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Varför är det så  många som hatar?

Den 18 januari delades 2016 års Mar-
tin Luther King-pris ut. Årets pristagare 
var Marlena Ernman, operasångerska. 
Priset ges årligen till någon som verkar 
i Martin Luther Kings anda för att upp-
märksamma de tidlösa värderingar som 
Martin Luther King kämpade för. Ma-
lena Ernman valdes med följande moti-
vering:

”2016 års Martin Luther King-pris 
går till Malena Ernman för hennes out-
tröttliga engagemang för alla männi-
skors lika värde. Som orädd debattör 
tar hon stora risker genom ett uthålligt 
arbete på sociala medier. Hon tvekar inte 

att agera på orättvisor och rasism. Hen-
nes engagemang för solidaritet på scen 
liksom i vardagen inspirerar och visar på 
civilkurage i Martin Luther Kings anda”.

– Jag är oerhört stolt och tacksam 
över att få ta emot priset. Det betyder 
mycket för mig att de frågor jag brinner 
för uppmärksammas och jag hoppas att 
det kan ge mod till andra som vill kämpa 
för rättvisa, sa Malena Ernman när pris-
tagaren offentliggjordes.

Priset delas ut av Kristna Fredsrörel-
sen, Equmeniakyrkan och Sveriges krist-
na råd sedan 2005. Citatet i rubriken 
kommer från Martin Luther King.

Vad är då en människa?
Under 2016 kommer alla nummer av 
ELSA att utgå från temat: Om män-
niskovärde i vår tid, men med olika per-
spektiv och infallsvinklar i varje num-
mer. Ämnet kommer att diskuteras och 
presenteras på olika sätt och med olika 
fokus men i centrum kommer alltid föl-
jande bibelord att vara: ”Gud gör inte 
skillnad på människor”, Rom 2:11. Hör 
gärna av er med tankar kring temat!

Världsböndagen
Fredagen den 4 mars firas Världsbönda-
gen runtomkring i hela världen. Temat 
för i år är Jesusorden ”Ta emot barnen 
– ta emot mig”, skrivet av kvinnor från 
Kuba. På sidan 19 presenterar vi (något 
förkortat) det bibelstudium som skrivits 
inför dagen. Här lyfts barnens många 
gånger utsatta position och människo-
värde fram. Var med och fira dagen på 
din ort! Se www.sek-vbd.se för mer info.

Årsmöte 2016
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd arrang-
erar sin årskonferens den 22–23 april i 

år. Platsen är Kyrkan vid Brommaplan i 
Stockholm. I år kommer konferensen var 
två dagar istället för tre, vilket vi hoppas 
ska underlätta för flera att vara med och 
besluta om SEK:s framtid. Om du inte 
fått din inbjudan på posten, hör av dig till 
expeditionen. På årsmötet får vi bland an-
nat lyssna till författaren och journalisten 
Maja Hagerman. Missa inte det!

Kvinnokonferens på Island
Som annonserades i förra numret av 
ELSA kommer en ny nordisk ekume-
nisk kvinnokonferens att anordnas i 
sommar, den här gången på Island. Läs 
mer om konferensen på www.sek-vbd.
se eller beställ informationsbroschyr från 
expeditionen. Läs mer om konferensen i 
kalendarium på sidan 18.

Framsidan
Marlena Ernman, svensk operasångerska 
som gjort sig lika känd för sina åsikter 
som för sin sång, tilldelades årets Martin 
Luther King-pris, se artikel nedan. Foto: 
Elisabeth Frang

”Hat kan inte driva ut hat, bara kärlek 
kan göra det”

malena ernman, Karin Wiborn, ordförande i priskommittén, och martin smedjeback, 
2015 års pristagare.

Foto: rebecka h
ellqvist
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Annika damirjian  
Generalsekreterare sveriges ekumeniska Kvinnoråd

Idag, när jag skriver den här texten, är 
det den officiella minnesdagen av för-
intelsens offer. Med anledning av dagen 
skriver operasångerskan Malena Ernman 
på sin Facebooksida: 

”Det måste vara en självklarhet att vi 
alla strävar efter att ta avstånd från alla 
former av diskriminering – för våra för-
domar finns överallt; i alla samhällsgrup-
per, i alla väderstreck och i alla tider.

Idag är förintelsens minnesdag.
Ta inte avstånd från människor.
Ta avstånd från åsikter som gör skill-

nad på människor.
Hedra minnet av offren genom att ta 

ställning för alla människors lika värde.”

Malena Ernman har gjort sig känd för 
sitt starka engagemang för alla männi-
skors lika värde, och mot rasism, nazism, 
fördomar och förtryck av olika slag. För 
det är hon älskad av många men också 
hatad. Vad är det som gör att en män-
niska som står upp för de mänskliga rät-
tigheterna blir hatad? 

Människovärdet i vår tid har devalve-
rats. Alla människor är inte lika mycket 
värda längre, om de någonsin varit det. 
Det fanns en tid, årtiondena efter andra 
världskriget då den allmänna deklaratio-
nen för de mänskliga rättigheterna an-
togs, som vi trodde att mänskligheten var 
på väg att nå det ideal som många käm-
pat för, mot bakgrund av de omänskliga 
lidanden som människor utsatts för i 

samband med de två världskrigen. Att 
bilda den europeiska unionen var ett av 
de steg som togs för att försäkra oss om 
att fred och rättvisa skulle etableras på 
vår kontinent. Men idag ser vi en helt 
annan utveckling.

Att alla människor inte har samma värde 
blottas i våra fördomar och i praktisk 
handling, både på en personlig och på 
en politisk nivå. Ibland märker vi det 
inte ens, att vi gör skillnad på männi-
skor. Kvinnor vet i allmänhet hur det 
känns att bli behandlad som en mindre 
värd människa och därför har kampen 
om rösträtt, jämställdhet och jämlikhet 
präglat i alla fall vår del av världen. Ingen 
vill vara mindre värd. 

Varför anser vi att det finns människor 
som är mindre värda? Hur har vårt sam-
hälle blivit så fullt av hatare? Hatet drab-
bar kvinnor, invandrare, tiggare, homo-
sexuella, ja, alla som på något sätt avviker 
från normen av att vara, med fördel, vit 
heterosexuell man. I boken ”Ester – för 
ett hållbart ledarskap”, skriven av Jenny 
Bergh och Anethe Carlsson, återberät-
tas historien om Nehemja, profeten som 
hjälpte Israels folk att återuppbygga Je-
rusalem efter att de släppts från fången-
skapen i Babylonien. Det gick inte så bra 
för folket, därför blev Nehemja skickad 
att hjälpa till. Författarna skriver:

”I en miljö av oordning, kallnar kärleken 
och rädslan kryper in. När ingen vet vad 

som ska göras och var och en gör som 
han tycker, så breder osäkerhet och räds-
la ut sig. Man vet inte vad man ska för-
vänta sig av någon. I den miljön är det 
möjligt att härska genom att söndra, och 
det är precis vad som sker i Jerusalem.”

Och jag skulle vilja säga att det är precis 
vad som sker i vårt samhälle idag. Den 
vilsenhet många människor känner in-
för den situation samhället befinner sig 
i, med flyktingströmmar, terrordåd och 
mycket annat som skrämmer, odlar räds-
la och hat. Det i sin tur skapar fördomar 
och handlingar som leder till ett deval-
verat människovärde. Vi gör i vår rädsla 
och osäkerhet skillnad på människor i 
ett försök att rädda och bevara oss själva. 
Det måste bekämpas, men hur? 

I arbetet mot hat, rädsla och ett devalve-
rat människovärde har vi två regler att 
följa. För det första bibelordet från Rom 
2:11 där det klart och tydligt står ”Gud 
gör inte skillnad på människor.” Då ska 
inte vi göra det heller. Inför Gud är alla 
människor lika mycket värda och då är 
vi det inför varandra också. Den an-
dra regeln kommer från Martin Luther 
King, den store människorättskämpen: 
”Hat kan inte driva ut hat, bara kärlek 
kan göra det”. 

Alltså: vi måste älska i ord och handling. 
Det är den enda vägen. 

Varför är det så  många som hatar?
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Det är tveksamt om vi kan säga något 
vederhäftigt om Guds väsen och att säga 
något generellt om människan kan visa 
sig vara lika dristigt. Att blanda talet om 
Gud, teologin, med talet om människan, 
antropologin, är en balansakt på slak 
lina. Den teologiska antropologin utgår 
inte från ”hur” och ”vad”-frågorna, utan 
brottas med människans ”varför”, hen-
nes sökande efter mening. För att säga 
något övertygande om människan som 
har universell bäring och hennes plats i 
skapelsen och roll i samhället måste vi 
utgå från kriterier som är giltiga i alla 
kulturer. FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna från 1948 
har fastslagit alla människors lika värde 
och värdighet och det måste vara grun-
den för allt vi säger om människan.

En teologisk antropologi säger något 
om människan ur ett trosperspektiv och 
även detta måste överskrida religiösa och 
kulturella avgränsningar. Som en ut-
gångspunkt för att förklara människans 
plats i tillvaron kan vi använda oss av de 
så kallade teologala dygderna, tro, hopp 
och kärlek. Tron, hoppet och kärleken är 
grundläggande för att förstå människans 
livskallelse, vårt ”varför” och ”varthän”, 
både som individer och som människo-
släkte. Dessutom kan de utgöra en stabil 
värdegrund för det interkulturella och 
interreligiösa samhället. Tro ska här inte 
förväxlas med försanthållande, utan är 
fenomenet ”att tro”, att ha tillit till livet 
och tillvaron som sådan.

När vi tecknar en människosyn, färgad av 
dessa dygder, pekar den mot framtiden, 
mot en fulländning. De bibliska paradis-
skildringarna ligger inte i det förgångna, 
utan är framför allt den verklighet som 
vi strävar mot. Vårt eskatologiska hopp 
belyser vår historia, hjälper oss att hela 

såren från det lidande och de oförrätter 
och kränkningar vi lidit och ska stimu-
lera oss till förändringar här och nu. Tro, 
hopp och kärlek är därför också politiska 
dygder.

Även en humanistisk antropologi utgår 
ifrån att människan söker sanningen om 
sig själv, om den erkänner att vi är stadda 
i förvandling, att vi växer och mognar i 
relation till en föränderlig verklighet och 
till det vi ytterst är kallade att bli. Vårt 
blivande ligger i framtiden, ja, till och 
med bortom tiden. En teologisk och en 
äkta humanistisk antropologi har myck-
et gemensamt och måste befrukta varan-
dra. Den katolska socialläran beskriver 
sig själv som ”en fullödig och solidarisk 
humanism”1. De båda definitionerna av 
en humanism som ”fullödig” och ”soli-
darisk” anger både ett vertikalt och hori-
sontellt perspektiv på människan. Hon 
blir fullödig i sin relation till det gudom-
liga och i öppenheten för sitt eget inre 
djup, och detta enbart i ett samspel med 
andra människor, ett solidariskt sam-
manhang präglat av ömsesidigt utbyte 
och beroende. 

En hållbar människosyn har också att 
göra med vår syn på materien och krop-
pen. Den judisk-kristna skapelse- och 
uppenbarelsetron har sitt ursprung i att 
vi kan ”se” den gudomliga närvaron i 
alla naturens verk likaväl som att möta 
Guds avbild och likhet i varje männis-
ka. Vår önskan måste vara att överallt 
”framkalla” det gudomliga. Det handlar 
om vårt seende och om hur vi smakar 
på tillvaron som sådan. Vi står i relation 
till och ett ömsesidigt beroende av alla 
levande varelser. 

Vår gudsrepresentation påverkar vår 
människosyn, liksom i sin tur de inter-

personella, sociala mönster som vi växt 
upp i påverkar vår gudsrelation. Finns 
det något korrektiv i vår judisk-kristna 
tradition när det gäller talet om vem 
Gud är? I Bibeln tycks Gud uppenbara 
sig för sitt folk när de befinner sig i en 
hopplös situation, utan framtid. Insik-
ten om uppståndelsen kommer efter en 
grym avrättning, utifrån en tom grav 
och lärjungarnas desperata flykt. När 
människan är i kris tycks Gud uppen-
bara sig på ett avgörande sätt för en hel 
trosgemenskaps historia och framtid.

Så är det med Guds uppenbarelse för 
Mose i den brinnande busken. Guds 
folk är slavar i Egypten och Gud kallar 
Mose till en omöjlig uppgift, att gå till 
Farao och meddela att folket ska lämna 
landet. Närmare självmord kan inte 
Mose komma. Något vidare hållbart be-
vis på att Gud är Gud får inte Mose, bara 
att när folket är ute ur Egypten så ska 
Mose kunna tillbe Gud på berget. Mose 
ställer den enda relevanta frågan, nämli-
gen vem denne Gud är. Han får Bibelns 
kanske mest kontroversiella svar: ”Jag är 
den jag är”, vilket egentligen ska översät-
tas ”Jag skall bli den jag skall bli”.

Gud framträder som en person men 
utan någon speciell roll och definitivt 
inte med någon könsbestämning. Om 
vi talar om Gud som ”jag skall bli den 
jag skall bli” förvandlar vi vår traditio-
nellt statiska gudsrepresentation av den 
”oföränderlige” guden till en dynamisk 
verklighet, till en Person som står i re-
lation till och reagerar på den pågående 
och föränderliga skapelsen.

Den dynamiska gudsrepresentationen 
föds ur en desperation, Mose vanmakt, 
och förändrar vårt perspektiv på tillva-
ron som sådan. Vi drivs till en öppen 

Vad är då en människa?



verklighetssyn och erkänner att vi både 
kan och måste förändras själva i förhål-
lande till den situation vi lever i. Om 
Gud är ”jag skall bli den jag skall bli”, så 
måste även vi i någon mån vara detsam-
ma, om vi är skapade till Guds avbild 
och likhet. Vi kan förändras och är på 
väg. Korrektivet för all människosyn och 
gudsrepresentation ligger i detta uppen-
barade gudsnamn i Andra Moseboken. 

Det antyder att vi inte kan begränsa Gud 
till vår tid och kultur, att Gud tillhör 
alla och kan kommunicera med mänsk-
ligheten på vilket sätt Gud själv önskar. 
Det ger också människan möjlighet att 
förändras, växa och mogna. Vi är inte 
dömda till undergång utan har fått för-
måga att göra det omöjliga möjligt. Vi 
är som Thomas av Aquino säger capax 
Dei, ”vi har förmåga till Gud”. Därför 
kan svaret på frågan om vem människan 
är aldrig uttömmas, bara växa och för-
djupas. ”Du gjorde människan nästan 
till en gud, med ära och härlighet krönte 
du henne”, Ps 8.

sr madeleine Fredell op 

ill: rebecka hellqvist

Not:
1. Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the 
Church, Libreria Editrice Vaticana, 2004; § 7
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För ett år sedan skrev jag i ELSA att på-
ven Franciscus, trots en rad motsägelse-
fulla uttalanden om kvinnors roll i kyrka 
och samhälle, åstadkommit en mycket 
viktig sak: han har fått katolska kvinnor 
att höja sina röster och insistera på att 
höras och tas på allvar av sin kyrka.

Ett starkt och påtagligt uttryck för detta 
är Catholic Women Speak. Bringing Our 
Gifts To The Table (Paulist Press). Det är 
en antologi bestående av 43 korta texter, 
skrivna av unga, gamla, högutbildade, 
lågutbildade, fattiga, välbärgade, hete-
rosexuella och lesbiska, katolska kvin-
nor, födda katoliker och konverterade.  
Bokens omedelbara målgrupp var de 
katolska biskopar som den 4–25 okto-
ber 2015 deltog i ett möte med katolska 
kyrkans biskopssynod, med temat fa-
milj och kyrka i vår tid. Catholic Women 
Speak har blivit en dundrande framgång 
– 300 ex distribuerades till synoddel-
tagarna, boken har upprepade gånger 
blivit slutsåld på amazon.com och är nu 
inne på sin fjärde tryckning.  Boken har 
recenserats positivt världen över (den 
som vill kan ta del av recensionerna på 
sajten www.catholicwomenspeak.com/
reviews), inklusive av mig i Svenska 
Dagbladet. Den brittiska teologen Tina 
Beattie, en av drivkrafterna bakom bo-
ken, fick i BBC:s julnattsmeditation tala 
om boken. Det säger något om dess be-
tydelse.

Slagsidan är en aning anglosaxisk – bland 
skribenterna märks de amerikanska fe-
ministteologerna Elizabeth Johnson 
och Margaret Farley (båda kontroversi-
ella i den romerska tros kongregationens 
ögon). Men här hörs röster också från 

Chile, Argentina, Indien, Filippinerna, 
Nigeria, Sydafrika, Australien, Polen och 
Italien. Också Sverige är representerat, 
av dominikansystern Madeleine Fredell. 
Hon pläderar för att, med införande av 
venia enligt Svenska kyrkans modell, 
kvinnors sätt att närma sig de bibliska 
texterna skulle kunna få uttryckas i 
predikningar också i katolska kyrkor 
även med det nu rådande förbudet mot 
kvinnliga präster.
   
Man hör ofta högstämt tal om kvinnor 
– eller om det abstrakta begreppet Kvin-
nan – i katolska kyrkans ledning, Rom. 
Men påtagligt sällan hörs kvinnors egna 
röster. De kvinnor som tagit initiativet 
till, liksom de som bidragit till, Catholic 
Women Speak har haft två syften: att ge 
levande katolska kvinnor tillfälle att tala 
i egen sak, och att klargöra att begrep-
pet Kvinnan inte existerar, bara levande 
kvinnor liv långtifrån alltid stämmer 
överens med kyrkans idealmodell för 

Kvinnan och Familjen (som den katolske 
teologen Werner Jeanrond påpekat bär 
starka drag av västerländskt viktorianskt 
1800-tal). ”Vi talar inte”, skriver förfat-
tarna i inledningen, ”som Kvinnan, utan 
som kvinnor med olika erfarenheter och 
ståndpunkter. Vi kommer ur olika kul-
turer, vår kamp och våra insikter skiljer 
sig åt. Vi talar inte som en röst utan som 
många. Vad vi har gemensamt är en öns-
kan att berika vår kyrka… Vi tror att vi 
har något att säga när kyrkohierarkin 
diskuterar kvinnor och familj… Man 
talar om oss med ett språk som känns 
fjärran från våra egna ansträngningar att 
artikulera glädjen och hoppet, sorgen 
och tron hos vår tids kvinnor inte minst 
de fattiga.”
   
Författarna till Catholic Women Speak är 
alla varmt troende katoliker.  De älskar 
sin kyrka och känner en stark hemhörig-
het i den. Men en röd tråd är känslan av 
att någonting skaver. Och de tar påven 

Katolska kvinnor talar  
med många röster

Boken Catholic Women Speak är skriven av 43 olika kvinnor från hela världen och utkom 
2015.
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Franciscus på orden i hans uppmaning 
till katoliker att praktisera parrhesia, dvs 
fritt och öppet lufta sina synpunkter, 
också kritiska, på sin kyrka. Det innebär 
bl a ett eftertryckligt avståndstagande 
från påvens eget uttalande om behovet 
av en ”fördjupad teologi om Kvinnan”. 
Med det synsättet reduceras, påpekar de, 
kvinnor till studieobjekt och teologi blir 
i det perspektivet en angelägenhet för 
män. Vad som istället behövs, under-
stryker de, är en fördjupad teologi om 
människan, en teologisk antropologi 
som kräver både kvinnors delaktighet 
i teologisk reflektion och att denna tar 
hänsyn till livets empiriska realiteter.
  
Kvinnor i olika livssituationer kan känna 
igen sig i olika texter i boken. Mina egna 
favoriter är de som skildrar känslan hos 
en intellektuell kvinna, med passion 
för idéer, kvinnan som – med filosofen 
Sören Kierkegaards ord, ”vill gå ut till 
människorna”, som av den officiösa kyr-
kan ständigt får höra att hennes grund-
uppgift ändå är kärnfamiljen, att vara 
maka och mor. En favorit är också den 

indiska läkaren Astrid Lobo Gajiwalas 
dekonstruktion av arbetsdokumentet in-
för biskopssynoden, som visar hur långt 
dess syn på idealfamiljen är från fattiga 
indiska kvinnors verklighet.
  
Så, vad har resultatet blivit? Den italien-
ska historikern och journalisten Lucetta 
Scaraffia – den enda uttalat särartsfemi-
nistiska skribenten i boken – är den enda 
av författarna som var åhörare vid syno-
den. På den franska tidningen Le Mon-
des förstasida beskrev hon efter dess slut 
vältaligt och obarmhärtigt känslan av att 
vara något som katten släpat in. En enda 
kraftfull manlig röst, den kanadensiske 
ärkebiskopen Paul-Henri Durochers, 
tycks ha höjts för kvinnliga diakoner och 
överhuvudtaget för en mer framträdan-
de roll för kvinnor i kyrkans strukturer. 
I synodens slutdokument har kvinnors 
perspektiv fått föga genomslag. Men det 
finns glimtar av en förändrad inställning 
– exempelvis erkännandet att människor 
kan ha andra livskallelser än äktenskap 
och familj, och, i diskussionen om euka-
ristin, en antydan till kontextualisering 

av syndabegreppet som på sikt skulle 
kunna leda till större förståelse för den 
enskilda livssituationens betydelse i sam-
band med abort.
   
Rom byggdes inte på en dag och det för-
ändras inte på en dag heller. Många pa-
ralleller finns mellan den sekulära kvin-
norörelsens sega arbete för rösträtt och 
katolska kvinnors kamp för delaktighet 
i sin kyrka. Intäkterna från Catholic  
Women Speak ska användas för att finan-
siera ett nytt nätbaserat college, döpt 
efter en kraftfull kvinna, helgonet Ka-
tarina av Siena, knutet till det brittiska 
statliga Roehamptonuniversitetet (där 
Tina Beattie är professor). Dess fokus 
kommer att ligga på teologi, genus och 
social rättvisa. Och Paulist Press efterly-
ser redan en uppföljare till boken.

ulla Gudmundson

skribent och diplomat,  
sveriges ambassadör vid  

den heliga stolen 2008–2013
 

soluppgång över vatikanen i rom, italien, och s:t peterskyrkans kupol. Foto: Annika damirjian

”Rom byggdes inte på en dag och det 
förändras inte på en dag heller.”
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I slutet av november 2015 inbjöd Svens-
ka kyrkan tillsammans med FN:s befolk-
ningsfond, UNFPA, till en konferens på 
Sigtunastiftelsen på temat Kvinnor, Tro 
och Utveckling. Det har nu gått drygt 
tjugo år sedan FN:s länder samlades i 
Kairo för sin stora befolkningskonferens 
och i Beijing för att stärka FN:s arbete 
att stärka kvinnors rättigheter. Vid båda 
konferenserna stod kvinnors rätt i cen-
trum – rätten att ta samhällsansvar och 
att fatta beslut som gäller deras hälsa, ut-
bildning och föräldraskap.

FN har stärkt rättighetsagendan för 
kvinnor både inom ramen för FN:s 
kvinnokommission och Konventionen 
för att eliminera all diskriminering mot 
kvinnor. 

Positioner har flyttats fram, men under 
ständig kritik. Det finns länder och på-
tryckningsgrupper som på alla sätt för-
söker att rulla tillbaka rättighetsagendan 
med hänvisning till tradition, kultur och 
religion. De hävdar uppfattningen att 
det internationella samfundet inte ska 
föreskriva hur medlemsstater utformar 
sin nationella lagstiftning när det gäller 
kvinnors status och kvinnors rättigheter. 
FN:s särskilde rapportör för religions-
frihet rapporterar årligen till FN:s 
general församling, om hur mänskliga 
rättigheter och därmed också kvinnors 
rättigheter förhåller sig till religions-
frihet.

Det finns motsättningar inom världs-
samfundet i synen på kvinnors rättig-
heter, och statens skyldighet att värna 
kvinnors rättigheter. I samband med 
FN-konferenser, särskilt de som behand-
lar frågor om hälsa, barn, kvinnor och 
HBTQ-personer har en löst sammansatt 
men mycket talför koalition bildats av 
aktörer som har sitt ursprung i konserva-
tiva muslimska traditioner, de som lierar 
sig med den konservativa delen av den 
evangelikala rörelsen och, åtminstone 
fram till nu, Vatikanen med ett perma-
nent observatörskap i FN. På olika sätt 
verkar de för att begränsa kvinnors rät-

tigheter. Ett starkt skäl till att FN avstod 
från att bjuda in till en internationell 
kvinnokonferens förra året för att byg-
ga vidare på den framgångsrika Beijing 
konferensen tjugo år tidigare, var räds-
lan att tvingas backa från positioner som 
från Beijing och framåt kunnat uppnås. 
Många medlemsländer vågade helt en-
kelt inte riskera ett sådant bakslag.

Det är alltså grupper som lutar sig mot 
religiösa argument, eller i alla fall mot 
argument som hävdar respekt för reli-
gionsfrihet, som nu spelar en stor roll i 
motståndet mot att stärka kvinnors rät-
tigheter. Rättighet och frihet för kvin-
nor, barn och HBTQ-personer ställs så 
på ett försåtligt sätt mot religion, som en 
del menar är en viktig lins tillsammans 
med tradition och kultur för att förstå 
och tolka rättigheter. Universella mänsk-
liga rättigheter som följer med att födas 
som människa underordnas i det sättet 
att tänka hävdvunna mönster för kvin-
nors roll i familj och samhälle. 

Det är bakgrunden till att Svenska kyr-
kan tillsammans med UNFPA inbjöd 
till en interreligiös konsultation om 
kvinnor, tro och utveckling. Det pågår 
ständiga diskussioner mellan FN:s olika 
organ och religiösa ledare, men det inne-
bär inte att det samtalet förs på ett sätt 
som återspeglar vad som sker, tänks och 
upplevs i de religiösa sammanhangen 
runt om i världen. Det är nästan alltid 
män som är ledare i religiösa samfund, 
oavsett samfunden har kristna, judiska, 
muslimska, hinduiska eller andra för-
tecken. Kvinnors reflektion kring tro 
och samhälle tränger sällan igenom, ef-
tersom kvinnor oftast inte finns med där 
religiöst ledarskap utövas, där lära for-
muleras eller där positioner antas. 

När kvinnor med rötter i religiösa sam-
manhang kommer till tals i och kring 
FN:s konferenser, sker det huvudsakli-
gen för att fylla i bilden av hur kvinnor 
förtrycks i strukturer som huvudsakli-
gen präglas av patriarkala värderingar. 

Och visst finns det fog att lyfta fram det. 
Men det är också viktigt att kvinnor med 
rötter i de religiösa traditionerna tillsam-
mans blir synliga för att kunna utmana 
traditionen – inifrån. Det finns kvinnor 
som spelar en viktig roll inom den aka-
demiska världen, som ledare i religiösa 
samfund (även om det är få som har det 
yttersta ledarskapet), som kulturperso-
ner, författare och artister. De innebär en 
viktig tillgång både i den internationella 
dialogen om kvinnors rättigheter och 
för att visa på komplexiteten i religiös 
tro, som både kan befästa förtryckande 
ordningar och ge inspiration till befrielse 
och legitimitet till att sträva efter frihet 
för alla – oavsett kön eller etnicitet. 

Det var för att diskutera dessa saker 
som konferensen i Sigtuna ägde rum. 
Kvinnor med sina rötter i kristendo-
men, islam, judendomen, hinduismen 
och bahai deltog i diskussionerna om 
mänskliga rättigheter, om behovet av 
större kunskap, om religionens roll och 
betydelse i människors liv, om behovet 
att interagera med den ”sekulära kvin-
norörelsen” och om att utmana de egna 
religiösa traditionerna.

Sigtunakonferensen förväntas bidra till 
att stärka de interreligiösa nätverken 
med fokus på kvinnors rättigheter, och 
att göra de alternativa rösterna från de 
religiösa traditionerna mer närvarande 
i den internationella dialogen. Detta är 
viktigt både i förhållande till pågående 
FN arbete och för att bidra till att om-
sätta talet om utvecklingsmål i en verk-
lighet som kan ge kvinnor hopp och vär-
dighet runt om i världen.

margareta Grape
senior Advisor på ärkebiskopens och 

Generalsekreterarens sekretariat
svenska kyrkan

Kvinnor, tro och utveckling
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”Suffragette”
Regi: Sarah Gavron. Manus: Abi Morgan.
I rollerna: Carey Mulligan, Helena Bon-
ham Carter, Meryl Streep m fl.
Längd: 1 tim 46 min (från 11 år).

Alla måste se den brittiska filmen om 
suffragetterna. Den borde visas i skolor, 
på universitet, arbetsplatser, i kultur-
hus, riksdagshuset, kommunalhus, på 
alla platser där människor lever, arbetar 
och där beslut fattas, där maktens män 
och kvinnor huserar. Filmen Suffragette 
(2015) hade biopremiär i Sverige den 
15 januari i år. Den berättar inte bara 
något avgörande om ett historiskt ske-
ende utan också något avgörande om vår 
tid, om alla tider. Den visar hur makten 
fungerar, hur grupptryck fungerar och 
hur livsavgörande solidariteten mellan 
människor är.

Filmen utspelar sig år 1912–1913 i 
Storbritannien. I händelsernas mitt står 
Mrs Mauds Watts, en fiktiv person som 
gestaltar de verkliga kvinnornas liv och 
kamp vid den tiden. Många andra i 
filmen är verkliga, historiska personer, 
liksom händelserna som utspelar sig, 
framför allt suffragetternas ledare Em-
meline Pankhurst (1858–1928). Det är 
centralt för filmens trovärdighet att det 
som visas är historiskt korrekt, annars 

skulle regissören Sarah Gavron troligtvis 
anklagas för att överdriva och hitta på 
för effekternas skull. Men så här gick det 
till: poliserna var oerhört brutala mot 
de fredligt demonstrerande kvinnorna, 
kvinnorna kastades i fängelse för minsta 
lilla, de tvångsmatades, de förföljdes och 
de och deras familjer utsattes för hot 
och hatkampanjer. Även suffragetternas 
handlingar i filmen är historiskt korrek-
ta. I femtio år hade kvinnorna kämpat 
för rätten att rösta, år av förödmjukelse 
och osynliggörande, på ett sakligt och 
fredligt sätt. Nu bestämde de sig för att 
gå från ord till handling: ”Våld är det 
språk som männen talar och förstår, om 
vi använder det måste de lyssna”. Civil 
olydnad blev en viktig del av kampen för 
kvinnors rösträtt.

För det är vad filmen handlar om: kam-
pen om rösträtt för kvinnor. Suffraget-
terna var kvinnor i början av 1900-talet 
som kämpade för allmän rösträtt för 
kvinnor. Ordet kommer från latinets 
suffragium som betyder ”röst vid val”. 
Kvinnorna ville vara med och rösta om 
villkoren för sina egna liv och påverka 
samhällets lagar och regler. Det finns 
många som ifrågasätter det konstruktiva 
i att kvinnorna tog till civil olydnad och 
bröt mot lagar för att uppnå sitt mål, 
men följande replik (ungefärligt åter-

given) från filmen är svår att värja sig 
mot: ”Jag kommer att respektera lagen 
när lagen har blivit respektabel”. Lagen 
kvinnorna var satta att följa var inte res-
pektabel, det vill säga, den var inte på 
något sätt till deras fördel utan snarare 
en bidragande orsak till det förtryck och 
maktmissbruk som drabbade dem. Var-
för skulle de följa den? Det är lätt för 
oss att sitta här, hundra år senare, och 
fördöma dem samtidigt som vi skördar 
frukterna av deras kamp.

Filmen ägnar sig inte åt att glorifi-
era kampen, istället lyfter den fram flera 
centrala perspektiv som breddar blicken 
och historiebeskrivningen. En sådan vik-
tig aspekt är solidariteten mellan kvin-
norna som kämpade, en solidaritet som 
sträckte sig över klassgränserna. Kvinnor 
som blev förkastade av sina män och sina 
familjer, som förlorade sina arbeten och 
som hamnade i fängelse igen och igen 
för sitt engagemang, blev upptagna i den 
stora solidaritetsfamiljen. Utan den hade 
de inte klarat sig särskilt länge. Det är 
vackert att se hur kvinnorna stöttar var-
andra, skyddar varandra och hjälper var-
andra rent praktiskt för att möjliggöra 
kampen. Alla kvinnor var inte solida-
riska och det framgår alltför väl hur ma-
joriteten av kvinnor fördömde kampen 
för kvinnors – sin egen – rösträtt. Likaså 

Deras mod gav oss frihet
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framgår det tydligt att det fanns män 
som stöttade kvinnornas kamp fullt ut.

En annan viktig aspekt är grupptrycket 
kring människorna, men inte bara kring 
kvinnorna utan också kring männen. De 
män som hade fruar som var suffraget-
ter tvingades löpa gatlopp likaväl som 
kvinnorna. De hånades lika mycket som 
kvinnorna, för att de inte kunde hålla 
sina kvinnor på mattan, att de inte var 
män nog att hålla ordning på sin hustru 
etc. Män kastade ut sina kvinnor, antag-
ligen av flera skäl: de var motståndare 
till kampen som de flesta män var, eller 
de klarade inte av trycket från de andra 
männen, från hela samhället. 

Filmen visar också på det förtryck som 
kvinnorna, särskilt de från arbetarklas-
sen, fick stå ut med vid den här tiden. 
Fabrikskvinnorna var helt skyddslösa. 
Inte bara arbetade de under vidriga för-
hållanden, där de riskerade döden varje 
dag i fabrikerna under betydligt uslare 
förhållanden än männen och med lägre 
lön, de utsattes också för männens god-
tycklighet och sexism. Om chefen kräver 

din kropp så gör han, vägrar du så förlo-
rar du jobbet. Kvinnorna hade i princip 
inga rättigheter, kvinnornas kroppar var 
männens egendomar. Övergrepp, våld-
täkter, misshandel var vardag för många 
arbetarkvinnor, men också otaliga gravi-
diteter plågade dem. Rätten till preven-
tivmedel och fri abort har verkligen varit 
en räddning för kvinnors överlevnad, 
säga vad man vill om det i sak. Men inte 
bara arbetarkvinnorna drabbades av för-
trycket även om det var betydligt med 
kännbart i deras liv och kroppar. Även 
medelklass- och överklasskvinnorna de-
lade förtrycket av att vara maktlösa och 
inte kunna styra fullt ut över sina liv, 
kroppar och pengar. Det finns scener i 
filmen som på ett mycket bra sätt tydlig-
gör den aspekten.

Filmen berättar något om oss människor 
och mekanismerna bakom maktutöv-
ning och kampen för det som är rätt och 
rättvist. Men också om möjligheten att 
förändra och påverka, hur man kan gå 
tillväga för att uppnå en avgörande för-
ändring. Det finns delade meningar om 
huruvida suffragetternas kamp hjälpte 

eller stjälpte kvinnorättsrörelsen, men 
jag är övertygad om att de hjälpte och 
stärkte den. Det är viktigt att notera, för 
den som anser att kvinnornas våld skym-
de kampen och skapade negativ publici-
tet, att det våld som användes var ytterst 
diskret om man jämför med andra rörel-
sers, och man var mycket noga med att 
ingen annan person skulle komma till 
skada. De sprängde brevlådor (tidigt på 
morgonen när få människor var ute på 
gatorna), krossade fönster och sprängde 
ett tomt hus, men den enda som dog 
var suffragetten Emily Davidson som 
kastade sig framför kungens häst under 
ett derby. Den händelsen var brutal men 
effektiv. Plötsligt hade suffragetterna 
hela världens ögon på sig och långsamt 
påbörjades den förändring som än i dag 
pågår för kvinnors – och mäns – jäm-
ställdhet och frihet.

Som kvinnorna själva sa: ”Jag är hellre 
en rebell än en slav”.

Annika damirjian

den brittiska filmen suffragettes går på biograferna just nu.

Foto: A
nnika d

am
irjian
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Svetlana Aleksijevitj är en journalistut-
bildad författare, född 1948 och upp-
vuxen i Sovjetunionen (Ukraina SSR). 
Numera är hon bosatt i Minsk, Belarus/
Vitryssland. Hon har bott i Göteborg 
under två år som PEN-stipendiat, och 
medverkar regelbundet som skribent 
i Göteborgs-Posten. Även om Aleksije-
vitjs metod kan sägas vara journalistisk 
är hon lika mycket poet som reporter. 
Hennes texter gör historien levande. 
Svetlana Aleksijevitj är lyssnerskan som 
berättar om ohyggliga lidanden med 
värme och stark medkänsla.

Hon har bland annat skrivit boksviten 
”Utopins röster – Historien om den 
röda människan” som innehåller bo-
ken ”Kriget har inget kvinnligt ansikte” 
(1983/85), där kvinnor berättar om sin 
tid i Röda armén under andra världs-
kriget, ”De sista vittnena” (1985), om 
barns erfarenheter av kriget, ”Zinkpoj-
kar”(1989), där soldater och soldat-
mödrar vittnar om kriget i Afghanistan 
då de döda sovjetsoldaterna kom hem i 
zinkkistor. Den sista boken i sviten kri-
tiserades skarpt av militärer och kom-
munister. En rättegång mot Svetlana 
Aleksijevitj och hennes bok ”Zinkpoj-
kar” inleddes 1992 i Minsk men tack 
vare demokratiska krafter i landet lades 
åtalet ned. År 1993 kom ”Förförda av 
döden” där Aleksijevitj samtalar med 
personer som i sin förtvivlan över att de 
sovjetiska idealen vittrat sönder försökt 
att begå självmord. Hennes livsgärning 
som journalist och författare belöna-
des 2015 med Nobelpriset i litteratur.  

Bön för Tjernobyl
I den omtalade boken ”Bön för Tjerno-
byl” (1996) har hon samlat röster om 
tiden efter kärnkrafthaveriet i Tjernobyl.

Svetlana Aleksijevitj skriver en kröni-
ka som man väver en matta, med ränning 
och inslag, oavbrutet fängslande och ofta 
helt gastkramande. Och allt är sant. Alla 
berättelser är vittnesmål, och alla inter-
vjuer är autentiska, själv är hon nästan 
osynlig, bara röster hörs, mummel och 

rop, och gråt.  Författaren påminner om 
att det var två katastrofer som inträffade 
ungefär i samma tidsrymd. Den ena ka-
tastrofen är den sociala kollapsen när det 
grundmurade sovjetsystemet föll sam-
man. Den andra kollapsen beskrivs som 
en kosmisk kollaps: kärnkraftsolyckan 
i Tjernobyl natten till lördagen den 26 
april 1986, när reaktor fyra förstördes 
genom en explosion, och ett moln med 
radioaktiva partiklar spreds med vindar-
na över stora delar av Europa. 

Efter reaktorolyckan stannade världen 
i förvirring. Hiroshima och Nagasaki 
visste man var krigets instrument, men 
kärnkraften i Tjernobyl var ju fredlig? 
”Ingen hade en aning om att den fredliga 
atomen och den militära var tvillingar” 
... ”de sovjetiska kärnkraftverken var de 
säkraste i världen”. Svetlana Aleksijevitj 
samtalar med tidigare kraftverksperso-
nal, vetenskapsmän, medicinare, solda-
ter och människor som flyttat tillbaka 
på eget bevåg. Tjernobyl var deras hem, 
och nu var allt förgiftat, marken, vattnet, 
och alla, absolut alla, föremål. Man kal-
kylerade om dödsfall: – Kanske hinner 
jag laga taket... Men döden är osynlig, 
naturen står still och död. Strålning syns 
inte, luktar inte och hörs inte. Insikten 
om faran kom för sent: – Vi vittrar sön-
der, dör och blir till vetenskap. ( …) Vår 

sorg har spritts över världen. Det är bara 
de döda som får återvända. De levande 
kommer på natten. Genom skogen … ”

Husen töms, människor evakueras. 
Allt är kontaminerat, men en man vill 
ändå ta med sig ett föremål från sitt hem 
till det nya stället: en dörr. En dörr? 
Enligt rysk sed lade man en avliden på 
dörren, och på dörren bars man bort till 
graven. Mannens far hade senast burits 
på den, och andra före honom. Och 
längs med kanten på dörren fanns mar-
keringar av barnens längd, där var han 
själv, hur lång han blivit… – På väg in 
i zonen möter vi en gumma i broderad 
finkjol och förkläde och knyte på ryg-
gen. – Vart ska mor ta vägen? Ska mor 
besöka någon? – Jag ska till Marki … till 
min gård. Men där är det hundrafyrtio 
curie! Men hon får i alla fall besöka sin 
gård. ( …) Vi kommer alla att återvän-
da. Det kommer att bli en helig plats, 
en klagomur. Curie, rem, sievert … så-
dant är omöjligt att förstå. Hos oss bär 
en människa antingen ett gevär eller ett 
kors. ( …) Mätinstrumentens visare slog 
i skaltaket, men ingen begrep vad det var 
fråga om. Något sådant hade aldrig ti-
digare hänt. Då slog man helt enkelt av 
instrumenten. 

Poetisk realist
s v e t l A n A  A l e K s i j e v i tj  n o B e l p r i s tAG A r e  i  l i t t e r t u r  2015
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Tiden second hand
Boken, som utkom 2013, består av sam-
tal och intervjuer från de forna sovjet-
republikerna insamlade under tjugu år, 
och bildar en kör av nakna röster som 
återger en mycket grym verklighet. Det 
är en starkt berörande skildring av ”slu-
tet för den röda människan”, av sovjet-
människan när hon är av tömd på marx-
ism, kommunism, och allt som hamrats 
in i henne sedan revolutionen 1918, och 
som nu finner sig utslängd över stäpper 
och skogar, städer och byar, ut i förvir-
ring, sökande – efter vad? 

Många av de intervjuade vittnar om 
den absoluta tron på marxismen och den 
sovjetiska livsstilen: ”Den var så grund-
murad; vi var verkligen sant troende 
sovjeter. Man kunde använda samma 
dräkt i tjugu år, och två kappor räckte 
hela livet”. De mindes hur de äldre, ”för-
krigsintelligentsian”, präglades av ”den 
ryska revolutionens spegel”, författare 
som Leo Tolstoy, Pusjkin, Gorkij. De 
yngre var pionjärer och gick med glädje 
och pukor och trumpeter in i Komso-
mol. Men tiden gick. De styrande byt-
tes ut; Chrustjev, Gorbatjev, Jeltsin, men 
militärparaderna bestod med alla strids-
vagnar och missiler. Sovjetimperiet föll 
sönder, och delarna blottades. Var detta 
allt? ”Det fanns ju en tid, men nu har 
man så svårt att tro att den fanns, och att 
vi var som vi var. När Gorbatjev kom till 
makten yrde vi omkring tokiga av glädje. 
Vi ville ha ett nytt Ryssland!” 

Sovjetmänniskans barn var helt an-
norlunda, och avvisade fullständigt 
allt som förut hyllats. ”De som förr 
var ‘kamrater’ hade nu blivit ’herrar’.” 
Sovjetdelarna hade namn: Tjetjenien, 
Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan. 
Ett kapitel i boken har rubriken: ”Om 
ett främmande elände som Gud lagt 
på tröskeln till ert hus”, och den inter-
vjuade berättar om det oförblommerade 
främlingshat hon möter som icke-ryss:  
– Tre tadzjiker hade försvunnit i Mosk-
va, två bröder och deras syster. Släk-
tingar kom för att söka dem. Alla tre på-
träffades nedgrävda i skogen, ihjälslagna 
med en spade. ”Detta är mina bröder 

och systrar … ” – ”Förr var vi alla sovjet-
medborgare, nu har vi fått en ny natio-
nalitet: ’person av kaukasiskt ursprung’. 
Vi är tadzjiker, armenier, azerbajdzjaner, 
georgier, tjetjener … ” 

Men i denna bok om våld och out-
sägligt lidande finns ändå flera berättel-
ser om kärlek, glimtar av den varmaste 
kärlek, skildringar som är svåra att förstå 
– kärlek i detta virrvarr av ondska! Vi får 
en berättelse om Romeo-och-Julia, om 
en armenier och en azerbajdzjan, som 
tar sig genom alla hinder. 

Jelena Jurevna, som intervjuas i bo-
ken, läser KGB:s handlingar för att re-
habilitera dem som förföljts. I en källare 
fanns tiotusentals mappar, hon läste dag 
och natt: ”Ärligt … ärligt talat … Håret 
reste sig på huvudet … Bröder angav 
varandra, och grannar …” Hon berättar 
om två grannar. Den ena har en dotter 
och ett större rum. Den andra är ensam-
stående. De blir vänner. En natt hämtas 
kvinnan med den femåriga dottern av 
KGB. När hon förs bort ropar hon till 
väninnan: ta hand om min dotter. Den-
na gör det och tilldelas det större rum-
met. Efter 17 år återvänder barnets mor, 
fylld av tacksamhet gentemot väninnan. 
När Gorbatjov kommer till makten får 
hon en möjlighet att läsa sin akt. Överst 

ligger an givelsen. Skriven av väninnan. 
Hon kan inte förstå, går hem och hänger 
sig.

Jelena Jurevna är, när intervjun görs, 
fortfarande kommunist. ”Pappa kom 
tillbaka efter kriget 1945, förstörd, ut-
mattad. Sjuk av skadorna. (…) alla är 
traumatiserade, av kriget eller av fäng-
elset. Av arbetslägret. Krig och fängelse 
– det är två viktiga ryska ord. Genuint 
ryska! De ryska kvinnorna har aldrig 
haft normala män. De vårdar och plåst-
rar om.” Och männen dricker kopiöst. 
”Tusentals arbetslösa militärer som inte 
känner till något annat än kpistar och 
stridsvagnar. Och vodka, och alla sor-
ters substitut. Våra kvinnor måste vara 
starkare än männen. (…) På sina axlar 
bär de ansvaret för hemmet, barnen och 
de gamla föräldrarna. Och för sina män. 
Och för vårt land.” 

Svetlana Aleksijevitj öppnar avgrun-
der för läsaren med sin bok där män-
niskor berättar om sina liv och blottar 
sina själar. Tusentals öden blossar upp 
och försvinner, men allt förblir levande. 
Det är människor som berättar. Svetlana 
Aleksijevitj har nedtecknat vittnenas 
ord. Utan henne hade de inte hörts.

ragnhild Greek

e l s A s  B o K h y l l A
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Den sårade divan. Om psykets estetik (och 
om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S). 
Av Karin Johannisson
Albert Bonniers förlag, Stockholm 2015. 

Hur egensinnig, introvert, eller uta-
gerande och störig får en kvinna vara 
innan hon förklaras galen? Med denna 
och andra frågor som rör kvinnor och 
psykatri arbetar Karin Johannisson, pro-
fessor emerita i idé- och lärdomshistoria 
och känd forskare inom kroppens och 
känslornas historia. Författaren studerar 
sjukdomshistorien hos tre kända, begå-
vade kvinnor som vistades på Beckom-
berga och andra mentalsjukhus under 
1900-talet: Agnes von Krusenstjerna 
(1894–1940) författare, Sigrid Hjer-
tén (1885–1948) konstnär, Nelly Sachs 
(1891–1970) nobelpristagare i litteratur. 
Eftersom hon i sitt studium betraktar 
dem som ”fall” mer än som personer, 
kallar hon dem för Agnes v. K, Sigrid 
H och Nelly S. Även om dessa kvinnor 
hade en särställning på Beckomberga på 
grund av sin bakgrund och position och 
inte kan anses representativa för mental-
sjuka kvinnor i allmänhet, är författarens 
ingående studium ett bidrag till den fe-
ministiska upprättelsehistorien.

Innan Johannisson tar itu med sina fall-
berättelser ägnar hon bokens första hälft 
åt vad som är galet – normalitetens yttre 
och inre gränser; teorier kring de tre 
kvinnornas respektive diagnoser: hysteri, 
schizofreni och paranoia; samt en ingå-
ende beskrivning av dårhuset som miljö. 
De övervägande teoretiska kapitlen i 
början kring psykatrins historia bildar 
bakgrund och ram till fallberättelserna.  
Eftersom neuroleptika ännu inte fanns, 
behandlades patienterna med exempel-
vis långbad, insulinchocker, elchocker, 
och lobotomi om inget annat hjälpte. 

Man behöver inte läsa långt för att upp-
fatta att normaliteten hos männen är be-
tydligt generösare tilltagen än hos kvin-
norna. Medan utagerande och mer eller 

mindre galna män betraktas som genier, 
hamnar lika begåvade kvinnor med pe-
riodvis udda beteende på mentalsjuk-
hus och förklaras galna. Detta visar sig 
tydligast i det sorgliga ”fallet” Sigrid H. 
Hon placerades på Beckomberga av sin 
man Isaac Grünewald, som inte längre 
ville leva tillsammans med henne. I Paris 
hade makarna utgjort ett konstnärspar 
och Sigrid var etablerad konstnär under 
sitt eget namn ”Sigrid Hjertén”, men 
på Beckomberga skrevs hon in som fru 
Grünewald och kallades så livet ut. Hon 
var inte galen vid inskrivningen men 
blev det efterhand på grund av miljön. 
Maken lyckades få henne omyndigför-
klarad och skilde sig från henne då han 
funnit en annan kärlek. Efter en miss-
lyckad lobotomioperation, som genom-
fördes trots att läkarna var medvetna om 
riskerna, avled hon och begravdes som 
fru Grünewald. 

Men dessa kvinnor var inte enbart offer. 
De lyckades också identifiera sig med 
sin diagnos och skaffade sig privilegier 
och fördelar just på grund av galenska-
pen. Som överklassdamer var de vana 

vid att ta kommando över folk – det är 
väl därför författaren kallar dem ”divor”, 
om än sårade sådana genom sjukdomen. 
De fick stort handlingsutrymme och 
kunde hålla sig med privatsjuksköter-
skor. Märkligt nog kunde de också skriva 
in och ut sig från Beckomberga när de 
själva kände för det. Sexualiteten intar 
en central plats i boken. Agnes von Kru-
senstjerna och Sigrid Hjertén var sexuellt 
utagerande på ett provokativt sätt, vilket 
kan utläsas av journalanteckningarna.

Som judisk flykting från Tyskland 1940 
hade Nelly Sachs en annorlunda bak-
grund än de två andra kvinnorna. Hen-
nes problem var paranoian, att hon upp-
levde sig förföljd av nazisterna även i sin 
trygga lägenhet i Stockholm. Kvinnor-
nas relationer till sina läkare var oftast 
inte positiva men här var Nelly Sachs 
förhållande till Sten Mårtens, överläkare 
på Beckomberga, ett undantag. Hon 
lyckades få förtroende för honom mitt 
i sin förföljelsemani och de uppehöll en 
regelbunden kontakt även sedan hon 
lämnat Beckomberga. Lite rörande är 
det att Nelly Sachs valde Mårtens som 
sin kavaljer vid festligheterna då hon 
mottog sitt Nobelpris 1966.

Det är intressant att få läsa om de kända 
kvinnornas liv som mentalpatienter. Bo-
ken är faktaspäckad och bygger på en 
omfattande forskning. Läsaren får ta del 
av mycket material som inte tidigare va-
rit publicerat. Karin Johannisson har ett 
ledigt, enkelt sätt att skriva, vilket gör att 
man utan problem tar sig igenom de 372 
sidorna. Vad jag gärna skulle ha velat 
veta lite mer om är kvinnornas skapande 
verksamhet och vad som gjort att deras 
namn gått till eftervärlden. Det är ju inte 
att de hamnade på Beckomberga. Men 
för att balansera detta mot deras storhet 
inom litteratur och konst behövs nog en 
ytterligare bok.

Katrin åmell op
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Galning eller geni?
om dåtidens syn på hur långt en skapande kvinna får gå.
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Ni inger dessa människor hopp
– en berättelse om tiggarna och om någ-
ra som hjälper dem 
Av Stefan Gurt, Wahlström & Widstrand, 
2015

Stefan Gurt är författare och lärare. Han 
har på nära håll följt aktivisterna i fören-
ingen HEM, i deras arbete med tiggarna 
på våra gator. Hans berättelse börjar med 
hans vän Sven, som arbetar engagerat 
och praktiskt med tiggarna. Det är Sven 
som ser till att han skriver boken. 

Stefan Gurt är kulturellt intresserad, 
tankemässigt engagerad i litteraturen. 
Det är helt uppenbart att han är en skri-
vande människa. Han argumenterar, 
förklarar, ifrågasätter och undrar genom 
texten, allteftersom. Han berättar om 
Sven, om tiggarna och om föreningen 
HEM. Han berättar om vad som händer 
under den tid som han skriver om, nu 
alltså, men också om andra tider. Han 
berättar t ex om Katarina Taikons tid 
och historiska frågor, men finns mest här 
och nu. Vad händer med människorna 
som sitter på gatorna och varför sitter de 
där? Hur kan någon vilja leva i tält under 
den kalla vintern? Varför skaffar de sig 
inte ett jobb och en ordentlig bostad i 
sina hemländer?

Vi rör oss i hans vardag och i de frågor 
han tar med oss in i, de som rör tiggarna. 
Gurt lär sig mer om frågan allteftersom 
han skriver boken, Sven tvingar in 
honom i händelserna och Gurt tar dem 
därifrån. Han fyller på med allt det an-
dra han lär sig under resans gång, genom 
möten och intervjuer med människor 
som kan mer och annat i frågan om tig-
gare och romer, genom och om littera-
turen, genom myndigheternas svar, osv. 
Han skriver om kronofogden och poli-
sen, om regler och om människorna som 
finns där. Tänker de, tycker de att det är 
i sin ordning eller är det obehagligt, eller 

följer de bara sina order? Är reglerna kor-
rekta, rättvisa och rimliga? Han ger oss 
också tankar och reflektioner om hur han 
själv är, ställt i relation till andra, och hur 
andra är, ställt i relation till honom själv.

Han besöker romerna runt om i lägren 
i Stockholm. Han besöker också Rumä-
nien, möter människorna, frågar, lär sig 
mer och får mer sorg och frustration med 
sig på köpet. Vad gör fattigdomen med 
människorna och hur ser fördomarna ut 
där, mellan romerna och rumänerna i 
övrigt? Och visst spelar historien roll för 
den fortsatta berättelsen, historien spe-
lar roll för människorna också nu. Som 
diktatorn Ceausescu, t ex spelar hans tid 
roll även nu? Stefan Gurt påverkas av sitt 
besök i Rumänien, han påverkas av att 
se människorna och hur de lever. Han 
beskriver bostadssituationerna och han 
beskriver hur han känner, hur hemskt 
det var att se deras situation. Om romer-
na väljer att sitta tiggande på våra gator, 
bo i kartong, plåt och presenningshus i 
skogen, utan möjlighet till hygien och 

att göra sina behov på drägligt sätt och 
att sova ute i kall, rå kyla. Om romerna 
väljer att göra detta, bo så, så måste de ha 
det än värre hemma. Något annat ter sig 
ju inte möjligt. Och ja, hemma verkar 
ju inte så bra, av vad jag kan utläsa ur 
Gurts text.  

Hur förhåller vi oss till romerna, tiggar-
na och till andra människor? Boken Ni 
inger dessa människor hopp ger oss en god 
dos reflekterad kunskap, och den ger un-
derlag för tankar om praktisk handling. 
Det gläder mig att Stefan Gurt har skri-
vit boken. Jag hoppas också att Sven, 
Carina och Anna Silver och alla de an-
dra som aktivt arbetar, engagerat, med 
solidaritetsfrågorna inte bränner sönder 
sig. Det hjälper ingen, kan vi ju lugnt 
konstatera.

Vårt förhållande till andra människor rör 
frågan om solidaritet och om mänskliga 
rättigheter. Hur kommer det sig att vi lå-
ter – tillåter eller ser till att – vissa män-
niskor tvingas leva under så fullständigt 
gräsliga förhållanden? Hur kommer det 
sig att vi inte bara ser till att alla männi-
skor har samma/lika förutsättningar för 
drägliga liv, alltså samma/lika rättighe-
ter och skyldigheter? Är det inte väldigt 
märkligt?

Stefan Gurts språk gör mig glad. Likaså 
sättet att skriva på, där Gurt berättar hur 
han är, vad han gör och hur han tänker, 
där han förklarar sitt egna tillsammans 
med frågan, allteftersom. Jag gillar sam-
talet, helt enkelt. Jag gillar också att, och 
naturligtvis hur, han berättar om män-
niskorna, vad de säger och hur de agerar. 
Plus och minus. Han har fått med rätt 
mycket, plus och minus, viktigt. Han 
helt enkelt skrivit en schysst, läsvärd, 
bok. Absolut läsvärd, ja.

Anette Grinde
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Hoppfullt om att hjälpa
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Ester – för ett hållbart ledarskap
Jenny Bergh och Anethe Carlsson
Pingst Ung

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, till-
sammans med Sveriges kristna råd, 
producerade 2010 en liten grön skrift 
med rubriken: ”Mellan Lustgården och 
Paradiset. Kyrkorna och jämställdheten 
– insikter, erfarenheter och visioner”. 
Skriften var ett resultat av flera års ge-
mensamt arbete med fokus på behovet 
av ökad jämställdhet i svenska kyrkor 
och samfund. I skriften intervjuas per-
soner från olika kyrkor och traditioner, 
bland annat Urban Thoms som tillhör 
Pingströrelsen. 

I intervjun säger han om arbetet för 
ökad jämställdhet:
– När det gäller det samfund jag tillhör 
lever inte frågan alls i det offentliga rum-
met. Många tittar fortfarande konstigt 
på en om man tar upp frågor av det här 
slaget. 

På frågan vad som behöver göras i hans 
eget samfund för att öka jämställdheten, 
svarar han:
– Jag tror att ett generationsskifte be-
hövs, men det är inte enkelt. För sam-
tidigt kommer nya pingst-rookies, unga 
grabbar som kan vara mer konservativa 
än många äldre pastorer. Det behövs öd-
mjukhet och att kloka erfarna ledare vå-
gar peka ut en alternativ väg. 

Det är med stor glädje jag kan konstatera 
att Urban Thoms önskan fem år senare 
gick i uppfyllelse. Kloka och erfarna le-
dare inom Pingströrelsen har tagit tag 
i frågan och pekar ut en altenativ väg. 
2015 gavs skriften Ester – för ett hållbart 

ledarskap ut, skriven av Jenny Bergh och 
Anethe Carlsson, på uppdrag av Pingst 
Ung. 

”Ester – för ett hållbart ledarskap” är en 
behändig liten skrift som är både lätt-
läst och lättillgänglig. Skriften har fått 
stor spridning inom Pingströrelsen och 
många församlingar tar tag i frågorna på 
djupt allvar. Skriften tar fokus på hand-
ling, den ältar inte hur det har varit och 
varför utan fokuserar på framtiden, vil-
ken församling vill vi ha? Det finns både 
teoretiska och praktiska pass och skriften 
lämpar sig bäst med hjälp av en hanled-
ning, eller att man arbetar med den i 
grupp, till exempel ett arbetslag i en för-
samling, styrelsen etc. 

Författarna skriver i introduktionen:
”Att vi valt att tala om hållbart ledar-
skap handlar om att de frågor vi berör 
utifrån Jämställdhetskartläggningen vi 
genomförde 2013 för Pingst Ungs räk-
ning landar i hur ledare lokalt, regionalt 
och nationellt behöver påverka hur vi 
alla fungerar tillsammans. Ledare har ett 
större ansvar när något behöver föränd-
ras. Vi hoppas undvika polariseringen 
mellan män och kvinnor eftersom vi alla 
behöver medverka om förändring ska 
vara möjlig.”

Även om man i skriften är noga med att 
tala om jämställdhet utifrån ett bredare 
perspektiv, och inte en enda gång använ-
der ordet feminism, är det ändå tydligt 
att det är utifrån kvinnors perspektiv 
man skriver. Det finns få kvinnliga le-
dare och pastorer inom Pingströrelsen 
och många av dem som utbildar sig slu-
tar sina tjänster efter kort tid. Det märks 

i skriften att författarna har lyssnat in 
kvinnornas berättelser på allvar. 

Skriften tar sin början i normer, vad en 
norm är, hur den skapas och hur den kan 
hanteras. Att vara kvinna och ledare, till 
exempel pastor, inom Pingströrelsen är 
att vara utanför normen. Normen är att 
vara man om man är pastor.

Det vill säga, kvinnor upplever sig 
vara utanför normen för vem en ledare 
är och ska vara. En norm som skapats 
under lång tid utan kvinnliga förebil-
der bland talare och ledare. Pingst har 
ett normproblem. Hindren för kvinnor 
består i informella hinder som skapats 
över tid.

Författarna tar sin utgångspunkt i 
pingströrelsens start i Los Angeles, USA, 
tidigt 1900-tal då rörelsen var fylld av 
både kvinnor och svarta som ledde orga-
nisationen, men som efterhand kom att 
domineras av vita män. Så även i Sverige. 
Genom att hänvisa till sin egen historia 
och olika bibelberättelser vill författarna 
peka på att ett jämställt och integrerat 
ledarskap är både bibliskt och önskvärt. 
Utifrån de erfarenheter och resultat som 
jämställdhetsprojektet gett vill man ge 
möjlighet att gå vidare, att komma läng-
re: vilken församling vill vi ha?

Genom skriften vill man, utöver att 
initiera samtal och diskussion om vad 
som menas med ett hållbart ledarskap, 
ge kunskap och verktyg för att kunna 
åstadkomma den förändring man ef-
terlyser. Det första man tar tag i då, när 
det kommer till kunskap och verktyg, 
är ångesthantering. Det är då jag förstår 
hur djupt problemet är i Pingströrelsen 

Kvinnans plats i församlingen
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och vilken enorm insats Jenny Bergh och 
Anethe Carlsson gör för sitt samfund.

”Några skulle kanske säga att ångest är 
ett för starkt ord. Ord som oro, nervosi-
tet, rampfeber etc vore bättre ord. Men 
vi använder ordet ångest eftersom det är 
det ord som oftast kommer upp i samtal 
med unga när något inte är bra.”

”När vi studerat orsakerna till att unga 
människor slutar som pastorer och le-
dare så finner vi att förståelsen av den 
situation man befinner sig i och kunskap 
om vad det är man upplever och känner 
är viktig. Det kan hjälpa en människa att 
inte ge upp i sin arbetssituation, och där-
med hitta ett sätt att fortsätta.”

Efter kapitlet om Ångesthantering, där 
många konkreta och värdefulla råd och 
tips ges, kommer ett kapitel om Kon-
flikter och ett om Härskarteknik och 
mot-tekniker. Sist i boken visar man på 
vägar till att åstadkomma förändring 
med olika övningar och metoder, under-
lag för workshop om insikt och empati. 
Förändring är krävande. Författarna 
konstaterar:

”Att åstadkomma förändring på områ-
den som dessutom är subtila och inte 

helt uppenbara för alla är en reell utma-
ning. För att ha möjlighet att förändras 
krävs insikt, för att få insikt krävs att vi 
får syn på oss själva och andra ur andra 
perspektiv än de vi redan är bekanta 
med. För att insikten ska leda till föränd-
ring behöver vi sedan förmå oss själva att 
acceptera det vi ser och får insikt om. 
Alldeles för ofta stannar processen vid 
att vi ser en bit av de nya perspektiven 
och förkastar det vi ser eller förklarar och 
försvarar oss själva.”

Det är ett stålbad Jenny Bergh och  
Anethe Carlsson serverar sina försam-
lingar men de konstaterar samtidigt att 
det är den enda vägen framåt. Förfat-
tarna hanterar problemet ödmjukt och 
visar på den alternativa vägen med både 
klokhet och stor erfarenhet. 

Skriften är skriven direkt för Pingströ-
relsens egna församlingar, ibland är den 
lite väl intern och den skulle ha vunnit 
på en lite tuffare redigering, men det 
bör inte hindra någon annan från att 
använda skriften, för den är verkligen 
bra. De problem Pingströrelsen brot-
tas med är aktuella för fler kyrkor och 
samfund, på ett eller annat sätt. Skriften 
kan användas av alla församlingar som 
vill arbeta för ett mer jämställt och håll-
bart ledarskap i sitt sammanhang. Skrif-
ten finns att beställa för 100 kr styck i 
webb shopen på Pingströrelsens hemsida 
www.pingst.se 

Annika damirjian

jenny Bergh och Anethe carlsson har skrivit boken ”ester – för ett hållbart ledarskap”.

pingströrelsen har på initiativ av pingst ung gett ut ett material om ledarskap och jämställdhet.
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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 2015–2016
ordförande: carin Gardbring, uppsala
vice ordf: petra jonsson, vällingby
Kajsa Berg, Bergsjö
diana eliason, Alingsås
vianka Khamis jenan, stockholm
ragni lantz , sundbyberg, vBd
elseBritt löfdahl, lund
cecilia ralfe stelander, uppsala
Birgitta thörn, hisingsBacka
ingegerd modig, stockholm, suppleant
rose söderqvist, sundbyberg, kassör
Medlemsorganisationer i Sveriges  
Ekumeniska Kvinnoråd (2016):
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 eller 
nätverk finns på följande platser:
Göteborg, halmstad, jön köping,  
Karlskrona, linköping, lund, malmö, 
stockholm, södertälje, uppsala.
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MARS
4
Världsböndagen  
programmet 2016 kommer från Kuba 
och har temat: ”ta emot barnen, ta emot 
mig”. material tillhandahålles av sveriges 
ekumeniska Kvinnoråd. För beställning 
av material, kontakta seK:s expedition.

Världsböndagen i Stockholm 
Klockan 18 i matteus kyrka, vanadisvä
gen 35. talare är kyrkoadjunkt hanna 
holmlund. Arrangörer: ekumeniska Kvin
norådet i stockholm, Kvinnor i svenska 
kyrkan i stockholms stift och matteus 
församling.
För fler lokala samlingar se  
www.sekvbd.se

4–5
Helig – Qadosh – Moqaddas 
ett interreligiöst kvinnoseminarium om 
helighet, sigtuna. medverkar gör eva 
Aperia, pedagog i judiska församlingen, 
helene egnell, stiftsadjunkt på centrum 
för religionsdialog, lotta Geisler, peda
gog och bibliodramaledare, caroline 
Krook, biskop emerita och lena larsen, 
muslim och ledare för oslokoalisjonen 
for tros og livssynsfrihet. Arrangeras 
i samarbete mellan sigtunastiftelsen, 
centrum för religionsdialog i stockholms 
stift, samarbetsrådet för judar och Krist
na, sensus, ibn rushd. mer information: 
helene egnell, 08508 940 09, helene.
egnell@svenskakyrkan.se 

5
Årsmöte Kvinnor för Mission
Kvinnor för mission genomför sitt års
möte i halmstad. För mer information, se 
hemsidan www.medformare.se 

8
Internationella kvinnodagen

21
Årsmöte EKiS  
ekumeniska Kvinnorådet i stockholm, 

eKis, håller årsmöte klockan 18.00 i tyska 
kyrkans församlingsgård. innan årsmö
tet lyssnar vi till sjukhuspastor christina 
Wåhlin som berättar om sjukhuskyrkan. 
För mer information, kontakta ordfö
rande ingegerd modig, epost: ingegerd.
modig@telia.com

APRIL
16
Årsmöte Kvinnor i Svenska kyrkan
Kvinnor i svenska kyrkan genomför sitt 
årsmöte på åh stiftsgård, ljungskile, i Gö
teborgs stift. läs mer på hemsidan www.
kvinnorisvenskakyrkan,se 

16
Årsmöte Kristen och kvinna
Kristen och kvinna genomför sitt årsmöte 
i stockholm. läs mer på hemsidan  
www.kristenochkvinna.se 

17–19
Årsmöte Forum för prästvigda kvinnor
Forum för prästvigda kvinnor har års
möte i umeå. 
läs mer www.prastvigdakvinnor.se 

22–23
Årsmöte Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
sveriges ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 
hålls i Kyrkan vid Brommaplan, stock
holm. medverkande: maja hagerman, 
författare och journalist, med flera. mer 
information om årsmötets tema och 
innehåll har skickats ut till alla medlem
mar. se också annons på sidan 20.  

MAJ
22
Pilgrimsvandring i Tyresö 
ekumeniska Kvinnorådet i stockholm 
arrangerar en pilgrimsvandring i tyresö, 
med start klockan 10.00. För mer infor
mation, kontakta ordförande ingegerd 
modig. epost: ingegerd.modig@telia.
com

AUGUStI
10–14
Visdom, Växt & Vandring  
nordisk ekumenisk kvinnokonferens på 
island, i hólar, islands äldsta biskopssäte. 
Arrangeras av nordisk ekumenisk kvinno
kommitté, neKK. medverkande är bl a bi
skop solveig Fiske (norge) biskop sólveig 
lara Guðmundsdóttir (island), professor 
sólveig Anna Bóasdóttir (island), regional 
kyrkoledare helen Friberg (sverige), dr. 
mariAnna pöntinen (Finland), dr. päivi 
salmesvuori (Finland). Arrangör: nordisk 
ekumenisk kvinnokommitté, neKK, är ett 
nätverk inom den nordiska ekumeniken. 
Folder finns att beställa, kontakta expedi
tionen, epost: sek@ekuc.se 
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En av de grymmaste sederna i det romerska riket när det gällde vuxnas förhållande till barn var att överge ny-
födda. Ett nyfött barn placerades vid familjefaderns fötter, och om han inte lyfte upp barnet från golvet fick 
barnet inte stanna i familjen. Inom judendomen var det förbjudet att förkasta eller döda ett nyfött barn. Men 
den judiske fadern kunde sälja eller pantsätta sina barn och framför allt måste barnen arbeta för att hjälpa till 
med familjens försörjning från en mycket tidig ålder. Det fanns flera orsaker till att barn övergavs, men den 
vanligaste var den ekonomiska fattigdom och misär som majoriteten av folket levde i.

Läs Mark 9:33–37

Jesus kommer tillbaka till Kafarnaum, 
och när han är hemma igen (kanske i 
Petrus och Andreas hus) frågar han lär-
jungarna vad de tvistat om. Deras tyst-
nad avslöjar att de vet att samtalet var 
olämpligt. Evangelisten skriver att Jesus 
satte sig ner, för det var vad en lärare 
gjorde – detta var ett undervisningstill-
fälle. Det han sedan säger var mycket 
överraskande för åhörarskaran, som be-
stod enbart av män. Jesus tog ett barn 
och sade att den som tar emot ett barn 
tar emot Honom, och den som tar emot 
Honom tar emot Gud. Varför detta var 
så chockerande är svårt att förstå i dag, 
när barns oskuldfullhet betonas. Men i 
Jesu sammanhang betraktades barnet 
inte ens som en person. Hon eller han 
borde ha hållit till bland kvinnorna, inte 
bland lärjungarna och deras lärare. Att 
säga att den som tar emot Jesus tar emot 
Gud var inte problemet, men att påstå 
att den som tar emot ett barn tar emot 
Jesus var otänkbart. Barn var så förak-
tade att bland romarna var det vanligt 
att man adopterade en vuxen, om man 
behövde en arvinge, hellre än ett barn. 
Jesus presenterade ett barn, som var so-
cialt osynligt, som sin representant. På 
detta sätt vände han på tidens storhets-
uppfattningar.

Läs Mark 10:13-16

Jesus tar emot barnen, vilket betyder att 
han tar emot dem som förde dem till 
honom, antagligen mammor och mor- 
och farmödrar. Det var detsamma som 
att upphöja och ära de mest marginalise-
rade. Barnen togs emot oavsett sina eko-
nomiska, fysiska eller psykologiska
omständigheter. Jesu uppförande hand-
lade inte bara om att korrigera attityden 
mot barn och maktlösa människor i 
samhället utan också om hur vuxna be-
handlar dessa marginaliserade
grupper. Det handlar om att lära sig ta 
emot andra. Guds rike kännetecknas av 
förnyelse och försoning, och barnen kan 
aktivt delta i detta. Jesu exempel inspi-
rerade gruppen kring Markus att om-
värdera vad det innebär att vara kyrka. 
Hurdan är den gemenskap texten erbju-
der oss? Kyrkan är en gemenskap som 
uppmärksammar tecken på Guds rike. 
Barnen är välkomna och tas emot. När 
vi deltar i barnets fostran, skapar vi en 
gemenskap som liknar Guds rike, som 
barnet kan vittna om när hon eller han 
blivit vuxen. Båda Markus-texterna på-
minde gemenskapen om dess uppgift att 
ta emot dem som var utsatta eller ansågs 
värdelösa i samhället. Denna attityd 
förändrade den tidens etiska norm och 
gjorde det möjligt för gemenskapen att 
fortsätta Jesu uppdrag.

BiBelstudium 
”Ta emot barnen – ta emot mig.”

Samtalsfrågor

 vilka tankar ger texten dig?

 vilka förde barnen till jesus? vad 
förväntade de sig?

 vad för slags barn fanns det för 
jesus att röra vid? (sjuka barn, 
handikappade, slavar, föräld
ralösa…) vilka möten mellan 
jesus och barn nämns i andra 
bibeltexter?

 vad betydde välsignelsen från 
jesus för dem?

 vad betydde det att ta emot 
barnen ur jesu perspektiv då, 
och vad betyder det för oss i 
dag?

 nu för tiden finns ”barnens rät
tigheter” lagfästa och barnen 
har en helt annan plats i vårt 
samhälle. vilka är vår tids ”vär
delösa” människor? hur möter vi 
dem?

Bibelstudiet ingår i materialet för Världs-
böndagen 2016, skrivet av kvinnor från 
Kuba. Läs mer om det: www.sek-vbd.se 
eller beställ materialet från expeditionen. 
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”Om människovärde i vår tid” är ett tema 
som är mer centralt än någonsin, och vi ser 
fram emot att få dela tankar och erfaren-
heter kring det tillsammans med varandra. 
Under dagarna kommer vi att genomföra 
årsmötesförhandlingar, spana in i framtiden, 
fira gudstjänst och mycket mer. Vi kommer 

bland annat att få lyssna till författaren 
och journalisten Maja  

Hagerman som berättar om sin 
senaste bok Käraste Herman, 
om rasbiologen Herman Lund-
borgs gåta. 

Vad är då en människa? 
Om människovärde i vår tid

”När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.”

Välkommen till årskonferens!  22–23 april 2016 i Stockholm

Årskonferensen börjar på fredagen klock-
an 17.00 och avslutas på lördagen klockan 
15.00. För mer information om årskonfe-
rensens tider och program, kontakta expe-
ditionen: e-post sek@ekuc.se eller telefon 
08-453 68 04. Sista anmälningsdag 5 april.

Varmt välkommen till  
Kyrkan vid Brommaplan i Stockholm!
styrelsen för sveriges ekumeniska  
Kvinnoråd


