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ABSTRAKT 
Denna uppsats är en så kallad litteraturstudie, där jag tittat på tidigare forsking för att ta 

reda på om det finns ett så kallat katolskt röstblock, i USA kallar ”the catholic vote” som 

det ibland diskuteras om vid amerikanska val. I uppsatsen undersöks också hur 

amerikanska katoliker ser på så kallade värdefrågor såsom homoäktenskap och om de 

amerikanska katolikerna håller med den katolska kyrkans officiella lära på området. Min 

slutsats är att det vore felaktigt att prata om ett katolskt röstblock i amerikansk politik. 

Katolikerna röstar väldigt olika sinsemellan, och de avviker heller inte från den 

amerikanska befolkningen i stort. Man kan dock se att de katoliker som går till mässan 

varje söndag är mer konservativa än de som inte gör det. När det gäller värdefrågorna så 

håller en majoritet av de amerikanska katolikerna inte med sin kyrka när det gäller dess 

motstånd mot homoäktenskap och utlevd homosexualitet. 

Nyckelord: Katolicism, USA, röstbeteende, röstforskning, politik. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
Då jag studerar till gymnasielärare i Religionskunskap och Samhällskunskap, och då 

jag har ett specialintresse i hur religiösa inriktningar arbetar politiskt och samarbetar 

politiskt, så ligger det nära till hands att skriva denna uppsats om något sådant. 

Dessutom så tycker jag att USA är ett väldigt fascinerande land att studera, både 

religiöst och politiskt, så det ligger nära till hands att inkludera även USA i det hela.  

Det jag i denna uppsats vill titta närmare på är vilken påverkan som en av USA:s 

största religiösa grupperingar, nämligen katolikerna, har på den amerikanska 

politiken. Om det finns någon katolsk röst i USA att prata om, och i så fall åt vilket 

håll denna röst drar? Trots att katolska kyrkan är USA:s enskilt största religiösa 

samfund, då ungefär en femtedel av amerikanerna är katoliker1, så hör man sällan 

talas om något katolskt inflytande i de amerikanska valen.  Personer som liksom jag 

gärna följer den amerikanska valrörelsen har förmodligen blivit van vid att höra om 

”den kristna högern” och om ”Tea Party- rörelsens ” makt i särskilt vem som blir det 

republikanska partiets kandidat, vi har vidare hört om ”the african-american vote” 

och ”the latino vote”, men begreppet ”the catholic vote” kan ses som märkligt 

frånvarande om man tittar på gruppens storlek. Samtidigt så är det min bild att 

amerikanska politiker räknar med att det finns ”a catholic vote” i någon form, såväl 

Romney som Obama hade exempelvis reklamfilmer riktade mot katoliker i det 

senaste valet23, och katolikerna som grupp har onekligen en stor chans att påverka de 

amerikanska valen, om man visar tecken på gruppröstning. 

Katolska kyrkan präglas av ett starkt episkopalt ledarskap, där kyrkan och dess 

ledarskap har klara åsikter om alltifrån aborter till hur samhället bör vara uppbyggt 

och vad statens uppgifter bör vara4. Min personliga reflektion, är att katolska kyrkan 

i flera fall kan ses som mer politisk än många protestantiska samfund. Amerikanska 

politiker borde logiskt sett egentligen vara väldigt måna om att framstå som ”katolik-

vänliga” eller stå i kö för att samtala eller ta kort med de katolska biskoparna, med 

tanke på hur många katoliker det finns i USA. 

Eller kan det helt enkelt vara så att katolikerna inte främst ser sig som katoliker, utan 

istället som något annat. Katolska kyrkan präglas ju ofta av just mångkultur, särskilt i 

USA, där du har alltifrån amerikaner med irländskt ursprung till personer med 

sydamerikanskt eller mellanamerikanskt ursprung. Kan det vara så att katolikerna i 

USA inte främst associerar sig med sin religion utan snarare mer med sitt etniska 

ursprung.  Att amerikanska katoliker med irländskt ursprung främst ser sig som 

irländare, och inte som katoliker. Detsamma med personer med sydamerikanskt eller 

mellanamerikanskt ursprung. Ser de sig själva mer som ”latinos” än som katoliker? 

                                                 

 

 

 

1 United States. Britannica Online. http://global.britannica.com/place/United-States. (Hämtad 2015-
09-18) 
2 BarackObama.com. Catholics for Obama. 2012. http://www.youtube.com/watch?v=mjRhaDDtp9c 
(Hämtad 2015–09-18) 
3 MittRomney´s channel. What is the HHS-mandate. 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=HeS1uWWvJFE (Hämtad 2015-09-18) 
4 Katolska Kyrkans katekes: Andra kapitlet, artikel ett och två 

http://www.youtube.com/watch?v=mjRhaDDtp9c
http://www.youtube.com/watch?v=HeS1uWWvJFE
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Man kan också tycka att katolska politiker borde vara ganska så konservativa med 

tanke på att katolska kyrkans lära när det kommer till moralfrågor kan anses som just 

tämligen moralkonservativ. Samtidigt så verkar de flesta av de mest kända katolska 

politikerna i USA vara demokrater och tämligen liberala, låt oss ta John F Kennedy5, 

John Kerry6 och Nancy Pelosi7 som exempel.  Rick Santorum8 verkar relativt ensam 

där ute på den republikanska högerkanten. Kan det vara så att de katolska väljarna är 

betydligt mer liberala än sina biskopar? 

Just värdefrågorna finner jag som särskilt intressanta, då ett flertal katolska biskopar 

i USA öppet gått ut och deklarerat att en person som röstar på en kandidat som 

stödjer exempelvis abort riskerar sin frälsning, att man begår vad som inom den 

katolska teologin kallas för dödssynd. En person som dör i tillstånd av dödssynd, 

alltså begått en dödssynd men inte ångrat sig och gått till bikten, hamnar i helvetet. 

Man har också nekat katolska politiker som stödjer exempelvis abort och avviker 

från den katolska kyrkans syn i värdefrågor kommunion, vilket är det katolska ordet 

för vad i Sverige ofta kallas för nattvard. Att ta emot kommunionen i dödssyndens 

tillstånd är förbjudet enligt katolsk tro, detta vore ytterligare en dödssynd, och en 

allvarlig sådan, att vanhelga något heligt. Att öppet neka någon kommunion bör ses 

som att kyrkan anser att personen ifråga öppet och välkänt lever i dödssynd, och 

därmed uppmanas att vända om genom bikten innan man tar emot kommunionen 

igen. En lite modernare form av inkvisitionen kan man kanske säga, en visserligen 

bristfällig, men än dock helt relevant jämförelse vill jag påstå. 

Medan frågor som dessa, så kallade värdefrågor, lyser med sin frånvaro i Sverige, så 

kan man utan tvekan säga att de spelar en roll i de amerikanska valrörelserna. 

Särskilt har de kommit att lyftas upp som de viktigaste av katolska biskopar, där 

abort ses som tagande av ett mänskligt liv, och därmed i full klass med mord. Att 

stödja något sådant, är som alla förstår, något oerhört allvarligt utifrån ett katolskt 

perspektiv. 

Katoliker, om de är troende sin kyrka, bör därför kan man tycka vara oerhört 

konservativa när det gäller värdefrågor, och rösta för den kandidaten med den mest 

restriktiva abortpolitiken. Ändå tycks de inte göra det, i varje fall om man tittar på 

kända katolska politiker. Lyckas jag belägga att vanliga katoliker inte går lika med 

sina biskopar i synen på värdefrågor så tror jag mig vara något oerhört betydelsefullt 

på spåret. Jag skulle vilja påstå, att visar det sig att den vanliga katoliken i USA i 

synen på dessa frågor avviker kraftigt från kyrkans lära, så kan det vara en stor del av 

förklaringen till varför man röstar som man gör. 

                                                 

 

 

 

5 John F Kennedy. Britannica Online. http://global.britannica.com/biography/John-F-Kennedy 
(Hämtad 2015-09-19) 
6 John Kerry. Britannica Online. http://global.britannica.com/biography/John-Kerry (Hämtad 2015-
11-03) 
7 Nancy Pelosi. Britannica Online. http://global.britannica.com/biography/Nancy-Pelosi (Hämtad 
2015-11-03) 
8 Rick Santorum. Britannica Online. http://global.britannica.com/biography/Rick-Santorum (Hämtad 
2015-11-03) 

http://global.britannica.com/biography/John-F-Kennedy
http://global.britannica.com/biography/John-Kerry
http://global.britannica.com/biography/Nancy-Pelosi
http://global.britannica.com/biography/Rick-Santorum
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2.1 Syfte 

Syftet är att studera hur katoliker röstar de amerikanska presidentvalen för att få svar 

på frågan om man kan prata om ett katolskt röstblock, eller så kallat ”catholic vote”. 

Särskild stor vikt kommer jag att lägga på vilka åsikter amerikanska katoliker har i 

värdefrågor, och vad det finns för forskning på detta. Jag kommer att lägga tonvikten 

vid moderna val, med början vid presidentvalet 2004 mellan John Kerry och George 

W Bush. Detta val anser jag också som speciellt intressant då USA för första gången 

sedan John F Kennedy då hade en amerikansk presidentkandidat, samtidigt som det 

amerikanska samhället då hade kommit längre i sin relation med sin katolska 

befolkning, och den så kallade anti-katolicismen, i varje fall den öppna, hade avtagit. 

Jag kommer också av orsaker som nämnts i min inledning att särskilt titta på 

amerikanska katolikers syn på värdefrågor, och vad det går att utläsa av detta om 

man tittar på hur de sedan röstar. På grund av att jag som jag tidigare berättat anser 

denna fråga så pass intressant, så har jag också med det som en frågeställning. Även 

om tonvikten kommer att ligga någorlunda i nuet, så kommer även en historisk 

bakgrund att ges. 

2.2 Frågeställningar 

1. På vilka sätt och i hur hög utsträckning överensstämmer den katolska 

allmänheten i USA:s syn i så kallade moralfrågorna med den katolska 

kyrkans lära? 

2. Är det korrekt att prata om ett katolskt röstblock, eller ”the catholic vote” i 

amerikansk politik? 
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3 METOD 
 Denna uppsats är en så kallad litteraturstudie, där jag försöker samla ihop den 

forskning som finns på området, för att sedan se vad jag kan utläsa av det hela, och 

få svar på mina frågeställningar. Då svensk forskning på området av naturliga skäl är 

i princip obefintlig så kommer jag uteslutande att titta på amerikanska 

engelskspråkiga källor. Mitt val att göra en litteraturstudie kommer sig ganska 

naturligt, då jag inte ser hur det hade varit möjligt att undersöka det jag vill göra, 

eller få svar på de frågeställningar jag har på ett annat sätt. Det förhåller sig inte 

praktiskt möjligt att själv göra en undersökning. 

Att göra sig beroende av andrahandskällor med redan färdiga analyser kan givetvis 

ifrågasättas, men jag finner det som den bästa metoden i det här fallet. Jag kommer 

att försöka vara så bred som möjligt när det gäller källor, och ta med alla källor som 

jag finner som relevanta utifrån ämnet, alltså alla de som behandlar katolskt 

röstbeteende i USA i nutid och historiskt, politiska värderingar hos katoliker i USA 

samt synen på värdefrågor. Jag kommer inte heller bara reproducera vad andra redan 

kommit fram till i sina analyser, utan kommer utifrån den sammantagna bild jag får 

av mina källor att själv göra en analys, även om jag givetvis hämtar stöd från de 

analyser som finns hos mina källor. Det kan också mycket väl hända att den analys 

en källa gör kan krocka med det jag hittar in en annan källa. 

Om jag finner det nödvändigt eller om jag anser att det skulle vara av vikt för 

uppsatsen och ge större förståelse så kan även icke-vetenskapliga artiklar användas. 

Detta kommer då tydligt att påtalas, dessa kommer heller inte att ges samma vikt 

eller ses som fullständigt vetenskapliga. Av tidsskäl kommer jag inte att gå in på det 

absolut senaste amerikanska presidentvalet. 
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4 TEORI 
En del olika teorier kommer att beröras i min uppsats. Katoliker har som tidigare 

nämnts ansetts vara en ganska stabil demokratisk väljarbas, vilket man inte minst ser 

på antalet välkända katolska politiker i just det demokratiska partiet. James Pennings 

presenterar tre olika teorier på vad detta beror på9. Dessa teorier kommer att 

behandlas mer utförligt, när vi kommer till den del av uppsatsen som berör just den 

frågan, men lite förenklat kan man säga att han ger en historisk förklaring, en 

socioekonomisk och en som hänvisar till presidentvalen. Hans första teori går ut på 

att det demokratiska partiet sökte stöd hos nyankomna invandrare för att vinna 

politisk makt, de nyankomna katolska invandrarna såg i sin tur det demokratiska 

partiet som ett sätt att nå social status. Den andra teorin som Pennings presenterar går 

ut på att katolikerna traditionellt sätt har haft en lägre socioekonomisk status och 

också varit diskriminerade av vita protestanter. Detta gjorde att de sökte sig till 

Demokraterna som sågs som ett parti för de med en lägre socioekonomisk status. 

Den tredje förklaringen går ut på att det helt enkelt var Demokraterna som började 

nominera och släppa fram katolska kandidater, och därmed sågs som mer öppna för 

katoliker10. 

 

Jag kommer också att använda de teorier som presenteras av Lauren Smith och 

Demetrius Walker i deras studie av olika religiösa grupperingars politiska 

engagemang11. De presenterar bland annat att religiösa människor har ett högre 

politiskt engagemang än andra, särskilt stort är det hos protestanter, och presenterar 

här en teori om att försvar av så kallade värdefrågor driver fram ett högre politiskt 

engagemang hos evangelikala grupperingar. Det politiska engagemanget och 

röstningen, blir här ett sätt att försvara tron. Jag vill här se om man på något sätt kan 

applicera detta även på katoliker i USA, att försvar av tro driver fram ett politiskt 

engagemang. Hos Smith och Walker kan man utläsa att det finns liknande tendenser 

hos katolska prelater, att sociala frågor driver fram ett ökat politiskt engagemang, 

och där man också uppmanar sin ”flock” av vanliga katoliker att också bli mer 

aktiva. Katolikerna är dock mer fragmenterade menar Smith och Walker, men hävdar 

att man kan se liknande tendenser hos djupare religiösa katoliker, att vissa frågor, 

såsom värdefrågor driver fram ett ökat politiskt engagemang12. Även detta är teorier 

som jag kommer att ha i åtanke. 

 

                                                 

 

 

 

9 Penning, James M. Changing partisanship and issue stands among american catholics. SA. 
Sociological Analysis. 191 no 8. (1986). s.30 
10 Ibid 
11 Smith, Lauren och Walker, Demetrius. Belonging, Believing, and Group Behavior: Religiosity and 
Voting in American Presidential Elections. Political Research Quarterly.66 no 2 (2013), s. 399-413 
12 Smith och Walker. Belonging, Believing and Group Behavior: Religiosity and Voting in American 
Presidential Elections., s. 403 

 



9 

 

5 HISTORISK BAKGRUND OM KATOLIKER I 
DE AMERIKANSKA VALEN 

5.1 Historisk tillbakablick och Kennedy. 

1790 så utgjorde den katolska befolkningen endast 1% av USA:s invånare och 1840 

så utgjorde den fortfarande bara 4%. Det hela började dock förändras dramatiskt i 

och med att den katolska invandringen till USA steg väldigt kraftigt med början på 

1850-talet, först från Europa och sedan även från Latinamerika och i senare tider 

även Asien och Afrika. När den katolska befolkningen med början på 1850-talet 

kraftigt steg, så ökade också motståndet mot katolicismen, den så kallade ”anti-

katolicismen”. Bland annat så växte det så kallade ”American Party” eller mer känt 

som ”Know Nothing movement” fram13. 

Den demokratiske presidentkandidaten John F Kennedy var den förste katoliken att 

vinna ett amerikanskt presidentval, han var dock inte den förste katoliken att ställa 

upp i ett presidentval. Den förste katoliken att ställa upp var Al Smith, som fick det 

demokratiska partiets nominering 1928 i en tid då katolikerna utgjorde mindre än 20 

% av den totala befolkningen. Han fick stort stöd bland den katolska befolkningen, 

förmodligen var detta val det val där den katolska befolkningen röstade mest enigt, 

men hans kandidatur väckte också motstånd och anti-katolska stämningar i landet. 

En allmän misstanke var att en katolsk president skulle sätta kyrka och påve framför 

landet och konstitutionen14. 

 Men även än allvarligare anklagelser riktades mot Smith och hans kandidatur. Bland 

annat att han skulle göra protestantiska äktenskap ogiltiga, och göra katolicismen till 

USA:s statsreligion. Smith förlorade presidentvalet 1928 men katolikerna ökade i 

antal, snart hade de kommit över 20% och har lagat på ungefär 22% till 24% ända 

fram till våra dagar. Gray m.fl argumenterar i Camelot only comes once? John F 

Kerry and the catholic vote för att den ökande katolska befolkningen helt enkelt 

gjorde det mer attraktivt för partierna att nominera katoliker i valen och att det var 

detta som slutligen kulminerade i att John F Kennedy blev den demokratiska 

presidentkandidaten och sedermera vann hela presidentvalet 1960 15. 

John F Kennedy var USAs förste och hittills ende katolske president, och han kan 

mycket väl vara den mest kände katolske politikern genom tiderna i USA. Hans val 

har beskrivits som ett stort ögonblick för de flesta amerikanska katoliker som stått ut 

med 170 år av anti-katolicism i olika former där deras patriotism och tillgivenhet till 

USA ofta hade ifrågasatts. Hans vinst gjorde att många katoliker i USA äntligen 

kunde känna att de hade blivit accepterade som lojala amerikanska medborgare. Åtta 

av tio katoliker stödde Kennedy i valet 1960, och då det endast skiljde strax över 

118 000 röster mellan Kennedy och motståndaren Nixon så argumenterar Gray m.fl 

                                                 

 

 

 

13 Gray, Mark M. Perl, Paul M och Bendyna, Mary E. Camelot only comes but once? John F Kerry and 
the catholic vote. Presidential Studies Quarterly. 36 no 2 (2006), s. 204-205 
14 Gray, Perl och Bendyna. Camelot only but comes once? John F Kerry and the catholic vote. s. 205 
15 Ibid 
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för att det hade varit mycket svårt för Kennedy att vinna om han inte hade haft 80% 

av landets katoliker bakom sig16. 

För att försvara sig mot anti-katolska attacker så använde sig John F Kennedy en 

strategi som gick ut på att betona vikten av religion för individen, samtidigt som han 

betonade att han inte skulle låta den katolska kyrkan eller dess doktriner styra hans 

politik17. Bland annat höll han ett tal inför en grupp med protestantiska pastorer i 

Houston, Texas där han försäkrade att han var helt och hållet för principen om 

åtskillnad mellan kyrka och stat18. 

5.2 Valet 2004 och John Kerry 

Även om den katolska befolkningen i USA traditionellt sett har röstat Demokratiskt 

så har antalet katoliker som identifierar sig själva som demokrater eller som brukar 

rösta för demokratiska presidentkandidater minskat sedan Kennedys tid. Det 

demokratiska partiets presidentkandidat beräknas inte ha vunnit en majoritet av de 

katolska rösterna i valen 1972, 1980, 1984 samt möjligtvis 1992. I ett flertal val är 

det dessutom så pass jämnt att det beräknas som mycket svårt att veta vilken 

kandidat som egentligen vann en majoritet av de katolska rösterna, ofta kan olika 

opinionsmätningar och vallokalsundersökningar visa på olika resultat19. 

Efter John F Kennedy så dröjde det fram till 2004 innan en katolik vann 

nomineringen från något av de stora partierna igen, då John Kerry vann det 

demokratiska partiets primärval och blev deras presidentkandidat och ställdes mot 

den sittande republikanske presidenten George W Bush20. 

Hur gick då diskussionen om vilken av dessa kandidater som var bäst inom den 

katolska befolkningen och vilka argument lyftes fram och kopplades till religionen? 

Två artiklar som publicerades i det katolska nyhetsmagasinet America21, där en 

katolsk Bush-supporter och en katolsk Kerry-supporter skrev sina anledningar till att 

stödja respektive kandidat kan förhoppningsvis ge oss en fingervisning om detta. Det 

ges inte vidare källhänvisningar till en stor del av de påståenden som här görs i 

artiklarna, så detta bör man vara medveten om när man läser det hela, samt att det 

hela rör sig om argumenterande texter. 

Den person som skrev varför han som katolik valde Kerry var James R Kelly som 

var professor i sociologi vid Fordham University i New York när artikeln skrevs. 

Kelly börjar med att lyfta fram att även om man liksom honom och den katolska 

kyrkan är emot abort, och är det som i USA kallas för ”pro-life”, så ligger många av 

dem närmare Demokraterna än Republikanernas politik när det gäller inrikespolitik 

och utrikespolitik. Abortfrågan är dock väldigt viktig för många katoliker. Kelly 

                                                 

 

 

 

16 Gray, Perl och Bendyna. Camelot only comes but once? John F Kerry and the catholic vote. s. 204 
17 Ibid s. 205 
18 John F Kennedy. Britannica Online. http://global.britannica.com/biography/John-F-Kennedy. 
(Hämtad 2015-09-15) 
19 Gray, Perl och Bendyna. Camelot only comes but once? John F Kerry and the catholic vote. s. 205 
20 Ibid. s. 204 
21 America Magazine. About Us. http://americamagazine.org/aboutus (Hämtad 2015-09-20) 

http://global.britannica.com/biography/John-F-Kennedy
http://americamagazine.org/aboutus
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ställer här den retoriska frågan om man som ”pro-life” katolik kan rösta på en 

kandidat som liksom John Kerry är ”pro-choice”, istället för på George W Bush som 

tydligt säger att han är ”pro-life” och utöver detta har lanserat ett förbud mot extremt 

sena aborter, ”partial birt-abortion”, samt arbetat för att få igenom lagförslag som ger 

ofödda barn ett lagligt skydd vid våld mot modern? Kelly skriver att han som ”pro-

life” finner denna fråga svår att svara på, varför han väljer att helt inrikta artikeln på 

denna fråga och ignorera de andra orsakerna till varför han föredrar Kerry framför 

Bush. Kelly skriver att, trots att han erkänner att det kan låta motsägelsefullt, så 

kommer han som ”pro-life” att rösta på Kerry just på grund av abortfrågan. Han 

hävdar att när man röstar så måste man titta på fakta och inte bara på vad 

kandidaterna säger22. 

Kelly argumenterar för att även om Bush skulle vilja förbjuda abort så kommer han 

aldrig kunna göra det, medan Kerry å andra sidan skulle stödja ekonomiska program 

som skulle resultera i att färre aborter genomförs. Kelly ger 6, vad han hävdar är, 

empiriska anledningar till varför han tror att detta är fallet. 

Hans första anledning är att det han kallar för ”eliten” i det amerikanska samhället 

alltid stött lagliga aborter. En mängd viktiga organisationer i det amerikanska 

samhället såsom ”American Medical Association” och ”American Psychiatric 

Association” är för att aborträtten bevaras, och stödde ”Roe v Wade”, det utslag i 

USAs Högsta Domstol som slår fast att abort inte får förbjudas enligt konstitutionen. 

Kelly hävdar att Högsta Domstolen aldrig tagit ett beslut som gått emot ”the 

dominant elite interest of the nation”23. 

 Hans andra anledning är att inte ens abortmotståndarnas organisationer själva tror att 

det kommer att gå att upphäva ”Roe v Wade”. Trots att alla 7 domare som skrev 

under ”Roe v Wade” har pensionerats eller dött och 6 av dess ersättare har 

nominerats av republikanska presidenter så har fyra av dem i senare omröstningar 

röstat för att upprätthålla ”Roe v Wade”. Vidare hävdar Kelly att om ”Roe v Wade” 

mot all förmodan skulle upphävas, och frågan om aborter skulle återföras till 

delstaterna, så skulle det med största sannolikhet förbli lagligt i en majoritet av 

delstaterna då opinionsmätningar visar att mindre än 20% stödjer en 

återkriminalisering av aborter24. 

När det gäller den tredje anledningen så pekar han på det som hans er som problem 

med det republikanska partiets program. Han argumenterar för det finns en stor 

skillnad mellan de moralkonservativa och de ekonomiskt konservativa. De 

ekonomiskt konservativa är mest intresserade av att minska på statens uppgifter och 

sänka skatterna. Kelly hävdar att detta leder till att det blir svårare att välkomna barn 

till livet när sjukvården blir dyrare och minimilönen sätts under fattigdomsgränsen. 

                                                 

 

 

 

22 Kelly, James R. A catholic votes for John Kerry. America. 2004- 09-27 s. 13 
23 Ibid 
24 Ibid s.13, 16 
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Kelly menar att denna politik skulle leda till att fler kvinnor med låga inkomster 

skulle välja abort25. 

Den fjärde anledningen han lyfter upp är att han inte ser det som trovärdigt att en 

abortlag skulle införas som är mer restriktiv än det som är den allmänna 

ståndpunkten ekumeniskt bland kristna och bland andra religioner. Han hänvisar till 

att den katolska abortsynen inte har stöd bland en stor del av de protestantiska 

samfunden och inte heller hos en majoritet av de judiska grupperna26. 

Den femte anledningen han lyfter fram handlar om anti-abortrörelsen i USA, eller 

motståndsrörelsen mot abort som han också väljer att kalla det. Kelly argumenterar 

för att anti-abortrörelsen allt mer kommit att ses som en reaktionär rörelse något som 

Kelly anser borde ses som ett orosmoment för abortmotståndare. Han menar att 

motståndsrörelser endast har nått framgång då de setts som befriande, och inte som 

reaktionära och bakåtsträvande27. 

Som den sjätte och sista anledningen så pekar Kelly på att det faktiskt finns en anti-

abortrörelse även inom det annars ”abortvänliga” Demokratiska Partiet, nämligen 

rörelsen ”Democrats for Life”. Kelly hänvisar till rörelsens ordförande som skall ha 

sagt att partiet inte längre är fientligt inställda gentemot dem28.  

Kelly avslutar med att aborter visserligen måste ses som något moraliskt ont, men 

hävdar att det inte finns någonting i kyrkans lära som tvingar en katolsk 

förtroendevald att alltid rösta för en total kriminalisering av abort. Han hänvisar här 

till uttalanden som den förre påven Johannes Paulus II skall ha gjort om att kyrkan är 

väl medveten om att det finns stora problem att i pluralistiska demokratier få till ett 

fullständigt lagskydd för det ofödda livet, och att kyrkan var väl medveten om att 

man måste ta i beaktande vad som är möjligt att realistiskt uppnå. Johannes Paulus II 

skall också ha sagt att det inte räcker med att bara ta bort orättfärdiga lagar. Kelly 

menar vidare att fler och fler veteraner inom anti-abortrörelsen blir medvetna om att 

det kommer att ta decennier att få bort aborterna. Han menar att detta innebär att 

rörelsen framtid är beroende avi vilken mån man utvecklas mot det han kallar för en 

”consistent life ethic” som även inkluderar motstånd mot krig och kamp mot 

fattigdom29. 

Han får dock inte medhåll av George Weigel, katolik även han samt ”senior fellow” 

vid ”The Ethics and Public policy Center” i Washington D.C, som skrev den artikel i 

America som var till stöd för republikanen George W Bush30. 

Weigel menar att miljoner katoliker 1960 röstade på John F Kennedy av få andra 

anledningar än att han var katolik. I valet 2004, när artikeln skrevs, så trodde han att 

miljoner katoliker istället skulle rösta på metodisten Bush istället för katoliken Kerry. 

                                                 

 

 

 

25 Kelly. A catholic votes for John Kerry. s.16 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid. s.17 
29 Ibid 
30 Weigel, George. A catholic votes for George W Bush. America. 2004-09-27. s.12 
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Detta på grund av att han menade att Bush hade en vision för samhället som var 

betydligt mer katolsk än vad sin katolske motståndare Kerrys var. Varför denna 

förändring har skett tror Weigel att det finns fler olika anledningar till. En del menar 

han beror på att katolikerna idag har betydligt mindre ”stamlojalitet” än dåtidens 

katoliker. En annan del tror han ligger i att den katolska sociala doktrinen och 

förståelsen av den har förändrats genom åren, liksom det demokratiska partiet. Här 

tror Weigel att den djupare förklaringen ligger31. 

Weigel menar att ”katolsk socialdoktrin” på den tiden i stort sett var synonymt med 

kyrkans traditionella försvar av fackföreningar. Weigel menar dock att detta har 

kommit att ändras i och med det Andra Vatikankonciliet och ett flertal av påven 

Johannes Paulus II:s skrifter och encyklikor. Weigel skriver att den katolska sociala 

doktrinen numera lär att samhället är oerhört komplext uppbyggt. Det goda samhället 

är inte bara beroende av demokrati och en fri ekonomi utan också av en kultur som 

vilar på stark moralisk grund. Denna moraliska kultur och grund är enligt den förre 

påven Johannes Paulus II det viktigaste och utgör grunden för de två andra. 

Demokrati och en fri ekonomi kan inte för sig själva skapa ett gott samhälle utan är 

beroende av att en moralisk grund finns inpräntad i kulturen32. 

Weigel skriver att Johannes Paulus II särskilt pekade ut abortfrågan, dödshjälp och 

andra frågor om liv som särskilt viktiga delar av den katolska sociala doktrinen. I sin 

encyklika Evangelium Vitae så skriver Johannes Paulus II bland annat att om dessa 

grava moraliska fel blir erkända som legala rättigheter så är hela det demokratiska 

projektet hotat. Ett demokratiskt samhälle som ser vissa individer, såsom ofödda, 

äldre eller allvarligt handikappade, som utanför det gemensammas omtanke och 

beskydd är en demokrati i krig med sig själv enligt den tidigare påven33. 

I den utvecklade katolska socialdoktrinen så blir därför alla frågor inte lika viktiga 

enligt Weigel. Vissa frågor måste ses som viktigare än andra för en president, 

lagstiftare eller väljare. De frågor som rör livet måste ses som så pass allvarliga att 

ett stöd till abort eller dödshjälp allvarligt skadar en katoliks relation till sin kyrka34. 

Weigel hävdar att George W Bush gång på gång har talat om ett samhälle där varje 

liv skyddas av lagen och varje barn välkomnas till livet. Ett USA präglat av en 

”livets kultur” där både ofödda, allvarligt handikappade och jobbiga äldre skyddas av 

lagen. Detta ställer han i kontrast mot John Kerry som ett flertal gånger i senaten 

röstat för en typ av mycket sena aborter, så kallade ”partial-birth abortions” skall 

vara tillåtna 35. 

Weigel skriver vidare att när han växte upp så sågs katolik och demokrat närmast 

som synonymer, som katolik föddes man i princip med demokratisk partibeteckning, 

                                                 

 

 

 

31 Ibid 
32 Ibid s. 12, 14 
33 Ibid s.14 
34 Ibid 
35 Ibid 
35 Ibid 
35 Ibid 
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hävdar han. Nu så väljer allt fler katoliker att lämna partiet, medan andra regelbundet 

röstar på Republikaner. Han tror dock inte att det är katolikerna som förändrats så 

mycket, utan att det snarare är det demokratiska partiet som förändrats. Weigel 

hävdade att denna förändring började då demokraterna utsåg George McGovern till 

presidentkandidat 1972. Demokraterna blev då ett ”pro-choice”-parti eller som 

Weigel väljer att uttrycka det ”abortion on demand-party” och har varit det ända 

sedan dess. Weigel hävdar att det skulle vara omöjligt för en abortkritisk ”pro-life” 

kandidat att vinna den demokratiska nomineringen till presidentposten, och mycket 

svårt att bli nominerad av partiet att sitta i senaten. Vidare hävdar han att partiet 

nominerar domare som vill göra dödshjälp och homoäktenskap till rättigheter. 

Weigel skriver att Demokraterna har blivit partiet som avvisar grundläggande delar 

av den katolska sociala doktrinen36. 

En annan brytpunkt i relationen mellan det demokratiska partiet och katolikerna 

hävdar Weigel var när Pennsylvanias Guvernör Bob Casey, katolik och ”pro-life” 

och ”pro-family” och enligt Weigel en bevisad röstmagnet, blev nekad möjligheten 

att tala på det Demokratiska konventet 1992 som nominerade Bill Clinton första 

gången. Weigel skriver att om de ”abortpositiva tongångarna” hos det Demokratiska 

partiet betydde mer än en katolsk guvernör i en viktig ”swing state”, så fanns det inte 

mycket rum kvar för Weigel och andra katoliker med hans åsikter, enligt Weigel 

själv37. 

Intressant i detta sammanhang är att även Kerrysupportern James R Kelly, i sin 

artikel i America där han förklarade varför han skulle rösta på Kerry, uttryckte sitt 

stöd och sin beundran för Guvernör Bob Casey. Detta då Bob Casey skall ha förenat 

sin abortkritiska position med en åsikt om att rätten till liv också innebar rätten till ett 

värdigt liv för barnen och deras mödrar, och att en abortmotståndares omtanke inte 

får sluta vid det ofödda barnet38. 

George Weigel fortsätter i sin artikel att argumentera för Bush genom att lyfta fram 

att det var Bush som la förslaget om ett förbud mot ”partial-birth abortions”, ett 

förslag som John Kerry i kongressen försökte blockera. Han fortsätter med att hävda 

att om John Kerry skulle bli president och få möjlighet att utse domare till domstolar 

så skulle hoppet om ett lagligt skydd för de ofödda vara väldigt långt borta39. 

Han skriver också att även internationell politik har påverkat hans beslut att stödja 

George W Bush. Weigel skriver att medan hans siste demokratiske hjälte på det 

inrikespolitiska planet var Bob Casey, så var hans siste demokratiske hjälte på det 

utrikespolitiske planet var en person som dog 1983, Henry M Jackson. Weigel tycker 

att Jackson var den siste demokrat som förstod världen och det amerikanska ansvaret 

i den. Weigel hävdar att det var Henry M Jackson och inte, Jimmy Carter, som la 

grunden för en modern amerikansk politik för internationella mänskliga rättigheter 

                                                 

 

 

 

36 Ibid 
37 Ibid 
38 Kelly. A catholic votes for John Kerry. s.17 
39 Weigel. A catholic votes for George W Bush. s.14-15 
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och att så kallade ”Jackson Demokrater” hade ett stort inflytande över Ronald 

Reagans politik på området40. 

Weigel hävdar att genom sin röstning under 19-års tid så har John Kerry visat sig 

vara den totala motsatsen till Henry M Jackson och ”Jackson Demokraterna”. Weigel 

tycker att John Kerry har haft fel inom utrikespolitiken ända sedan kalla krigets 

dagar. Och även om han inte tycker att Bushs politik på området är ultimat så är den i 

varje fall bra mycket bättre än Kerrys politik som han hävdar inbilla sig det omöjliga 

och föreslå att vänta på att världen skall godkänna det som måste göras, vare sig det 

rör sig om Irak, Iran, Nordkorea eller Darfur. Bush och andra sidan har en betydligt 

vuxnare syn på världen enligt Weigel, och är den typ av president som Henry 

Jackson skulle ha stött på samma sätt som han stödde Ronald Reagan. I sitt avsnitt 

om utrikespolitik så anför Weigel inte några teologiska argument41. 

Weigel avslutar sin argumentation för Bush genom att skriva att inte heller 

Republikanerna är något ultimat hem för katoliker. Den libertarianska falangen bör 

exempelvis vara en källa till oro, samt att vissa delar av partiet ibland framstår som 

ointresserade av arbetares rättigheter och istället enbart ställer sig på företagens sida. 

Weigel tror dock inte att något parti någonsin kommer att bli riktigt hemma för de 

människor som tar den katolska sociala doktrinen på allvar. Men han tycker att 

republikanerna idag är betydligt mer intressanta och har en bättre plattform att arbeta 

utifrån. Republikanerna har nu en gyllene chans hävdar Weigel att bygga vidare på 

en ny ekumenism mellan katoliker och evangelikala protestanter för att skapa en 

stabil majoritet. Redan idag hävdar han att den katolska sociala doktrinen spelar en 

viktig roll som inspirationskälla i Bushadministrationen, och han är övertygad om att 

den skulle kunna bli än viktigare i framtiden42. 

Weigel hävdar att det inte finns en chans att man skulle kunna göra detta i det 

Demokratiska partiet såsom det ser ut idag. Detta på grund av att en majoritet av 

ledarskapet och en majoritet av partiaktivisterna är så pass bundna till och 

engagerade för en ”abortpositiv” agenda och även till embryonal stamcellsforskning. 

Han hävdar att Demokratiska partiet driver en agenda som går stick i stäv med vad 

den katolska kyrkan lär och dess koncept för mänsklig värdighet och frihet43. 

 Katoliker som idag kämpar med sin partilojalitet efter att i stort sett blivit födda in i 

det demokratiska partiet bör tänka på detta enligt Weigel, att man inte bara väljer 

presidentkandidat utan också ett parti och dess människor och att leda och styra den 

federala regeringen och påverka sammansättnigen i högsta domstolen för en lång tid 

framöver. En fortsatt Bushadministration skulle enligt Weigel innebära att katoliker 

får en möjlighet man inte haft förut, att bygga en ny styrande majoritet där den 

                                                 

 

 

 

40 Ibid s. 15 
41 Ibid 
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42 Ibid 
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katolska sociala doktrinen har inflytelserik roll, eftersom Bush redan idag förstår 

dess vikt44. 

Hur röstade då slutligen de amerikanska katolikerna i presidentvalet, och i vilken 

mån verkar de ha diskuterat på liknande sätt som de två artikelförfattarna ovan? 

Få bedömare trodde innan valet att John Kerry skulle få lika mycket röstar bland 

katolikerna som vad Kennedy fick, men att han skulle vinna den var de flesta 

överens om. I verkligheten blev det mycket jämnt mellan Bush och Kerry, enligt de 

siffror som finns från opinionsundersökningar och vallokalsundersökningar. 

Opinionsundersökningar berättar om 51-52% för Kerry, medan 

vallokalundersökningar berättar om runt 47% av de katolska rösterna för Kerry. 

Ingen av mätningarna kan anses som exakta, och alla har svagheter, så det får anses 

som omöjligt att veta om Kerry faktiskt vann en majoritet av de katolska rösterna45. 

Precis som nämnts tidigare, både i artikeln tid stöd för Kerry som i artikeln till stöd 

för Bush, så avvek Kerry från den katolska kyrkans lära i ett antal frågor, så som den 

för kyrkan extremt viktiga frågan om abort. Detta fick som resultat att ett antal av de 

katolska biskoparna pratade om att neka Kerry kommunion (nattvard) i deras stift, 

om han inte ändrade åsikt, vanligtvis i abortfrågan46. Colorado Springs biskop 

Michael Sheridan sa exempelvis att en kandidat som ställer sig bakom abort, 

dödshjälp eller stamcellsforskning ställer sig utanför den fulla gemenskapen med 

kyrkan och ställer sin eviga frälsning i fara. Detsamma sa han gällde för de katoliker 

som röstade för en sådan kandidat. Ärkebiskop Charles Chaput i Denver sa att en 

katolik bör titta på om en kandidats position är i enlighet med kyrkan och rösta efter 

det47. Sammanlagt femton biskopar i fjorton stater gjorde sådana uttalanden om att 

neka Kerry kommunion mellan november 2003 och valet. I dessa delstater visar 

vallokalsundersökningar att Kerry bara fick 44% av de katolska rösterna. Gray, Pearl 

and Bendyna hävdar dock att man inte skall lägga alltför stor vikt vid dessa siffror. 

De menar att de kan ha geografiska faktorer, att vissa stift korsar delstatsgränser. 

Eller att det kan bero på att biskopar i delstater där en majoritet redan beräknandes 

rösta på Bush hade lättare för att uttala sig för att neka Kerry kommunion48. 

Kerry beräknas 2004 ha vunnit ca 58% de katolska rösterna i de västra delstaterna, 

medan han beräknas ha förlorat stort i sydstaterna. Bush beräknas ha vunnit rösterna 

i så kallade ”swing- states” med 52% mot 49%, samt likande siffror i staterna i öst. I 

mellanvästern så är skillnaden 1% eller mindre. Allt enligt vallokalsundersökningar. 

Så klart är att det finns regionala skillnader för hur katoliker röstar beroende på var 

de bor i landet. Historiskt sätt så ser man också hur katoliker röstat på både 

republikaner och demokrater och att det hela har ändrats lite från val till val. Tvärtom 

vad man ibland säger i media så röstar inte alltid en majoritet av katolikerna på 

                                                 

 

 

 

44 Ibid 
45 Gray, Perl och Bendyna. Camelot only comes but once? John F Kerry and the catholic vote. s. 206 
46 Ibid s. 207 
47 Nichols, John. Kerry and Communion. The Nation. 2004-06-14. s.5 
48 Gray, Perl och Bendyna. Camelot only comes but once? John F Kerry and the catholic vote. s. 207 
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kandidaten som till slut vinner valen, det har också hänt att en majoritet beräknas ha 

röstat på den andra kandidaten49. 

Det verkar också ha skett en förskjutning i partisympatier. Fler och fler katoliker 

verkar attraheras av det republikanska partiet, särskilt kan man se en sådan tendens 

på katoliker som regelbundet besöker mässan. Men även generellt sett så kan man se 

en sådan tendens bland katolikerna. Det var dock ännu så 2004 att de flesta katoliker 

identifierade sig som demokrater, även om det för första gången i ett presidentval 

sedan 1952 som det hade sjunkit under en majoritet. 49% såg sig som demokrater, 

medan 37% såg sig som republikaner50. 

Om det var så att Bush vann en majoritet av de katolska rösterna så måste han alltså 

ha lockat över en hel del katoliker som inte såg sig som republikaner. Detta gjorde att 

den demokratiska ledningen började oroa sig, och bland annat så cirkulerade ett 

dokument efter valet som handlade om att vinna tillbaks den ”Vita katolska rösten”, 

där man såg det minskade katolska stödet som en avgörande sak till förlusten 2004. 

Man koncentrerade sig här på katoliker som identifierar sig som demokrater men 

som röstat på den republikanska presidentkandidaten de senaste valen51. 

Det finns siffror som tyder på att Kerrys katolicism kan ha lockat till sig fler 

katoliker än vad som annars hade röstat på demokraterna. En opinionsundersökning 

visar att 7 % procent av de katoliker som röstade på Bush 200 röstade på Kerry 2004, 

medan endast 3 % av de som Gore 2000 röstade på Bush 2004 %. Även om det är 

små skillnader, så verkar Kerry haft lättare att attrahera katoliker än vad Gore hade52. 

Gray, Pearl och Bendyna tycker sig se ett tydligt mönster. Ideologi och parti vekar ha 

blivit allt viktigare för katolikerna, och religionen när det kommer till röstning allt 

mindre viktig. De är inte så pass intresserade av en kandidats religion så att de 

överger sitt parti och sin ideologi i några större mängder. Detsamma verkar gälla 

icke-katoliker och katolska kandidater, en kandidats katolicism skrämmer inte undan 

folk på samma vis längre. Tanken på en katolsk president verkar inte längre så 

skrämmande i USA som det var förut53. 
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6 DE AMERIKANSKA KATOLIKERNA OCH 
VÄRDEFRÅGORNA 

Gray, Pearl and Bendyna tycker sig också se att katolikerna i USA är rätt så 

splittrade politiskt, inte bara politiskt utan också när det kommer till sakfrågor. 

Forskning visar också att det finns en ganska stor splittring katoliker emellan, särskilt 

när det kommer till moraliska frågor och så kallade värdefrågor, såsom abort, 

stamcellsforskning eller homosexuellas rättigheter. Frågor som inte var lika aktuella 

för Kennedy och hans väljare på 60-talet54. 

En intressant fråga att ställa sig är i vilken grad som de amerikanska katolikerna 

röstar i enlighet med det som är kyrkans position. Vad tycker egentligen de 

amerikanska katolikerna när det gäller värdefrågor? 

Katolska kyrkan ställer sig politiskt i något som kan ses som en något unik position, 

då man både är motståndare till abort och dödsstraff samt relativt vänligt inställd till 

välfärdstaten. Detta har setts som en något unik position då abortmotstånd har setts 

som en konservativ position medan motstånd mot dödsstraffet har setts som en 

liberal position inom den amerikanska politiska kulturen. Katolska Kyrkan kallar 

detta för ”consistent life-ethics” Forskarna Perl och McClintock har tittat närmare på 

hur katolska lekmän ser på dessa frågor, för att därigenom få en inblick hur stort 

inflytande de katolska biskoparna har på dem, man menar att om det visar sig att 

katoliker i allmänhet är motståndare mot både dödsstraff och abort så har de 

förmodligen fått det från kyrkan. En viss tidigare forskning har skett på ämnet, och 

den har i regel kommit fram till att det finns ett mycket litet allmänt stöd för 

kombinationen. Perl och McClintock menar dock att den tidigare forskningen har 

varit högst bristfällig, då man tittat på vad befolkningen som helhet tycker, och inte 

specifikt på vad katoliker tycker55. 

Det visade sig att en mycket liten andel delar kyrkans kombination av åsikter, endast 

12 % av katolikerna är både motståndare till abort och till dödsstraff. Det var dock en 

större sannolikhet att katoliker skulle hålla denna kombination av åsikter än övriga 

kristna grupper. Endast 8 % av de evangelikala kristna hade denna kombination av 

åsikter. Det man däremot kan se är att de två positionerna verkar påverka varandra 

hos katolikerna som hyser båda åsikterna, man verkar alltså vara motståndare till 

dödsstraffet tack vare att man är abortmotståndare och vice versa. Det visade sig 

också att fler katoliker som regelbundet går till mässan var mer sannolika att hålla 

med än de som inte gjorde det56. 

En annan fråga som diskuteras mycket numera har kommit att bli attityd till 

homosexuella. Katolska Kyrkans syn är att utlevd homosexualitet är synd. Forskarna 

Kirby och Michelson har tittat närmare på hur amerikanska katoliker ser på 
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sexualundervisning samt undervisning om homosexualitet. Undersökningen gick till 

så att 1000 vuxna katoliker intervjuades via telefon57.  

87,5 % höll med helt eller delvis på frågan om katolska universitet skulle erbjuda 

kurser i mänsklig sexualitet. På den andra frågan om dessa kurser skulle innehålla 

forskning och information om homosexualitet så höll 75,4 % av de tillfrågade med 

helt eller delvis. De tillfrågade som såg sig som reformistiska katoliker i någon form 

var betydligt mer benägna att hålla med. De tillfrågade som politiskt såg sig som 

mycket konservativa var mer benägna att inte hålla med. När de fick frågan om 

kurser skall undervisa om rättvisa och likaberättigande för homosexuella så var det 

fortfarande 75,4 % som höll med. Denna gång kunde man se en tydlig skillnad på 

könen, kvinnor var betydligt mer benägna att hålla med än vad män var. På samma 

sätt så var mer konservativa katoliker mindre benägna att hålla med. Man kunde 

också se en tydlig åldersskillnad, där de över 65 år till en majoritet inte höll med58. 

När man sedan ställde en specifik fråga om att undervisa barn så ändrades svaren en 

del. När man ställde en fråga om undervisningsinsatser om tolerans riktade till barn 

skulle innehålla homosexualitet så var det bara knappt en majoritet, 52.6 % som höll 

med helt eller delvis. Även här kunde man se en tydlig skillnad på svaren efter ålder, 

politisk åsikt och typ av katolicism, men också utbildning då de med högre 

utbildning var mer benägna att hålla med. 28,5 % av de tillfrågade tyckte inte att 

homosexuella skulle arbeta som lärare. Konservativa och traditionella katoliker var 

mer benägna att hålla med om detta än andra. På frågan om en homosexuell person 

kan verka som en god förebild så höll 59,3 % med helt eller delvis. 

Sammanfattningsvis, svaren berodde mycket på ålder, politisk åsikt samt om man 

såg sig som traditionell eller reformistisk katolik. Gick du regelbundet i mässan så 

var det också större sannolikhet att du skulle svara traditionellt eller konservativt59. 

En annan fråga på samma ämne som har blivit allt mer aktuell är den om 

homoäktenskap, även här så har kyrkan och dess biskopar en väldigt klar åsikt, 

äktenskapet är mellan man och kvinna. Man säger också nej till att erkänna 

homosexuella relationer i lagtext, och alla katoliker är ålagda att säga nej till att ge 

stöd till homosexuella relationer i lagen. Homosexuella relationer anses som skadligt 

för samhället. Katolska kyrkan har alltså en mycket skarp syn på utlevd 

homosexualitet. Hur ser då amerikanska katoliker på det hela. Jo, det har visat sig att 

man är betydligt mer accepterande än vad exempelvis protestanter i USA är60. 

Även om acceptansen för homosexualitet har ökat i USA sedan 1980 talet så är det 

fortfarande över hälften (54,6 %) av den amerikanska befolkningen som anser att 

homosexuella relationer alltid är fel. Tittar man på siffrorna för USAs katoliker så 
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anser 51 % att homosexualitet alltid är fel, vilket kan jämföras med protestanterna 

där 69 % svarade samma sak. Detta är heller ingen ny företeelse, även historiska 

siffror pekar på att den katolska befolkningen är mer toleranta mot homosexualitet än 

vad den protestantiska är, skillnaden ökar dessutom. Man skall dock komma ihåg att 

det är mer än bara religion som påverkar syn på homosexualitet, såsom ålder, kön 

samt var i landet man bor. Protestanterna är exempelvis betydligt mer koncentrerade 

till södra USA. Fast även om man räknar in dessa faktorer, så förblir skillnaderna i 

stort sett desamma61. 

Nu behöver ju dock inte acceptans av homosexuella relationer betyda att man stödjer 

homoäktenskap. Och det finns även dem som inte tycker om homosexualitet, men 

ändå tycker att de skall ha rätt att gifta sig. 29,2 % av katolikerna var motståndare till 

homoäktenskap 2008, samma siffra bland protestanterna var 60,9 % 62. 

Även opinionsinstitutet Pew Research har tittat på frågan hur amerikanska katoliker 

ställer sig i värdefrågor. I opinionsundersökningar som genomfördes precis efter att 

Påven Franciskus tillträdde så fick de fram att 76% ansåg att kyrkan borde ändra sin 

negativa inställning till preventivmedel, och tillåta dem. När det gäller 

homoäktenskap så var 54% av de tillfrågade katolikerna för det, och endast 33% 

ansåg att utlevd homosexualitet är en synd63. Detta är alltså siffror som skiljer sig en 

del, särskilt när det kommer till synen på utlevd homosexualitet, från de siffror som 

Paul D Sullins redovisar64. Oavsett vilka siffror som stämmer bäst, och vad dessa 

skillnader eventuellt kan bero på, så pekar de ändå åt samma håll. Att det finns en 

skillnad mellan hur kyrkan ser på dessa frågor och hur den vanliga katoliken i USA 

ser på dem. 
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7 NÄR KATOLIKER RÖSTAR OCH 
PARTIIDENTIFIKATION 

Som vi redan konstaterat tidigare så har katoliker historiskt sett varit väldigt lojala 

och bundna till det demokratiska partiet. Vad detta historiskt sett beror på finns det 

lite olika teorier om. James Penning tar upp tre olika teorier på vad detta kan bero på. 

Den första teorin går ut på att detta skedde redan vid början för den katolska 

invandringen till USA. Det demokratiska partiet sökte stöd hos de nyankomna 

invandrarna för att öka sin politiska makt, medan de katolska invandrarna såg det 

demokratiska partiet som ett sätt att stärka sin sociala status. En annan teori är att 

katolikerna fram till nyligen traditionellt haft en lägre socioekonomisk status och 

tidigare varit diskriminerade av vita protestanter. Det demokratiska partiet ansågs då 

av många av dem passa dem bättre. En tredje teori är att det hela påverkades av 

presidentval. Det var helt enkelt demokraterna som nominerade katoliker såsom Al 

Smith och John F Kennedy, det Demokratiska partiet sågs då som särskilt öppet för 

katoliker. Till skillnad från Gray, Pearl och Bendyna så lägger inte Jennings så stor 

vikt vid Kennedys rekordstora stöd bland katolikerna, utan påminner istället om att 

Lyndon B Johnson fick nästan lika mycket (78 %). Han skriver också att man inte 

röstat Demokratiskt varje val historiskt sett utan även stött republikaner65. 

Även om katolikerna oftast kommit att stödja det demokratiska partiet så betyder inte 

detta att da haft så extremt liberala åsikter traditionellt sett. 40-50 % av katolikerna 

brukade på 1980-talet identifiera sig själva som moderata politiskt, medan resterande 

delen delade upp sig i relativt likvärdiga delar liberaler och konservativa. Irländska 

katoliker har också identifierat sig som mer liberala än vad exempelvis italienska, 

polska eller tyska katoliker. Allt fler katoliker har, som nämnts, gått åt höger politiskt 

och börjat rösta republikanskt. Det finns här en teori om att det hela beror på 

klassrelaterade faktorer. När man fått det bättre ekonomiskt och socialt så kan det 

vara så att man börjar rösta republikanskt i allt högre grad. Forskning har visat att 

liberalism är vanligare bland katolska låginkomsttagare än bland katolska 

höginkomsttagare. Teorin om att det beror på blott sociala och ekonomiska faktorer 

har dock fått kritik66. 

Tittar man på etnicitet så kan man också se att katoliker med mellan- eller 

sydamerikanskt ursprung, så kallade hispanics i USA, i högre grad röstat på 

Demokraterna än vad amerikanska katoliker med irländskt ursprung gjort. På 1980 

talet var det 50,5 % kontra 40.5 %67. Penning hävdar att just etniciteten har spelat en 

stor roll för hur amerikanska katoliker röstar. Många av katolikerna som flyttade till 

USA förde med sig politiska traditioner från Europa, och bosatte sig i homogena 

bostadsområden. Penning finner det därför troligt att olika politiska traditioner och 

tankesätt bevararats och vidareutvecklats hos olika etniska grupper bland de 

amerikanska katolikerna. Penning tror därför att olika politiska traditioner och 
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tankesätt bevararats och vidareutvecklats hos olika etniska grupper bland de 

amerikanska katolikerna,68. 

Den största gruppen katoliker idag är ättlingar till vita europeiska invandrare. Den 

här gruppen inkluderar främst personer med tyskt, irländskt, italienskt och slaviskt 

ursprung. Det är också denna grupp som studerats mest. Det finns dock en växande 

grupp ”hispanics”, alltså katoliker från syd- och mellanamerika. Det är också inom 

denna grupp som det starkaste stödet för demokraterna funnits. Penning tar också 

upp en annan intressant sak med dessa två grupper. Medan katolikerna med 

europeisk bakgrund har rört sig från Demokraterna till Republikanerna, så har 

katolikerna med latinamerikansk bakgrund istället rört sig från Demokraterna till att 

istället bli oberoende. Demokraterna har förlorat väljare bland båda grupperna, men 

Republikanerna har haft svårt att vinna stöd hos katolikerna med latinamerikansk 

bakgrund69. 

Även inom gruppen av katoliker med europeiskt ursprung verkar det ha skett 

förändringar. Slaver och italienare verkar ha blivit mer konservativa, medan polacker 

verkar ha blivit mer liberala. Små förändringar har märkts bland tyskar och irländska 

katoliker. Trots detta så menar Penning att sambanden mellan politisk ideologi och 

etnicitet är svaga, de statiska sambanden mellan dessa två faktorer är inte tillräckligt 

starka över tid för att dra slutsatser70. 

De förändringar som man kan se kan bero på flera olika faktorer, bland annat så går 

det att se att högre utbildning tycks resultera i att man flyttar sig högerut på den 

politiska skalan. Bland katoliker, så verkar de med lägre utbildning i hög grad röstat 

på Demokraterna. Katoliker med mer än ”high school- utbildning” tenderade att vara 

både mer liberala och konservativa. De med bara ”high school- utbildning” eller 

lägre tenderade att ha mer moderata åsikter. Över tid har dock antalet med mer än 

college utbildning som kallar sig liberala minskat kraftigt, och de som kallar sig 

konservativa eller moderata ökat. Bland de med bara ”high school- utbildning” så har 

små förändringar märkts. För de som inte har en ”high school- utbildning” så verkar 

antalet liberaler ha ökat över tid71. 

En annan tänkbar faktor är bostadsort och ålder. Yngre katoliker verkar vara mer 

oberoende och mindre ”partisan” än äldre. Antalet som kallade sig liberala minskade 

över tid hos både yngre och äldre katoliker, medan det var relativt stadigt hos 

medelålders katoliker. När det gäller bostadsort, finns det vissa tendenser att 

katoliker boende i städernas centrum röstar på demokraterna än de i förorterna. 

Dessa är dock inte tillräckligt starka för att Penning skall lägga någon vikt vid dem72. 

Det är dock värt att notera att Penning endast berör ”city-center” kontra förort, inte 

stad kontra landsbygd, eller sydstat kontra nordstat73. Några som dock tittat på 
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nordstat kontra sydstat är Gray, Pearl och Bendyna i sin undersökning hur katoliker 

röstade i valet 2004, och de kunde se tydliga kopplingar. Katoliker som bor i 

sydstaterna röstade betydligt mer konservativt än katoliker i exempelvis 

nordstaterna74. Det är också värt att notera att Pennings undersökning är från 1986, 

och tittat på hur röstbeteende och partisympatier såg ut under 1970 och 1980-talet, 

och alltså inte idag75 

Fler och fler katoliker verkar dock ha attraheras av det republikanska partiet, särskilt 

kan man se en sådan tendens på katoliker som regelbundet besöker mässan. Men 

även generellt sett så kan man se en sådan tendens bland katolikerna. Det var dock 

ännu så 2004 att de flesta katoliker identifierade sig som demokrater, även om det för 

första gången i ett presidentval sedan 1952 som det hade sjunkit under en majoritet. 

49% såg sig som demokrater 2004, medan 37% såg sig som republikaner76 

Mark M Gray, som är ”senior research associate” på ”Center for Applied Research in 

the Apostolate” (CARA) vid Georgetown University tecknar i den katolska 

tidskriften ”America” en bild av den ”vanliga” katoliken utifrån de undersökningar 

som CARA har genomfört. Bland annat så beskriver han hur de flesta katoliker anser 

att förutom att gå till mässan, så är att hjälpa de fattiga och utsatta den viktigaste 

delen i att vara katolik77. Detta kan jämföras med hur de två presidentkandidaterna i 

valet 2012 försökte nå katolska väljare genom reklamfilmer på YouTube riktat mot 

katoliker. Barack Obama satsade i sin reklamfilm att nå ut till de katolska väljarna 

genom att prata om att hjälpa de utsatta, och bibliska referenser om att ta hand om 

varandra78. Mitt Romney valde istället att satsa mer på värdefrågorna, och hans 

reklamfilm riktat mot katoliker handlade om det så kallade HHS-mandate, att Obama 

ville tvinga katolska organisationer att betala för preventivmedel. Men även det 

arbete som dessa katolska organisationer, såsom skolor och sjukhus, gör för fattiga 

och utsatta lyfts fram79. I en annan reklamfilm om vad katoliker kan göra för att få 

Romney vald så kommer det fram att Romneykampanjen använde en ”Catholic to 

Catholic”- telefonkampanj där katoliker kunde ringa upp andra katoliker80. 

Mycket tyder på att viktig faktor i politisk orientering är hur pass viktig ens katolska 

tro är för en, hur pass religiös man är skulle man kunna säga. Penning har här 

undersökt hur katoliker under 1970 och 1980-talet som klassificerar sig som ”very 

strong catholic” och ”not very strong/ somewhat strong catholic” placerade sig själva 

ideologiskt och vilket politiskt parti de stödde. Det visade sig att ”very strong 

catholics” i högre grad beskrev sig som antingen Demokrater eller Republikaner, 

medan de ”not very strong/ somewhat strong catholic” i högre grad såg sig som 

oberoende. De med en starkare katolsk tro, stödde alltså ett visst politiskt parti i 
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högre grad. Det skall dock nämnas att skillnaderna var ganska så små, särskilt under 

perioden 1980-1983. Det visade sig också att ”very strong catholics” i högre grad 

ansåg sig själva som konservativa. Relationen mellan politisk ideologi och styrka i 

tro verkade dock ha minskat under 1970-1980- talet81. 

Man skall dock komma ihåg att detta var självklassificeringar. Enligt Gray har 

många katoliker en grund förståelse och kunskap om den katolska tron. En majoritet 

går inte i kyrkan varje söndag. Färre än två tredjedelar trodde att brödet och vinet på 

riktigt blir Kristi kropp och blod. 46% av de tillfrågade var medveten om och höll 

med om kyrkans lära om realpresens, men bara 4% var medveten om vad kyrkan 

lärde men höll inte med om det. 17% tror att det är Kristi kropp och blod men var 

inte medvetna om att det var detta kyrkan lärde. Det finns också många som ser sig 

som troende katoliker, ber och uppmärksammar olika katolska traditioner, men inte 

har besökt en mässa på flera år82. Att inte gå till mässan en söndag utan giltig 

anledning ses som en grav synd inom katolicismen. 

Bland de katoliker som regelbundet går i mässan är det som vi redan sett vanligare 

att ha konservativa värderingar i värdefrågor83. Sammanlagt femton biskopar pratade 

om att neka Kerry kommunion (nattvard) i sina stift om han inte ändrade åsikt i 

särskilt abortfrågan84, Michael Sheridan i Colorado Springs gick så pass långt så att 

han varnade för att inte bara politikerna utan även de väljare som röstade för dessa 

politiker ställde sig utanför kyrkans fulla gemenskap och ställde sin frälsning på 

spel85. Vid detta valet så kunde vi se att bland de katoliker som ofta besökte mässan 

så fanns också det starkaste stödet för republikanerna 86. Vilken av Bush och Kerry 

som vann valet bland katolikerna 2004 är inte helt klarlagt, det var mycket jämnt, 

och olika undersökningar pekar åt olika håll. Opinionsundersökningar pratar om 51-

52% för Kerry, medan vallokalundersökningar berättar om runt 47% av de katolska 

rösterna för Kerry. De flesta bedömare trodde innan att katoliken Kerry skulle vinn, 

om det sedan var han eller Bush som vann de katolska rösterna 200487. 
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8 ANALYS, SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

8.1 Analys. 

Katolikerna är en viktig religiös grupp och skulle kunna utöva stort politiskt 

inflytande, om de röstade enat. Men, det finns också saker som försvårar detta, 

exempelvis att den katolska gruppen är utspridd över stora delar av USA samt att 

gruppen är väldigt mångkulturell, att det finns stora skillnader mellan en katolsk 

församling med amerikaner med ursprung på Irland, samt en latinodominerad 

församling, i låt oss säga Florida. 

Katolikerna har av tradition hört hemma i det demokratiska partiet. Vad detta beror 

på är svårt att veta. Det finns lite olika teorier som Jennings presenterar om varför 

detta är fallet. Som att det skulle ha handlat om att de hade en sämre socioekonomisk 

status förr i tiden, eller att det helt enkelt var demokraterna som nominerade 

katoliker88. Jag anser dock att allt detta blir spekulationer, det går inte att klarlägga 

varför katolikerna av tradition röstat på demokraterna. Säkert kan flera olika faktorer 

spela roll. Men å andra sidan, är det inte så med oss alla? Har inte många av oss ett 

parti som vi av tradition för med oss och sympatiserar med, som vi kanske till och 

med ärvt från våra föräldrar? I många fall kan det kanske till och med vara så att vi 

inte håller med partiet i grundläggande frågor, och vi kanske inte är så engagerade, 

men vi måste ju ändå rösta på valdagen. I USA, där man i förhand måste registrera 

sig för att rösta och registrera partibeteckning så tror jag det kan vara så att om man 

inte är så engagerad så registrerar man sig på samma parti som man visste att sina 

föräldrar tillhörde. Kanske kan det också vara så att det finns en hel del 

republikanska väljare som fortsatt är registrerade som demokrater, då de helt enkelt 

inte gått och registrerat om sig. 

Men, här väcks också en stor fråga, vilken rätt har vi egentligen att prata om 

katoliker som grupp. Är det verkligen korrekt att slå ihop en så pass mångfacetterad 

religiös skara som katolikerna till en enhetlig grupp och försöka besvara hur dessa 

röstar. Jag har fått intrycket särskilt då man tittar på geografiska skillnader i röstning, 

att en vit katolik i Texas har betydligt mer gemensamt med en vit evangelikal i Texas 

än vad han har med en irländsk-amerikan i Boston. På samma sätt tror jag det 

förhåller sig med diverse etniska grupperingar inom den katolska kyrkan. 

Katolicismen är en tro, men med flera olika kulturer som existerar inom den, särkskit 

tydligt blir detta i ett mångkulturellt land som USA. Här tror jag också nyckeln till 

mycket av splittringen ligger. 

När jag tittat på vanliga katolikers syn på moralfrågor, och jämfört den med kyrkans 

officiella syn så framträder en mycket tydlig klyfta. Den vanliga katoliken i USA 

delar i regel inte kyrkans, vad många skulle se som, stränga och konservativa syn på 

dessa frågor. En majoritet av katolikerna var positiva till homoäktenskap, och en 

ännu högre procent ville att kyrkan skulle ändra sin negativa inställning till 
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preventivmedel89. En katolsk politiker får absolut inte vara för laglig abort, och en 

katolik skall heller inte rösta för en sådan politiker. Inte heller detta bryr sig så mång 

av katolikerna om. Särskilt tydligt blir det när man tittar på de exempel som jag tagit 

upp tidigare, då katolska biskopar i vissa stift sa att de skulle neka Kerry kommunion 

men också att den katolik som röstade för Kerry riskerade sin eviga frälsning. För att 

uttrycka sig tydligt, du riskerar att hamna i helvetet om du röstar på Kerry. Trots 

detta, vad man kan se som, hot, så röstade ungefär hälften av katolikerna på Kerry. I 

de delstater där dessa biskopar hörde hemma, så var röstetalet mindre, men det kan 

lika gärna bero på att dessa delstater är mer konservativa i allmänhet också. Tittar vi 

på hur många som delar kyrkan motstånd mot både abort och dödsstraff, så kommer 

vi ner i en så låg siffra som 12%. Den amerikanska katoliken verkar inte vilja att 

kyrkan skall bestämma vad han eller hon skall tycka eller rösta på.  

Men, jag tror också det kan bero på grad av engagemang i kyrkan. Som jag tidigare 

skrivit, de som går i kyrkan varje söndag håller också med kyrkan i värdefrågor till 

en högre grad. Kan vi kanske anta att dessa också röstar mer konservativt? Även om 

jag inte finner det klarlagt att dessa mer konservativa värderingar i dessa frågor 

driver fram ett särskilt politiskt engagemang för dessa frågor, så skulle jag se det som 

ganska naturligt. Jag finner det högst troligt att en person som delar kyrkans syn på 

abortfrågan också har ett större politiskt engagemang denna fråga, än exempelvis 

skattefrågan. Den katolska kyrkan förväntar sig också detta av personen ifråga. Vi 

kan här titta på den teori som Smith och Walker presenterar gällande att konservativa 

värderingar i värdefrågor driver fram ett större politiskt engagemang hos 

amerikanska evangelikala kristna, och att liknande tendenser finns hos vissa 

katoliker90. Samtidigt så finner jag det inte klarlagt att konservativa katoliker skulle 

vara politiskt engagerande i högre utsträckning än vad liberala katoliker är. 

Klarlagt är dock att de som går i kyrkan varje vecka också har värderingar och 

åsikter i värdefrågor som bättre stämmer överens med katolska kyrkans lära. Med 

risk för spekulation så skulle det mycket väl kunna vara så att hade fler av USA:s 

katoliker gått till mässan varje söndag, vilket de är förpliktigade att göra enligt 

katekesen91, så hade också röstetalet bland katolikerna för republikanerna varit 

högre. Jag vill till och med gå så pass långt att jag hävdar detta vara troligt. Är det så 

att den sekularisering som gör att man inte längre går i kyrkan påverkar hur man 

röstar? Det kan mycket väl vara så. 

8.2 Slutsatser 

Kan man då prata om ett katolskt röstblock i USA? Jag anser inte att detta skulle vara 

korrekt. Det man ser från resultatdelen är att katolikerna är dels väldigt olika 

inbördes och att de inte avviker från den amerikanska befolkningen i allmänhet i så 

stor utsträckning. De kan rösta på kandidater från olika partier, även om de 
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traditionellt sett har varit mer bundna till det Demokratiska partiet. Dessutom så visar 

det sig att när man tittar på undersökningar över hur katoliker röstar i presidentvalen 

så ser vi ofta hur det är 50/50 mellan kandidaterna, och det kan ofta vara svårt att 

bestämma vem som vann bland katolikerna. Även om många av tradition identifierar 

sig med det demokratiska partiet, så verkar många vara beredda att i presidentval 

byta sida och rösta på en republikan. Precis som jag var inne på i min analys så 

bedömer jag det som högst troligt att det finns människor som fortfarande är 

registrerade som demokrater, men sedan länge sympatiserat med republikanerna eller 

möjligtvis som oberoende. 

Katoliker är inte heller en homogen grupp utav många människor med olika sociala 

bakgrunder och olika kulturer och etniciteter. Detta spelar också in. 

Som jag skrev i analysen så kan vi också se en tydlig klyfta mellan kyrkan och de 

vanliga katolikerna när det kommer till värdefrågorna. Den vanliga katoliken håller 

inte med kyrkan i värdefrågorna. Men vi kan också se en klyfta mellan de som ofta 

går i kyrkan och de som besöker den mer sällan. De som går i kyrkan varje söndag 

håller också med kyrkan i värdefrågor till en högre grad. Kan vi kanske anta att dessa 

också röstar mer konservativt? Även om jag inte finner det klarlagt att dessa mer 

konservativa värderingar i dessa frågor driver fram ett särskilt politiskt engagemang 

för dessa frågor, så skulle jag se det som ganska naturligt. Jag finner det högst troligt 

att en person som delar kyrkans syn på abortfrågan också har ett större politiskt 

engagemang denna fråga, än exempelvis skattefrågan. Den katolska kyrkan förväntar 

sig också detta av personen ifråga. Vi kan här titta på den teori som Smith och 

Walker presenterar gällande att konservativa värderingar i värdefrågor driver fram ett 

större politiskt engagemang hos amerikanska evangelikala kristna, och att liknande 

tendenser finns hos vissa katoliker92. Samtidigt så finner jag det inte klarlagt att 

konservativa katoliker skulle vara politiskt engagerande i högre utsträckning än vad 

liberala katoliker är. 

Min andra frågeställning gällde just detta på vilka sätt och i vilken utsträckning som 

de amerikanska katolikerna håller med sin kyrka i värdefrågorna. Som sagt så har de 

visat sig att de flesta inte håller med kyrkan i frågor som rör bland annat 

homoäktenskap, där endast 29% var emot det i Sullins undersökning93 och 54% 

svarade att man var för det i den opinionsundersökning som Pew Research 

genomförde. I samma undersökning så svarade 76% av de tillfrågade katolikerna att 

kyrkan borde ändra sin negativa inställning till preventivmedel. Men som jag redan 

skrivit, finns det en splittring mellan de som besöker kyrkan varje söndag och de som 

inte är fullt lika aktiva i sin katolska tro. 

8.3 Diskussion 

Inom den amerikanska debatten så pratas det ofta om en ”katolsk röst”, och hur 

partier skall göra för att nå katolikerna. Efter det jag kommit fram till i denna 
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undersökning så framstår det som lite konstigt. Jag tror nämligen inte att det går att 

göra något särskilt för att nå katolikerna, det går däremot att göra saker för att nå 

delar av den katolska gruppen i USA. Den är nämligen så oerhört heterogen. Från 

ättlingar till irländska eller italienska invandrare till nyss inflyttade invandrare från 

Latinamerika. Från liberala katoliker i Massachusetts till konservativa katoliker i 

Texas. Från katoliker som går i kyrkan varje söndag till de katoliker som inte har 

varit i kyrkan på flera år. De passar helt enkelt inte i samma fack. 

Sedan tror jag att vi måste komma ihåg att även den katolska kyrkan i USA har 

påverkats av sekulariseringen. Färre och färre av katolikerna går i kyrkan varje 

söndag, eller går och biktar sig regelbundet, så som de enligt kyrkan bör. Enligt de 

undersökningar som Gray presenterar så utgör de katoliker som går i kyrkan varje 

söndag och i övrigt är aktiva i sin lokala församling en kraftig minoritet. Men hans 

undersökning visar också att de som inte gör det fortfarande kan se sig som troende 

katoliker, och att många av de amerikanska katolikerna hade väldigt dålig koll på vad 

den katolska kyrkan verkligen tror och anser94. 

Att hjälpa fattiga och socialt utsatta anser många katoliker vara en av de viktigaste 

sakerna med att vara katolik, enligt Gray95, så att som politiker prata om frågor som 

rör socialrättvisa och fattigdom, och spela på dem känslorna, kan kanske vara ett sätt 

att nå dessa katoliker. För att nå de mer troende katolikerna, som går i kyrkan varje 

söndag och är aktiva i kyrkan på ett annat sätt, kan kanske värdefrågorna vara 

attraktiva. Dessa är mer konservativa visar undersökningar96, så här kanske frågor 

kring homoäktenskap och abort anses som viktigare när de skall välja kandidat att 

rösta på. Sedan finns det en mängd andra grupper av katoliker som bryr sig mer om 

andra frågor. Helt klart är att den tidigare viktiga bindningen mellan katoliker i USA 

och det Demokratiska partiet blir mindre och mindre viktig. Som jag tidigare varit 

inne på så tror jag att många katoliker, i varje fall förut, röstat på demokraterna av 

gammal vana. Kanske fr att deras föräldrar gjorde det osv. Detta tror jag kommer att 

bli svagare och svagare. 

Så sammanfattningsvis. Diskussionen som ibland uppstår kring ”the catholic vote” 

och katoliker som en grupp som kan avgöra det amerikanska presidentvalet är 

missvisande enligt de resultat som jag har fått fram. Katoliker är en väldigt heterogen 

grupp människor, med väldigt olika bakgrund och värderingar. Att försöka nå dem 

genom att visa på likhet med kyrkans lära i värdefrågor torde fungera för att nå en 

del, den verkliga kärnan som går i kyrkan varje söndag. Men detta är en oerhört liten 

del av alla katoliker i USA. De flesta av dem delar inte sin kyrkas åsikter när det 

kommer till värdefrågor. 
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