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Islamska etika in medreligijska družbena etika
Letno srečanje moralnih teologov
in družbenih etikov
Innsbruck, 3.–5. 1. 2018

Katoliška teološka fakulteta Univerze v Innsbrucku je od 3. do 5. januarja 2018
organizirala že 45. letno srečanje moralnih teologov in družbenih etikov. Udeležilo se ga je okrog 35 univerzitetnih profesorjev in doktorandov iz Avstrije, Nemčije,
Švice, Italije, Češke, Slovaške in Slovenije (Janez Juhant in Roman Globokar). Naslov letošnjega srečanja je bil »Islamska etika in medreligijska družbena etika«
(»Islamische Ethik und interreligiöse Sozialethik«). Osrednja predavatelja sta bila
Reza Hajatpour, profesor za islamske religijske študije na Univerzi Erlangen v Nemčiji, in Hansjörg Schmid, vodja Švicarskega centra za islam Univerze Fribourg.
Reza Hajatpour je predstavil ključne elemente islamske etike in njene osnovne
vire, ki so razodetje, tradicija, teologija, pravo, literatura in filozofija. Izpostavil je
dejstvo, da islam ni razvil sistematične etične teorije in da je veliko prepuščeno
različnim interpretacijam. Tako obstaja mnoštvo smernic in etičnih pripovedi glede obnašanja in delovanja v osebnem in družbenem življenju. Vsekakor ima temeljno vlogo pri oblikovanju etičnih norm Koran, vendar je tudi na tem področju
opaziti različne interpretacije istih zapisanih besed. Zelo pereče je vprašanje odnosa med šarijo in etiko. Temelj njihove etike je želja po izpolnitvi. Izpolnitev je za
njih človeški projekt, saj ne posvečajo posebne pozornosti božji milosti. Bog daje
človeku v življenje ljudi, ki mu pomagajo, da najde pravo pot.
Raza Hajatpour je razložil tudi, kako islam gleda na posamezna bioetična vprašanja. Glede določenih vprašanj bolj podpira razvoj sodobne znanosti, saj zarodek
ne dobi statusa človeške osebe že ob spočetju, ampak glede na interpretacije različnih avtoritet med 42. (človek je že fizično določen) in 120. dnem (človeku je
vdihnjena duša) po spočetju. Tako je splav dovoljen do dne, ko Alah vdihne dušo.
Prav tako je s strani večine avtoritet dovoljena tudi kontracepcija. Dokaj odprti so
tudi na področju genetskih raziskav, saj so prepričanja, da je Alah dal človeku to
možnost. Načelno tudi niso proti kloniranju. Za argumentacijo kloniranja uporabljajo celo znameniti izrek iz Korana 5,32: »Kdor umori eno dušo, umori celotno
človeštvo in kdor obdrži eno dušo, reši celo človeštvo.«
Hansjörg Schmid je predstavil koncept medreligijske družbene etike, ki ga razvijajo na Univerzi v Fribougu v Švici. Ob priznavanju pluralnosti različnih religijskih
prepričanj želijo ustvariti možnosti za sobivanje in za medsebojno obogatitev. Želijo preseči neko uniformirano univerzalno etiko (s tem tudi idejo o svetovnem
etosu, kakor jo je predlagal Hans Küng) in dopustiti različne prakse, ki v dialogu
sobivajo in spodbujajo druga drugo. Kot temelj skupne etike je predavatelj izpostavil pet temeljnih dobrin, ki jih varujeta islam in krščanstvo: življenje, razum,
potomstvo, lastnina, religija. Te dobrine odgovarjajo na temeljne potrebe človeka,
ki so zdravje, varnost, pripadnost, priznanje in smisel.
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Schmid je prepričan, da postsekularna družba omogoča tudi religijskim skupnostim, da sooblikujejo skupni družbeni prostor. V tem novem kontekstu je vernost
ena od svetovnonazorskih opcij, kar pomeni, da ima svojo legitimnost tudi v javnem prostoru. Predavatelj je razvil koncept postsekularne teologije znamenj. Po
njegovem je potrebno poiskati, katera so znamenja časa v sodobnem svetu (npr.
okoljske katastrofe) in kako različni svetovni nazori dojemajo in interpretirajo ta
znamenja ter kako bi oblikovali skupna dejanja, da bi se kot družba ustrezno odzvali na ta znamenja. Versko prepričanje in religijska pripadnost spodbujata k prevzemu soodgovornosti za stanje v svetu. Rešitve se ne išče v soglasju in uniformiranosti stališč, ampak v sobivanju religijskih in laičnih stališč.
V plenarni razpravi smo izpostavili predvsem izziv pluralizma in dialoga v sodobnem svetu. Predvsem je potrebno delati na preseganju različnih predsodkov
in iskanju možnosti za medsebojno obogatitev med islamom in krščanstvom. Pri
tem je potrebno upoštevati tudi zgodovinski in kulturni kontekst. Zelo pomembno
je tudi vedeti, kaj naj pričakujemo od medreligijskega dialoga: večje zbliževanje
ali ohranjanje svoje specifike v večjem medsebojnem spoštovanju. Ugotovili smo,
da smo si načelno pri etičnih vprašanjih bliže kot pri teoloških. Obe etiki imata za
podlago razodetje, vendar tako v krščanstvu kakor tudi v islamu ni enoznačno
opredeljeno, na kakšen način sveta knjiga legitimira posamezna etična načela in
konkretno delovanje vernika. Govorili smo tudi o odnosu posameznih religij do
koncepta človekovih pravic v zgodovini in danes. Strinjali smo se, da ima tudi pluralizem svoje meje in da je obstoj demokratične družbe možen samo ob priznavanju določenih temeljev (spoštovanje človekovega dostojanstva in svobode, družbena pravičnost, enakopravnost …), ki omogočajo sobivanje znotraj različnosti.
Vprašanje pa je, če je mogoče te predpostavke utemeljiti povsem brez religiozne
podlage.
Roman Globokar

