af protestanterne stemmer på protestantiske partier, og katolikkerne stemmer på katolske 

partier. Dette mønster er også udbredt blandt dem, som har registreret sig som værende ateister, 

da de i høj grad stemmer ud fra de holdninger, deres oprindelige religiøse gruppe har.  
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Det er imidlertid ikke kun religionerne i sig selv, der spiller en rolle i de to fællesskaber, også de 

to kirker har en afgørende rolle i konflikten og i forhold til de to fællesskaber. Kirkerne er, ifølge 

konstruktivisterne, med til at præge deres menigheds identitet og holdninger til 

samfundsrelaterede, politiske, religiøse og sociale spørgsmål, hvilket ifølge konstruktivisterne er 

et klart eksempel på en top-down konstruktion af samfundet, hvormed det viser sig, at de 

religiøse institutioner er yderst magtfulde aktører.  

Det kan derfor hævdes, at hvis man eliminerer den religiøse identitet og dermed minimerer 

kirkernes rolle, vil man i høj grad kunne påvirke den politiske identitet, og der synes derfor ikke 

at være grundlag for en politisk konflikt, som Mitchell hævder. Hvis det dertil var muligt at 

eliminere det økonomiske aspekt, ville man også kunne påvirke den sociale konflikt, hvilket 

muligvis ville være en løsning på konflikten. Disse indgreb er dog et større projekt der gør 

processen problematisk og måske endda uopnåelig. 

 

Kultur er afgørende i diskussionen om den nordirske konflikt. Årsagen til fejlslagen integration 

bunder ikke kun i sociale forhold som f.eks. arbejdsløshed, dårlige boliger og dårlig uddannelse. 

Integration kan tilsvarende heller ikke løses ved blot at rette op på disse forhold gennem social 

ingeniørkunst eller flere velmenende politiske initiativer. Problemerne stikker dybere, og hvis 

man vil gøre sig håb om at forbedre integrationen, bliver man derfor nødt til at forstå kulturens 

betydning. Kultur omfatter menneskers livsform og deres identitet og er vigtig for integration, 

idet vellykket integration i høj grad afhænger af aspekter som sekularisering, opdragelse, 

ligestilling, forhold til autoriteter, gensidighed, loyalitet over for andre end de nærmeste, 

ytringsfrihed, borgerlige dyder som høflighed, pålidelighed og ærlighed mv.  

Denne problematik er yderst relevant i den nordirske sammenhæng, og for at afhjælpe problemet 

skal der derfor foretages utallige ændringer og tiltag, og disse bør være både politiske og 

kulturelle. Integrerede skoler, ligestilling inden for både job og bolig samt øget omgang med folk 

fra den anden trosretning er blot nogle af de elementer, der kunne være med til at afhjælpe de 

vedvarende spændinger og splittelse i det nordirske samfund. For at komme splittelsen i 

samfundet til livs, er der gennem tiderne blevet igangsat forskellige initiativer, hvis formål har 

været at fremme de to gruppers indbyrdes forståelse af hinanden. Inden for uddannelsessystemet 

er tværfaglige fag som EMU og Cultural Heritage blevet obligatoriske, og netop disse fag har til 

formål at undervise børnene i de kulturelle traditioner, ens som forskellige, i de to fællesskaber. 

En forståelse for de kulturelle aspekter blandt de to grupper vil være med til at opbløde den ’os 

og dem’-følelse, som gennemsyrer det nordirske samfund, og som holder konflikten i live.  
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Generelt kan det konkluderes, at baggrunden for konflikten bl.a. ligger i frygten for fremtiden. 

Protestanterne er bange for, at Ulster vil blive indlemmet som en del af Republikken Irland hvis 

katolicismen breder sig i Nordirland. Samtidig er frygten hos katolikkerne at er der en mulighed 

for tilbagefald hvis Nordirland forbliver en del af Storbritannien, så de igen vil opleve 

undertrykkelse fra det protestantiske flertal.  

Ifølge Mari Fitzduff fra Belfast CRC, ’The Belfast Community Relations Council’, er mange 

katolikker tilfredse med situationen i Nordirland. De er begyndt at få anerkendelse for deres 

arbejde, flere får en højere uddannelse, og mange steder oplever de ikke længere 

forskelsbehandling. Samtidig mener nogle katolikker, at unionen med Storbritannien er en god 

ting, idet det engelske system er bedre end det irske, bl.a. det britiske sundhedssystem. Dette har 

ført til, at mange katolikker ikke opfatter deres situation så dårligt længere. Så længe de får de 

samme muligheder og anerkendelse, kan mange godt se fordelene ved unionen med 

Storbritannien. Fitzduff mener, at mange katolikker stadig drømmer om et forenet Irland, men 

det er mere historien og forestillingerne bag den romantiske drøm som er tiltalende, og måske 

ikke så meget realiseringen af et samlet Irland.  

Det interessante ved tankerne om en samling af Irland er, at flere protestanter end katolikker tror 

på dette. Ifølge Fitzduff, frygter mange protestanter, at der i løbet af de næste 15-20 år vil ske en 

samling af Irland. Og det er denne frygt, der får unionisterne til at reagere som de gør. Samtidigt 

mener hun, at katolikkerne i realiteten vil foretrække at forblive i unionen med Storbritannien 

frem for en genforening med Republikken Irland. 

 

Efter underskrivelsen af Påskeaftalen er der opstået flere ’Community Relations’-initiativer, der 

har til formål at skabe fred i Nordirland ved bl.a. at forbedre forholdet mellem de to fællesskaber. 

På trods af de mange velmenende initiativer kan det dog konkluderes, at ikke alle har haft den 

tiltrængte positive effekt. Nordirland er i dag stadig præget af gensidigt ødelæggende fejder, 

uroligheder inden for fællesskaberne samt fjendtlige og sekteriske spændinger og vold mellem 

fællesskaberne. 

Spørgsmålet er, hvorfor denne dualisme i det nordirske samfund fører til konflikt og vold. 

Nordirland er et inter-kulturelt, inter-religiøst endda et inter-kristent samfund, som samtidig også 

kan beskrives som inter-politisk. Derfor kan Ulster karakteriseres som et dualistisk samfund med 

to befolkningsgrupper, to kulturer, der skal leve sammen.  

Trods det, at de har mange ligheder, vedholder de deres differentierende udtryk og symboler, 

vælger forskellige skoler og boligområder og gifter sig sjældent med en fra den anden gruppe. 

Det er dog set flere gange i historien, at befolkninger med forskellige historier, opfattelser og 
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baggrund bor sammen uden den form for konflikt, der ses i Nordirland. Hvad er det, der gør 

Nordirland til noget specielt i den henseende?  

Santino mener, at de vigtigste faktorer bag konflikten er, at de to gruppers verdenssyn og 

grundlæggende holdninger ikke blot er divergerende, men ligefrem diametralt modstridende. 

Problemet er, at begge grupper oprigtigt tror på, at kun deres synspunkt er moralsk, etisk og 

retsligt korrekt.  

Det er derfor ikke nogen let opgave at skabe et homogent samfund, og det vurderes, at nationen 

ikke vil blive en homogen nation med ét folk og én identitet i den nærmeste fremtid, hvis 

nogensinde. 
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Perspektivering 

Konflikten i Nordirland er på mange måder en yderst kompliceret konflikt, som er dybt indgroet 

i både det katolske og det protestantiske fællesskab. Siden Påskeaftalen kom i hus i 1998 synes 

der at være en generel velvilje i begge fællesskaber til at leve i fordragelighed med hinanden. 

Der er imidlertid små ekstremistiske kerner i begge lejre, som udnytter den historiske splittelse i 

samfundet til at opildne til konflikt. Siden Fredsaftalens underskrivelse har der løbende været 

bombeangreb og religiøst betingede mord i Nordirland, senest i april 2011, og dette synes ikke at 

stoppe foreløbigt. Der er stadig en stor splittelse mellem de to fællesskaber, og der synes ikke at 

være tiltag i den nærmeste fremtid der kan gøre op med en stat med splittelse.  

 

Pga. konfliktens omfang, er det er svært at se en mulig løsning på problemet. For at komme den 

til livs synes den eneste løsning at være et opgør med de kulturelle og sociale forhold og 

nedbryde nationen for igen at opbygge den på baggrund af nye fælles kulturelle værdier. Som 

situationen er nu, er der for mange religiøse, kulturelle og socioøkonomiske traditioner og 

elementer, der er flettet sammen inden for de to fællesskaber. Det er disse elementer, der skal 

gøres op med for at skabe en homogen nation. Dette synes imidlertid at være en ualmindelig stor 

og krævende omvæltning, og den eneste løsning er måske, at befolkningen indvilliger i at leve i 

fred og fordragelighed med hinanden. Dog vil der her blive præsenteret nogle muligheder, der, 

om ikke andet, vil kunne forbedre situationen i Nordirland. 

 

Politisk set er partierne stadig ’religiøst’ opdelt, og de varetager naturligvis det specifikke 

fællesskabs interesser. For at komme ud over dette kunne der dannes flere ’integrerede’ partier, 

som har både protestantiske og katolske medlemmer og dermed fungerer som et 

tværkonfessionelt parti.  

 Et sådan parti findes allerede i Alliance Party, der har støtte i begge middelklasser, og partiet går 

ind for, at der skal gøres op med adskillelsen og den sekteriske vold i samfundet. På trods af, at 

partiet hælder til den unionistiske side, og derfor mener, at Nordirland skal vedblive at være en 

del af Storbritannien, skal dette ske med samtykke. Partiet tager udgangspunkt i unionismen, 

men alligevel formået at få stemmer fra både den katolske og protestantiske middelklasse, og ved 

det seneste valg havde de en stor fremgang. Spørgsmålet er, om dette vil være en favorabel 

løsning, eller om medlemmerne i de integrerede partier vil forsøge at påvirke politikken i 

henhold til deres egen religiøse overbevisning. Integrerede partier vil, forudsat at religiøs 

overbevisning bliver tilsidesat, kunne medføre en neutral boligpolitik, så der kommer et muligt 

opgør med den geografiske fordeling af katolikker og protestanter. De vil kunne føre en neutral 
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arbejdspolitik, som eliminerer diskriminering på arbejdsmarkedet, hvilket vil forbedre 

katolikkerne økonomiske situation. Og de vil kunne føre en neutral uddannelsespolitik, som 

fokuserer på og fremmer integrerede skoler og integreret undervisning. Alt dette vil være med til 

at mindske konflikten og fremme forholdene for katolikkerne. Det lyder som en simpel løsning, 

men desværre er det højest sandsynligt en meget langsommeligt og besværlig proces at opnå 

noget lignende.  

 

For at skabe ro mellem de forskellige befolkningsgrupper i Nordirland er det endvidere 

nødvendigt at slå hårdere ned på de paramilitære ekstremistiske grupper, som skaber uroen og 

anvender sekterisk vold til at styre samfundet. Derfor synes det også at være nærliggende at 

undersøge, hvilke initiativer, der kan blive udarbejdet for at behandle denne problemstilling. Ser 

man på de fundamentalistiske grupper og deres magt til at opildne til konflikt, kan det ses som et 

resultat af den mistillid og det historiske gods. Det har resulteret i et stort antal eksempler på, 

hvorfor denne splittelse finder sted ud fra historiske begivenheder med vold og magtanvendelse. 

De bruger forskellige elementer til at legitimere splittelsen og til at bruge vold og magt for at 

opnå deres mål. I begge grupper er de paramilitære elementer ganske få, men trods dette har de 

en stor indvirkning på samfundet. Deres handlinger har ikke blot konsekvenser for den anden 

gruppe, men deres aktiviteter har i lige så stor grad indvirkning på deres egen gruppe. Det kan 

dog være meget svært at sætte sig til modværge mod sådanne paramilitære grupper. Hvis 

befolkningen besad større viden og empati for hinanden, havde fælles politiske partier, gik på 

integrerede skoler og boede sammen i blandede kvarterer, ville de kunne samles. Dermed gå 

imod de fundamentalistiske grupper, der insisterer på at vedligeholde splittelsen, idet den er 

deres levebrød og deres overlevelse. Hvis samfundet stod sammen imod disse grupper og 

opbyggede et fællesskab, ville konflikten formindskes, og et mere harmonisk og roligt samfund 

ville kunne opbygges, hvor de ville kunne leve sammen side om side med hver deres forskellige 

skikke, traditioner og uden voldelige sammenstod.  

 

For at gøre op med ovennævnte problematikker kræver det befolkningens opbakning, hvilket er 

en stor udfordring. De integrerede skoler blev opført for at forbedre integrationen men 

tilslutningen har på ingen måde været overvældende, snarere tværtimod. Det tyder på, at 

befolkningen vælger de adskilte skoler, selvom det bevidst er med til at bevare splittelse i 

befolkningen. Dette kan skyldes befolkningens tilbøjelighed til at følge traditioner, samt en 

tendens til at følge samfundets normer. Valget af skole hænger ofte sammen med egne erfaringer 

og opdragelse. Har man selv gået på en katolsk eller protestantisk skole, er man mere tilbøjelig 

til også at vælge dette alternativ til ens børn. Samtidig er der måske en vis skepsis over for de 
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integrerede skoler, deres pensum og indgangsvinkel. Ligeledes har tværfaglige projekter i 

skolerne fået en blandet modtagelse. De har uden tvivl været med til at fremme den gensidige 

forståelse, men projekterne har ikke været konsistente og har undgået at berøre følsomme emner 

og spørgsmål, som skal belyses for at oplyse børnene. 

I forhold til integrationen viser modstanden sig også i forbindelse med ægteskaber, hvor det 

stadig er et fåtal, som vælger at gifte sig på tværs af religionerne, også på det demografiske 

område kan det være svært at komme de religiøst opsplittede kvarterer til livs. Ved valg af bolig, 

vælger man et sted, hvor man føler sig godt tilpas, og hvor man er i samvær med ligesindede. 

Det at være en del af et fællesskab og traditioner er svære at bryde. I mange kvarterer er der også 

en generel modvilje i boligkvarterene mod at indlemme en familie af den anden religiøse retning. 

Der er bl.a. set eksempler på, at især katolske familier, har været ’tvunget’ til at flytte fra 

protestantisk dominerede områder, fordi de følte sig truede af protestantiske beboere.  

Denne splittelse og den generelle angst blandt protestanterne for, at katolikkerne får så meget 

indflydelse, at det pludselig er protestanterne, der er i mindretal vil vokse, og kan føre til 

yderligere spændinger mellem de to grupper. 

Det vil derfor være yderst relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at lave tiltag, som vil 

kunne gøre op med den sociale splittelse. De sociale initiativer, der er sat i gang på tværs af 

fællesskaberne, har haft blandet succes, idet nogle har kunnet gøre op med opfattelsen af 

stereotyper, og andre har skabt yderligere gnidninger mellem medlemmer på tværs af 

religionerne.   

Det er altafgørende for konfliktens udvikling at påvirke befolkningen i en positiv retning, så de 

ændrer deres opfattelse af hinanden og begynder at acceptere ’de andre’, ellers vil det nordirske 

samfund ikke kunne ændres, og mistilliden, den sekteriske vold og hadet vil fortsætte uændret. 

Det generelle problem er, at der fortsat opretholdes en begrænset dialog mellem de to 

fællesskaber, idet emner, der handler om religion og adskillelse bliver undgået i blandede 

selskaber. Spørgsmålet er derfor, hvorfor man bliver ved med at opretholde dette facadespil. Det, 

at man ikke snakker om religion og politik, gør blot, at afstanden mellem de to grupper 

vedligeholdes. Uden dialog løses problemerne ikke, og den generelle mistillid skal elimineres 

gennem bl.a. kommunikation, da man ikke kan bygge bro over skel præget af mistillid og 

manglende kommunikation.  

Det kan derfor udledes, at denne opretholdelse af facaderne blot uddyber skellene og er med til at 

holde liv i splittelsen i samfundet. En løsning må derfor være at fokusere på at skabe dialog og 

gensidig forståelse for at kunne skabe bro over de to samfund. Samtidig vil der også skulle gøres 

op med de symbolske elementer i samfundet så som parader og vægmalerier, som er med til at 

vedligeholde splittelsen. Da Nordirland er så kompleks en sag, er freden i nationen yderst 
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krævende at opnå, idet der er så mange elementer, der spiller sammen, og så mange ændringer, 

der skal foretages, både i holdninger og traditioner. Kompleksiteten er med til at skabe et næsten 

uoverskueligt billede af, hvilke tiltag der skal tages, og hvilken lovgivning man skal tage i brug. 

Alt i alt må man sige, at den nordirske regering står over for en enorm udfordring, der i mange år 

fremover vil skabe debat og konflikt.  
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Bilag 1 - Terminologi 

Terminologi i forbindelse med opdelingen af protestanter og katolikker: 

 

PROTESTANTER KATOLIKKER 

- Church of Ireland 

- Presbyterianere 

- Free presbyterianere 

- Fundamentalister 

Unionister 

Loyalister 

- Ulster Freedon Fighters (UFF) 

- Ulster Volunteer Force (UVF) 

 

”Ulster” 

Storbritannien 

Teutonisk 

Troskab til den engelske trone og  

Union Jack flaget 

Romersk katolsk 

 

 

 

Nationalister 

Republikanere                                                                

- Irish Republican Army (IRA) 

- Irish Peoples’ Liberation Organization (IPLO) 

- Irish National Liberation Association (INLA) 

“Irsk” 

Irland 

Keltisk 

Troskab til Republikken Irland,  

og trikoloren 

                   (Santino, 2001;19) 

En unionist er en person der vil bibeholde unionen med Storbritannien. 

En nationalist er en person der ønsker Nordirland genforenet med Republikken Irland.  

Ulster opdelingen kan beskrives i politiske termer som en religiøs gruppering. 

Blandt unionister, bliver loyalister beskrevet som dem der bruger vold i en kamp de opfatter som 

selvforsvar, som en måde at opnå retfærdighed på, eller som en måde at hævne IRA på (Santino, 

2001;19). 

De nationalister der bruger voldelig og paramilitære handlinger bliver kaldt for republikanere 

(Santino, 2001;20).  

En nationalist er ikke nødvendigvis tilhænger af IRA. 

 Socialdemokraterne og Labour partiet og Sinn Fein er politiske rivaler, som kæmper om 

stemmer blandt nationalisterne om dette emne (Santino, 2001;20). 

Generelt er katolikker nationalister, og protestanter er generelt unionister (Santino, 2001;21). 

 

 

 

Reference: Santino, Jack, 2001, Signs of War and Peace, Palgrave 
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Bilag 2 – Civilisationernes opdeling ud fra BNP 

Opdeling af lande i henhold til S.P. Huntingtons opdeling af civilisationerne. 

Samuel Huntington hævder at verden er opdelt i otte eller ni store civilisationer baseret på 

vedvarende kulturelle forskelle der har været til i århundreder – og at fremtidens konflikter vil 

ske langs de kulturelle brudlinjer der separere disse civilisationer.  

Disse civilisationer blev i store træk skabt af religiøse traditioner som stadig er magtfulde i dag, 

trods moderniseringens kræfter. Den vestlige kristendom, den ortodokse kirke, den islamiske 

verden og de konfucianske, Japanske, hindu, buddhistiske, afrikanske og latinamerikanske 

regioner udgør de store kulturelle zoner. (Harrison & Huntington, 2000;81). 
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Som det kan ses ligger Nordirland og Irland  i højre  nederste hjørne.  

Ser vi på de to grafer, der beskriver landenes bruttonationalprodukt, ser vi at Nordirland ligger 

markant længere nede end langt de fleste europæiske lande, og især i forhold til England.  

 

 

 

 

Reference: Harrison, Lawrence E. & Huntington, Samuel P., 2000, Culture Matters – How values shape human 

progress, Basic Books 
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Bilag 3 - Statistik over tilhørsforhold 

Statistik over engelsk og irsk tilhørsforhold, både i forhold til nationalidentitet samt i forhold til 

religiøs overbevisning.  

 

 

 

 

 

 

Reference: Mitchell, Claire, 2006, Religion, Identity and Politics in Northern Ireland – Boundaries of Belonging 

and Belief, Ashgate; 29+32 
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Bilag 4 – Politiske Partier 

Nordirland har en del aktive partier, men dette speciale har valgt at fokusere på de mest 

betydningsfulde som vil blive præsenteret herunder. Partierne kan opdeles i tre kategorier; de 

nationalistiske, de unionistiske og de tværkonfessionelle. De største og mest betydningsfulde 

partier er i øjeblikket Democratic Unionist Party (DUP) og Ulster Unionist Party (UUP) som 

begge er unionistiske, Sinn Féin og Social Democratic and Labour Party (SDLP) som begge er 

nationalistiske samt Alliance Party som er tværkonfessionelt (andet ord anvendes).  

 

Unionistiske partier: 

DUP 

I starten af 1960’erne dannede Ian Paisley partiet ”Protestant Ulster Party”, en forløber for DUP. 

En af de særlige evner ved Paisley var han engagement i praktisk politik, bl.a. stod han bag en 

række demonstrationer. (Rasmussen, 2001;78). I oktober 1971 grundlagt Ian Paisley og 

Desmond Boal et nyt politisk parti for militante protestanter som blev kaldt Democratic Unionist 

Party (DUP). Partiet lovede at være ’til højre’ (højreorienteret) i forbindelse med 

forfatningsmæssige anliggende men ’til venstre’ (venstreorienteret) i forbindelse med social 

anliggender. Partiet voksede som nævnt ud af Protestant Unionist Party hvori Paisley også 

spillede en stor rolle, og det var derfor ikke en overraskelse, at dette parti var understøttet af 

evangelisk religiøs fundamentalisme. Partiet var bitterligt modstander af både Sinn Féin og IRA, 

og ville også udfordre Ulster Unionist Party og dets position som det største protestantiske party 

(Kinealy, 2010; 66).  

 

UUP 

UUP har rødder i Orangeordenen som fra slutningen af 1800 tallet havde en stor politisk magt da 

den bidrog til den unionistiske modstand mod det irske hjemmestyre. Det er stadig stærke 

historiske bånd mellem Ordenen og unionismen, og den bliver set som et symbolsk samlingssted 

for de unionistiske protestanter. UUP fik i 1920’erne partiet flertal i parlamentet, og i dag er det 

det næststørste unionistparti i Nordirland næstefter DUP (Kinealy, 2010;66). 

 

Loyalistiske partier: 

Sinn Féin 

Det irske politiske parti Sinn Fein blev grundlagt i 1905 og er inkarnerede fortaler af et forenet 

og uafhængigt republikansk Irland. Sinn Féin har i mange år haft en forbindelse til den 

paramilitære gruppe IRA, der med vold kæmpede for en irsk genforening.  Grundet forholdene i 
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Nordirland blev partiet i 1969–70 delt i en ”officiel” del som senere fusionerede med det irske 

Labour Party og en ”provisorisk” del som i 1990’erne opstillede til valget i Nordirland med en 

irsk genforening som hovedformål. Siden valget i 2005 har partiet været det største 

nationalistiske parti i Nordirland og i 2007 dannede det regering med det unionistiske parti DUP 

(Rasmussen, 2001;24). 

 

SDLP 

I august 1970 blev SDLP dannet (Rasmussen, 2001;84). Det var en samling af forskellige 

grupper i det nordirske parlament, herunder udbrydere fra Northern Ireland Labour Party, 

Nationalist Party, Republican Labour Party og løsgængere. Partiet blev hurtigt det katolske 

fællesskabs politiske stemme i Nordirland, og har siden grundlæggelsen været et af de stærkeste 

nationalistiske parter i Nordirland sammen med Sinn Féin. Partiet er imod anvendelsen af vold 

og arbejder hen imod et forenet Irland (Kinealy, 2010;115). 

 

 

Tværkonfessionelle partier: 

Alliance party 

I april 1971 blev det neutrale liberale Allianceparti grundlagt. Det var et parti med opbakning i 

middelklassen på begge sider. Det blev set som modsætning til polariseringen mellem 

nationalistiske og unionistiske partier. Partiet ville bygge en bro mellem eksisterende skel, i 

stedet for at definere konflikten udelukkende som en konflikt mellem to forskellige religiøse 

grupper. Deres mål er at skabe et samlet fællesskab, som er frit for adskillelse, fordomme og 

sekterisk vold (Alliance). På usædvanlig vis appellerede partiet også til Nordirlands små jødiske, 

asiatiske og ikke religiøse grupper. På trods af, at partiet støtter den unionistiske grundsætning 

om fortsat at være en del af Storbritannien, så vil partiet opnå dette på baggrund af samtykke i 

stedet for konflikt (Kinealy, 2010; 66). 
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Bilag 5 – Politisk overbevisning i forhold til religiøs overbevisning 

Statistik over politisk overbevisning i forhold til religiøs overbevisning. Tabel 2.6 er en statistik 

for gruppen registreret som værende ateister. 

 
 

Reference: Mitchell, Claire, 2006, Religion, Identity and Politics in Northern Ireland – Boundaries of Belonging 

and Belief, Ashgate; 31 


