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Påven Franciscus har på 
knappt två år tagit världen 
med storm. Det började 
med ett enkelt ”Buona sera” 
från Peterskyrkans balkong 
den där regniga marskvällen 
2013. 
Franciscus har betonat att Katolska kyr
kan ska vara till för människorna här och 
nu. Han har jämfört kyrkan med ett fält
sjukhus. Han vill ge kyrkorna på fältet, 
framför allt i tredje världen, delaktighet 
i den makt som de senaste 200 åren allt
mer centraliserats till Rom.  Han vill lyfta 
fram lekfolket. Han har tagit itu med att 
reformera den kritiserade påvliga kurian.  
Han är en pastoral påve, en predikant 
som vunnit människors hjärtan med sin 
varma, enkla och spontana framtoning. 
Fredsinitiativet för Syrien 2013 och det 
spektakulära genombrottet i relationen 
USAKuba, där påven spelade en väsent
lig roll, har satt tillbaka Heliga Stolen på 
den politiska världskartan.

Men på ett område har Franciscus inte 
visat lika tydligt ledarskap. Det gäller 
kvinnors plats i kyrkan. Det är sedan år
tionden en brännande fråga. Vissa, som 
den brittiska teologen Tina Beattie, häv
dar att det är den mest brännande.

Ju mer kvinnor flyttat fram positio
nerna i det sekulära samhället, framför 
allt men inte bara i västvärlden, dess mer 
har Katolska kyrkan framstått som ur fas 
med sin tid. Vatikanen är idag förmod
ligen den enda institution i världen där 
kvinnor så gott som saknas i ansvarspo
sitioner.  De katolska reformrörelserna i 

Irland, Tyskland, Belgien, Österrike och 
Skandinavien har alla på sitt program en 
större roll för kvinnor, inklusive upphä
vandet av det största tabut av alla, förbu
det mot kvinnlig prästvigning.

1963 konstaterade den belgiske kardina
len Jozef Leo Suenens, i samband med 
att ett mindre antal kvinnliga ”auditri
ser” inträdde i Andra Vatikankonciliet, 
att kvinnor utgör hälften av jordens be
folkning.  Under de 50 år som gått sedan 

konciliet har en stor och vittförgrenad 
feministteologisk rörelse vuxit fram i  
Katolska kyrkan. Tyngdpunkten har le
gat i västvärlden (det gäller även man
lig teologi) men företrädare finns också 
i Latinamerika, Afrika och Asien.  Rö
relsen har i stort sett ignorerats av Rom. 
Enskilda teologer som amerikanskorna 
Elizabeth Johnson och Margaret Farley 
har kritiserats av Vatikanens troskongre
gation.

Världsfattigdomen har gender – kvin
nor skulle kunna vara Franciscus bästa 
allierade i bekämpning av orättvisor, gi
righet och korruption. Hans inriktning 
– pastoral, inkluderande, med betoning 
av periferi och lekfolk – borde vara en 
perfekt grund för att bryta igenom  

kyrkans genderblindhet. Förväntningar
na stegrades markant när han i juli 2013, 
på planet hem från Rio de Janeiro, för
kunnade att ”kvinnor måste få en större 
ledarskapsroll i kyrkan, inte bara som 
korflickor och ordförande i välgören
hetsorganisationer”. 

Påven bekräftade visserligen Johannes 
Paulus II:s stängda dörr för kvinnlig 
prästvigning, och knappast någon hade 
väl heller väntat att han skulle börja med 
att ta i denna så laddade fråga.

Men spekulationerna tog fart – 
kanske en kvinnlig kardinal? Mary  
Mc Aleese, Irlands tidigare president, 
nämndes som en tänkbar kandidat.  Ef
tersom kardinaler väljer påve, hade det 
varit mer än en symbolisk gest – det 
hade varit en begränsad men reell makt
förskjutning i kyrkan. Kardinal är en 
hederstitel som i grunden inte förutsät
ter prästvigning (en regel finns i katolsk 
kyrkorätt om att kardinaler ska vara bi
skopar, men den är ganska ny och kan 
ändras med ett påvligt penndrag). Kan
ske någon kvinna på en toppost i kurian, 
t ex som chef för ett planerat påvligt råd 
för lekfolk? Kanske en kvinna som nun
tie vid någon internationell organisa
tion, uppdrag som är rent diplomatiska 
utan några prästerliga inslag?  Detta ta
lade man vid den här tiden helt öppet 
om i den romerska kurian. Den tyske 
kardinalen Walter Kasper, som står på
ven nära och ofta har fått artikulera hans 
budskap, förklarade att det fanns många 
funktioner i Vatikanen som inte krävde 
att man var vare sig präst eller biskop.

Små steg har tagits. Ett antal kvinnor 
ingår i en ny kommission för att stävja 

och kvinnorna

Hans inriktning – pastoral, 
inkluderande, med beto
ning av periferi och lekfolk 
– borde vara en perfekt 
grund för att bryta igenom 
kyrkans genderblindhet.

Franciscus



e l s A  n r  1  2015 7

Foto: photopin.com

sexuella övergrepp. Tre nya kvinnor har 
utsetts till den teologiska kommissionen. 
Men att ge kvinnor chefsposter tycks sit
ta långt inne (i skrivande stund ryktas att 
ett gift par skulle kunna bli ordförande 
i ett påvligt lekmannaråd). Franciscus 
har avfärdat tanken på kvinnliga kar
dinaler, med det märkliga argumentet 
att kvinnor inte ska ”klerikaliseras” (20 
nya manliga kardinaler utsågs i januari 
2015). 

Franciscus skämtar gärna. Men det blir 
allt svårare att inte se hans skämt om 

kvinnor som något annat än omedveten 
sexism. Det kanske grövsta exemplet var 
talet i EUparlamentet, där Franciscus 
liknade Europa vid en ”fårad och ryn
kig farmor, inte längre fertil och vital 
(vibrant)”. I Los Angeles Times skrev 
två krönikörer spetsigt att den 77årige 
Franciscus uppenbarligen såg sig själv 
som ”vital”, men att hans värdeskala för 
kvinnor tycktes vara en annan.

Franciscus har sagt att kyrkan behö
ver ”en djupare teologi om kvinnan”. På 
detta svarar katolska feminister att det 
som behövs är en förnyad, sakramentalt 

grundad antropologi, om och av kvin
nor och män. Katolska kyrkan har rika 
källor att ösa ur. För medeltida mystiker 
var begreppen maskulinitet och femini
nitet inte alltid knutna till den fysiska 
kroppen. Parallellen mellan 1100tals
abbedissan Hildegard av Bingens ”folk
teologi” och Franciscus egen är slående.  
Och han har, det är uppenbart, fått ka
tolska kvinnor att höja sina röster och 
insistera på att höras av sin kyrka.

ulla Gudmundson

Franciskus, född jorge mario Bergoglio, kommer från Buenos Aires i Argentina. han valdes till påve 2013.


