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Kristna i Nordamerika
Jordenruntresan fortsätter och i det här 
numret görs ett nedslag på den norda-
merikanska kontinenten. Det finns olika 
bestämmelser om vad som ingår i den 
här världsdelen, men vi har gjort det en-
kelt för oss och fokuserat i första hand 
på Kanada och USA, och en aning på 
Mexico. Det finns mycket att säga om 
de kristna i Nordamerika och mycket är 
känt för de flesta av oss, men vi hoppas 
att det finns lite ny kunskap som över-
raskar i det här numret av ELSA.

Act now for climate justice
Under våren drogs en internatio-
nell klimatkampanj igång, som i Sve-
rige samordnas av Diakonia, Svenska  
kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska 
Alliansmissionen. Kampanjen riktar sig 
mot det stora internationella FN-möte 
om klimatet som kommer att hållas i 
Paris i december 2015. Inför det mötet  
samlas namnunderskrifter in, det ar-

rangeras ekologiska pilgrimsvandringar 
och mycket mer. Läs mer om kampan-
jen: www.actclimate.org/sv/   

Årsmötet 2015
Vid årsmötesförhandlingarna för Sveri-
ges Ekumeniska Kvinnoråd den 18 april 
i Göteborg gjordes ett nyval till styrel-
sen. Ingegerd Modig, Stockholm, valdes 
till ny suppleant efter Lisbeth Måns-
son. I övrigt kvarstår alla i styrelsen, se 
listan på sidan 18. Inget beslut om tid 
och plats för årsmötet 2016 gjordes utan 
kommer att meddelas under hösten.

SKR och SST
Arbetet för ökad jämställdhet i kyrka 
och samhälle pågår hela tiden. Just nu 
drar två arbeten igång med jämställd-
het och kvinnors inflytande i samfund i 
fokus. Det är Sveriges kristna råds jäm-
ställdhetsarbetsgrupp och Nämnden 
för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, 
som förstärker sitt arbete. I båda sam-
manhangen finns Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd med som en resurs och sam-
arbetspartner. 

Framsidan
Sr Elizabeth Johnson, professor i syste-
matisk teologi vid Fordham universitetet 
i New York, USA. Läs recensionen av 
hennes senaste bok Ask the Beasts, skri-
ven av Sr Madeleine Fredell på sidorna 
6–7. Bilden är lånad från www.religion-
news.com

Kateri Tekakwhita, “mohawkindian-
ernas lilja”, är kanske Nordamerikas 
mest älskade helgon. Hon föddes 
1656 i norra delen av staten New 
York som dotter till en indianledare 
och hans hustru, Algonquin, som 
under fångenskap hade döpts av fran-
ska jesuiter. När Kateri var fyra år 
gammal avled föräldrarna i en smitt-
koppsepidemi och hon adopterades 
av en nära släkting. Knappt fyllda 
20 år döptes hon och slog sig sedan 
ner i en by nära Montreal där många 
nydöpta indianer bodde. 1679 anslöt 
hon sig till de gudsvigda jungfrurna 
för att öppet vittna om sin tro men 
hon dog redan året därpå efter att ha 
efterlämnat ett outplånligt intryck på 
sin omgivning.

Sr Madeleine Fredell OP

Ett amerikanskt helgon
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l e dA r e 

ragni lantz,
journalist, ordförande för 
världsböndagskommittén

Det är i år exakt 50 år sedan den rösträtts-
reform lagfästes i USA som gav svarta 
medborgare samma rätt och möjlighet 
som vita att delta i allmänna val. Jag 
hade då precis börjat jobba som reporter 
för ett svart tidningsföretag i Washing-
ton, och presskonferensen efter presi-
dent Johnsons undertecknande av den 
nya lagen var första gången jag såg Mar-
tin Luther King Jr ”live”. Föga anade vi 
då att presidentämbetet inom mindre 
än 50 år skulle innehas av en svart man, 
men det är förstås en logisk konsekvens 
av att möjligheten att kandidera i val 
öppnades för alla.

Den nu bioaktuella filmen ”Selma” skild-
rar bakgrunden till rösträttsreformen: 
hur medborgarrättsrörelsen med King 
i spetsen under våren 1965 försökte 
genomföra fredliga protestmarscher i 
Selma, Alabama, protester som möt-
tes med besinningslöst våld från de vita  
rasisternas sida. 

Något som filmen ”Selma” tydligt visar 
är vilken viktig roll kyrkorna hade i de 
svartas kamp för frihet och jämställdhet. 
I den segregerade amerikanska Södern 
var den lokala kyrkan den enda plats 
som var de svartas egen, en plats för and-
lig gemenskap naturligtvis, men också 
för socialt och diakonalt engagemang. I 
brist på politiskt inflytande var de svarta 
pastorerna och predikanterna de svarta 
samhällenas accepterade ledare. När 
proteströrelsen startade i Montgomery, 
Alabama, i december 1955 var det en 

ung pastor, Martin Luther King Jr, som 
blev dess ledare, och den organisation 
han startade något år senare, Southern 
Christian Leadership Conference, be-
stod huvudsakligen av svarta sydstats-
pastorer. Det var i de svartas kapell och 
bönhus som protestaktioner förbereddes 
och det var dit offren för motståndarnas 
våld fördes för att få vård.

Kyrkornas betydelse undgick natur-
ligtvis inte de vita rasisternas uppmärk-
samhet. Otaliga kyrkor och kapell i 
hela Södern utsattes för bombattentat 
och bränder. Oftast skedde attackerna 
natte tid och åsamkade endast materiella 
skador, men söndagen den 15 septem-
ber 1963 – mindre än en månad efter 
Kings ”Jag har en dröm”-tal i Washing-
ton – mördades fyra söndagsskolflickor 
när en bomb exploderade i en baptist-
kyrka i Birmingham (scenen finns med 
i ”Selma”). 

Men frihetsrörelsen engagerade inte bara 
de svarta i Södern. King vädjade till re-

ligiösa ledare i hela USA att stödja kam-
pen. Våldet i Selma inkluderade mordet 
på en vit pastor från Boston, James Reeb, 
som klubbades till döds en natt när han 
deltagit i en av demonstrationerna. 

Mordet och TV-bilderna av allt  
annat våld som frihetskämparna i Selma 
drabbades av mobiliserade tusentals 
människor i hela USA. Den sista, stora 
marschen från Selma till Montgomery 
tog fyra dagar och bevakades av speci-
alinkallade federala soldater. Bland de 
25  000 demonstranter som tågade in i 
Montgomery den 25 mars fanns många 
kristna och judiska ledare. 

Så här beskrev King själv upplevelsen: 
”Marschen från Selma till Montgomery, 
Alabama, var ett av de mest storartade 
uttrycken för ekumenik som jag någon-
sin sett. Protestanter, katoliker, ortodoxa 
och judar förenades på ett strålande sätt 
för att artikulera de orättvisor och föröd-
mjukelser som de svarta i Alabama och 
hela Södern utsattes för när det gällde 
rösträtten. Marschen gav evangeliet ny 
relevans. Selma ledde till ett nytt upp-
vaknande inom kyrkan i Amerika. Efter 
att länge ha stått vid sidan och gett en-
dast tyst stöd till medborgarrättskam-
pen, blev kyrkan äntligen en del av vår 
väldiga armé och stod vid Guds barns 
sida i deras nöd.”

Hur är det i dag? I USA? I vårt eget land, 
Sverige? Står vi ”vid Guds barns sida i 
deras nöd”? 

Kyrkorna
och frihetskampen i Usa

”I den segregerade ameri-
kanska Södern var den  
lokala kyrkan den enda 
plats som var de svartas 
egen, en plats för andlig  
gemenskap naturligtvis, 
men också för socialt och 
diakonalt engagemang.”
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i n t e r vJ u n

När jag i slutet av mars träffar Elisabeth 
Gerle i Lund för ett samtal om kvinnor 
och kyrkor i USA, är det Martin Luther 
hon först vill tala om! Alldeles nyligen 
har hon nämligen kommit ut med Sinn-
lighetens närvaro, Luther mellan kropps-
kult och kroppsförakt, en forskningsstudie 
som ifrågasätter den gängse uppfatt-
ningen om lutherdomens njugghet mot 
allt som har med kroppen att göra och 
som i stället visar på Luthers förståelse av 
sinnlighet och kroppsglädje som Guds 
nådegåva och på hur banbrytande den 
var på sin tid. Här uppehåller vi oss en 
lång stund. Och eftersom kroppslighet i 
vår västvärldskontext särskilt förknippats 
med kvinnlighet går det ganska lätt att 
glida över till att tala om hur situationen 
kvinna-kyrka-samhälle ser ut i ”det stora 
landet i väster”.

Elisabeth Gerle vill gärna poängtera 
att hennes erfarenheter i USA är be-
gränsade, tidsmässigt, geografiskt och 
klassmässigt. I slutet av 1980-talet 
blev hon inbjuden som gästforskare 
vid Princeton universitetet. Hon var då 
djupt involverad i fredsarbete (hon hade 
bland annat varit med om att genom-
föra projektet Den stora Fredsresan.) 
Hon hade också disputerat i teologisk 
etik. Vid Princeton erbjöds hon att för-
djupa sig i internationella relationer och 
mänskliga rättigheter. Elisabeth blev 
kvar i nästan nio år och byggde under 
den tiden upp viktiga kontakter, bland 
annat med FN och med viktiga NGO:s  

(frivillighets organisationer) som den 
starka Women´s Global Leadership.

– Stilen vid Princeton och i FN var 
hierar kisk och patriarkal. För en av-
spänd skandinav kunde ”the dress code”, 
pumps och strikt dräkt för kvinnor, te sig 
begränsande, liksom umgänget i övrigt. 

Visserligen är universitetet en plantskola 
för överklassens ungdomar från hela 
världen men genom sitt stipendiesystem 
drar det till sig begåvningar från lägre 
samhällsskikt, berättar Elisabeth Gerle.

Här såg Elisabeth många unga kvinnliga 
stipendiater, särskilt från resurssvaga fa-
miljer i Latinamerika, som förverkligade 
sin framtidsdröm. Framför allt juridi-
ken erbjöd en väg till inflytande och 
rikedom. Men, som sagt, arenan var i 
princip männens. Elisabeth som vid den 
här tiden regelbundet skrev krönikor för 
DN, Dagens nyheters, kultursida skrev 
en gång en krönika om att ”Vita män 
böjer sig inte ner utom på tennisbanan”. 
Det ger en tydlig vink om vilka som får 
anpassa sig och passa sig!

– Frågan ”vilken kyrka tillhör du?” kan 
i Sverige uppfattas som påträngande. I 
USA är den naturlig. Landet präglas av 
liberalismens idé om att staten ska ha så 
lite inflytande som möjligt över medbor-
garnas liv. Därför blir familjen och även 
de sociala nätverken livsnödvändiga. 
Här spelar kyrkorna en stor roll. Med 
sitt vitt förgrenade föreningsliv samlar 
de familjerna och erbjuder hjälp och 
omsorg för dem som behöver. I kyrkorna 
finns ofta det skyddsnät som staten inte 
ger. Särskilt de svarta kyrkorna har sin 
styrka här. 

– Kyrkorna ger också en identitet: du 
är baptist, katolik, episkopal på ett helt 
annat sätt än i Sverige. Att tillhöra en 

 
– ur ett svenskt perspektiv

Elisabeth Gerle är professor och forskare 
vid svenska kyrkans forskningsenhet och 
vid lunds universitet, präst, författare 
och dessutom sångerska. hon har gett 
ut en rad böcker om etik, teologi och 
mänskliga rättigheter och är initiativ
tagare till en serie studier om luthersk 
teologi. hon driver en egen blogg på sin 
hemsida. där kan man också lyssna till 
hennes musik: www.elisabethgerle.se

Kvinnan och kyrkan i USA
Foto: elseBritt löfdahl
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kyrka, eller ett annat religiöst samfund, 
är alltså i mycket högre grad en social 
handling än bara ett slags bekännelse-
handling. Kommer man ny till en plats 
söker man sig gärna till en kyrka för att 
skapa kontakter och bygga upp ett um-
gänge.

Den kyrkliga kartan präglas av mång-
fald, och som Elisabeth upplevde det, 
även segregation mellan svarta och vita. 
Detta verkar vara mest tydligt inom den 
protestantiska kyrkofamiljen. Medan de 
svarta, särskilt i Södern, är kända för sina 
starka baptistförsamlingar, håller sig den 
vita överklassen och medelklassen till den 
episkopala, det vill säga den anglikanska 
kyrkan, som har högst status, eller den 
lutherska, dit många skandinaver söker 
sig, eller baptistkyrkan och andra protes-
tantiska samfund.  Den episkopala samlar 
tack vare det brittiska samväldet männi-
skor av olika hudfärd och etnicitet.

– Det faktum att ingen kyrka är i ma-
joritet, underlättar kontakten. Man tar 
helt enkelt intryck av varandra: lånar 
musik, liturgi och andra uttrycksformer, 
ungefär som i Svenska kyrkan idag. I ett 
intresse för de ursprungliga amerikanska 
kulturerna vill många idag, särskilt på 
västra sidan av USA, använda riter och 
föremål, som drömfångare och scha-
mantrummor. Detta kritiseras inte sällan 
av urfolk för att det bara skummar ytan 
och plockar russinen ur kakan.

Sinnlighetens närvaro av elisabeth Gerle. 
verbum 2015

Kvinnornas roll i kyrkorna handlade 
framför allt om att leva upp till The Holy 
Family (Den Heliga Familjen)-idealet, 
och se till att just familjen kunde falla väl 
ut i jämförelse med ”Den lyckliga Holly-
woodfamiljen”. Den utslitna schablonen 
”stöttande hustru och uppmuntrande 
mamma” tvingade och tvingar de flesta 
till ett liv i ständig markservice beroende 
av en makes lön. 

– Kyrkorna och välgörenhetsför-
eningar suger upp de initiativrika och 
organisationsbegåvade. Mycket arbete 
sker alltså ideellt, utan vare sig lön eller 
pensionspoäng. Men det ger hög status 
och tillhörighet. Många kvinnor väljer 
också att leva ensamma, ibland också 
utan barn. Hög lön ger emellertid möj-
lighet att köpa tjänster på ett helt annat 
sätt än i Sverige. Många av Princetons 
akademiska familjer hade au pair-flickor, 
städhjälp och trädgårdsservice. Det finns 
gott om immigranter och andra som är 
beredda att arbeta för låg lön, säger Eli-
sabeth Gerle.

Att ta del av det USA, där Elisabeth rörde 
sig, är att betrakta en liten skärva i ett 
kalejdoskop. 

– USA är verkligen motsättningarnas 
land, betonar hon, men också, fortfaran-
de, möjligheternas land. Man får hop-
pas att den revolution som gett nordiska 
kvinnor friheten att kombinera karriär 
med familj och männen möjligheten 
att utveckla sig genom pappaledighet 

och aktivt föräldraskap är en företeelse 
som kan förverkligas också, kanske ”the 
American way” i det där stora landet i 
väster! 

Inte minst i FN blev Elisabeth trött 
på svenskar som kom och talade om för 
andra hur de skulle leva i detalj.  Kanske 
vet vi inte alltid bäst utan behöver lära 
av varandra.

elseBritt löfdahl

”frågan ’vilken kyrka tillhör du?’ 
kan i sverige uppfattas som  
påträngande. i Usa är den  
naturlig.”
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Ask the Beasts, Darwin and the God of 
love, ”Fråga djuren, Darwin och kärle-
kens Gud” är titeln på Elizabeth A John-
sons senaste bok (2013). Första delen av 
titeln är hämtad från Job 12:7 och den 
och följande verser får oss att inse att vi 
är infogade i ett skaparäventyr där allt liv 
är beroende av varandra. 

Elizabeth Johnson växte upp i en stor 
katolsk familj i Brooklyn, New York, 
och blev Josefssyster och lärare i unga 
år. Idag är hon professor i systematisk 
teologi vid Fordham universitetet i New 
York och har skrivit flera världsberömda 
böcker i teologi. De mest kända är She 
who is, The Mystery of God in Feminist 
Theological Discourse, 1992, och Quest 
for the living God, 2007. Fokus för hen-
nes teologiska forskning ligger på män-
niskors gudsrepresentation i relation till 
kvinnors situation och rättigheter. Hon 
för också en dialog mellan teologi och 
naturvetenskap. Johnson har fått åtskil-
liga pris och hedersomnämnanden för 
sina böcker och de finns översatta till de 
flesta stora språk. 

Givetvis har inte kritiken låtit vänta på 
sig. De amerikanska katolska biskopar-
nas kommission för lärofrågor har för-
dömt boken Quest for the living God, och 
den har också anmälts till troskongrega-
tionen i Rom. Biskoparna hade särskilt 
vänt sig mot att hon betonat kvinnliga 
metaforer för Gud utan att samtidigt 
understryka företrädet av manliga bilder! 
Men hon har också fått ett massivt stöd 
av både manliga och kvinnliga teologer i 
USA och de orättvisa angreppen har om 
möjligt gjort henne ännu mer känd för 
en internationell publik. Kardinal Wal-
ter Kasper sade i ett föredrag vid Ford-
ham universitetet 2014 att han mycket 
uppskattade Elizabeth Johnsons böcker, 
och allt tyder på att de som hade kriti-
serat henne aldrig ens hade läst boken! 
Senare har den amerikanske kardinalen 

Dolan påstått att biskoparna kritiserade 
boken därför att den hade fått för stor 
spridning och för stort inflytande på 
universitet världen över …! 

Boken Ask the Beasts är en teologisk dia-
log med Charles Darwins On the Origin 
of Species, ”Om arternas uppkomst”, där 
det är den nicenska trosbekännelsen som 
får representera den kristna utgångs-
punkten. I en intervju har Elizabeth 
Johnson sagt att hon ser trosbekännelsen 
som ”en berättelse om Guds evolutio-
nära relation med världen. Gud skapar 
universum, träder in i världen, lider, dör 
och uppstår. Och med anden fortsätter 
Gud att ge liv till skapelsen och förbere-
der den på det kommande livet.”

Boken börjar med en detaljerad omläs-
ning av Darwins On the Origin of Species 
som publicerades 1859. Självklart är det 
ett naturvetenskapligt arbete om arternas 
uppkomst, utveckling, mutationer och 
död. Men Elizabeth Johnson får oss att 
också upptäcka detta verks andliga djup. 
Darwin skriver i hänförelse över vad han 
ser och upptäcker i naturen: ”Det är fan-
tastiskt att betrakta en snårig strandlinje, 
beklädd med åtskilliga och varierande 
växter, med fåglar som sjunger i bus-
kagen, med olika insekter som dansar 
omkring, och med maskar som ålar sig 
igenom den fuktiga marken, och att re-
flektera över dessa detaljerat uppbyggda 
former som är så olika och ändå bero-
ende av varandra i ett invecklat mönster, 
och att de alla har utvecklats genom na-
turlagar som verkar omkring oss.” Och 
Darwin avslutar sitt verk med orden 
”Detta liv är storslaget med dess mångfa-
cetterade möjligheter som ursprungligen 
inblåsts i ett fåtal livsformer eller i bara 
en enda livsform; och att från en så en-
kel början, allt medan denna planet har 
gjort sitt kretslopp i enlighet med gravi-
tationslagen, oändliga livsformer av det 
skönaste och mest fantastiska slag har 

utvecklats och fortfarande utvecklas.” Vi 
konstaterar att Darwin själv var överväl-
digad av sitt forskningsresultat, det blev 
som en gudomlig uppenbarelse.

Dialogen mellan Darwin och den nicen-
ska trosbekännelsen, som Johnson in-
bjuder oss till, är så djupgående att man 
återigen står inför en gudomlig uppen-
barelse och en hänförande respekt för 
hela skapelsen. Men när vi tvingas över-
ge den antropocentriska världsbilden, 
som varit kyrkornas traditionella tolk-
ningsnyckel, blir vi människor mycket 
små i sammanhanget samtidigt som vårt 
ansvar för allt liv växer dramatiskt. En 
viktig aspekt i boken är att Johnson gör 
upp med den skadliga dualism, där ande 
och materia helt skilts åt, och som alltför 
mycket fått prägla den kristna förkun-
nelsen ändå från fornkyrkan och fram 
till våra dagar. Hon påminner om att 
evangeliernas Jesus är både sensuell och 
kroppslig i sina handlingar och att han 
ofta använder naturbilder i sin förkun-
nelse. Johnson skriver ”De som tror på 
Kristus är övertygade om att den kärlek 
som Jesus förkroppsligade på ett mänsk-
ligt sätt uppenbarar Guds outsägliga 
medlidande; denna kärlek är ingraverad 
i det mänskliga livets kärna och i själva 
universums hjärta.” 

Elizabeth Johnsons teologi engagerar 
och väcker vårt ansvar för universum. Vi 
kan inte ingripa i naturens egna lagar på 
ett sätt som skadar och utrotar oss själva, 
liksom andra arter, utan att det till sist 
slår tillbaka. Ett citat av Albert Einstein 
och som Johnson återger i sin bok blir 
den bön som borde vara hela mänsklig-
hetens bön i vår tid. ”Vår kallelse blir att 
befria oss från vårt eget fängelse genom 
att vidga vårt medlidande till att omfam-
na alla levande varelser och hela naturen 
i dess skönhet.”

sr madeleine Fredell op

FRÅGA DJUREN,  
de KAn lärA diG!
 ”Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar.” Job 12:7
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Den nicenska trosbekännelsen 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader,  
skapare av himmel och jord,  
av allt vad synligt och osynligt är;  
och på en enda Herre,  
Jesus Kristus, Guds enfödde Son,  
född av Fadern före all tid,  
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,  
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,  
på honom genom vilken allting är skapat;  
som för oss människor och för vår salighets skull 
har stigit ner från himmelen och tagit mandom 
genom den helige Ande av jungfrun Maria 
och blivit människa;  
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,  
lidit och blivit begraven;  
som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,  
och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida:  
därifrån igenkommande till att döma levande och döda,  
på vilkens rike det icke skall vara någon ände;  
och på den helige Ande, Herren och livgivaren,  
som utgår av Fadern och Sonen,  
på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras,  
och som har talat genom profeterna;  
och på en helig allmännelig och apostolisk kyrka.  
Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,  
och förväntar de dödas uppståndelse 
och den tillkommande världens liv. 

Amen. 

syster elizabeth Johnson, professor i systematisk teologi, Fordham university, new york. Foto:  macey Foronda for BuzzFeed
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Hur många vet att Kanada är det till ytan 
näst största landet i världen? Och hur 
många vet att det, i princip, funnits en 
Equmeniakyrka i Kanada sedan 1925? 
Den heter Kanadas förenade kyrka, Uni-
ted Church of Canada, och är en sam-
manslagning av metodister, det som i 
Sverige skulle kallas Missionskyrkan, och 
ytterligare några protestantiska sam-
fund. Inte baptister som i Sverige, men 
annars detsamma. Det var helt nytt för 
mig, som så mycket annat när det gäller 
landet Kanada.

En som vet mycket om Kanada är Anna-
Tora Martin, ordförande i Uppsala 
ekumeniska kvinnoråd. Hon har 
arbetat som kemist och efter avlagd 
doktorsavhandling i kemi arbetade hon 
ett år i Kingston, på Queens University, 
1981-82. Där mötte hon sin man som 
flyttade med henne till Sverige. Under 
tiden i Kanada tillhörde hon Chalmers 
United Church. 
– Det var då, och är förhoppningsvis än 
idag, en progressiv församling. Redan på 
1980-talet diskuterade man, till exem-
pel, HBTQ-frågor i församlingen, säger 
Anna-Tora Martin.

Katolska kyrkan är störst i Kanada, där-
efter kommer som största protestantiska 
samfund United Church of Canada. På 
tredje plats kommer baptisterna. Att den 
katolska kyrkan är störst beror främst 
på att delar av Kanada är fransktalande, 
fransmännen och skottar var de första 
som koloniserade landet. Frankrike tog 
den östra delen och skottarna tog i prin-
cip resten av landet. Kanada är än idag 
tvåspråkigt och för många franskättling-
ar är det franska arvet viktigt och banden 
till katolska kyrkan starka.

Jämfört med Sverige upplevs både 
den katolska kyrkan och baptisterna 
som konservativa, och United Church 
of Canada har stått för de mer liberala 
strömningarna. Samfundet hade tidigt 
kvinnliga ledare och pastorer.

– En av mina hjältar är Lois Wilson, be-
rättar Anna-Tora Martin. Hon är pastor 
sedan 1965, och var under den tiden då 
jag bodde i Kanada samfundets första 
kvinnliga moderator, det vi skulle kalla 
ordförande. Hon var också gift med pas-
torn (som tyvärr gått bort nu) i försam-
lingen och har fyra barn. 

– Hon är en mycket god teolog och 
har gett ut flera böcker, hon är en stark 
kvinnlig ledare som blev utnämnd till 
senator i det kanadensiska parlamentet 
1998. Hon är liten, tunn, bara cirka 
150 cm lång, men kraftfull. Hon är en 
känd, kristen profil i det kanadensiska 
samhället. 

Lois Wilson säger vad hon tycker och 
är kritisk till hur kyrkorna i Kanada ar-
betar idag, också hennes egen som hon 
tycker blivit alltför bakåtsträvande jäm-
fört med dess progressiva historia. Hon 
är en stark förespråkare för ekumenik 
i Kanada men också på internationell 
nivå genom Kyrkornas världsråd där hon 
varit ordförande. I en artikel i tidningen 
The United Church Observer får Lois 
Wilson en fråga om ekumenik:

Du har också varit en stor förespråkare 
för ekumenik. Var står vi dag, i kyrkan i 
allmänhet, när det gäller den ekumeniska 
viljan?

– På botten! Ekumenik växte fram ur 
uppdraget, ur missionen. När kyrkan var 
engagerad i att ta sitt uppdrag som kyr-
ka på allvar, då var ekumeniken på sin 

KRISTNA I KANADA

höjd. Om du är fokuserad på uppdraget  
behöver du de andra. Men om du inte är 
det, vem behöver dig? Om kyrkan bara 
fokuserar på att överleva som kyrka och 
inte längre bryr sig om kyrkans uppdrag, 
då blir du självupptagen och då är eku-
menik inte intressant för dig, och det är 
vad som händer idag.

Annika damirjian

lois Wilson
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kyrkor. Den judiska minoriteten upp-
skattas till knappt 6 miljoner. Det finns 
ett snabbt växande antal muslimer och 
ett mindre antal buddister, sikher och 
företrädare för andra trosriktningar. Den 
delstat som har den högsta religiösa ak-
tiviteten är Utah, där mormonerna har 
sitt centrum.

Mexico:
Invånare 122 332 399 (2013)
En majoritet av invånarna är katoliker, 
men den folkliga religionsutövningen 
har på sina håll inslag av traditionella 
indianska religioner med bland annat 
förfäders- och andedyrkan. Det mexi-
kanska nationalhelgonet Vår fru av Gua-
dalupe betraktas som en uppenbarelse 

Nordamerika täcker en yta på 24,5 mil-
joner kvadratkilometer, eller ungefär 
4,8 % av jordens yta (inkluderar Mexiko 
och Centralamerika). Nordamerika är 
världens till ytan tredje största världsdel, 
efter Asien och Afrika, och den fjärde 
befolkningsmässigt, efter Asien, Afrika 
och Europa.

Kanada:
Invånare: 35 158 304 (2013) 
Enligt siffror från 2011 räknade sig två 
tredjedelar av kanadensarna som kristna. 
Den grupp som hade vuxit mest sedan 
folkräkningen 2001 var den som sade sig 
helt sakna religion, från 16,5 procent till 
knappt 24 procent. Katolikerna var fort-
farande flest. Nästan två av fem invånare 
tillhörde den katolska kyrkan (varav cir-
ka sex miljoner i Québec). Till de största 
protestantiska samfunden hör Kanadas 
förenade kyrka, United Church of Ca-
nada, samt den anglikanska kyrkan. Det 
finns också många pingstvänner, baptis-
ter, kväkare, grekisk-ortodoxa, ukrainsk-
ortodoxa och mormoner. 2011 var drygt 
3 procent av befolkningen muslimer, 
medan judar, buddister, sikher och hin-
duer utgjorde ungefär 1 procent vardera. 

USA:
Invånare 316 128 839 (2013)
Kristendomen dominerar stort. Unge-
fär hälften av de kristna är protestanter, 
uppdelade i en mängd olika samfund 
där baptister, metodister och luthera-
ner hör till de största. Den anglikanska 
kyrkan heter i USA episkopalkyrkan. 
Romersk-katolska kyrkan omfattar lite 
mindre än en fjärdedel av befolkningen, 
många med rötter i katolska länder. Till 
de kristna hör också anhängare av den 
grekisk-ortodoxa och andra ortodoxa 

Fakta om kristen 
tro i Nordamerika

det mexikanska nationalhelgonet vår Fru av Gaudalope.

av jungfru Maria som också knyter an 
till ursprungsreligioner; hon ska en-
ligt legenden ha talat nahuatl när hon  
uppenbarade sig för en indiansk man 
1531. Den katolska kyrkan i Mexiko 
hade historiskt starka band till kolonial-
makten Spanien, vilket framkallade anti-
kyrkliga stämningar under revolutions-
perioden. Under senare årtionden har 
andra kristna samfund vunnit nya an-
hängare. Bland dem finns pingstvänner, 
sjundedagsadventister, Jehovas vittnen 
och mormonkyrkan. I en folkräkning 
2010 identifierade sig ungefär var tionde 
mexikan som kristen men inte katolik. 
Det finns även mindre grupper av judar 
och muslimer i landet. 

Källa: Wikipedia
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Böndagsprogrammet från 
Bahamas inspirerade till 
många uppskattade guds-
tjänster över hela Sverige. 
Här är några av rapporterna:

I Huddinge söder om Stockholm firas 
Världsböndagen sedan cirka 50 år till-
baka, berättar Kerstin Westman. Hon 
fortsätter: 

”I år var Stuvstakyrkan värd för Hud-
dinges olika kyrkor. Det känns mäktigt 
att tänka på hur man under detta dygn 
samlas över hela vår värld, i cirka 175 
länder och på 1000 olika språk, i förbön 
och tacksägelse och genomför denna 
gudstjänst. Olika länders böndagskom-
mitté utformar varje år ett program. I år 
var det Bahamas tur och temat var texten 
ur Joh. 13:1–17: ’Förstår ni vad jag har 
gjort för er?’ Representanter från våra 
olika kyrkor: Flemingsberg, Huddinge, 
Södertörnskyrkan, S:t Mikaels försam-
ling och Stuvsta hjälptes åt i sång och 
musik, textgestaltning, betraktelse, bön 
och läsning ur det förtryckta program-
met. Alla gavs möjlighet att delta, vilket 
präglade hela vår gemenskap. Bahamas 
tropiska övärld och färgsprakande skön-
het kom till uttryck i färgglada kläder, 
altaret dukat med havets turkosblå färg, 
vackra blommor, snäckor och ljus. Fina 
bilder via PowerPoint förstärkte innehål-
let i texterna. Vi var ett 50-tal deltagare 
som efter gudstjänsten delade gemenska-
pen kring borden med ’Ärtris från Baha-
mas’, kaffe och hembakt bröd. Glädjen 
och gemenskapen i denna ekumeniska 
samling var påtaglig och vetskapen om 
att man på cirka 350 platser till i vårt 
land genomförde denna gudstjänst gav 
ytterligare tyngd åt det hela. Hälsningen 
från Bahamas kvinnor är: ’Kom och bli 
renade i Guds överflödande hav av nåd, 
värmas av ljuset från Kristi kärlek och 
omslutas av den heliga Andens svalkan-
de och förvandlande vindar.’ Stafetten 
går vidare och vi ser fram emot nästa års 

Världsböndag då vi möts i Huddinge för-
samling kring ett program från Kuba.”
  
I Tärnsjö missionskyrka dukade man 
med en färgglad duk och blommor, en 
hög skål med exotisk frukt, en kanna och 
tvättfat, skriver Barbro Lindh. Hon fort-
sätter: ”Vi var klädda i glada färger och 
alla deltagare fick varsin sjal att ha på sig 
under gudstjänsten. Alla tio deltagarna 
fick namn på öar som nämns i program-
met och deltog på så sätt i gudstjänsten. 
Efter gudstjänsten åt vi exotisk frukt och 
hade en fortsatt god gemenskap.”

Från Jörn i Skellefteå kommun berättar 
Birgitta Lundberg att man samlades fre-
dag kväll 18.30 i EFS-kyrkan. Bland de 
14 medverkande fanns både kvinnor och 
män. Männen medverkade med textläs-
ning, inte bara på svenska utan även på 
arabiska och tigrinja. Tio av de cirka 50 
deltagarna var barn. ”De fick måla Baha-
mas flagga och fick livliga applåder när 
flaggorna visades upp. Sången ’Vad jag 
har gjort’ har en allvarlig text och en me-
lodi som fastnade i minnet.”

”Tacka Bahamas från oss för ett vackert 
och fint program! Vi uppskattade det 
mycket!” skriver diakon Anne Nygren i 
rapporten från Skorped. ”Vi alternerar 
mellan Baptistkyrkan och Svenska kyr-
kan när vi firar Världsböndagens guds-
tjänst och i år var det Svenska kyrkans 
tur. Gudstjänsten inleddes med processi-
on och en av kyrkvärdarna bar korset. Vi 
gick in till musik från Bahamas och hade 
olika gåvor i händerna samt våra altar-
blommor. I mittgången hade vi bygg-
papp på 15 meter genom kyrkan där en 
av ungdomarna i församlingen hade gått 
med svartmålade fötter – det blev väldigt 
tydligt och symboliskt med Jesu fotspår, 
då ungdomen hade varit i Jerusalem på 
en resa. Programmet var fint med sånger 
och alla böner. En av oss sjöng solo med 
sin vackra stämma sången ’Vad jag har 
gjort för er’ och församlingen följde med 
i omkvädet. Det blev riktigt vackert. 
Meditationen började med att kvinnorna 
med skyltar stod lite överallt i kyrkan och 
blev hämtade av en annan kvinna. Kvin-
norna från Bahamas hade gjort en väl-
digt fin meditation, där vi på enkelt sätt i 
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Många gick i Bahamas fotspår
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Fotspår på golvet ledde fram till altaret i skorped.



gudstjänsten kunde få fram dagens tema 
med dess otroliga tyngd i budskapet.”

”Lika fantastiskt varje år! Tänk vad 
många vi är som delar det här och sam-
las och ber tillsammans! Stort tack till 
er som jobbar med förberedelser för 
Världsböndagen i Sverige”, hälsar Eva-
Lena Beiron, samordnare för årets bön-
dagssamling i värmländska Skattkärr.

”I Skattkärr har vi varje år en eku-
menisk samling, där vi är med och firar 
Världsböndagen från både Pingstkyrkan, 
Missionskyrkan och Svenska kyrkan. I år 
höll vi samlingen i Pingstkyrkan. Vi bil-
dar alltid en grupp med ett par represen-
tanter från respektive kyrka som träffas 
vid ett tillfälle ett par veckor innan för 
att gå igenom förslaget som skickats ut.
Själva böndagssamlingen höll vi i år den 
8 mars kl 18. Vi sex kvinnor som höll i 
samlingen försökte klä oss enligt förslag 
i rosa, gul, grönt och blått. Vi la fotspår 
i gången och hade gjort i ordning al-
tarbordet med färgglad duk, blommor, 
snäckor och frukter och hade också ställt 
fram tvättfat och kanna och handduk. Vi 
gick in till musiken ’Bahamian praise’. 
Inledningsvis berättade vi lite om Baha-
mas och visade en del av bilderna från 
bildspelet.

Vi använde de föreslagna sångerna 
förutom halleluja-sången, där vi istället 
valde en halleluja-kör vi kan sen gam-
malt. Programbladet delade vi inte ut i 
förväg utan hade istället gjort en Power-
Point, där sångtexter och gemensam text 
visades som man fick sjunga/läsa med i. 
Vi nöjde oss med att läsa bibeltexten och 
reflektera tillsammans med bänkgran-
nen. Efter programmet spelade vi en 
av de bahamanska sångerna och visade 
bildspelet om Bahamas i sin helhet. Där-
efter var alla välkomna att dricka kaffe 
och umgås och få varsitt programblad 
med sig hem.”

Kvinnorna i Bahamas hade föreslagit att 
fottvagning skulle ingå i gudstjänsten, 
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men i Sverige tycks detta inte ha genom-
förts på så många platser. Ett av undan-
tagen var gudstjänsten i Rissnekyrkan, 
Sundbyberg, där programmet följdes 
även i detta avseende. Representanter 
för Ekensbergskyrkan (Equmeniakyr-
kan) och Pingstkyrkan i Solna och Fräls-
ningsarmén, Sundbybergs församling 
samt Rissnekyrkan (Equmeniakyrkan) i 
Sundbyberg medverkade med läsningar 
och symbolhandling. 

Ett annat undantag var Hallstahammar, 
där samlingen hölls i Missionskyrkan. 
”Ett speciellt altare byggdes upp på te-
mat hav och strand som vi satt runt”, 
berättar komminister Kristin Kalmelid. 
”Innan gudstjänsten kunde den som vil-
le få fötterna tvättade av en grupp orto-
doxa kristna som knutit an till Missions-
kyrkan.”

ragni lantz
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Fottvagning ingick i loo, västergötland. 

elsa, tre månader, yngsta deltagaren i rissnekyrkan, sundbyberg, uppskattade musiken 
från Bahamas.

Foto: Karin ö
hagen
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”Om en kvinna är vital och har me-
ningsfulla uppgifter att utföra spelar ål-
dern en mycket underordnad roll. Det 
är följande lilla händelse ett bevis på:  
Under mina år som ordförande i Sveri-
ges Ekumeniska Kvinnoråd samarbetade 
vi givetvis med andra kvinnoorganisa-
tioner. Vid ett tillfälle handlade det om 
en fredsaktion och ett gäng kvinnor var 
samlade till ett arbetsmöte. Så skulle vi i 
slutet bestämma nytt datum för att fort-
sätta jobba. Någon föreslog ett datum i 
augusti och genast sa jag: ’Nej, då kan 
inte jag för då ska jag baka till min dot-
ters födelsedagskalas!’, och kvinnan intill 
mig gav genast respons och sa: ’Jag kan 
inte heller då. Jag ska också baka till min 
dotters kalas’. Så vände hon sig till mig 
och frågade: ’Hur mycket fyller din dot-
ter?’, ’Sex år’, svarade jag, ’och din då?’. 
’Hon fyller 60 år!’”

Helen Friberg, regional kyrkoledare för 
region Svealand inom Equmenia kyrkan, 
medverkade på den gemensamma års-
konferensen för Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd, Kristen & kvinna och Forum 
för prästvigda kvinnor inom Svenska 
kyrkan 17–19 april i Göteborg. Hon var 
SEK:s ordförande i tio år, 1996–2006.

I sitt tal, men anledning av att SEK 
firar 80 år i år, hyllade hon den svenska 
tanten, sanhällets stöttepelare nummer 
ett. Hennes bejublade tal, som avsluta-
des med allsång: ”Hyllningsvisa till tan-
ten”, poängterade något som det talats 
mycket om under helgen: kvinnors ålder 
och jakten på yngre kvinnor till våra  
organisationer. 

Även Gertrud Åström, expert på jäm-
ställdhetsfrågor och tidigare ordförande 
för Sveriges Kvinnolobby, som medver-
kade under fredagen, var noga med att 
påpeka att åldern är ointressant om bara 
engagemanget finns. 

– Vårt samhälle är åldersfixerat och 
könsfixerat, det är ett samhälle som 
bygger på ett kvinnoförakt, säger Ger-
trud Åström. I alla sammanhang där jag 
har engagerat mig, nu senast i Kvinno-
lobbyn, har jag infört den stenhårda  
regeln: Förbud mot att gnälla!  

Hennes uppmaning till alla engagera-
de kvinnor och kvinnoorganisationerna 
är att förstå sitt uppdrag, tro på det och 
vara det troget. Hon tar sin utgångs-
punkt i FN:s kvinnokonvention.

– Det handlar om att alla kvinnor ska 
ha mänskliga rättigheter i ett jämställt 
samhälle, det är vårt gemensamma upp-
drag, säger hon. Våra organisationer har 
olika fokus och perspektiv, men vi har 
en gemensam nämnare: Kvinnokonven-
tionen från 1979. Vi måste studera den 
och se: vad är vår organisations uppdrag 
för att förverkliga den? Hur kan vi bidra?

– Vi måste tolka kvinnokonventio-
nen till vår tid, göra den till vår egen och 
det är framför allt viktigt att vi gör det 
för de kvinnor som inte ha möjlighet att 
göra det för sig själva. 

– Har ni läst kvinnokonventionen? 
Har ni inte haft tid? Häng upp den på 
toaletten, där finns tid att läsa den!

Ett möte med Gertrud Åström läm-
nar ingen oberörd, hennes energi och 
entusiasm är smittande och utmanande. 
Hon är orädd och säger precis vad hon 

tänker. Varje ord bottnar i en enorm 
erfarenhet när det gäller frågor om jäm-
ställdhet både i Sverige och i hela värl-
den. Hon är en enorm tillgång för kvin-
norörelsen. 

Den svenska kvinnan, tanten, upprätt-
håller ordningen det vet vi. Hon är den 
som räddar världen med sitt engage-
mang och sin uthållighet, steg för steg. 
Men hur håller man balansen mellan att 
rädda världen och att överleva som män-
niska, som individ? Hur kan man tjäna 
utan att utplåna sig själv? Det var frågan 
som följde oss under helgen. På fredags-
kvällen predikade Maria Ottensten, 
präst i Svenska kyrkan, över temat. Hon 
talade om Marta och Maria:

”Jag tror Marta slamrar med porsli-
net. Så där, oskyldigt, men ljudligt… Så 
att om Maria eller Lasaros skulle fråga: är 
du arg? Så kan hon svara – nej, vadå, jag 
är inte arg… Men tillräckligt högt för att 
alla ska förstå att slamret ändå betyder 
något.”

Hur ofta slamrar inte vi med porslinet, så 
att säga, för att vi är trötta på att vara 
världens räddare? Den som ska fixa allt, 
i både hus, hem, arbete och i ideellt en-
gagemang, hur trötta blir vi inte? Varför 
kan inte någon annan rädda världen den 
här gången? Trötta på alla förväntningar 
och krav, både från oss själva och från 
andra. Hur hittar vi balansen? Maria  
Ottensten säger i sin predikan:

”Inga roller behöver längre vara ce-
menterade. Vi kan byta plats. Byta roller. 

dags att sluta slamra med porslinet!

r A p p o r t  F r å n  å r s Ko n F e r e n s e n

”i alla sammanhang där jag 
har engagerat mig, nu senast 
i kvinno lobbyn, har jag infört 
den stenhårda regeln: förbud 
mot att gnälla!”

Gertrud åström

Foto: ragni lantz



e l s A  n r  2  2015 13

I mötet med Jesus kan något förändras, 
djup öppnas, perspektiv vidgas och vi 
kan få mod att följa i hans fotspår och 
byta plats med varandra. Just som också 
han gjorde, när han, Mästaren, böjde 
sig ned och tvättade lärjungarnas fötter. 
’Förstår ni vad jag har gjort för er?’ säger 
han. Och vi anar att vi är fria att bryta 
mot egna och andras förväntningar, ut-
forska andra roller. Och kanske behöver 
vi inte längre slamra med porslinet…”

Cissi Glittvik, studentpastor i Göteborg, 
är inne på samma spår, våga bryta möns-
ter och tänka nytt. Hon frågar oss:

– Vad är du mest stolt över hos dig 
själv? Du får inte säga dina barn! Våga 
vara stolt över vad du är, har och gör, var 
stolt och sträck på dig lite extra.

I bikupor får vi samtala med varandra 
om vad vi är stolta över hos oss själva, 
det är vi kanske inte så vana vid att prata 
om, men efter en stund kommer samta-
len i gång ordentligt. 

– Beröm varandra, uppmärksamma 
varandra, säger Cissi Glittvik, lär dig att 
ge beröm men lär dig också att ta emot 
beröm, det är en ren träningssak.

Självklarheter som behöver upprepas 
igen och igen. Cissi Glittvik talade till 
oss som individer, men gav också många 
tips och idéer att tänka på i våra orga-
nisationers kommunikation. Genom 
olika övningar fick vi reflektera över hur 
vi kommunicerar och vilket budskap vi 
förmedlar. 

– Tänk er att er organisation får möj-
ligheten att göra reklam på mjölkpake-
ten som står på varje svenskt köksbord, 
varje dag. Vad skulle ni skriva? Vad vill ni 
kommunicera? Vad vill ni nå fram med? 
Det gäller att bli så tydlig som möjligt 
med vad man vill förmedla.

Det var en uppgift som verkligen satte 
igång spännande diskussioner. Om Ger-
trud Åström inspirerade oss till innehåll 
levererade Cissi Glittvik utmaningar och 
inspiration vad gäller formen för våra or-
ganisationers arbete, och hur vi kommu-
nicerar. Det blev definitivt en helg som 
kommer att sätta spår in i framtiden.

Annika damirjian

dags att sluta slamra med porslinet!

r A p p o r t  F r å n  å r s Ko n F e r e n s e n

tre ordförande hälsar alla deltagare välkomna till den gemensamma årskonferensen, 
från vänster carin Gardbring, sveriges ekumeniska Kvinnoråd, may åkerström, Kristen & 
kvinna och lis carlander, Forum för prästvigda kvinnor i svenska kyrkan.

åsa nomark, gospelsångerska, bistod 
kyrkoledare helen Friberg i ”hyllnings
visa till tanten”

middag på överås under lördagens festkväll.

mycket skratt och allvar med cissi Glittvik, 
skolpastor och egen företagare i Göte
borg.
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Denna dagen, ett liv: en biografi över 
Astrid Lindgren
Av Jens Andersen, norstedts förlag, 2014

” … vad som inte är livets 
mening vet jag, att vara 
så rädd för ensamhet och 
tystnad att man aldrig i lugn 
och ro hinner tänka efter: 
vad gör jag med min korta 
stund på jorden?”
En mycket mångfacetterad bild av  
Astrid Lindgren som kanske inte varit så 
känd framträder i Jens Andersens bio-
grafi. Åtskilliga drag i hennes liv kom-
mer fram som ekon i hennes böcker, och 
hon skrev många böcker under sin långa 
levnad. Hon läste högt ur många böcker 
och var en berättare av Guds nåde. Hon 
trollband barn och vuxna med berättel-
ser där fantasi och skaparkraft från inre 
källor och djupdykningar i själens göms-
len och vandringar i mörker och ljus, 
som för alltid ger henne en plats i världs-
litteraturen – många läsare världen över 
anser att hon borde ha fått Nobelpriset.

Astrid Lindgren bar på en inre sårbarhet 
och ömtålighet som emellertid omgavs 
av mod och beslutsamhet. Under upp-
växten genomgick hon en ungdoms-
revolt i god gemenskap med sina vä-
ninnor, klippte håret kort, började gå 
i byxor – mycket opassande – var ute i 
svängen och roade sig. Gravid vid sjut-
ton års ålder, från ett ärbart och kyrkligt 
hem, löser hon med en lejoninnas kraft 
svårigheterna som tornar upp sig. ”Bar-
net ville jag ha, barnafadern icke.” Det är 

skakande att se hur hon kämpar för att 
bereda en plats på jorden för sin son, och 
själv kunna stå upprätt i striden. Ogifta 
mödrar stod inte särskilt högt i kurs i 
början av trettiotalet, samhället var inte 
nådigt mot unga kvinnor som trotsade 
rådande könsrollsmönster och viktorian-
ska påbud. 

Berättelsen om Astrid under tonåren, 
graviditeten, trolovningsbarnet Lasse 
och allt, ALLT däromkring, är gastkra-
mande läsning med många snåriga turer: 
Astrid var kanske förälskad, i varje fall 
smickrad över uppvaktningen av den 
gifte mannen som tycks ha menat all-
var. Men: ” Barnet ville jag ha, barna-
fadern icke… ” Föremålet för kärleken 
går inte att ta miste på. Lasse föddes i 
Köpenhamn, där han sedan bodde i ett 
gott fosterhem under sina tre första år. 
Astrid flydde Vimmerby och flyttade 

till Stockholm, och kunde endast spora-
diskt hälsa på sin son. Man kan tycka att  
Astrids föräldrar kunde låtit Lasse bo hos 
dem på gården Näs. Efter några år fick 
Lasse faktiskt bo där under halvtannat 
år, men flera gånger flyttades han ändå 
från plats till plats. En gång berättas om 
en tillfällig förflyttning: 

” … När vi kom dit och Lasse förstod 
att inget var, eller skulle bli, som han 
hade trott, la han sig framstupa över en 
stol och grät tyst. Alldeles tyst, det var 
som om han insåg att det tjänar ändå 
inget till, de gör med mig som de vill i 
alla fall. Den gråten gråter i mig ännu. 
Kanske är det för den gråtens skull som 
jag så häftigt tagit barnens parti i alla 
sammanhang och blir så utom mig när 
kommunalgubbar skyfflar barn hit och 
dit – för barn anpassar sig ju så lätt tror 
de! De anpassar sig visst inte lätt, fast det 
kan se ut så. De resignerar inför över-
makten bara.”

I biografin framträder tydligt Astrid 
Lindgrens enastående respekt för barn. 
Inte många har så oförblommerat lyft 
fram och poängterat just den orubbliga 
integriteten hos barn, att den är värd att 
tas på största allvar. Den finns hos bar-
nen i Bullerbyn som lekte och filosofe-
rade ostörda av de vuxna, dock varmt 
omhändertagna, hos Emil i Lönneberga, 
Bo Wilhelm Olsson som efterlystes i ra-
dio, pojken hos Nils Karlsson Pyssling, 
hos Jonatan och Skorpan, Ronja Rövar-
dotter och Birk, och i allra högsta grad 
hos Pippi Långstrump: 

– Varför jag gick baklänges? Lever vi 
inte i ett fritt land kanske?

Med Pippi Långstrump kommer Astrid 
Lindgrens pacifistiska övertygelse tidigt 

Älskade Astrid
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fram.  Väl att märka är att Pippi besegra-
de Starke Adolf! 1945 på cirkusen med 
uniformerade vaktmästare som talade 
bruten tyska. Och ondskan och mörkret 
och Riddar Kato besegras. ”Pippis röt-
ter i andra världskrigets fasor, och Astrid 
Lindgrens avsky för våld, demagoger och 
totalitära ideologier dokumenteras i det 
självbiografiska verk som hon klippte, 
klistrade och skrev på under två decen-
nier:” Krigsdagboken på nästan 3000 si-
dor i nitton små anteckningsböcker, ett 
unikt självbiografiskt verk som skildrar 
hur kriget kastar sina skuggor in i fa-
miljers vardag: ”krig och krig och krig 
och lidanden för mänskligheten. Och 
aldrig lär de sig någonting ...” I Astrid 
Lindgrens författarskap dyker de hatade 
Hitler, Stalin och Mussolini upp under 
namnen Kato, Tengil och Katla.  

Astrid Lindgren var livet igenom en 
mycket hårt arbetande kvinna, oftast 
dubbelarbetande. Hon utbildade sig till 
sekreterare, var oerhört snabb i maskin-
skrivning, och stenograferade sina böck-
er. På Kungliga Biblioteket i Stockholm 
förvaras 660 fullskrivna stenogramblock 
med utkasten till Astrid Lindgrens böck-
er under femtio år, oläsliga för alla utom 
för mycket vältränade professionella ste-
nografer. Astrid Lindgren hade en tjänst 
som förlagsredaktör 1947–70, och var 
under kriget dessutom anställd för ett 
hemligt jobb på avdelningen för brev-
censur på Centralpostkontoret i Stock-
holm för genomläsning och kontroll av 
all korrespondens.

Astrid och avdelningsdirektören vid 
Kungliga automobilklubben Sture Lind-
gren bildade ett par, dottern Karin kom 
till världen, och Astrid arbetade oför-
trutet på med sitt författarskap jämsides 
med förvärvsarbetet som förlagsredak-
tör, beredskapsarbete, hushållsarbete. 
Sonen Lasse framstår som mycket av 
en drömmare, men blev så småningom 
ingenjör. I slutet av fyrtio talet hade ma-
ken Sture utvecklat alkoholproblem, och 
avled i juni 1952. Lasse gifte sig, men 
äktenskapet havererade och sonen Mats 
tillbringade mycket tid hos sin farmor. 
1986 dog Lasse av cancer vid 60 års ål-
der, och Astrid var utom sig av sorg. So-
nen var hennes avgörande livsproblem, 
något som avspeglas i de flesta av hennes 
böcker. En gång hade hon varit tvungen 
att lämna honom ifrån sig, endast träffat 
honom högst sporadiskt, och lidit svårt 
av samvetskval under hans första fem år 
innan hon kunde ta honom till sig. Det 
hade varit svårt för dem båda, och det 
blev aldrig lättare.

”Fru Lindgren bör hålla sig till sagor-
na” tyckte finansminister Sträng, och 
fick ett så rungande svar på tal att hela  
regeringen stjälptes. Den trogna social-
demokraten Astrid Lindgren hade blot-
tat vad som syntes vara maktfullkomlig-
het och kontrollbehov hos regeringens 
nitiska skattemyndigheter, och protesten 
lyckades. Under de sista tjugufem åren 
av hennes liv tonar bilden av Astrid 
Lindgren som miljökämpe fram – det 
starkt känslomättade budskapet fram-

träder i Ronja Rövardotter bland annat. 
Astrid Lindgren hade mycket ekologisk 
kunskap och var engagerad för bättre 
matkvalitet, och bättre djurhållning, och 
för bevarande av de öppna landskap vars 
betydelse hon så väl kände från barndo-
men. Allt detta samlades och framfördes 
på många sätt, i många sammanhang. 
Glada kossor släpptes ut, och burhöns 
fick gå fria. 

Vad med jämställdhetskampen då? Bro-
dern Gunnars dotterdotter Karin Alvte-
gen skriver om Astrid och hennes systrar 
(i Astrid Lindgren-sällskapets medlems-
blad 2006): ” … det slog mig att jag 
aldrig under hela uppväxten hört dem 
lägga ut orden om feminism eller jäm-
likhet, det var som om de inte ens slagits 
av tanken att inte alla människor skulle 
behandlas som jämlikar. Vad de gjorde 
var att de på det mest självklara sätt tog 
sig platsen, och därmed blev de också 
behandlade därefter.”

Astrid Lindgren höll ett enormt arbets-
tempo ända tills hon var över åttio. Då 
hade synen avtagit nästan helt, men 
med god sekreterarhjälp skötte hon kor-
respondensen, som var avsevärd, och 
dikterade brev i rasande tempo. Men 
omkring 1990 började hon känna sig 
alltmer ensam när de gamla vännerna 
och väninnorna föll ifrån, en efter en, 
och hon citerade sin mor: ”Sista kvarta-
let är värst”.  Astrid var en god människa, 
en stor filantrop och hjälpte ett oräkne-
ligt antal människor och organisationer. 
Man har beräknat att värdet av gåvorna i 
dagens penningvärde motsvarar ungefär 
tio miljoner kronor. 

Och Gud? ”Nej, tror gör jag väl egentli-
gen inte. Men det är kanske skamligt av 
mig att förneka Gud, eftersom jag ändå 
tackar honom så ofta, och ber till honom 
när jag är förtvivlad. ”I boken Livets me-
ning citerar Astrid Lindgren antikens 
Marcus Aurelius: ”Döden svävar över 
ditt huvud. Så länge du ännu lever, så 
länge du ännu kan – var god!”

Astrid Lindgren dog i januari 2002 
och sörjdes av barn och vuxna i hela värl-
den. Men hennes böcker lever. 

ragnhild Greek
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Abbas hjärta - Berättelsen om pojken 
som blev hedersmördad
sigrid edsenius, Arx Förlag Ab, 2013

Sigrid Edsenius berättar om Abbas  
Rezai, pojken som blev mördad för sin 
kärleks skull. Hon berättar om Abbas och 
Zahra och deras kärlek och hur fasans-
fullt farlig den blev. Den var inte tillåten 
och det slutade med en katastrof, som 
förstörde många människors liv. Den 
förstördes för att det svenska samhället 
inte lyssnade, inte kände till och inte 
förstod. Den förstördes också för att 
några ansågs sig ha rätten att bestämma 
över andra människor och driva det in 
absurdum. Berättelsen handlar också 
om kollektivets tryck på individen, om 
överheten som styr med järnhand och 
om hur rädslan gör att det är omöjligt 
att få reda på vad som verkligen hände. 
Hedersfrågor är, för mig som inte levt 
i dem, helt obegripliga. De går inte att 
förstå eftersom de ligger så långt ifrån 
mitt inlärda synsätt. Mitt och vårt. De 
flestas här. Jag har också, efter att ha läst 
några böcker i detta ämne, förstått att 
rättsväsendet i Sverige inte förstår, eller 
har förstått, hur hedersfrågorna ser ut 
och hur de påverkar människorna som 
är inblandade. Hur familjen, släkten 
och hoten gör dem till marionetter och 
hur omöjligt det är att gå. För att det är 
omöjligt att göra sig ensam, för att det är 
omöjligt att vara utan familjen och för 
att det är omöjligt att gömma sig. 

I Zahras familj verkar hoten och våldet 
hela tiden finnas närvarande. Det är 
som om det går igen i varje manlig del 
av familjerna. Ja, även Zahras mor tog 
till våld och var delaktig i mordet, men 
för männens del verkar det till slut inte 
finnas någon, eller nästan någon, kvar 
som inte tar till våld eller hot. Klart ver-
kar vara att ingen alls klarar sig utan att 
drabbas av våld och hot.  

Abbas Rezai mördades i november 2005. 
I juli 2011 dömdes Zahras föräldrar, 
Raoof och Leyla, för mordet på Abbas. 

Zahras bror Majid dömdes för medhjälp. 
Långt dessförinnan hade Majid tagit på 
sig dådet och dömts för mordet. Han 
ändrade sig och berättade, åtminstone 
en del av, sanningen när tiden närmade 
sig för en utvisning ur landet. Det finns 
bara sorg i hela frågan. En enda stor fa-
sansfull sorg som dragit med sig många 
i fallet, förstört mångas människors liv.  

Boken avslutas med olika röster om  
heder, om vad som gjordes, vad som 
kunde ha gjorts annorlunda och hur det 
ser ut nu (eller när boken skrivs). Sist, 
men absolut inte minst, möts jag av 
Sigrid Edsenius källor. Jag kan också se 
det som material som vi, var och en som 
behöver lära oss mer om detta, kan dyka 
ner i. Listan ser, till många delar, mycket 
läsvärd ut även om den också ter sig för-
skräcklig. Tänk ändå att så många ord 
har lagts på något som ännu fortfarande 
inte är löst och klart, som fortfarande 
pågår. Ja, inte för Abbas då, utan för 
alla de andra ungdomar som fortfarande  
lever med risken att inte få välja, som 
lever under hot och att tvingas in i rela-
tioner och liv som de inte själva önskat. 

Tack, Sigrid Edsenius, för din viktiga 
berättelse. 

Anette Grinde

om hedersvåld
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en sommAr i KAnAdA

Kanada
richard Ford, Brombergs förlag, 2014

”Först tänker jag berätta om rånet som 
våra föräldrar begick. Sedan om morden, 
som inträffade senare.” 
Dell Parsons är berättaren, som med 
ett ljust och svävande och ändå precist 
beskrivande språk ger oss en oavbru-
tet framskridande road-movie om en  
sommar i mitten av 1960-talet. Berät-
taren är en 66-årig lärare som minns:  
skeendena betraktas ”såsom i en spegel”. 
Ett relationsdrama, en deckare, och mest 
av allt, oavbrutet spännande. Landet  
Kanada målas i breda färger. Prärien 
breder ut sig, böljande vetefält mognar  
under en oändlig himmel innan vint-
rarna sveper in, kalla och ändlösa. 

Dell och hans tvillingsyster Berner bor 
med sina föräldrar Bev och Neeva i 
Great Falls, Montana, i nordvästra USA, 
inte långt från gränsen till Kanada. Pap-
pan Bev har ett arbete på militärbasen. 
Hustrun Neeva beskrivs som blyg, lite 
introvert, judisk, gillar att läsa. Bev är 
präglad av andra världskriget, då han 
själv var en av hjältarna. Men vad ska 
man göra i en värld som inte behöver 
ens färdigheter? Familjen flyttar runt till 
många ställen och hinner aldrig få rik-
tiga vänner innan nästa flytt. Bev försö-
ker anpassa sig, med allt sämre resultat. 
Det går inte så bra som bilförsäljare, inte 
mäklare heller, och därifrån är inte ste-
get långt till en karriär som hälare, bo-
skapstjuv och slutligen bankrånare. En 
kväll kommer polisen och griper föräld-
rarna. Tvillingarna är femton år när de 
ser sina föräldrar förses med handklovar 
och föras bort. – Stanna i huset! ropar 
mamman, släpp inte in någon annan 
än Mildred!  Barnen stannar, förvirrade, 
försöker agera vuxna. Livet stannar upp. 
Föräldrarnas liv sjunker undan. 

Dell sitter hemma på verandan under 
almarnas långa, smala skuggor ”när Ber-
ner lite senare på dagen promenerar bort 
längs vår gata och ut ur mitt liv”. Dell 
lyckas fly till Kanada. Mammans vänin-

na Mildred kör honom på ”Highway 32, 
mot Klippiga bergens disiga, snötäckta 
toppar (…) över gränsen vid Saskatche-
wan, och den svarta vägen som var mitt 
liv försvann bakom mig i rasande fart.” 
Han kan inte vända tillbaka. Det är 
för sent nu. Han kommer till en lands-
bygdshåla på prärien där han inhyses i 
ett kallt och förfallet träskjul tillhörigt 
Mildreds bror. Spannmålsbilar, trakto-
rer, pickuper rör sig i staden där det finns 
ett Woolworth’s varuhus, en biograf och 
sex kyrkor: en katolsk, en luthersk och 
några som tillhörde Böhmiska Brödra-
församlingen. I stället för att börja sko-
lan får han arbeta för maten på ett ruffigt 
hotell, och lyda luffaren Charlie som bor 
i en husvagn prydd med bilder av Sta-
lin och Hitler. Charlie basar för blodiga 
massjakter och slakt av grågås ute på prä-
rien som hotellet arrangerar. 

Dell lär en hel del om uthärdandets 
konst. Fast han möter många ganska 
skumma och obehagliga typer kan han 
ändå tänka: – Jaha, det här får i alla fall 
mina jämnåriga hemma i Montana inte 
vara med om. Han uthärdar. Ensam i sitt 

skjul om kvällen äter han sin kalla mat 
som han haft med från hotellet, går och 
lägger sig, är ensam. Skulle kunna gråta, 
men gråter inte. Han observerar livet, 
noterar när sommaren övergår i höst, är 
passiv, låter livet hända, ser det i back-
spegeln. Det blir kallt. Han vandrar om-
kring när han slutat arbetet för dagen, 
går genom staden till begravningsplatsen 
där åkrarna tog vid och staden upphörde. 
Greyhound-bussarna far förbi två gånger 
dagligen på motorvägen långt bort. Om 
natten hör han godstågen på Canadian 
Pacific skramla förbi och prärievargarnas 
ylande sång.

När de vilda gässen och änderna och 
tranorna slog ner på stubbåkrarna och 
jakten var i gång, hade Dell i uppgift att 
gräva gömslegropar för jägarna som hyr-
de in sig på hotellet, och tidigt om morg-
narna visa vägen för dem. På kvällen när 
marken var full av döda och döende gäss, 
körde Charlie och Dell jägarna till ho-
tellet och gässen till en slaktbänk där de 
skar av vingar, fötter och huvuden med 
en yxa, plockade dem och tog ur dem. 
Jägarna tog dem sedan med sig hem, vil-
ket vanligtvis betydde USA. 

Arbetet betydde att Dells tankar inte 
upptogs av hans trauma: föräldrarna i 
fängelse, tvillingsystern försvunnen ur 
hans liv, han själv utkastad i främling-
skap utan planer för sin framtid. Den 
gudsförgätna hålan han hamnat i be-
skrivs som ”en plats för tomrum och 
mord och svikna löften”. Mord inträffar, 
med Dell som passivt vittne. 

Berättelsen drar sig tillbaka, och tar vid 
när Dell är 66 år och lärare i Ontario. 
Han får till slut kontakt med sin syster, 
som är sjuk, döende i cancer, och svind-
lande ögonblick av gemenskapen från 
förr uppstår ur skuggorna. ”Det som 
hände i livet var oförutsägbara händelser, 
och ofullkomliga. Det fanns två sidor av 
vårt liv, en normal och en katastrofal – så 
nära varandra.”

ragnhild Greek
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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 (2015):
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.

MAJ
20–24
In Deeper Waters – Sharing 
our Traditions 
Gathering of the ecume
nical Forum of european 
christian Women, eFecW, around the 
Baltic sea, in hvittorp,  
Kirkkonummi, Finland. the Finnish  
ecumenical council and its Women’s unit, 
acting as the national Finnish Forum, will 
host the meeting. 
För mer information om konferensen, 
kontakta seK, epost: sek@ekuc.se 

30
”Qvinnosaksqvinnan Fredrika Bremer” 
Kvinnofrukost med nina Wiander, dra
matiker, regissör och politiker Fi berättar: 
”Jag har älskat, jag har äfven varit älskad 
– jag vet af erfarenhet hvad verklig 
kärlek är” i eriksfälts församlingshem, 
eriksfältsgatan 1 i lund, kl 10.00–12.30 
till en kostnad av 40 kr. Anmälan till: Berit 
nyman, 04013 11 36, Barbro höglund 
070510 42 84, lisbeth Andersson 0705
66 41 48.  Arrangemang i samarbete med 
studieförbundet Bilda.

AUGUSTI
6–9 
Jämställd inför Gud – en utmaning att 
värna om sin syster.
välkommen till nordisk Kvinnokonferens 
på sjöviks folkhögskola i södra dalarna. 
Bjud dig själv på några livgivande som
mardagar i naturskön miljö! ta del av 
möten i tro och frihet, skratt och (kanske) 
gråt. Finn sinnesro och systerskap! 
Arrangör: Kristen och Kvinna. epost: 
kristenochkvinna@gmail.com

8–21
Pop up Monastery 
the pop up monastery will take place 
in a monastic setting in mariensee near 
hannover (Germany) over a period of 
two weeks. the project is being organi
zed by the young women’s group of the 
ecumenical Forum of european christian 
Women (www.efecw.net ), a churchrela
ted network that has been active in 30 
countries since 1982. Women of all ages 
are now invited to register for a one or 
two week programme. For more informa
tion: www.popupmonastery.com 

17–21
sharing the Word of hope with the World
european society of Women in theolo
gical research (esWtr) har konferens på 
the orthodox Academy, Kreta.  esWtr 
samlar kvinnliga teologiska forskare, 
särskilt de med intresse för feministisk 
forskning, till konferens vartannat år. För 
mer information se www.eswtr.org

NOVEMBER
15–22
Jord att leva på – mänskliga rättigheter i 
klimatförändringarnas spår
Kyrkornas globala vecka vill sprida 
kunskap om hur klimatförändringar 
påverkar förverkligandet av mänskliga 
rättigheter och ge människor förutsätt
ningar att fatta beslut och agera för en 
rättvis klimatpolitik. som kyrkor och 
organisationer tar vi hotet mot vår planet 
på största allvar. läs mer om Kyrkornas 
globala vecka 2015 och beställ material 
på hemsidan: www.globalaveckan.se
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Vad vi äter, våra konsum-
tionsvanor och då särskilt 
bilen, och uppvärmningen 
av våra hem är de enskilt tre 
största bovarna när det gäl-
ler vår personliga påverkan 
på klimatförändringarna. 
Men gör det någon skillnad om du och 
jag ändrar våra vanor och blir medvetna 
om hur vi lever? Ja, det gör det men det 
är långt ifrån tillräckligt. Beslut måste 
fattas på betydligt högre nivå. Muham-
mad Shamsuddoha, klimatexpert i 
Bangladesh, ett land som drabbats svårt 
av jordens klimatförändringar fick frå-
gan: Är det kört? Han svarade: ”Inte om 
invånarna i de rika länderna sätter tryck 
på sina ledare att agera”.

I februari genomförde Kyrkornas globala 
vecka sin årliga inspirationsdag som en 
vårupptakt inför höstens stora ekume-
niska samling. Temat för 2015 och 2016 
kommer att vara klimatförändringarna 
och dess påverkan, men inte bara på 
jorden i sig utan också på de drabbade 
människornas rättigheter.

– Klimatförändringarna påverkar direkt 
eller indirekt alla mänskliga rättigheter, 
därför måste något göras, säger Petter 

Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på 
Diakonia. 

Petter Lydén var en av talarna på in-
spirationsdagen och han levererar på 
ett högst begripligt sätt vad det är som 
händer just nu med klimatet och vilka 
åtgärder som måste göras för att hejda 
den negativa utvecklingen.

– Det kan vara bra för er att veta att 
debatten är över nu sedan en 10–15 år 
tillbaka. Alla forskare, cirka 2 000 styck-
en, över hela världen är överens: klimat-
krisen finns och det är vi människor som 
orsakat den och därför är det också vi 
som måste lösa den. 

Diakonia har, tillsammans med Svenska 
kyrkan och flera andra samfund och 
organisationer, lanserat en internationell 
klimatkampanj i Sverige: ACT now for cli-
mate justice Här samlas namn underskrifter 
in för klimaträttvisa. Namnunderskrifter-
na ska lämnas till FN:s klimatkonferens i 
Paris i början av december. Kampanjens 
syfte är just att sätta press på politikerna 
att fatta de avgörande besluten för vår 
världs överlevnad och existens.

”Varför ska kyrkan hålla på med mil-
jöfrågor och hållbar utveckling” är det 
många som frågar, berättar Lisa Fröberg, 
dagens andra talare och stiftsadjunkt i 
Västerås stift med bland annat ansvar för 
miljöfrågor. 

– Kyrkorna är bra på att arbeta med det 
som inte syns, och klimatförändringarna 
syns inte, men vårt uppdrag är att göra 
det osynliga synligt, svarar Lisa Fröbergs 
på frågan. Kyrkan har också en själa-
vårdande uppgift och det finns en stor 
klimatoro och klimatångest i vårt sam-
hälle, här kan kyrkan göra en stor upp-
gift genom att bidra till att sänka oron 
för människor. 

Lisa Fröberg visar med hjälp av siff-
ror från SOM-institutet (2013) att av 
de saker som oroar svenskar mest ligger 
miljön och klimatet i topp. Här är det 
viktigt att hitta vägar att hjälpa männi-
skor att må bättre.

– Undersökningar visar att den som 
gör något, som engagerar sig i frågan 
även om det är något mycket litet, mår 
bättre, berättar Lisa Fröberg.

Inte bara Lisa Fröberg utan också Staffan 
Lindberg, musiker, artist och koldioxid-
bantare, ser en viktig roll för kyrkorna 
när det gäller klimatarbetet:

– Att vända klimatutvecklingen till 
det bättre kommer att ta tid, lång tid, 
300 år beräknar man och eftersom kyr-
kan är vana att tänka 2000 år bakåt 
kommer den inte att ha något problem 
med att tänka 300 år framåt. Kyrkan är 
van att tänka och syssla med det eviga. 
Det är kyrkan och geologerna.

Staffan Lindberg berättar att det är bio-
logen och författaren Stefan Edman som 
myntat begreppet Biffen, Bilen och Bo-
staden. Staffan själv har lagt till Banken 
eftersom placeringen av våra pensions-
pengar påverkar miljön.

– Hela branschen badar i olja, berät-
tade min bankkontakt uppriktigt när jag 
ringde och ville placera om mina pen-
sionspengar, säger Staffan Lindberg. 

Hopp och tro präglade stämningen även 
om alla var väl medvetna om att det är 
en extremt allvarlig situation vi befinner 
oss i och att alla handlingar och åtgärder 
är akuta. 

– Vi ska komma med färre pekpinnar 
som ökar människors skuld och klimat-
oro, istället ska vi komma med förund-
ran. Vi behöver mer förundran i samhäl-
let och där har vi som kyrka något att 
bidra med, säger Lisa Fröberg. 

Annika damirjian

Biffen, bilen, bostaden 
– och banken!

staffan lindberg, musiker, artist och koldioxidbantare, föreläste på inspirationsdagen 
för Kyrkornas globala vecka.
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plAnerA in KyrKornAs GloBAlA vecKA!
i november varje år finns en unik möjlighet att tillsammans gestalta evangeliet genom 
arbete för rättvisefrågor, både globalt och lokalt. temat för Globala veckan 2015 är:

Kyrkornas globala vecka  
15–22 november 2015
För mer information och beställning av material: 
www.globalaveckan.se 

sveriges kristna råd och svenska missionsrådet  
är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och  
arrangerar den tillsammans med: 

Diakonia 
Equmenia kyrkan 
Kristna Fredsrörelsen 
Life & Peace Institute 
PMU 
Sensus Studieförbund 
Studie förbundet Bilda 
Svenska kyrkan 
Svenska Kyrkans Unga 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer 
än tre jordklot om alla människor i världen 
skulle leva som vi i Sverige. 

– det är rika länder som sverige som stått för de 
största klimatutsläppen, säger maria Bäcklund som 
är koordinator för Kyrkornas globala vecka. det är 
också i de länderna kunskapen, tekniken och peng
arna finns som gör det möjligt att minska utsläp
pen. vi kan alla vara med i detta arbete, till exempel 
genom att höja vår röst gentemot politiker och 
kräva förändring. vi kan också påverka andra ge
nom att diskutera och dela med oss av vår kunskap 
och vi kan agera klimatsmart i vår vardag.

som kyrkor och organisationer tar vi hotet mot vår 
planet på allvar. utan att tappa mod eller hopp vill 
vi vara med och skapa en hållbar och rättvis värld. 
välkommen att delta i aktiviteter, gudstjänster och 
bön under Kyrkornas globala vecka!

JorD att lEva på
– mänsKliGA rättiGheter i KlimAtFörändrinGArnAs spår
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