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Vil fjerne  
Gud fra  
dollar- 
seddelen
Hver dag framsier barnestemmer 
i amerikanske klasserom troskap-
seden som slår fast at de tilhører 
«én nasjon, under Gud». Ved fle-
re offentlige bygninger er det og-
så installasjoner som viser de ti 
bud eller kristne bønner, og noen 
steder åpner politiske møter med 
bønn. Hver mai tillyser presiden-
ten en nasjonal bønnedag.

– Jeg ble interessert i enkelt-
saker om mennesker som hadde 
protestert mot det de mener er 
brudd på grunnlovens skille mel-
lom stat og kirke, forklarer Even 
Gran.

Han jobber som seniorrådgiver 
i Human-Etisk Forbund og jour-
nalist for organisasjonens organ 
Fri tanke.

GUDLØS KOMMUNISME
Forrige skoleår bodde han i Cali-
fornia sammen med sin forsker-
kone og deres to yngste barn. Da 
benyttet han anledningen til å 
sette seg mer inn i amerikansk de-
batt om religionens plass i sam-
funnet.

Tillegget «under God» ble inn-
ført i troskapseden på 1950-tallet. 
Det samme gjelder påskriften «In 
God we trust» på sedler og myn-
ter.

– Den gangen handlet det om å 

markere avstand til kommunis-
men som var gudløs, sier Gran.

INGEN STATSRELIGION
Selv om det norske og det ameri-
kanske samfunnet på mange må-
ter er forskjellige, mener han bryt-
ningene på det religiøse feltet på 
flere vis er like. 

– Noen kristne ønsker at kris-
tendommen skal prege staten og 
samfunnet og argumenterer for 
at landet har en kristen kultur. Så 
er det på motsatt side noen som vil 
ha et livssynsnøytralt ideal og øn-
sker mangfold under en stat som 
ikke tar stilling, sier han.

Den viktigste forskjellen han 
ser, er at Norge inntil nylig har 
hatt en tydelig formell og spesi-

fikk religiøs forankring i Grunn-
loven, men en nokså sekularisert 
befolkning. 

I USA viser derimot undersø-
kelser at det er langt større opp-
slutning om grunnleggende 
kristne læresetninger i befolknin-
gen, og gudstjeneoppmøtet er ve-
sentlig høyere. Til gjengjeld slår 
grunnloven fast at landet ikke har 
noen statskirke.

POLITISK NØDVENDIGHET
I USA mener Gran at sekulariste-
ne har loven mer på sin side, men 
likevel opplever sterkere mot-
stand enn det de har gjort her i 
landet.

– Det var en dyd av nødven-
dighet å ha en slik grunnlov for å 
sikre at katolikker og forskjellige 
typer protestanter kunne funge-
re sammen. Grunnloven ble ikke 
som den ble fordi man var imot 
religion, men fordi det var en poli-
tisk nødvendighet, sier Gran.

Motsetningene sto ikke mellom 
ateister og troende da den ame-
rikanske grunnloven ble til sent 
på 1700-tallet. Samtidig påpeker 
Gran at flere av grunnlovsfedre-
ne var deister, noe som innebærer 
at de ikke regnet med at Gud grep 
inn i skaperverket.

– De brukte noen ganger religi-

øs språkbruk, men i grunnloven er 
ikke Gud nevnt i det hele tatt, sier 
han.

KULTURELL RELIGION
De som forsvarer for eksempel 
bønn ved starten av politiske mø-
ter, argumenterer med at dette 
er uttrykk for USAs judeo-kritne 
verdier.

– Spørsmålet blir hvor man me-
ner grensen går mellom det vi i 
dag må se som religionsutøvelse, 
og det vi må akseptere som et re-
sultat av kulturen, sier Gran.

– Er det så farlig om det finnes 
kristne referanser i det offentlige 
livet?

– Det er avhengig av hvilke in-
tensjoner som ligger bak. Ser vi på 
hvordan det brukes av konserva-
tive kristne i USA, er det tydelig 

at man har en religiøs intensjon. 
Det blir i strid med grunnloven, 
sier han.

Foreløpig har ikke høyesterett 
villet behandle for eksempel sa-
ken om troskapseden fordi dom-
stolen mener at ingen kan mene 
at de blir krenket av den. Men al-
lerede i 1962 avgjorde høyesterett 
at bønn og bibellesning ikke skul-
le foregå i offentlige amerikanske 
skoler.

PERSONLIG PRIS
I boken forteller Even Gran his-
toriene til flere amerikanere som 
har tatt høye personlige omkost-
ninger ved å kjempe mot det de 
opplever som offentlig religions-
utøvelse. Slit mener de strider 
med grunnloven.

Nå oppgir 23 prosent av voksne 
amerikanere at de ikke identifi-
serer seg med noen religion, iføl-
ge Pew Research Center. Med en 
voksende sekulær bevegelse tror 
Gran det er duket for flere kon-
flikter om troens plass i offentlig-
heten.

– Et av delmålene til den seku-
lære bevegelsen er å bli kjent som 
en velgergruppe politikerne må ta 
hensyn til. De vet at den kristne 
høyresiden har hatt mye makt i 
Det republikanske partiet. På den 

USA: «Vi stoler på Gud» 
 forkynner amerikanske dollar-
sedler. Humanetiker Even 
Gran har skrevet bok om 
 mennesker som vil bli kvitt 
statlig kristendom i USA.
 Tore Hjalmar Sævik       tore.hjalmar.saevik@dagen.no       toresaevik

 ● Man må lære  
av grunnlaget som 
USA er fundert på 
og faktisk sikre 
religionsfrihet  
for alle.
Even Gran
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Even Gran har gitt ut boken «One 

nation - under God! Sekulære 

amerikaneres kamp for å 

beholde skillet mellom stat og 

kirke».

Gran er ansatt i Human-Etisk 

Forbund.
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andre siden er man nærmest po-
litisk død hvis man står fram som 
ateist, sier han.

MORALKONTROLL
I USA mener Gran det finnes en 
sterk skepsis til ateister som bun-
ner i at disse ikke står under reli-
gionens moralkontroll.

– For å handle moralsk, ten-
ker man at du må tro at noen føl-
ger med deg og at du må svare for 
hvordan du lever. Det er jo logisk, 
sier han.

Likevel mener han det gir ut-
slag i urettferdig behandling av 
mennesker uten gudstro. Men 
han tror dette er i endring.

– Utviklingen viser at veldig 
sterk kristentro er på vei ned også 
i USA, sier han.

– Jeg mener man må lære av 
grunnlaget som USA er fundert 
på og faktisk sikre religionsfrihet 
for alle, sier han.

SYMBOLSTRID: Påskriften «In God we trust» på dollarseddelen symboliserer noe av striden mellom 

kristne og sekularister i USA. Foto: Tore Hjalmar Sævik

BØNN: President Barack Obama og speaker Paul Ryan i Representantenes hus bøyde hodet i bønn 

under det årlige lunsjmøtet for Friends of Ireland i mars. Amerikanske sekularister mener kristendom-

men har for stor plass i det offentlige rom i USA. Foto: Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

ALVOR: Franklin Graham mener sekularismen er en trussel mot det 

amerikanske samfunnet. 

 Foto: David Uttley, Billy Graham Evangelistic Association 

AVKRISTNING: Evangelisten 
Franklin Graham oppfordrer 
evangeliske kristne til å engasjere 
seg politisk for å fremme Guds vil-
je i den politiske debatten.

– La oss ta landet vårt tilbake, 
oppforer han på nettsidene til Bil-
ly Graham Evangelistic Associa-
tion.

I år reiser han rundt til hoved-
stedene i samtlige 50 delstater i 
USA på Decision America Tour. 
Formålet er å holde bønnemø-
ter ved de politiske maktsentra 
i byene. Sønnen til den verdens-
kjente evangelisten Billy Graham 
(97) mener landets framtid står 
på spill fordi sekularistiske kref-
ter tar over. Under møtene står de 
frammøtte og bekjenner sine egne 
og nasjonens synder.

– Det eneste håpet for dette lan-
det er Gud, og vi har tatt Gud ut av 
den politiske debatten. Vi har også 
tatt ham ut av det offentlige rom, 
og jeg vil få ham inn igjen, sa han 
nylig til Fox News, ifølge Christian 
Post.

INGEN ANBEFALING
I et intervju med CNN sier Gra-
ham at evangeliske kristne er sin-
te på det politiske systemet. Det 
er også slik han forklarer Donald 
Trumps popularitet.

– Det er mye sinne i dette lan-
det, og jeg er sint også. Jeg er sint 
på republikanerne, og jeg er sint 
på demokratene, sier Graham, 
som etter planen kommer på be-
søk til Norge for å tale neste år. 

Han anklager politikerne for å 
være passive.

Tidligere har han understreket 
at han ikke tror noen av de poli-
tiske partiene kan løse USAs pro-
blemer, men at landet er avhengig 
av et inngrep fra Gud. Samtidig 
oppfordrer han kristne til å gå inn 
i politikken.

– Vi trenger kristne på hvert 
eneste nivå, sier han til CNN.

Graham sier han ikke vil fortel-
le kristne hvem de bør stemme på 
i presidentvalget, men anbefaler 
dem å stemme.

– Sist gang tror jeg det var 20 
eller 30 millioner evangeliske 
kristne som holdt seg hjemme. De 
stemte ikke. Det er en skam, sier 
han.

STERK LEDER
Samtidig advarer han partiene 
mot å tro at de kan regne med de 
evangeliske kristnes stemmer.

– Særlig republikanerne må for-
stå at de ikke kan ikke kan ta de 
evangeliske stemmene for gitt, 
sier Graham, som leder både Bil-
ly Graham Evangelistic Asso-
ciation og hjelpeorganisasjonen 
Samaritan ś Purse.

– De evangeliske kristne  ville 
ønske å finne en kristen eller no-
en som forstår verdiene deres og 
støtter verdiene deres, men mer 
viktig tror jeg det er at de ser etter 
en sterk leder, sier han.

REAKSJON PÅ TERROR
Også en av søstrene til Franklin 
Graham, Anne Graham Lotz, som 
også er kristen taler og forfatter, 
har uttrykt uro for konsekvense-
ne av sekularisering av USA. Etter 
terrorangrepene mot USA 11. sep-
tember 2001 ble hun intervjuet på 
CBS. Der fikk hun spørsmål om 
hvordan Gud kunne la noe slikt 
skje hvis han er god.

– Jeg sier at Gud også er sint når 
han ser noe som dette. Jeg vil også 
si at i flere år har amerikanere på 
en måte ristet neven mot Gud og 
sagt: Gud, vi vil ha deg ut av våre 
skoler, ut av styresettet vårt, ut 
av næringslivet vårt, vi vil ha deg 
ut av markedet vårt, sa Graham 
Lotz.

– Og Gud, som er en gentleman, 
har bare stille trukket seg ut av 
vårt nasjonale og politiske liv, vårt 
offentlige liv. Han har fjernet sin 
velsignende og beskyttende hånd, 
fortsatte hun.

OMVENDELSE
Anne Graham Lotz oppfordret 
amerikanerne til å be om tilgivel-
se og på nytt invitere Gud inn i sitt 
nasjonale liv.

– Vi har skrevet på myntene vå-
re at vi stoler på Gud, vi trenger å 
praktisere det, sa hun.

Teologiprofessor Norman 
Witzba ved Duke Divinity School 
mener på sin side at man i lys av 
den pågående nominasjonskam-
pen må bli ferdig med forestillin-
gen om et kristent USA. 

Witzba viser til at politiske lede-
re føler de må framstå som krist-
ne, si ting som lyder kristent, mø-
te opp ved kristne institusjoner 
og avslutte talene sine med «Gud 
velsigne Amerika». Men han me-
ner politikken i praksis er preget 
av frykt, aggresjon og mistanker, 
og ikke kristne idealer som kjær-
lighet, glede, fred, tålmodighet og 
sjenerøsitet.

– Hvis amerikanere mente al-
vor med å være et kristent land, 
ville de få fram og velge ledere som 
er tålmodige og vennlige, og al-
dri skrytende og uhøflige, skriver 
Witzba i Washington Post.

Selv om han tar til orde for 
ikke å skrote forestillingen om 
det kristne USA, mener han lan-
det mer enn noen gang trenger en 
innsprøytning av Guds kjærlighet 
i politikken.

Tore Hjalmar Sævik 

Frykter for USAs fram-
tid hvis Gud glemmes
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