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verksam del i ett gudomligt handlande 
Därigenom blir kvinnokroppen också 
vördnadsvärd. Detta i motsats till dagens 
exploatering av kvinnokroppen. Den 
tredje mest lönande industrin i värl-
den idag är nämligen kvinnokroppen.  
Åttio procent av alla kvinnor är miss-
nöjda med sina kroppar. Konsekven-
serna är välkända för oss: ätstörningar, 
skönhetsoperationer osv. Theocharous 
syn på jungfrufödseln är också intres-
sant, hon kallar den ”utvidgat födande”, 
dvs. ett barnafödande utöver naturens 
begränsningar. Guds kraft går tvärs ge-
nom alla naturlagar. Det som krävs är 
att vi gör oss tillgängliga för den. Just 
tillgängligheten, som också benämns 
lydnad i Bibeln, är typisk för Jesus. Den 
har han efter sin mor, säger Theocharous 
och för både Maria och Jesus leder den 
till förlust av social status, att man blir 
obekväm och en nagel i ögat för makten. 
För oss blir den en etisk utmaning. Vi 
måste våga utmana våra religiösa aukto-
riteter, våga vara obekväma!

jillian van turnhout, katolik och poli-
tiskt oberoende medlem i den irländska 

r A p p o r t  F r å n  e F e c W:  Ko n F e r e n s  på  t i n o s

ecumenical Forum of european 
christian Women (eFecW)
Den 9:e generalförsamlingen 4–10 augusti 2014 tinos, Grekland

EFECW, Forum kallat och förkortning av 
Ecumenical Forum of European Chris-
tian Women, hade första gången i sin 
trettioettåriga historia förlagt en General 
Assembly – den generalkonferens som 
sammankallas vart fjärde år – till Grek-
land. Den grekiska gästfriheten är ju be-
römd, och de 87 delegater som samlades 
från 27 olika länder fick möta en enorm 
generositet och kreativitet från arrangö-
rernas sida. Just kreativitet var ett av led-
orden för mötet, vars tema löd: Born of 
a Woman – Christian women Called to 
Be a Creative Energy (Född av en kvinna 
– kristna kvinnor kallas att vara en ska-
pande kraft)

I sitt inledningstal betonade Vivi Mav-
roska, en av de tre presidenterna i Forum 
och grekisk ortodox teolog, hur viktigt 
det är för oss kristna kvinnor i Europa 
att finna en identitet, att tillsammans 
utveckla teorier och föra en dialog. Till-
läggas kan att för dem som lever i patri-
arkalt präglade kyrkor som den ortodoxa 
och katolska är det ekumeniska sam-
manhanget en möjlighet att pröva nya 
tänkesätt och finna möjligheter att agera 
självständigt. 

att maria skulle stå i centrum för mötet 
var alltså givet. Ett intressant grepp, då 
synen på Maria som kvinnoideal och 
rollmodell skiljer sig ganska mycket 
mellan de olika konfessionerna. För de 
ortodoxa är Maria i första hand Theodo-
kos, Gudamodern, medan hon för kato-
likerna ofta framställs som den orörda 
jungfrun. I protestanternas värld, där 
man nu börjar återupptäcka Maria, har 
hon under flera hundra år varit i det när-
maste osynlig. Så hur kan Maria bli en 

kraftkälla för oss idag – som ödmjuk ja-
sägare? som ”normbrytare”? som urbild 
för moderligheten? som profet? 

Föredrag, gruppdiskussioner, workshops 
och studiebesök kom att kretsa kring 
den här frågeställningen. Marina Kirou-
di, verksam i München och ortodox re-
presentant i Kyrkornas samarbetsorgan i 
Tyskland, lade i sitt föredrag tyngdpunk-
ten på Marias ödmjukhet, hennes synd-
frihet och hennes liv i tjänande. Enligt 
Kroudi är kvinnor kallade att bli heliga 
genom att tjäna - som uppfostrare, lärare 
och inom diakonalt arbete. En med an-
dra ord konventionell hållning, som sä-
kert upprörde flera än mig.

mierto theocharous, däremot, protes-
tant och doktor i hebraistik vid Cam-
bridge, framhöll en helt annan sida av 
Maria. Även för henne är själva barna-
födandet centralt; det är en unik fysio-
logisk funktion hos oss kvinnor. Theo-
charous sätter ihop detta faktum med 
löftet till ”fäderna” (se Marias lovsång!) 
Messias kommer från ”en kvinnas säd”, 
vilket gör den kvinnliga kroppen till en 

Nära fem timmars resa från Aten med ”Fast ferry” från Aten ute i cykladerna ligger den lilla 
ön Tinos, känd för sin vallfartskyrka med den mirakulösa Maria-ikonen, som upptäcktes på 
1820-talet. Tinos kan sägas vara Marias ö, inte minst för de många kapellen som ligger ut-
spridda över landskapet tillsammans med de små pittoreska byarna, där husen lyser vita och 
dörrarna lånat Medelhavets intensivt blåa färg.

en av många 
kyrkor på tinos.
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senaten, gav inblickar i sitt arbete med 
utsatta barn och ungdomar. Som styrel-
semedlem i flera tunga organisationer 
i sociala frågor, både i hemlandet och i 
Bryssel, och med erfarenhet av hur pe-
dofilin och övergreppen inom katolska 
kyrkan har skakat Irland, ville hon fram-
hålla hur viktigt det öppna samtalet är. 
I en hierarkisk, auktoritär kyrklig miljö 
som den på Irland måste det till ett nytt 
förhållningssätt. Det handlar om att mö-
tas, lyssna, dela med sig av sitt liv och att 
vittna för det som är rätt. Det är också 
Marias förhållningssätt. Hon vittnar – i 
sin lovsång – och hon utmanar sin tids 
auktoriteter.

De här tre föredragen anslog tonen för 
mötet och följdes upp av ett stort antal 
arbetsgrupper och workshops. En av de 
mest intressanta var Hosn Abboud Sa-
wafs presentation av Maria i Koranen. 
Hosn Abboud Sawaf är feministisk lit-
teraturforskare och islamolog vid univer-
sitetet i Beirut och har bl.a. publicerat 
”Mary in the Qur´an”. Hennes vision 
är att Maria får bli ”en mötesplats” för 
kristna och muslimska kvinnor. Både 
bebådelsen och Jesu födelse beskrivs i 
Koranen fast något annorlunda än i Nya 
Testamentet. Texterna kan inbjuda till 
gemensamma studier och bön. I Liba-
non förekommer sedan länge ett kristet-
muslimskt firande av ”Marias väg” och 
”Bebådelsefesten”, med bl.a. koranreci-
tation (av en shejk) och klockringning i 
kyrkor och medverkan av katolska och 
ortodoxa kyrkoledare. Kanske kan detta 
vara en inspiration för SEK:s arbete med 
religionsdialog?

Våra grekiska systrar hade verkligen gjort 
allt för att vi skulle lära känna ön Tinos. 
Under två eftermiddagar fick vi se olika 
delar av den, terrassodlingarna med sina 
arkitektoniskt intressanta duvslag, de 
många kapellen, den stora urbergsklip-
pan, som majestätiskt reser sig högst 
uppe på ön och byarna, marmorhuggar-
nas Kardiani, Volax och så Steni, där för-
sta förberedande mötet för konferensen 
hölls tillsammans med öborna för fyra år 
sedan.

Öborna tog emot oss med öppna ar-
mar. Hela ön verkade le mot oss: efter-
middagsfika, luncher, middagar, musik- 
och dansunderhållning, välkomsttal och 
vänlighet långt utöver det förväntade 
gjorde att vi nog alla blev förälskade i 
Tinos. Sinnena öppnades och vänskaps-
band knöts. 

så – hur ska vi tolka maria? Hur ska vi 
leva kreativa, kraftfulla Maria-liv idag? 
Utifrån mycket skiftande teologiska för-
ankringar och personliga erfarenheter 
kunde Forum enas om ett budskap, som 
stämmer till eftertanke. Forums budskap 
handlar om försoning och förståelse. 
Sammanfattat är innehållet detta: Vi ut-
går från att män och kvinnor är födda 
lika och till att vara Guds avbild. Från 
vårt perspektiv som troende och med 
vår kollektiva röst och bönens kraft vill 
vi möta följande utmaningar: Det är i år 
100 år sedan första världskriget bröt ut 
och 75 år sedan andra världskriget star-
tade. Nya konflikter har blossat upp i vår 
närhet och som alltid tillhör kvinnor och 
barn de mest utsatta. Kvinnors organisa-
tioner måste bli redskap för fred, både 

eFecWs nya styrelse valda för 20142018, från vänster: Fiona Buchanan, presbyterian, 
skottland, Asya railean, ortodox, moldavien (copresident), Gabriele Kienesberger, 
katolik, Österrike (copresident), eva Guldanova, protestant (lutheran), slovakien 
(copresident), marijana Aizenkol, katolik, serbien, timeaZsuzsanna soos, reformert, 
rumänien. saknas på bilden gör sr marianna milde, katolik, tyskland.

elseBritt löfdahl, till vänster, i Jungfru maria kyrka. 

inom den offentliga och privata sfären. 
De pågående konflikterna förstärker 
rasismen och flyktingfientligheten i Eu-
ropa. Vi vill verka i våra kyrkor för att 
trygga flyktingars och migranters vär-
dighet och hjälpa dem att göra sin röst 
hörd. Vår närvaro i Grekland påminner 
oss om den kvardröjande ekonomiska 
krisen, en frukt av ett system som skapar 
fattigdom, orättvisor och miljöproblem. 
Som kristna kvinnor vill vi arbeta för 
att finna nya lösningar, bli en skapande 
kraft, som leder till ett hållbart liv för 
framtida generationer. 

elseBritt löfdahl
nationell samordnare, sverige

läs mer om 
tinos och 
de svenska 
”stewardarna” 
som förgyllde 
konferensen.

sidan 19

Foto: A
nnika D

am
irjian

Foto: A
nnika D

am
irjian


