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Kristna i Mellanöstern
Temat för ELSA den här gången är 
kristna i Mellanösten. Här får vi möta 
kvinnor som kommer ifrån, eller på an
nat sätt har kontakt med, något land i 
Mellanöstern. Hur ser situationen ut för 
de kristna i området som hela kristendo
men ursprungligen kommer ifrån? Anta
let kristna i Mellanöstern sjunker drama
tiskt. Vad betyder det för den världsvida 
kyrkan och för oss som enskilda kristna? 
Reflektera tillsammans med Rola, Carin, 
Vianka, Lena m fl.  

Jorden runt med ELSA
Under 2014 kommer ELSA att resa jor
den runt för att försöka ta reda på hur 
kristna har det i världen. Resan börjar 
förstås i Mellanöstern som är kyrkans 
och kristendomens vagga. Sedan vand
rar ELSA vidare till Afrika, precis som 
kristendomen gjorde, därefter Asien och 
Sydamerika och sedan avslutas resan i 
Nordamerika och Europa. Hur mår de 
kristna i världen och hur ser deras situa
tion ut runtomkring i världen? Det blir 
en spännande resa!

Världsböndagen
Den 7 mars firas Världsböndagen runt 
hela vår jord med temat ”Strömmar i ök
nen”, skrivet av kvinnor i Egypten. 

Årsmöte 2014
Med temat hämtat från Världsböndagen 
fokuserar årsmötet på de kristnas situa
tion i Mellanöstern. Årsmötet kommer 
att genomföras i Södertälje 25–27 april. 
Läs mer om det på sidan 20. En särskild 
inbjudan till alla medlemmar i Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråd kommer att 
skickas ut per post. 

Nordiskt forum 2014
Missa inte den stora nordiska kvinno
konferensen i Malmö 12–15 juni. Läs 
mer om den på sidan 19.

Framsidan
Rola Sleiman från Libanon, Mellanös
tens enda kvinnliga pastor, intervjuas 
av Görel Byström Janarv på sidan 4–5.  
Görel Byström Janarv har också tagit 
fotot. 

Strömmar i öknen
Den 7 mars firas Världsböndagen över hela 
världen. i år är det kvinnor från egypten som 

skrivit gudstjänstmaterialet. Var med du också! 

Kom ihåg att skicka in böndagskollekten  
till pg 40 47 221 senast 31 mars!

läs mer om världsböndagen på hemsidan  
www.sek-vbd.se 
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l e DA r e 

ullastina rask
översättare och journalist

Det känns som att ha blivit nersläppt i 
en obegriplig labyrint. Men Umm Izak, 
som är mitt sällskap, kan varje hörn och 
sväng i de smala sandgränderna, trots 
att det är kolmörkt och något gatljus 
knappt finns. Getter bräker, hönor flaxar 
upp när vi passerar och vid ett hus brölar 
plötsligt en gigantisk vattenbuffel som 
kommit hem från dagens arbete på fäl
ten. Jag är på besök hos en kristen familj 
i stadsdelen Mallawi, som är en del av 
miljonstaden AlMinya vid Nilen i södra 
Egypten. Vi är på väg till en bönegrupp 
för kvinnor, som Umm Izak leder.

 
I flera år höll hon samlingarna hemma 
hos sig, men de salafistiska grannarna 
tyckte inte om det. De målade fula ord 
på den kristna familjens hus och ytter
dörr, och en dag kom de med ett brev 
där de krävde att bönemötena skulle 
upphöra. För att undgå fler trakasserier 
flyttade gruppen till ett annat hem, be
rättar Umm Izak odramatiskt. 

Ett dussintal kvinnor i olika åldrar, några 
har med sig barn, är samlade i ett mi
nimalt vardagsrum. De som inte ryms i 
sofforna sitter på golvet längs väggarna. 
Det är varmt, i taket susar en fläkt och 
en flicka bjuder runt glas med kall lemo
nad från en bricka. Det är första gången 
en utlänning är här, men jag känner mig 
snabbt hemma och väl till mods i den 
vänliga atmosfären. Samlingen inleds 
med några lovsånger. Sången är stark 
och innerlig. Inför bönestunden ges till
fälle att nämna böneämnen. 

Gud är större
Bönen visar sig välstrukturerad: Ledaren 
avgör vilka som ska be, och kvinnorna 
får ett litet tecken i tur och ordning. Jag 
förstår bara brottstycken av de innerliga 
bönerna, men det jag mest av allt uppfat
tar är tackböner. Dessa kvinnor, vars liv 
för mig ter sig så spartanskt och begrän
sat av fattigdom, prisar Gud med ohäm
mad glädje och fröjd för hans godhet och 
hjälp och trofasthet. För mig blir både 
Gud och världen större denna kväll.

Några månader senare attackeras flera 
kyrkor i Mallawi av militanta islamister. 
Några sätts i brand, liksom butiker ägda 
av kristna. Jag ringer och frågar hur det 
är, är ni rädda, är någon skadad? De är 
rädda men inte uppgivna, det är extre
mister, säger de, vanliga människor gör 
inte så, Gud är med oss, tack och lov. Jag 
läser också om hur muslimer bildat ked
ja runt en kyrka för att skydda de kristna 
som firar gudstjänst. Ni måste inte, det 
är farligt för er, säger kyrkfolket, men 
muslimerna insisterar: Vi är alla egyptier. 

I januari kommer nyheter om explosio
ner och attentat i Kairo. Många har dött, 
ännu fler skadats. Jag pratar med en kris
ten butiksägare om läget. Det han säger 
bekräftar mina intryck från de senaste 
åren i Egypten. ”Vi sörjer över alla som 
dör, muslimer eller kristna spelar ingen 
roll. Vi har inga problem med varandra 
och vi är inte fiender. Men vi har en ge
mensam fiende, och det är ondskan och 
våldet. Den drabbar alla och vill förstöra 
vårt land. Vi är alla egyptier.”

I kvarteren där jag bor finns tre moskéer. 
Minareterna är inte synkade och böne
utropen avlöser varandra i följd. ”Allahu 
akbar – Gud är större”. Att höra detta 
ropas ut flera gånger om dagen gör mig 
glad. ”Gud är större” är något vi aldrig 
kan påminnas om för många gånger. 
Satsen inleder muslimernas böneutrop, 
men att Gud är större än allt har varken 
muslimer eller några andra monopol 
på att säga eller tro på.  Det är en djup 
insikt och sanning som kan förvandla 
liv, påverka förhållningssättet till vad vi 
möter i livet och ge tröst och styrka i 
motgångar och svårigheter. Inte som en  
drog för ytlig verklighetsflykt, men som 
en fast grund att stå på som ger kraft att 
tro och hoppas när allt är ovisst. Som ger 
styrka att stå rak i stormen, vägra låta sig 
slås ner av det onda och envetet sträva 
vidare för det goda. 

Förtröstan på en Gud som är större än 
allt är det som hållit den kristna kyrkan 
vid liv i alla år och fått den att växa, också 
i tider av motgång och förföljelse. Med 
en sådan förtröstan följer en grundtrygg
het som inte behöver frukta ”den andre” 
utan kan se det som vi har gemensamt: 
Här är inte jude eller grek, muslim eller 
kristen – alla är vi människor. 

ullastina rask
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Rola Sleiman, 37 år, öppnar järngrinden 
till kyrkan i röd tshirt och jeans. Kyrkan 
som tillhör Evangeliska synoden, ligger 
mitt i gamla Tripoli. Direkt utanför sit
ter en man vid ett skrangligt bord och 
säljer färggranna behåar och underklä
der. Runtom på de trånga gatorna pågår 
ett intensivt liv med små butiker med 
klädstånd på trottoaren och håliväggen 
butiker med grönsaker och en trafik där 
tutan är lika viktig som gaspedalen.

Medan Rola vinkar in mig talar hon 
intensivt i telefon, och pekar på burken 
med kaffepulver, termosen med vat
ten och påsen med nybakat libanesiskt 
bröd från bagaren runt hörnet. Hon ska 
egentligen undervisa på kyrkans skola 
den här förmiddagen. Eftersom de fles
ta av hennes elever är muslimer ligger 
fokus på etik och värderingar och vad 
som krävs för att bli en god samhälls
medborgare. Nu sätter hon sig ändå 
ned. Men håller telefonen i handen. 
Frågan är egentligen självklar. Hur gick 

det egentligen till när hon blev pastor? 
Den är inte lika lätt att svara på.

 
Rola föddes in i den här församlingen 
och kände redan som ung att hon ville 
arbeta i kyrkan. 17 år gammal sökte 
hon till pastorsutbildningen, men fick 
nobben. 

– De tyckte jag var för ung. Då be
stämde jag mig för att studera på egen 
hand i 1,5 år och sökte igen och blev an
tagen, säger Rola. 

Det är klart att detta säger något vik
tigt om hennes karaktär och drivkraft. 
Men eftersom den Evangeliska kyrkan 
inte utbildar och ordinerar kvinnliga 
pastorer blev Rola ”församlingspeda
gog”. Två församlingar ville gärna ha 
henne efter fyra års teologistudier, med 
högsta betyg. Hon valde Tripoli. Och 
detta är alltså inte en pastorstjänst. Men 
som så ofta i livet spelar tillfälligheter 
större roll än vad vi medger. Församling
ens pastor åker till Kanada 2006 på ett 

kortare besök. Han har inte ordnat med 
en vikarie till sina åtaganden så Rola tog 
helt enkelt över. Samtidigt startade kri
get med Israel, gränserna stängde och 
pastorn blev kvar i flera månader. 

– Det var inte särskilt dramatiskt. Jag 
hade ju utbildningen och kyrkan behövde 
nån som höll i gudstjänsterna, säger Rola.

Kyrkans ledning, äldsterådet, tyckte 
det fungerade utmärkt. Själv säger hon 
att det gick bra. Varken mer eller mindre. 

– Som kvinna måste man ju vara 
minst dubbelt så bra som en man.

Pastorn kom tillbaka. Men bara för en 
kort sejour och gav sig sedan av för gott 
från Libanon. Så stod de där igen. För
samlingens ledning laborerade nu med 
möjligheten att för formens skull utse 
en manlig pastor som visserligen var 
placerad någon annanstans, så att Rola 
kunde fortsätta att så att säga ”göra job
bet”. Det blev en del heta diskussioner, 
det förstår man på Rola. Men en sak var 

Rola – Mellanösterns 
enda kvinnliga pastor

Tripoli är känd för mycket. Sin skönhet vid Libanonbergets fot. Men också av en tusenårig 
tradition av omväxlande blomstrande handel och ständiga krig. Sedan fyra år kan man stolt
sera med en historisk sensation. Här finns Mellanösterns enda kvinnliga pastor.
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ändå klar. Församlingen vill ha Rola som 
sin pastor och andliga ledare. Några tu
rer senare godkänns Rola och inte bara 
som församlingens ”standin”. 

– Jag ser praktiskt på saker. Också när 
det gäller detta. De såg förbi mitt kön 
och utsåg mig.

Vilka utmaningar är störst?
– Vi har många problem som har med 

situationen i Mellanöstern att göra; den 
utbredda fattigdomen, våld och konflik
ter mellan extremister, inbördeskriget i 
Syrien, emigrationen – kyrkan har gi
gantiska problem att arbeta med. Ingen 
av dem handlar om att jag är kvinna! 

Och ändå är du den enda i hela Mel
lanöstern! 

– Ja, olyckligtvis, säger hon.
Hon tror det kommer att bli föränd

ringar i den evangeliska kyrkan. Men i 
de traditionella kyrkorna här – nej! Här 
är hon bestämd:

– Det kommer inte att hända.

Hon är medveten om att hon är en före
bild för unga kvinnor. Ibland känns 
pressen stor. Rola är rakt på sak. Hon har 
en naturlig auktoritet. Är med egna ord 

bra på att mäkla fred. Det kan behövas i 
Tripoli. Bara veckor innan vi ses har 42 
människor dött och 500 skadats av kraf
tiga bilbomber som detonerat inte långt 
från kyrkan.

– Att leva i en stad där man hör skott
lossning nästan varje natt, där bomber 
exploderar, där krypskyttar håller till på 
taken, skapar en osäkerhet som är svår 
att leva med, säger hon.

– Varje morgon måste jag kolla på in
ternet om hur läget är. Var det smällt, 
var det är osäkert, om jag kan ta mig till 
kyrkan eller om jag får låta bli.

– Som i lördags natt. Då sov jag näs
tan inte alls för det pågick skottlossning 
och jag visste inte om jag skulle skicka 
meddelande till medlemmarna om att 
de inte skulle komma till kyrkan på sön
dagen. Det är så hela tiden. 

Vad får dig att bli riktigt arg?
– Massor med saker. Orättvisor får 

mig att se rött. Fattigdom. Fundamen
talism. Intolerans. Särskilt som vi lever i 
ett tredjevärldenland som inte utveck
las åt rätt håll.

Inte heller kyrkan utvecklas åt rätt 
håll. När Rola var liten hade kyrkan 100 

familjer med ca 500 medlemmar. Nu är 
de 33 familjer. 

– Alla unga har emigrerat så det är 
nästan bara gamla kvar. Av församling
ens fem äldste har fyra inga barn eller 
barnbarn kvar i landet. Alla har åkt till 
USA.

Minskningen av församlingen är verkli
gen brutal. Hur håller du hoppet vid liv?

– Kanske överlever kyrkan, men de 
10 ungdomar vi har idag måste verkli
gen stanna.

Hon återvänder till det sorgliga fak
tum att hon är uppväxt med krig. Att 
det som händer i Syrien nu, bara en liten 
bit härifrån, på andra sidan gränsen har 
bibliska proportioner.

– Men utan hopp är vi förlorade.

text och foto: Görel Byström Janarv

Den här artikeln har tidigare varit 
publicerad i Equmeniakyrkans  

tidning ”Uppdraget”.

när församlingens pastor for utomlands och inte hade ordnat med någon vikarie tog rola helt enkelt över hans jobb. ”Jag hade ju 
utbildningen så det var inte särskilt dramatiskt”, säger rola som nu varit mellanösterns enda kvinnliga pastor i fyra år. 
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– Svenska Teologiska Institutet har se-
dan 1951 varit en mötesplats i Jerusalem 
som erbjuder en myllrande mångfald. 
Här får studenter möjlighet att leva i den 
mångkulturella miljön och möta män-
niskor från de tre religiösa traditionerna, 
berättar Carin Gardbring.

STI har lång erfarenhet av dialog mellan 
judar och kristna men för också sam
tal med muslimer. Carin Gardbring är 
sedan fem år tillbaka ansvarig för den 
internationella kurs som Svenska kyr
kan anordnar för lärare och teologer 
från kyrkans internationella samarbets
partners. I sitt arbete möter hon många 
kristna i Israel och Palestina.

– Situationen för de kristna är svår 
och antalet kristna i Palestina blir bara 
färre och färre, berättar hon. De blir sif
fermässigt en minoritetsgrupp, men de 
betraktar sig inte som en minoritet utan 
är på alla sätt en närvarande och stark 
röst i samhället. 

Många skolor, college och universitet 
ägs av kristna, vilket ger dem en institu
tionell närvaro i landet. Trots de svårare 
förhållandena är det ett framtidsbygge, 
man är med och utbildar den unga ge
nerationen i Palestina. Generellt är 75 % 
av studenterna muslimer och 25 % krist
na i skolorna.

– Det finns flera skäl till att situa
tionen är svår för de kristna i Palestina, 
säger Carin Gardbring. I och med att 
konflikten mellan israeler och palesti
nier eskalerar är det många kristna som 

lämnar landet. De kristna är genom sitt 
väl utbyggda skolsystem ofta välutbildade 
och har därför lättare att lämna landet för 
Europa eller Amerika. Det finns siffror på 
att om 10 kristna familjer lämnar landet 
är det två av dem som återvänder. Om 10 
muslimska familjer lämnar landet är det 8 
av dem som kommer tillbaka. 

– Men de kristna i landet har inte gett 
upp, säger Carin Gardbring, de har hop
pet som förtecken även om de ofta drab
bas av missmod och sorg.

Ett hoppets tecken är det gemensamma 
dokument som kyrkorna i Palestina 
skrev 2009, det så kallade Kairosdoku
mentet. Genom det dokumentet vill de 
kristna bidra till en lösning av konflikten 
mellan Israel och Palestina. Dokumentet 
är ett tecken på att de kristna vill ta plats, 
ta ansvar och bidra till en fredlig lösning.

– Fokus i dokumentet är tro, hopp 
och kärlek, och störst av dem är kärle
ken. Man vill visa på hur man kan bygga 
upp en god vardag tillsammans, möta 
sin granne på ett positivt sätt och få var
dagen att gå ihop. Den viktigaste frågan 
av alla i dokumentet är: vad kan jag själv 
göra? Vad kan jag göra för att bidra till 
fred utan att ta till våld?

Kairosdokumentet är ett levande 
dokument som kontinuerligt genererar 
diskussion och reflektion. Varje år sedan 
det skrevs, i december, genomförs ett se
minarium eller liknande som utgår från 
materialet, en slags statusuppdatering: 
vad har gjorts sedan sist och vad kan gö
ras bättre? 

Situationen för de kristna i Palestina är 
svår och många vill hjälpa till, men hur 
hjälper vi till bäst?

– De kristna säger själva att det vik
tigaste är att vi ber för dem, men också 
att vi möter dem och berättar om deras 
situation för andra. Det är också viktigt 
att vi stöttar dem i det arbete som de 
själva tycker är angeläget, t ex Kairosdo
kumentet. Det är också nödvändigt att 
vi själva växer i vår reflektion över situa
tionen, säger Carin Gardbring.

– Deras situation måste bli känd, ja 
visst, men det är väldigt viktigt att ge 
kunskap och fakta som är korrekta. Det 
finns till exempel de som tror att pales
tinierna blivit kristna genom europeisk 
mission. Det är ju helt fel. Visst kom det 
missionärer i slutet av 1800talet men de 
flesta kristna i Palestina härstammar från 
familjer som varit kristna i århundraden 
och till och med i årtusenden. Det är 
viktigt att man kommer ihåg det.

Vilka är dina egna förhoppningar för de 
kristna i Palestina?

– Att de två folken och de tre religio
nerna ska kunna leva sida vid sida. Det 
här är en betydelsefull plats för oss alla 
och vi måste respektera varandra. Det 
som har hänt har hänt och kan inte ra
deras, men vi hör ihop ändå. 

– Vi måste arbeta i små sammanhang 
och i stora sammanhang, och över tiden 
ser vi att det vi gör bidrar till en föränd
ring. Arbetet på STI är absolut en del av 
detta arbete. 

Annika Damirjian

Svenska teologiska 
institutet
sti är ett teologiskt studieinstitut i Jerusalem, med inrikt
ning på religionsteologi och religionsmöte – särskilt mötet 
mellan kristendom och judendom – samt ekumeniska 
kontakter med kristna ur olika kyrkotraditioner. institutet 
ger kortare och längre kurser inom dessa områden, där vi 
möter människor från olika religiösa och politiska grup
per i området. studenterna är teologer, präster och andra 
grupper av kyrkoarbetare från svenska kyrkan och hennes 
samarbetspartner världen över.

En närvarande och stark röst i samhället

Carin Gardbring
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Vianka Khamis Jenan var tio år när hen-
nes familj lämnade Syrien. Först bodde 
de tre år i Tyskland och när Vianka var 
tretton år kom de till Sverige där hon nu 
bott i 25 år. 
– Först bodde vi på flera olika flykting
förläggningar i Strängnäs, Motala och 
Valdemarsvik, innan vi fick uppehålls
tillstånd och blev placerade permanent 
i Strängnäs. Där bodde vi i två år och 
sedan flyttade vi till Norrköping där min 
familj fortfarande bor kvar.

Vianka Khamis Jenan själv bor nu 
i Stockholm med sin son och pluggar 
teologi på Teologiska Högskolan Stock
holm. Hon tillhör den Syrisk Ortodoxa 
kyrkan och sitter sedan några år tillba
ka i styrelsen för Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd. Vianka Khamis Jenan extra
knäcker också som tolk i bland. 

– Jag började skolan tidigt efter att 
vi kommit till Sverige och jag klarade 
mig väldigt bra eftersom jag redan efter 
en månad lärt mig svenska så bra att jag 
kunde klara mig. Jag blev så duktig att 
jag fick tolka åt mina vänner. Jag kunde 
också engelska och tyska, som jag lärt 
mig i Tyskland.

Större delen av hennes familj bor idag 
i Sverige, eller i andra delar av Europa, 
några kom samtidigt med henne i slutet 
av 1980talet men flera har kommit un
der senare år, sedan kriget i Syrien bröt ut.

– Det är väldigt svårt att leva i Syrien 
idag, berättar Vianka, jag förstår inte hur 
människorna klarar sig. Mina släktingar 
berättar att elen inte fungerade, man 
hade brist på vatten, allt var väldigt dyrt, 
man var rädd för att gå ut, man vågade 
inte gå till skolan eller kyrkan. Ingen vil
le lämna Syrien, men man var tvungen.

Kriget i Syrien drabbar både kristna och 
muslimer, men de kristna får ändå en 
svårare situation, eftersom många grup
per av muslimer passar på att attackera 
de kristna i krigets skugga.

– Biskopar har blivit kidnappade, 
präster och ett helt kloster med nunnor, 
berättar Vianka, många kristna blir dö
dade och kyrkor bränns ned. Det gör att 
många kristna i Syrien flyr från landet.

Syrien var, innan kriget bröt ut, det 
land i Mellanöstern som haft minst antal 
konflikter mellan kristna och muslimer. 
Presidenten, både den nuvarande och 
hans far som var president före honom, 
har haft ett positivt förhållningssätt till 
kristna och samexistensen mellan reli
gionerna har varit naturlig i samhället. 

– Ett exempel är att vid de kristna 
högtiderna, till exempel påsken, har 
man sänt gudstjänster från olika kyrkor 
på TV:n, berättar Vianka. Det har inte 
varit som i till exempel Egypten och 
Turkiet där de kristna genom tiderna 
haft en svår situation med förtryck och 
förföljelse. De kristna i Syrien har haft 
det väldigt bra och levt sida vid sida med 
muslimerna. 

Tills nu. Vad är det då som utlöst kon-
flikterna i Syrien? Ja, det finns många 
olika svar på den frågan, men för Vianka 
Khamis Jenan är det helt klart att många 
andra länders intressen i Syrien gör att 
konflikten eskalerar. Stridande grupper 
från de omkringliggande länderna bidrar 
till söndringen och man undrar vilka in
tressen de har i Syrien? Många tycker 
att presidenten är för liberal och vill att 
Syrien ska bli mer islamistisk, några vill 
utnyttja Syrien för att dra en gasledning 

genom landet och sist men inte minst, 
man vill åt landets olja.

– Det är inte många som vet att Syrien 
är ett av de oljerikaste länderna i Mel
lanöstern och självklart är många intres
serade av att komma åt den, säger Vianka. 

Kan det bli fred i Syrien igen?
 – Det vet bara Gud.

Vad är dina förhoppningar för Syrien?
– Att allt ska bli som förut igen, att 

det ska bli bättre för de kristna, att de ska 
vara fria och kunna gå i kyrkan utan att 
vara rädda, att alla ska kunna leva sida 
vid sida igen.

Annika Damirjian

Kristna attackeras i skuggan av kriget

För ungefär hundra år sedan var 20 % av Mellanösterns befolkning 
kristna, nu (2013) är siffran nere på 5 %. I Mellanösterns länder beräk-
nas följande procentuell kristen andel av befolkningen, enligt Utrikes-
departementet år 2000:

libanon 40 %
syrien 610 %
egypten 612 %
Jordanien 46 %

palestina ca 4 %
irak och Kuwait ca 3 % 
israel 23 %
övriga länder har en kristen befolkning under 2 %

siffrorna har sannolikt ändrats något sedan år 2000, framför allt har det 
minskat i länder som syrien och palestina, men detta ger ändå en finger
visning om hur stor andel kristna, procentuellt, det finns i respektive land.

mellan-
östern i 
siffror

vianka Khamis Jenan.
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Chassia Chomsky Porat bor i norra Ga-
lileen och arbetar med ett projekt för 
jämlikhet mellan judiska och arabiska 
medborgare i staten Israel. Hon reflekte-
rar här över situationen i Mellanöstern i 
allmänhet men också med fokus på kvin-
nors situation just nu.

– De senaste åren i Mellanöstern har 
varit mycket turbulenta. Det såg ut som 
om arabvärlden skulle komma med nå
got nytt – ett plötsligt och välkommet 
utbrott av demokrati. Nu förstår vi att 
det är mycket komplicerat. Uppenbarli
gen är det inte lätt för diktaturer – vare 
sig för sekulära, religiösa eller militära 
totalitära regimer – att ge upp sin makt 
och sina privilegier. Egypten är ett dys
tert exempel. Mer än en miljon män
niskor strömmade till Tahrirtorget för 
att störta en korrupt diktator, endast 
för att byta ut honom mot den enda or
ganiserade gruppen de kände till – det 
Muslimska Brödraskapet, som lovade att 
vara rättvisa och hederliga. Men så snart 
de innehade makten och kontrollen, 
började de utöva sin egen diktatur, den 

religiösa, och det egyptiska folket ström
made åter ut på gatorna. Nu ser det ut 
som om Egypten är på väg tillbaka till 
diktatur, denna gång en militärdiktatur.

– Egyptierna var trötta på korruptionen 
och de stora gapen mellan de mycket 
rika och de mycket fattiga. Men efter
som de i likhet med andra stater i Mel
lanöstern inte har någon erfarenhet av 
demokratiskt tänkesätt eller styre, vän
der de sig automatiskt och desperat till 
en sorts auktoritära fadersfigurer (eller 
organisationer) som ger tomma löften. 
När folk känner sig klämda tenderar de 
att inte fatta väl övervägda och genom
tänkta beslut som är i deras eget intresse. 
De tenderar snarare att ta sin tillflykt till 
”snabbfixar” som de i slutänden får be
tala mycket högre pris för än vad de be
talade innan de slog in på den nya vägen.

– Israel berömmer sig av att vara Mel
lanösterns enda demokrati. Men libe
rala, humanistiska israeler ser tydligt att 
det inte är så. Inte för arabiska israeler, 
och verkligen inte för palestinier eller 

för de afrikanska flyktingarna. I Israel, 
liksom i några andra stater i Mellanös
tern och på andra ställen, tjänar religion 
eller religiös identitet som ursäkt för 
horribla grymheter, rasistdåd och hat, 
för förtryck av ”de andra” och för egen 
överlägsenhetskänsla. Vi ser det genom 
historien. I Guds namn – antingen det 
är den judiska, den muslimska eller den 
kristna guden – sker massmord, och på 
något sätt är det alltid kvinnor – den 
svagaste länken – som betalar det högsta 
priset. De är förtryckta, de nekas grund
läggande utbildning och yrkesutbild
ning (Afghanistan), de utesluts från det 
offentliga rummet och tvingas föda barn 
som sitt enda syfte i livet.

– ”Kvinnan”, sjöng John Lennon, ”är ne
gern i världen”. Det är verkligen så att 
kvinnor betalar det högsta priset, inte 
bara i religiöst styrda stater, utan också 
i militära och politiska konflikter. I 
väpnade konflikter utsätts kvinnor och 
flickor systematiskt för våldtäkter, (Tah
rirtorget i Kairo under massdemonstra

kvinnor får betala det högsta priset

chassia chomsky porat, israelisk judinna, arbetar för jämlikhet mellan judiska och arabiska medborgare i israel.
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Nisreen Morqus har medverkat i flera 
av Operation 1325:s seminarier sedan 
2007. Hon bor i Nasaret och är kristen 
israel av arabiskt ursprung. Nisreen är 
direktor för Haifa Youth Center, ett ut-
bildingscenter för arabiska och judiska 
ungdomar i Haifa. ”Jag är palestinier” 
säger hon. ”Jag ser den nationella kon-
flikten som orsakad av kampen för en 
palestinsk självständig stat”. 
– De senaste tre årens händelser i arab
världen började som en kamp för frihet 
och demokrati – ’Den arabiska våren’! 
– men kom i händerna på religiöst fa
natiska grupper. I namn av demokrati 
och frihet leds “revolutionen” av de mest 
odemokratiska gulfstaterna, finansierade 
av USA som har egna intressen i Mel
lanöstern.

– De här fanatiska grupperna leder till 
katastrof i dessa länder med sitt omänsk

liga beteende: de dödar oskyldiga mus
limer och kristna i religionens namn. 
Våldet och dödandet drabbar kvinnor 
och barn hårdast, de svagaste grupperna. 

– När arabvåren började tog kvinnor 
mycket aktiva roller, men efter hand såg 
vi hur det sexuella våldet, trakasserier 
och våldtäkter spreds på Tahrirtorget i 
Kairo och andra platser, även i Tunisien. 
Vi såg hur medlemmar i dessa fanatiska 
rörelser betedde sig, särskilt mot de le
dande kvinnorna och mot kvinnliga 
journalister. 

– Nu ser vi samma våld i Syrien, sär
skilt mot kvinnor och barn, både musli
mer och kristna. Jag tror verkligen inte 
på den här sortens ”revolutioner” där 
man använder kvinnors kroppar som 
vapen i strid.

ragnhild Greek

Konflikten i mellanöstern  
– hur påverkas de kristna?

tionerna, dagligen i Syrien), de terrorise
ras och mördas.

– I hårda tider är det kvinnorna som 
förlorar jobben först. I krigstid ersätter 
kvinnor männen i arbetet, men när män
nen återvänder från kriget, förminskas 
kvinnorna till ”sina rätta proportioner”, 
något som skedde i USA och Europa vid 
slutet av första och andra världskriget. 
Begränsningar på grund av tuffa ekono
miska villkor (som det alltid blir vid mi
litära konflikter) lämnas åt kvinnorna att 
handskas med. Och naturligtvis – som 
alltid när stressen ökar – så ökar våld i 
hemmet. Men det betraktas bara som 
något betydelselöst, eller alltför småttigt 
att ta någon notis om, när generaler och 
militära politiker har så viktiga ämnen 
att hantera – krigslekar, ofta under fö
revändning att det handlar om krig som 
inte går att undvika.

– I Israel till exempel, utgör kvinnor 
51% av befolkningen, ändå är vi till stor 
del uteslutna från den offentliga och po
litiska sfären, från maktpositioner och 
från beslutsfattande. Vad värre är, de 
flesta av oss har internaliserat förtrycket 
av oss så effektivt att vi inte inser att vi 
har en unik och empatisk röst, som bara 
inte hörs. Som kvinnor medverkar vi 
knappt i struktureringen av vårt samhäl
le. Vi bidrar alltså alldeles för lite – om 
något över huvud taget – till att ändra 
samtalen till att handla om och respek
tera mångfald, som legitimerar moral 
och humanistiska värden som hållbara 
argument i diskussioner om politiska, 
militära och samhälleliga ämnen, och 
som förespråkar jämställdhet på alla ni
våer. De få kvinnor som kämpar för att 
höras, till exempel Tzipi Livni, (ansvarig 
för förhandlingarna mellan Palestina och 
Israel) är antingen marginaliserade eller 
hånade av sina kamrater, eller lägger sig 
till med machomilitära attityder för att 
bli hörda … 

– Men vi får inte förlora hoppet. Nu är 
tiden när sociala nätverk bildas. Minori
teter och andra försvagade grupper expe
rimenterar med att finna sina röster, och 
de kan inte ignoreras eller tystas längre. 
Min övertygelse (och jag hoppas den 
inte är orealistisk) är att den våg av våld 
mot kvinnor vi nu bevittnar är ett slags  
patriarkatets ”sista kampen”, en svane
sång om insikten att dess unika auktori
tet är hotad och håller på att ta slut.

ragnhild Greek

Studieförbundet Bilda tillsammans med bokförlaget Artos&Norma gav 
2011 ut en bok om Jerusalem och de heliga landet. I boken intervjuas 
personer från de tre religionerna om deras strävan efter fred och samex-
istens. Intervjuerna varvas med fantastiska bilder av den kände israeliske 
fotografen Ziv Koren. 
redaktör för boken är sune Fahlgren och de som gjort personintervjuerna 
är magnus nordqvist, Daniel Braw och catrin ormestad. till boken finns 
också ett studiematerial eftersom boken lämpar sig väldigt bra för en 
studiecirkel, men den är också en uppskattad presentbok. precis i dagarna 
har boken kommit ut på engelska och finns nu också till försäljning i israel 
och palestina. För den som vill veta mer om hur det är att leva i det heliga 
landet, vilken glädje och sorg som präglar människornas liv; judar, kristna 
och muslimer, är boken en mötesplats för samtal och reflektion.

Shalom inshallah  
– judar, kristna och muslimer sida vid sida
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I Betlehem lever invånarna 
mitt i en geopolitisk kon
flikt, utan synbar lösning i 
sikte.
– Vi har Sumud, det hjälper oss, säger 
Rania, som driver ett projekt där kvin
nors berättelser blir till vittnesmål om 
ockupationen. 

Hon stod på krönet av backen och såg 
på avstånd hur ambulansen körde ige
nom checkpointen. Därinne låg hennes 
döende mor. Hon fick aldrig möjlighet 
att ta avsked – israeliska myndigheter 
tillåter inga medföljande i sjuktranspor

ter. Kvinnan framför oss torkar bort en 
tår ur ögonvrån. Vi sitter i en samlings
lokal med stolar uppställda längs de kallt 
målade väggarna och kvinnorna mitt 
emot oss lyssnar uppmärksamt på våra 
frågor. De har mycket de vill berätta, få 
oss att förstå. Om söner som flyttar till 
USA och Europa för att försöka skaffa 
sig ett riktigt liv. Om sorgen över detta, 
att barnen inte ser en framtid i landet 
där de föddes.

Här på Sumud Story House är det all
deles snart dags för körövning. Om en 
knapp vecka är det konsert på Manger 
Square, och på repertoaren står klassiska 

Christmas Carols, översatta till arabiska. 
Kristna och muslimska kvinnor sjunger 
tillsammans och de ska snart överväldiga 
oss med sin sångglädje och dra upp oss 
på golvet i en spontan dans. Kören är en 
av de satsningar som görs på Sumud Sto
ry House, som drivs av Arab Educatio
nal Center. Centret är tänkt att fungera 
som en fristad i vardagen, där kvinnor 
kan hämta kraft hos varandra, förklarar 
föreståndaren Rania.

Hon berättar om ett annat projekt, The 
Wall Museum, och tar oss med till ett 
rum som är inrett med röda mattor och 
bänkar täckta av kuddar. Här hålls sam

i skuggan av muren
– en reseberättelse från Betlehem

sumud story house. Kören övar inför 1:a advent. Foto: Frida nygård
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talsträffar där kvinnor får dela med sig av 
sina egna erfarenheter av att leva under 
ockupationen. Incidenter som satt spår, 
både av ilska, vrede, förtvivlan, eller en 
känsla av inre motstånd och kämpakraft. 
De kallar det Sumud. Översatt: att stå 
emot, att stå pall. Symbolen för Sumud 
är olivträdet. Olivträdet står orubbligt i 
torr och oländig terräng, liksom männi
skorna står emot de svåra omständighe
ter de lever under  hindrade av israeliska 
myndigheter att röra sig fritt, att bygga 
bostäder, att använda vattenkällor och 
elektricitet, att få resa till sjukhus, för att 
ta några exempel.

The Wall Museum är ett vittnesmål 
från denna vardag. Vi ser de upptryckta 
affischerna sitta uppradade på en lång 
sträcka av muren, Israels säkerhetsbar
riär som ringlar sig på ett onaturligt sätt 
i gatubilden. I en liten usväng runt Ra
kels grav, till exempel, för att försäkra 
att denna religiöst betydelsefulla plats 
hamnar på den israeliska sidan. Vi kikar 
in på graven genom en minimal spricka 
mellan betongblocken i muren. Och se
nare, när vi besöker Abrahams grav som 
kan ses både från moskén och synagogan 
i den extremt konfliktladdade staden 
Hebron, är det samma känsla som åter
kommer – så absurt. Och tragiskt. Vem 
har störst rätt till dessa landområden? 
En filosofisk fråga som kräver ett realpo
litiskt svar. Just idag lider människor av 
militärt våld och förtryck och hindras att 
leva och växa upp i fred. FN:s rapporter 
talar sitt tydliga språk. 

På besök hos OCHA (FN:s samordnings
organ för humanitära frågor) i Jerusa
lem, ser vi de människor vi träffat på 
vår resa omvandlade till staplar och dia
gram. Det är frustrerande men diskus
sionen måste också föras där, i de svala 
videokonferensrummen. Men om reli
gionen är en orsak till konflikten, så kan 
den också vara en del av lösningen. ”We 
refuse to be enemies.” Så står det på en 
sten vid ingången till Tent of Nations. 

De israeliska myndigheterna gör allt de 
kan för att hindra familjen att bo kvar på 
sin kulle utanför Betlehem. Men att hata 
de bosättare som kommer allt närmre 
inpå kröken leder inte framåt, resonerar 
familjen, som bjuder in volontärer från 
hela världen att bo tillsammans med 
dem.

Vi träffar också Hind Khoury, palestinier, 
kristen, före detta politiker och ambas
sadör. Hon ser bara en väg framåt – 
religionsdialog. De tre monoteistiska 
religionerna måste hitta tillbaka till sin 
gemensamma kärna, inse vad de delar, 
menar hon. 

Vägen framåt tycks lika smal och 
hård som gallergången som leder in till 
checkpoint 300, där tusentals palestin
ska arbetare varje natt köar i timmar för 
att ta sig till arbetet på den israeliska 
sidan. Under våra tio dagar hinner vi 
besöka Den gode herdens skola (som 
stöds av SEK via Världsböndagen), där 
kristna och muslimska flickor studerar 
tillsammans, Dar el Kalima college där 

ungdomar bland annat lär sig grunderna 
i dokumentärfilm, och träffar fäder som 
mist anhöriga i konflikten men som valt 
försoning i stället för hat.

Slutsatsen efter vår tid i Betlehem, måste 
ändå vara att kärleken och hoppet ännu 
lever i människornas hjärtan. ”Välkom
men till Palestina!” Är orden vi möts av, 
vart vi än kommer. I staden där en stor 
del av invånarna försörjer sig på turism, 
är det hårda tider nu. Deras ord talar 
rakt till våra hjärtan, med uppmaningen: 
se med egna ögon, och berätta för värl
den om situationen i Betlehem.

Frida nygård

– vi var tolv kvinnor som tillbringade tio 
dagar i Betlehem, hebron och Jerusalem, 
i månadsskiftet novemberdecember 
2013. med ullastina rask som inofficiell 
reseledare besökte vi organisationer, 
skolor, sjukhus och kyrkor, checkpoints, 
och flyktingläger, berättar Frida nygård.

Foto: Frida n
ygård

 parent’s circle. vi träffade en palestinier och en israel, som båda förlorat närstående i 
konflikten. De besöker bl a skolor för att prata om att bryta våldsspiralen, att hämnd 
inte löser något.
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Den samariska kvinnans möte med 
Herren Jesus avslöjar hur han bryter 
ner tre barriärer: etniska, sociala och 
religiösa.  

Historisk bakgrund
Palestina var vid tiden då Herren Jesus 
framträdde delat i tre provinser: Galiléen 
i norr, Judéen i söder och Samarien mel
lan dessa två. Resan från Judéen till Gali
léen kunde ta tre dagar (om den resande 
tog vägen genom Samarien) eller 6 dagar 
om man, för att undvika Samarien, kor
sade Jordanfloden, reste längs dess östra 
sida och sedan igen korsade floden norr 
om Samarien, och så kom till Galiléen. 
På grund av fiendskapen mellan judar 
och samarier tog många judar den längre 
sträckan för att undvika att passera ge
nom Samarien.

Fiendskapen mellan judar och 
samarier
Fiendskapen går tillbaka till 720 f Kr, 
när den assyriske kungen erövrade Sam
arien, deporterade israeliterna till Assy
rien (2 Kung 17:6) och förde människor 
från Babylonien och andra hedniska län
der och bosatte dem i Samariens städer 
för att ersätta israelerna, som det står i 
2 Kung 17:24. Blandäktenskap mellan 
främlingar och israeliter som hade und
gått att bli bortförda bidrog till spän
ningen mellan samarier och israeliter. 
Senare, under Esra och Nehemja, när is
raeliterna återvände från fångenskapen, 
önskade samarierna vara med i återupp
byggnaden av Jerusalems tempel, men 
de var föraktade och deras erbjudande 
blev hårdnackat tillbakavisat. 

Denna fiendskap ökade 450 f Kr, när 
Jojada, son till översteprästen Eljashiv, 
gifte sig med en dotter till horoniten 
Sanvallat (Neh 13:28). När han vägrade 
skilja sig från sin utländska hustru för
bjöds han att träda in i Herrens tempel 
i Jerusalem. Han blev förledd av San
vallat att bygga ett speciellt tempel för 

samarierna på toppen av berget Gerizim. 
Från den tiden tillbad samarierna på sitt 
eget berg och blev ytterligare föraktade 
av judarna. Samariernas religion lik
nade judarnas, men i flera nyckelfrågor 
gick de sin egen väg. De accepterade 
endast de första fem böckerna i Torah, 
och höll fast vid att berget Gerizim, 
inte Jerusalem, var den rätta platsen att 
tillbe Gud. De vidhöll också att det var 
på berget Gerizim Gud hade uppmanat 
Abraham att offra sin son Isak (jämför 
1 Mos 22:2). Som jude är Jesus därför 
i ett område som är i konflikt med och 
separerat från judarna. Och på grund av 
skilda åsikter om renhetslagarna åt inte 
samarierna och judarna tillsammans. 
Allt detta spelar en roll i diskussionen 
mellan Jesus och den samariska kvinnan. 

En kvinna kommer för att hämta 
vatten
Detta är en situation som man kan hitta 
varje dag på miljontals platser över hela 
världen. Vatten är det som är nödvändigt 
för att överleva. Vatten är till och med 
viktigare än mat. Gott och rent vatten 
är en fråga om hälsa och överlevnad. 
Där vattnet är förorenat går sjukdom 
och fattigdom hand i hand. I dag saknar 
fortfarande omkring 884 miljoner män
niskor i vår värld tillgång till rent vatten. 
Vattenhämtning är ett hårt arbete som 
tar mycket tid och görs mest av kvin
nor. UNICEF konstaterar: ”Tillgång till 
vatten på nära håll ökar kvinnors möj
ligheter och kvinnors rättigheter i ut
vecklingsländerna.” När rent vatten inte 
erbjuds av samhället måste kvinnorna gå 
långa sträckor för att finna rent vatten. 
Så var också fallet på Jesu tid. Kvinnan 
kom för att hämta vatten.

Brunnen
Jesus var på resa med sina lärjungar från 
Judéen i söder till Galiléen i norr. I stället 
för att undvika Samarien (som de flesta 
judar skulle ha gjort) valde han den kor

tare vägen som gick genom Samarien. 
De kom till en stad i Samarien som het
te Sykar, som låg nära öknen där Jakobs 
källa (omkring 100 meter djup) låg, nära 
det landområde som Jakob hade gett sin 
son, Josef (Joh 4: 5–6; 1 Mos 48:22). 
Trött satt Jesus vid källan, medan hans 
lärjungar gick in till staden för att köpa 
mat. Det var samma källa som där Isak 
mötte Rebecka och Jakob mötte Rakel 
(1 Mos 24:11, 29:10). 

Händelsen
Jesus, en törstig man på en öde plats en 
mycket het dag, lägger fram sitt eget be
hov för en samarisk kvinna, ber henne 
om något att dricka. Kvinnan frågar för
vånat varför han ber henne: Han är jude, 
medan hon är samarier; han är man, hon 
är kvinna. Jesus inleder samtalet med en 
begäran och hon fortsätter med sina egna 
frågor. En dialog har börjat. Hon har 
goda kunskaper om sin egen tradition 
och talar direkt om de grundläggande 
skillnaderna mellan judar och samarier. 
Men Jesus, som ignorerar etniska, reli
giösa och sociala barriärer, svarar: ”Om 
du visste vad Gud har att ge och vem det 
är som säger till dig: Ge mig något att 
dricka, då skulle du ha bett honom, och 
han skulle ha gett dig levande vatten.” 
“Herre” invänder kvinnan, ”du har inget 
att hämta upp det med och brunnen är 
djup. Varifrån tar du då det levande vatt
net? Skulle du vara större än vår fader Ja
kob som gav oss brunnen och själv drack 
ur den?” Jesus ignorerar hennes fråga och 
försöker dra hennes uppmärksamhet till 
den andliga meningen i hans ord: ”Den 
som dricker av det här vattnet blir törstig 
igen. Men den som dricker av det vatten 
jag ger honom blir aldrig mer törstig.” 
Mycket ivrig replikerar kvinnan: ”Herre, 
ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir 
törstig och behöver gå hit efter vatten.” 
Fastän hon ännu inte kan förstå den 
andliga dimensionen, är hon djupt rörd 
av det respektfulla sätt som Jesus talar till 
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VärlDSbönDagen 2014 
Strömmar i öknen
Bibelstudium utifrån Joh. 4:2–42
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henne. Jesus ber henne att gå och hämta 
sin man och sanningsenligt svarar hon 
att hon inte har någon man.

Synderska eller?
Den samariska kvinnan har ofta por
trätterats som en synderska. Men denna 
uppfattning behöver undersökas. Vi 
känner till åtskilliga avsnitt i Gamla tes
tamentet och från berättelsen om Rut 
att när en man dog utan barn var det en 
plikt för hans närmaste släkting att gifta 
sig med änkan. Det är möjligt att män
nen, som denna kvinna haft, tvingades 
på henne efter det att tidigare män dött, 
en efter en. Mannen som hon nu levde 
med kan mycket väl ha varit en nära 
släkting som tagit hand om henne och 
nekat att legalisera relationen. Hon kan 
ha varit ”mer offer än syndare”. Efter 
insikten att Jesus är medveten om hen
nes situation, hälsar hon honom som en 
man av Gud, ”Herre, jag ser att du är en 
profet”, säger hon. Då hon har upptäckt 
att Jesus inte är en vanlig man, vill hon 
veta hans uppfattning om det judiska/
samariska problemet i fråga om tillbed
jan. När kvinnan sedan anförtror Jesus 
sin tro på den kommande Messias, blir 
hans svar: ”DET ÄR JAG, den som talar 
till dig.” Han kallar sig själv vid samma 
namn som Gud använde om sig själv när 
han talade till Mose: JAG ÄR (2 Mos 
3:14). Lärjungarna blir förvånade när 
de återvänder till brunnen och finner 
att Jesus talar med en samarisk kvinna; 
men de säger inget. Efter att själv ha 
mött Messias och druckit av det levande 
vattnet som han ger, glömmer kvinnan 
allt om sin vattenkruka och skyndar in 
i staden för att dela de goda nyheterna 
med sina samariska vänner.

Det levande vattnet
Det ”levande vatten” som Jesus erbju
der omtalas också i Gamla testamentet:  
”Jublande skall ni ösa vatten ur rädd
ningens källor” (Jes 12:3), ”Ty mitt 
folk… har övergett mig, källan med 
det friska vattnet” (Jer 2:13). Innebör
den i detta är att kallelsen Jesus ger till 
den samariska kvinnan var densamma 
som Guds kallelse till sitt folk i Gamla 
testamentet. Den är också hans kallelse 
till oss i dag: ”Glöm det som förut var, 
tänk inte på det förgångna. Nu gör jag 
något nytt. Det spirar redan, märker ni 
det inte? Jag gör en väg genom öknen, 
strömmar i ödemarken.” (Jes 43:18–19, 

1917 års översättning) Efter mötet med 
Jesus lämnade den samariska kvinnan 
sitt tidigare ”ökenliv”. Sedan hon tagit 
del av hans levande vatten, blev hon 
en missionär för andra och bar mycket 

vä r l D s B ö n DAG e n  2014 

Böndagskommittén i egypten som arbetat fram materialet ”srömmar i öknen”.

Frågor att samtala kring
•	 Vilka	förändringar	sker	gradvis	i	den	samariska	kvinnan	under	hennes	möte	

med Jesus? Kan du komma ihåg ett tillfälle då du var övertygad om din stånd
punkt och sedan ändrade uppfattning?

•	 Hur	skulle	du	beskriva	den	samariska	kvinnan	i	slutet	av	berättelsen? 

•	 Känner	du	någon	som	är	lik	den	samariska	kvinnan? De andra samarierna, 
som drogs till Jesus på grund av kvinnans vittnesbörd, bad honom att stanna 
hos dem. Accepterade Jesus deras inbjudan? med vilket resultat? (Joh 4:3941). 
Dela vittnesbörd om kvinnor som åstadkommit förändring i ert samhälle.

frukt. Liksom hon är vi kallade att dricka 
det levande vattnet och leva ett fruktbä
rande liv här och nu. Fundera över några 
av nedanstående frågor och reflektera i 
grupper:

Översatt och bearbetat av den svenska Världsböndagskommittén.
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I föredraget ”Kyrkans tjänande gärning” 
vid Allmänna kyrkliga mötet 1920 sä-
ger Samariterhemmets föreståndare 
Otto Centerwall: ”Den svenska präst-
fruns historia är inte skriven och den 
blir väl aldrig skriven.” Han beskriver 
prästfruars, prästpars och prästhems 
tjänande gärning som ofta skett i det 
tysta. Centerwall ger ett exempel, en 
viss ej namngiven prästfru som tjänade 
församlingsborna med vad vi idag skulle 
kalla hembesök, omvårdnad, stödsam-
tal, själavård. Han syftar sannolikt på sin 
svärmor Anna Kastman.

Centerwall fick fel. Den svenska präst
fruns historia har börjat skrivas. En som 
bidrog till det, som är inskriven i histori
en och bidrog till att förändra prästfruars 
villkor, var Centerwalls dotterdotter Bri
ta Werkström. Det vill jag att vi minns 
nu när hennes liv är avslutat. 

Under ekumeniska kvinnoårtiondet 
1988–1998 samlades nämligen prästfru
ars minnen in av SKS (numera Sensus) 
och Sveriges Kyrkliga Kvinnoråd (nu
mera Kvinnor i Svenska kyrkan). Min
nena arkiverades i Lunds universitets 
kyrkohistoriska arkiv. Några berättelser 
publicerades i boken Prästfruminnen till
sammans med texter som ger forskares 
perspektiv på prästfruarnas historia som 
del av kvinnohistorien. En av berättel
serna är Brita Werkströms (s 234–246). 

Brita Werkström berättar om sin mor 
Anna Greta Carolis liv som prästfru åren 
1933–1964 på skånska landsbygden, i 
en tid och på en plats då prästfrun var 
just prästfru med viktiga uppgifter i den 
församling där maken var präst. Hon 
jämför sin mors liv med sitt eget liv som 
prästfru och yrkeskvinna. Brita Werk
ström var sjuksköterska, senare distrikts
sköterska. När maken, Bertil Werkström, 
var biskop i Härnösand (1975–1983) 
och ärkebiskop (1983–1993) var hon 
den första biskopsfrun i stiftet som 
yrkesarbetade. Brita Werkström drar 
trådar tillbaka till sin (ej namngivna) 
mormorsmor, alltså Anna Kastman. 
Omvårdnadsarbete mormorsmor gjorde 
oavlönat, utan utbildning, som prästfru, 
motsvarar Brita Werkströms eget arbete 
men villkoren är annorlunda. 

Brita Werkström var prästfru men hen
nes omvårdnadsarbete var professionellt 
avlönat arbete på reglerad arbetstid. 
Hon skriver om glädjen hon själv känt 
över att kunna förena arbetet i försam
ling och andra kyrkliga uppgifter med 
yrkesarbete, om att hon inte skulle vilja 
välja bort det ena för det andra. För Brita 
Werkström var det nämligen viktigt att 
fortsätta sitt eget yrkesliv, även om det 
var på halvtid för att också hinna med 
representation som förväntades av bi
skopsfrun.  

Under tiden i Uppsala arbetade hon, 
tillsammans med landshövdingens hus
tru, för att kvinnor gifta med män i 
den typen av positioner skulle kunna 
ha ett yrkesliv.  Brita Werkström berät
tar i Prästfruminnen om förändringar 
som gjorde detta möjligt. Medel ställdes 
till förfogande för catering med inhyrd 
personal till biskopens middagar och för 
städning. Från 1993 anställde några stift 
värdinnor i biskopsgården. Hon genom
drev rätt till timarvode för det arbete 
biskopsfrun gjorde. Samtidigt var Brita 
Werkström sannerligen den som kunde 
organisera stora middagar, laga god mat 
och vara den representativa biskopsfrun. 
Hennes kyrkliga engagemang var genu
int men inte okritiskt. 

Vi som minns henne som en äldre 

släkting minns hennes omtänksamhet. 
Kanske var det därför hon kunde strida 
för att kvinnor i hennes position skulle 
ha ett eget yrkesliv, en identitet utöver 
frurollen, och att arbetet med biskopens 
representation skulle avlönas. Ingen 
kunde säga att Brita Werkström bara 
ville slippa det hon inte gitte göra. Det 
handlade tydligt om principer, om kvin
nors villkor i kyrka och samhälle. 

Ulrika Lagerlöf Nilssons avhandling 
i historia Med lust och bävan. Vägen till 
biskopsstolen inom Svenska kyrkan un
der 1900talet (2010) använder Brita 
Werkströms berättelse som källmaterial 
och sätter in den i ett sammanhang. Av
handlingen beskriver biskoparnas bak
grund och väg till biskopsstolen men 
också deras hustrurs bakgrund och livs
villkor. Brita Werkström framträder som 
en av dem som verkade för att förändra 
biskopsfruarnas villkor så att också de 
ska ha en egen identitet utöver denna 
fruroll. Därigenom skrevs hon in i histo
rien, i Sveriges historia och Svenska kyr
kans historia. När hennes liv nu är avslu
tat och hennes familj, släkt och vänner 
minns henne ska vi också minnas hennes 
del i denna större historia. 

hanna stenström,  
kusinbarn till Brita Werkström

För vidare läsning:
centerwall, otto Kyrkans tjänande gärning i 
evangeliet och kyrkan: föredrag vid tionde 
Allmänna kyrkliga mötet i stockholm 1920, 
stockholm: svenska kyrkans diakoni
styrelse, s 47–56.
sahlin, elisabeth och Karin centerwall Hos 
morföräldrarna: några prästgårdsbilder. 
stockholm: Diakonistyrelsen, 1924.                                                         
Kyhlberg engvall, Kerstin Prästfruminnen, 
stockholm: verbum, 1998.
nilsson lagerlöf, ulrika Med lust och bävan. 
vägen till biskopsstolen inom svenska 
kyrkan under 1900talet. Göteborg: insti
tutionen för historiska studier, Göteborgs 
universitet, 2010.

till minne av brita Werkström 
23 mars 1930–9 november 2013
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Tacktal på Martin Luther King - 
dagen – i Norrmalmskyrkan, Stock-
holm av Martin Smedjeback, mot-
tagare av Icke våldspriset i Martin 
Luther Kings anda 2014:

Jag känner mig mycket hedrad av att 
få stå här att få ta emot detta fina pris 
på Martin Luther Kingdagen tillsam
mans med initiativtagarna till Hijab
uppropet. Och hedrad också eftersom 
Martin Luther King är en av mina allra 
största förebilder. Jag känner mig väldigt 
lyckligt lottad över att vara en liten del i 
rörelser som verkar för en bättre värld. 
Jag vill gärna att vi ska bli fler och att vi 
som redan är samhällsengagerade också 
fortsätter att vara engagerade livet ut. 
Men hur ska det gå till? I mitt funde
rade kring denna fråga har jag funnit tre 
komponenter som jag tror är viktiga: in
spireras, konspirera och intervenera.

Inspireras, ordet kommer från det 
latinska inspirare, vilket betyder inand
ning. Och det är livsviktigt vad vi tar 
in. Inte bara vad vi andas in utan också 
vad vi tar in genom öga och öra. Fors

kare uppskattar att varje person i Sverige 
i genomsnitt ser och hör omkring 3000 
reklambudskap, varje dag! Budskap som 
säger att vi inte duger som vi är. Budskap 
som säger att vi ska finna lycka genom 
prylar och tjänster. Det är omöjligt att 
helt och hållet värja sig emot reklamen 
men vi har viss möjlighet att välja vilka 
typer av budskap vi tar in.

En av de många fördelar med att vara 
samhällsengagerad är att jag får chansen 
att träffa inspirerande människor. För 
fem år sen träffade jag de då 11åriga 
tvillingarna Ellen och Jonna. Deras lä
rare hade sagt åt klassen att de skulle 
lussa för det lokala vapenföretaget Saab 
Dynamics. Detta företag tillverkar bland 
annat granatgevär som flitigt används i 
krig i till exempel Irak och Afghanistan. 
Men Ellen och Jonna sa till läraren att 
de inte ville lussa på vapenfabriken. ”Vi 
tycker inte det känns bra att lussa för ett 
företag som gör vapen, till exempel mis
siler som dödar människor” sa de till sin 
lärare. Läraren blev arg. Det var ju en fin 
tradition på skolan att lussa för vapen
företaget! Dessutom skulle lussandet ge 

pengar till klassresan. ”Vill inte ni åka på 
klassresa?” frågade läraren Ellen och Jon
na. ”Nä” sa de ”Vi vill inte åka på någon 
klassresa för sådana pengar. Då stannar 
vi hellre hemma”. Vilket de också gjorde.

Förutom att låta sig inspireras är det 
viktigt att konspirera – ”att andas till
sammans”. Det är den bokstavliga be
tydelsen. Man kan påverka som enskild 
individ men det är betydligt roligare och 
effektivare att göra det tillsammans. Det 
kan vara lite svårt i början att hitta ett 
sammanhang som man känner sig hem
ma i. Det är genom Kollektivet Gandhi 
jag får mitt dagliga stöd för att fortsätta 
arbeta för det jag tror på. Annika, Pelle, 
Ellen och Samuel, som jag bor med i 
kollektivet, räknar jag som mina nära 
anhöriga. 

Man kan låta sig inspireras hur myck
et som helst och hitta likasinnade att 
konspirera med, men detta betyder inte 
mycket om det inte sen leder till att man 
börjar intervenera, att man griper in 
och börjar agera för en bättre värld. För 
några år sedan när jag satt i fängelse sa 
en medfånge till mig. ”Du, Smedjeback, 

Foto: Kim
 D

 Bergm
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Fredsaktivisten martin Smedjeback mottog mlk-pris

prisceremonin för ickevåldspriset i martin luther Kings anda hölls den 20 januari i  norrmalmskyrkan i stockholm. martin smedje
back fick priset för sitt mod i arbetet för fred och rättvisa. hedersomnämnandet i rosa parks anda gick till kvinnorna bakom hija
buppropet, som bildade opinion om friheten att få klä sig som man vill i det offentliga rummet utan att riskera påhopp.  
Konferencier var Doreen månsson (längst till höger).
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The Friendship of Women – the Hidden 
Tradition of the Bible
Av Joan Chittister, Bluebridge USA 2006

Kvinnors vänskap har det skrivits myck
et om, mest ur psykologisk och social 
synvinkel. Joan Chittisters lilla bok, som 
kom ut i USA 2006 och alltså nu har 
några år på nacken, är en andlig väg
ledning till hur kvinnor i Bibeln erfa
rit och uttryckt vänskapsförhållanden. 
Trots den patriarkala miljö, som Bibelns 
människor levt i, har de här kvinnorna 
mycket att säga oss idag. Bokens tolv 
kvinnor ur Gamla och Nya Testamentet 
får var och en representera en aspekt av 
vänskap. Här finns t.ex. Ester som står 
för ledarskap, Veronica som visar på 
närvaro, Rut som i sitt handlande mot  
Noomi uttrycker vad disponibilitet 
innebär och Prisca som visar vad god 
självkänsla betyder. 

Det fina i Chittisters böcker – och 
hennes produktion är stor – är det sätt 
på vilket hon mediterar över en händelse 
eller en situation och sedan naturligt och 
med djup andlig erfarenhet drar parallel
ler till vårt eget liv. Det är lätt att se sig 

själv i berättelserna om de här kvinnor
na. Rikedomen i kvinnors vänskap speg
las alltså på många olika sätt och läsaren 
förstår efter hand att det på djupet också 
handlar om sidor av Guds eget väsen. 

Även om det idag inte finns någon stu

diehandledning, kan boken mycket väl 
användas i studiecirklar av olika slag. 
Boken är ännu inte översatt till svenska, 
men Chittisters engelska är njutbar och 
inte särskilt svårläst. 

Joan Chittister, f. 1936, är en ame
rikansk benediktinsyster, som i flera 
decennier varit tongivande inom femi
nistisk teologi, fredsarbete och ordens
väsende i USA. Genom sina böcker och 
föredragsverksamhet är hon välkänd i 
hela det engelska språkområdet. Hon 
har också varit ordförande för de ame
rikanska ordenssystrarnas centralorgani
sation LCWR (som för ett par år sedan 
utsattes för en hård granskning av Vati
kanen). Hon lever och verkar i en kom
munitet The Benedictine Sisters of Erie i 
Pennsylvania. Hon har också en stående 
kolumn, From Where I Stand i National 
Catholic Reporter, som man kan läsa på 
nätet. Mer information om henne och 
om hennes böcker finns på www.be
netvision.org

elseBritt löfdahl

Vänskap mellan kvinnor i bibeln

varför engagerar du dig inte i politiken?” 
Jag sa att det gör jag redan, i olika för
eningar och nätverk. ”Nej, jag menar 
i politiska partier” sa han. ”Du kan nå 
toppen snabbt. Och du, ta ett parti till 
höger. Det är där makten finns.” Den 
här idén om att det är endast är politiska 
ledare som kan förändra något, det är en 
föreställning jag inte bara har träffat på i 
fängelset. Den genomsyrar stora delar av 
vårt samhälle. Att många tror på detta är 
ett enormt problem. För varför engagera 
sig om det inte finns någon chans för oss 
vanliga människor att påverka? Martin 
Luther King, tillsammans med hundra
tusentals andra medborgarrättsaktivister, 
visade att det visst går att förändra, även 
utanför partipolitiken; genom ickevålds
kampanjer, genom uthållighet och mod.

Under ett fängelsestraff förra året träf
fade jag en medfånge som var född och 
uppvuxen i Somalia. Vi sågs första gången 
när han stod i köket på anstalten och ser
verade mat. Han såg på min tallrik vid 
frukosten. På den hade jag ett par torra 
mackor och några gurkskivor. ”Är det allt 
du ska äta?” frågade han mig oroligt. ”Jag 

ska göra hummus till dig” sa han och jag 
var väldigt tacksam när han kom med 
den senare under dagen. En dag satt han 
och jag i anstaltens bibliotek. Då berät
tade han hur han vid nio års ålder blivit 
tvingad till att bli milissoldat i Somalia. 
Striderna han var med om gav honom 
mardrömmar varje natt. ”Sen dess har 
jag inte kunnat sova mer än 3–4 timmar i 
sträck” sa han. Det enda som hjälpte ho
nom att sova var hasch och det var också 
något haschrelaterat brott han satt inne 
för. När jag får höra sådana berättelser in
ser jag hur väldigt privilegierad jag är. Jag 
har aldrig haft anledning att vara riktigt 
rädd. Jag har växt upp i ett tryggt och kär
leksfullt hem. Jag alltid haft mat i magen 
och tak över huvudet. 

Men man behöver inte ha varit milis
soldat för att ha haft det jobbigt i livet. 
Ibland räcker det med ett vanligt Svens
sonliv! Man kanske inte får ihop det där 
berömda livspusslet. Kanske beror det 
på de normer som finns i vårt samhälle. 
Att vi känner att vi måste jobba heltid, 
satsa på karriär, ha hus och bil, åka på 
utlandssemester och ha många vänner. 

Helst ska vi också salta och sylta, baka 
surdegsbröd, brygga eget öl och renovera 
sommarstugan. Inte konstigt med alla 
dessa normer att många är stressade och 
ibland bränner ut sig. Min förhoppning 
är att vi tillsammans kan utmana dessa 
normer som säger att vi måste ha allt det 
där. Att vi kan säga nej till det oviktiga 
så att vi får utrymme för det livsviktiga. 

Ibland hör jag politiker och experter 
säga att det är teknologin som ska ge 
oss en bättre värld eller att det är eko
nomisk tillväxt som är räddningen. Men 
oftast missar de den där allra viktigaste 
komponenten: nämligen samhällsenga
gerade medborgare som, med omsorg 
om andra, vill skapa en ny och rättvis 
värld, både för djur och människor. Det 
är vanliga människor, som du och jag, 
som tillsammans har potential att ändra 
historiens gång. 

(Talet är något förkortat.) 
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Sigridiana
Dikter av Carl-Göran 
Ekerwald, Karneval 
förlag 2013

På nyårsafton 2013 
gick Sigrid Kahle bort 
och världen blev plöts
ligt en aning fattigare på ljus, rymd, färg 
och espri. Jag träffade Sigrid Kahle en 
enda gång i samband med en kvinnofru
kost vi ordande i min kyrka, men det var 
ett möte som satte spår i mig. Har man 
träffat Sigrid Kahle glömmer man henne 
aldrig. Hon var inbjuden med anledning 
av sin bok, den första delen av hennes 
biografi, Jag valde mitt liv som kom ut 
2003. Det blev ett minnesvärt föredrag 
om hennes liv och öden som författare, 
ambassadörshustru i olika länder, jour
nalist och sist men inte minst, medmän
niska.

När jag läser CarlGöran Ekerwalds 
diktsamling Sigridiana, en kärleksförkla
ring i dess renaste form, ser jag henne 
framför mig så levande som om det var 
igår jag mötte henne. I dikterna, eller 
snarare betraktelserna eller ögonblicksbil

derna, lyser hon som ett fyrverkeri. Det är 
en fantastisk läsning som jag blir glad av 
trots att jag sörjer att hon nu är död. 

Sigrid Kahle och författaren Carl 
Göran Ekerwald träffades när de båda 
var mellan 80–90 år, blev blixtförälskade 
och fick tre år tillsammans innan Sigrid 
avled. Det är fantastiskt att läsa om deras 
enastående glädje i varandra. Dikterna 
andas kärlek, livsglädje och intellektuell 
stimulans. En av de mest uppskattade 
dikterna i boken är den som kallas För 
den tid är evighet:

Sigrid kom in i mitt rum och log.
”Tänk” sa hon. ”Jag drömde att du dog.”
”Ja”, sa jag, ”vi är skyldiga Gud en död.
Du din. Jag min. Det är ingen nöd.
Han får kräva in den när han vill.
Han behöver inte säga till
i förväg – han låter oss faktiskt tro
att vi redan lever i evighetens frid och ro. 
Så låt oss tänka att vi redan hunnit 
ända fram,
att vi utan jäkt och utan skuld och 
skam
bara läser, pratar, skriver och rimmar
för det är i evighetens hav vi simmar.”

Dikterna rymmer också mycket humor. 
Det hände mycket dråpligt i Sigrid och 
CarlGörans gemensamma liv som  här i 
Sigrid vädjar till högre ort:

Sigrid betraktar de tomma faten:
”Tack gode Gud för maten!”
Så lägger hon till och minen är trött:
”Och lär CarlGöran att steka kött,
det får inte bli vidbränt och sotigt
för det är alltför tokigt.”

Sigridiana är en förhållandevis tunn 
diktsamling som går fort att läsa, men 
mellan raderna i de korta dikterna, eller 
betraktelserna, ryms två litterära gigan
ters livsvisdom och kunskap. Man hade 
gärna varit en fluga på väggen hemma 
hos Sigrid och CarlGöran. Det hade 
sannolikt varit mer lärorikt än alla åren i 
skolan sammantaget.

Läs gärna Sigrid Kahles egna böcker 
också: Jag valde mitt liv (Albert Bonniers 
förlag 2003) och Att vilja sitt öde – trots 
allt (Albert Bonniers förlag 2013).

Annika Damirjian

kärleksförklaring till SigridVänskap mellan kvinnor i bibeln
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Kalendarium
sveriges ekumeniska Kvinnoråd
postadress: seK, ekumeniska centret,  
Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks 
torg, Bromma 
tel: 08453 68 04, epost: sek@ekuc.se  
hemsida: www.sekvbd.se 
plusgiro: 60 22 22–2
medlemsavgift: 100 kr/år
Generalsekreterare: Annika Damirjian
seK:s styrelse 2013–2014
ordförande: carin Gardbring, uppsala
vice ordf: petra Jonsson, vällingby
ingrid Albinsson, strängnäs
Kajsa Berg, Bergsjö
Diana eliason, Alingsås
vianka Khamis Jenan, stockholm
ragni lantz , sundbyberg, vBD
elseBritt löfdahl, lund
Karin nordin, norrköping
cecilia ralfe stelander, uppsala
Birgitta thörn, hisingsBacka
maud Andersson, tumba, suppleant
åsa thörne Adrianzon, Jönköping, 
suppleant
rose söderqvist, sundbyberg, kassör
medlemsorganisationer i sveriges ekume
niska Kvinnoråd (2014):
Forum för prästvigda kvinnor
Frälsningsarmén hem & familj
Kvinnor för mission
Kvinnor i svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
stödorganisationer
equmeniakyrkan
evangeliska Fosterlandsstiftelsen
evangeliska Frikyrkan
KFum:s riksförbund
pingströrelsen
svenska Alliansmissionen
svenska Jerusalemföreningen
vännernas samfund i sverige, Kväkarna
seK samarbetar också med:
ecumenical Forum of european  
christian Women, eFecW
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol och nar kotikafrågor, KsAn
minsta myntets Gemenskap (Fellow ship 
of the least coin, Flc)
nordisk ekumenisk Kvinno kommitté, neKK
operation 1325
studieförbundet Bilda 
svenska missionsrådet
sveriges Kristna råd
sveriges Kvinnolobby
un Women sverige
världsböndagen (World Day of prayer)
lokala ekumeniska kvinnoråd finns på 
följande platser:
Göteborg, halmstad, Jön köping,  
Karlskrona, linköping, lund, malmö, 
stockholm, södertälje, uppsala.

K y r K A  o c h  s A m h ä l l e  u r  K v i n n o r s  p e r s p e K t i v

MARS 
7
Världsböndagen - 
Strömmar i öknen
var med och fira 
världsböndagen 
runt om i världen 
och i sverige. pro
grammet för 2014 
har utformats av 
kvinnor i egypten. 
Bibeltexten utgår 
från Jesu möte med 
den samariska kvinnan vid sykars brunn 
(Joh 4:2–42).  
För mer information och materiel, se 
hemsidan www.sekvbd.se, epost  
sek@ekuc.se eller telefon 08453 68 04

7
Världsböndagen firas i Lund
världsböndagen firas kl. 12 i Domkyrkan 
och kl. 19.00 i Allhelgonakyrkan. sam
kväm efteråt i Allhelgonagården. helena 
Gerdmar och kvinnor från den koptiska 
kyrkan talar om kristna kvinnors situation 
i egypten idag.

7
Världsböndagen firas i Stockholm
på kvällen klockan 18.00 firas en gemen
sam gudstjänst i Frälsningsarmén temp
let, östermalmsgatan 69. under dagen 
firas på många olika platser i stockholm.

8 
Kvinnofrukost: Strömmar i öknen
världsböndagsprogrammet från egyp
ten, missionskyrkan i uppsala kl 10–12. 
till denna frukost är även män välkomna! 
entré 50 kr, överskottet går till världsbön
dagens insamling till stipendier för kvin
nor i utvecklingsländer. Arr. av uppsala 
ekumeniska Kvinnoråd.

8
Internationella kvinnodagen
på olika sätt runt om i landet uppmärk
sammas den internationella kvinnoda
gen. i stockholm anordnas bland annat 
ett stort arrangemang i Fryshuset hela 
lördagen. För mer information se hem
sidan www.sekvbd.se 

18 
Årsmöte för Ekumeniska kvinnorådet i 
Stockholm
i Kväkargården klockan 18.00. medver
kan av Julia rydberg, samfundspedagog 
hos vännernas samfund i sverige som 
berättar om elsa cedergren. 

29 
På tal om ord 
Kvinnofrukost i missionskyrkan, uppsala, 
kl 10–12, medverkan av hellen toft Dahl, 
pastor, entré 50 kr. efter kvinnofrukosten 
har uppsala ekumeniska Kvinnoråd sitt 
årsmöte.

APRIL
25–27
Årsmöte – Strömmar i öknen
sveriges ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 
är förlagt till södertälje och kommer att 
följa världsböndagens tema från egypten 
med fokus på de kristnas situation i 
mellanöstern. För mer information och 
anmälan till årsmötet, se www.sekvbd.se 
eller kontakta expeditionen per epost: 
sek@ekuc.se eller telefon: 08453 68 04 

MAJ
10 
Utflykt till Gimo
uppsala ekumeniska Kvinnoråd arrang
erar en samling i Gimogården kl 10–12. 
carin Gardbring, sveriges ekumeniska 
Kvinnoråds ordförande, medverkar. entré 
50 kr. är du intresserad av samåkning, 
skicka ett meddelande till annatora.
martin@live.se eller ring 073618 86 18.

JUNI
12–15 
Nordiskt Forum Malmö 2014 - New Action 
on Women’s Rights
en nordisk kvinnokonferens som räknar 
med 15 000 deltagare från hela norden. 
under mötet kommer också seK, tillsam
mans med nordisk ekumenisk kvinno
kommitté, att anordna olika program
punkter. mer om nordiskt Forum hittar 
du på www.nf2014.org eller kontakta 
seK:s expedition. 
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ritt bjerregaard (DK), f.d. eukom
missionär, f.d. minister
Sanne Søndergaard (DK), ståuppko
miker och författare
raewyn Connell (AustrAlien), 
sociolog och mansforskare
gail Dines (usA), professor i socio
logi & women’s studies
rudo Chigudo (ZimBABWe), ung
domsaktivist
Prudence mabele (syDAFriKA), 
hivaktivist och expert, grundare av 
positive Women’s network, styrelse
medlem i treatment Action cam
paign (tAc) och national Association 
of people living with hiv and AiDs of 
south Africa (nApWA)
michael kimmel (usA), sociolog, 
chefredaktör för tidningen men and 
masculinities, talesperson för natio
nal organization for men Against 
sexism (nomAs)
gerd kristiansen (no), ordförande 
norska lo
berit Ås (no), f.d. politiker och pro
fessor
asta busingye lydersen (no), musi
kalartist, skådespelare och skribent
monica ifejilika (no), artist, låtskri
vare och musikskribent
Vigdís Finnbogadóttir (is), världens 
första demokratiskt valda kvinnliga 

statschef, islands första kvinnliga 
president
Sofi Oksanen (Fi), författare
elisabeth rehn (Fi), f.d. försvars och 
jämställdhetsminister och president
kandidat
tiina rosenberg (Fi+sv), professor i 
teatervetenskap, rektor för finländska 
Konstuniversitetet i helsingfors
anna Serner (sv), vd svenska Filmin
stitutet
Parvin ardalan (iran/sv), iransk 
journalist och medborgarrättsaktivist
Charlotte Petri gornitzka (sv), 
generaldirektör för sida
Hillevi engström (sv), biståndsmi
nister
Claes borgström (sv), advokat, f.d. 
jämställdhetsombudsman
ali esbati (sv), verksamhetschef på 
norska manifest Analyse
tomas gunnarsson (sv), journalist 
och fotograf, driver bloggen Genus
fotografen
birgitta Ohlsson (sv), euminister
gudrun Schyman (sv), talesperson 
för Feministiskt initiativ
maria Sveland (sv), författare och 
journalist
karl-Petter thorwaldsson (sv), 
ordförande för svenska lo
margot Wallström (sv), mångfalds

direktör på postkodlotteriet, f.d. för
sta vice ordförande för eukommis
sionen, f.d. särskild Fnrepresentant 
för att bevaka kvinnors utsatta situa
tion i krig och andra konflikter
annika Winsth (sv), chefsekonom 
för nordea
alice bah-kuhnke (sv), generaldi
rektör för ungdomsstyrelsen
tomas Wetterberg (sv), ordförande 
för män för Jämställdhet
Yvonne Hirdman (sv), professor i 
historia
lena ag (sv), generalsekreterare för 
Kvinna till Kvinna
alexandra Pascalidou (sv), journa
list och författare
marianne bjelland kartzow, profes
sor i nt, universitet i oslo, norge
annika borg, präst, författare och 
debattör, sverige

Samtalspanel med Biskop irja 
Askola, Finland, Biskop solveig Fiske, 
norge, Biskop tuulikki Koivunen 
Bylund, sverige, Biskop Agnes m. 
sigurðardóttir, island, Biskop tine 
lindhardt, Danmark. samtalet leds 
av lisbeth Gustafsson från studieför
bundet Bilda.

Dags för handling!
Här kommer en lista, ett första smakprov, på vilka talare som 
kommer att medverka under nordiskt forum 12–15 juni 2014. 
Fler är bokade och fler kommer att komma till:

missa inte årets viktigaste händelse! anmäl dig före 21 mars och ett 4 dagars pass 
(som också innehåller gratis kollektivtrafik inom malmö) kostar endast 800 kr.  
läs mer på www.nf2014.org
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Välkommen till årsmöte  
för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
25–27 april 2014 i Södertälje

Följ med på ”Kyrkosafari” med Sten-Gunnar Hedin, lyssna till Vianka  
Khamis Jenan som sjunger, möt kvinnor från flera Syrisk Ortodoxa kyrkor 
i Södertälje, upplev Torekällberget, släpp loss på lördagens festkväll med 
libanesisk buffé och musik av bandet Kolonien. Det är bara början, mycket 
mer kommer att hända under helgen!

Läs mer om årsmötet på www.sek-vbd.se eller beställ en folder  
om årsmötet från expeditionen, tel 08-453 68 04, e-post sek@ekuc.se 

Strömmar i öknen 
– de kristnas situation i mellanöstern


