
CHAOS-SYMPOSIUM 2022 – STAVANGER: RELIGION OG KRIMINALITET 
 
Årets CHAOS-symposium undersøker skjæringsfeltet mellom religion og kriminalitet. Temaet 
er naturligvis åpent for fortolkning og kan blant annet dekke emner som religionenes 
definisjoner av rett og urett, anklager om kriminell adferd fra, mot eller i religiøse grupper og 
individer (inkl. case-studier av konkrete rettssaker), blasfemidebatter, økonomisk kriminalitet 
og skatteunndragelse, kriminelle organisasjoner og individers religiøse forestillinger og 
praksis, religiøs rekruttering blant fengslede, høykulturelle og populærkulturelle behandlinger 
av kryssfeltet religion/kriminalitet, kriminalisering av religion og religiøse grupperinger, samt 
metodologiske diskusjoner av forskningsetiske utfordringer ved studiet av religiøse individer 
og organisasjoner som befinner seg på kanten av loven, eller dilemmaer ved å studere 
fenomener som er tillatte i noen land men forbudt i andre. Fra Manson-familien og amish drug-
busts, mordanklagede Hare Krishna-munker og svindelanklagede scientologer, via anklager 
om kannibalisme og barnemord mot oldtidskristne og jøder, religiøses trusler mot og 
diskriminering av hverandre, misjonærers overgrep mot urbefolkninger og urbefolkningers 
reaksjoner mot misjonsfremstøt, kadaversynode og Muhammed-tegninger, QAnon og 
stormingen av Capitol, omskjærings- og tildekningsforbud, LHBTQ-rettigheter og mangel på 
dem, til ritualiserte inntak av psykedeliske stoffer, Heavens Gate og Jonestown, Aum 
Shinrikyos saringassangrep, Utøya- og Christchurch-massakrerne—og mye, mye mer. I 2022 
undersøker vi vold, mord, terror, svik, tvang, svindel, trusler, overgrep og underslag.  
 
Bidragene til symposiet vil danne grunnlag for temanummeret av tidsskriftet CHAOS som 
opprinnelig var knyttet til CHAOS-symposiet våren 2020, men som ble utsatt på grunn av 
covid-19-pandemien. CHAOS er et fagfellevurdert tidsskrift og bidragene vil bli underlagt den 
samme redaksjonelle vurdering som alle andre artikler. Vi ber derfor om at bidragene i etterkant 
bearbeides i artikkelform med henblikk på temanummeret. 
 
Dato for symposiet er 6.–7. mai. Stedet er Universitetet i Stavanger. 
 
Deadline for abstracts er 1. mars. 
  
Papers skal være på svensk, norsk eller dansk. Tittel og abstract på ca. en halv side (300 ord), 
samt forfatteropplysninger (bioblurb) sendes til: jane.skjoldli@uis.no 
 
Vennlig hilsen,  
Faggruppen i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger  
 
(Grunnet covid-19-relaterte forsinkelser er årets cfp en oversatt og noe redigert versjon av 
den danske cfp som ble formulert av Tao Thykier Makeeff i 2020.) 
 


