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Kristna i Asien
ELSA fortsätter sitt varv runt jorden 
och har nu kommit till Asien. Här finns 
mängder av kristna, och i Kina världens 
snabbaste växande kyrka, men också 
stor förföljelse av kristna. Det inger 
både hopp och förskräckelse. Intervjun 
med Corazon Reyes från Filipinerna är 
mycket intressant eftersom hon, genom 
sitt arbete med Minsta myntets gemen-
skap, har en särskild inblick i kvinnornas 
situation i området. 

Förföljda kristna i världen
I skrivande stund är det fruktansvärda 
rapporter som kommer om förföljelse 
av kristna i olika krigsområden, särskilt 
Syrien och Irak. Stort engagemang och 
stöd behövs av kristna – och andra – 
runt omkring i världen. Sveriges kristna 
råd inbjuder till gudstjänster, förbön och 
praktiskt stöd på olika sätt. Läs mer på 
deras hemsida: www.skr.org 

EFECW Generalkonferens
I somras genomfördes den nionde gene-
ralkonferensen för EFECW, Ecumenical 
Forum of European Christian Women, 
under temat Born of a Woman – Christian 
Women called to be a creative energy. Då val-
des också en ny styrelse för organisationen. 
Den består av de tre nyvalda Co-Presidents 
(ordföranden, en från varje kyrkofamilj): 
Gabriele Kienesberger, katolik, Öster-
rike, Asya Railean, ortodox Moldavien, 
och Eva Guldanova, protestant (lutheran) 
Slovakien,. Övriga ledamöter i styrelsen 
är: Marijana Aizenkol, katolik, Serbien, 
Fiona Buchanan, presbyterian, Skottland, 
Sr Marianna Milde, katolik, Tyskland och 
Timea-Zsuzsanna Soos, reformert, Rumä-
nien. En artikel om konferensen kommer i 
nästa nummer av ELSA. 

Framsidan
Corazon Reyes från Filipinerna, gene-
ralsekreterare för Minsta myntets ge-
menskap, som intervjuas på sidorna 4-5. 
Foto: Annika Damirjian

Kyrkornas globala vecka  
– Torsdagar i svart
Kyrkornas globala vecka infaller 16–23 
november i år och har, liksom förra året, 
temat Helig fred – tro som fredsskapare. 
Inför och under Globala veckan genom-
förs en kampanj med start den 21 sep-
tember, den Internationella fredsdagen, 
då våldet mot kvinnor sätts i fokus på 
olika sätt. Bland annat kommer kam-
panjen ”Thursday in Black” (Torsdagar 
i svart) att dras igång. 

Kampanjens ursprung är mödrarna 
i Argentina på 1970-talet, de som pro-
testerade mot att deras söner och döttrar 
försvann, mördades, våldtogs och utsat-
tes för våld av militärens diktatur genom 
att klä sig i svart.

På 1980-talet anslöt sig Kyrkornas 
världsråd till kampanjen som en fredlig 
ickevåldsaktion mot våldet och ofreden 
som världens kvinnor drabbas av. Man 
vill särskilt sätta fokus på de situationer 
som uppstår i samband med krig och 
konflikter, och utmana grundorsakerna 
till våldet: strukturer och människors 
attityder. Kampanjen – och protesten – 
består i att man varje torsdag året runt 
klär sig i svart och bär en knapp med 
texten: En värld utan våld och våldtäkt. 
Det är en solidaritetshandling med alla 
kvinnor, men också män, som drabbas 

av våld. Sedan måste mer göras för att 
stoppa våldet, men det här är en bra 
början. 

På 1990-talet introducerade Sveri-
ges Ekumeniska Kvinnoråd kampanjen 
i Sverige, tillsammans med andra, och 
nu äntligen har den fått bred spridning.  
Både Equmeniakyrkan och Svenska kyr-
kan finns med i kampanjen, och nu blir 
den också en del av Kyrkornas globala 
vecka. I olika sociala medier, Facebook, 
Twitter etc, kommer kampanjen att dri-
vas. Var med du också!

Läs mer om kampanjen på 
www.globalaveckan.se Här 
kan du också beställa knap-
par!
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l e DA r e 

Annika Damirjian
generalsekreterare för sveriges ekumeniska kvinnoråd

Under våren blev det för många av oss en 
överraskning när i princip alla dagstid-
ningar, både kyrkliga och sekulära, bör-
jade skriva om att den mest förföljda re-
ligiösa gruppen i världen är den kristna. 
Jag tror nog att den allmänna föreställ-
ningen fortfarande var att kristna sna-
rare förföljer än förföljs, men där hade 
vi alla som trodde det fel. Föreningen 
Open Doors, som skriver på sin hemsida 
att de är ”i tjänst för världens förföljda 
kristna”, listar varje år hur många kristna 
som förföljs och i vilka länder som för-
följelsen är värst.

Man räknar med att 80 % av alla 
människor som förföljs på grund av sin 
religion är kristna, det betyder i siffror 
cirka 100 miljoner människor som är re-
gelrätt förföljda, vilket i sin tur betyder 
att mörkertalet är ännu större, ända upp 
mot 200 miljoner, enligt vissa beräk-
ningar. Många av dessa förföljda kristna 
lever i Asien, till exempel i Nordkorea, 
Kina, Pakistan, Burma och Indien. 

De främsta orsakerna till att kristna 
förföljs på grund av sin tro är att kris-
tendomen är den siffermässigt största 
religionen och växer kraftigt i vissa de-
lar av världen, vilket inte ses med blida 
ögon av omgivningen, och att så många 
kristna – till exempel katolska präster i 
Colombia – kämpar för de mänskliga 
rättigheterna, vilket inte uppskattas av 
regimer och religiösa extremister runt 
om i världen. 

Det är framför allt i länder där kristna 
är i minoritet som de drabbas av för-
följelse, men det är inte en strid mellan 
kristna och muslimer som många kan-

ske tror. Några av de värsta länderna 
för kristna att leva i är kommunistiska 
länder. Nordkorea toppar Open Doors 
lista. Där dödas tusentals kristna för sin 
tro varje år och de som inte dödas sätts 
i arbetsläger. Kina har systematiskt – 
mer eller mindre – förföljt kristna sedan 
1950-talet och gör så än idag även om 
det blivit lite bättre (läs Birgitta Larssons 
artikel sidan 6–7). 

Framför allt är förföljelsen som störst 
i länder där det finns en stark religiös 
extrem ism. De värsta attackerna på 
kristna under senare år har genomförts 
av militanta hinduer i Indien, där många 
kristna dödats, skadats och fått sina ka-
pell förstörda. Enligt organisationen 
Human Rights Watch är Pakistan ett av 
de farligaste länder för kristna att leva i, 
vilket beror på att förföljelsen är legiti-
merad av statsapparaten. Men det är 
inte bara i länder där kristendomen är 
i minoritet som förföljelsen och antalet 
döda är som störst, som redan nämnts 
är Colom bia ett land långt upp på Open 
Doors lista över länder där kristna drab-
bas, och det räknas som ett katolskt land. 

Det område i världen där den religiösa 
förföljelsen drabbar kristna som mest 
sträcker sig från östra och södra Asien 
över Mellanöstern och fram till norra 
och centrala Afrika. Det brukar kall-
las ”förföljelsens bälte”. Att förföljelsen 
är så stor i Asien beror bland annat på 
att 60 % av världens befolkning bor där, 
och sedan 1970-talet har antalet kristna 
i området tredubblats, vilket ses som ett 
hot av den omgivande majoritetsideolo-

gin (kommunism och extrema former av 
hinduism, buddism och islam), att jäm-
föra med Latinamerika och Afrika där 
kristendomen ”bara” fördubblats sedan 
1970-talet. 

Det finns cirka 260 miljoner kristna 
i Asien, de utgör endast cirka 6,5 % av 
befolkningen. Det enda land i Asien 
där kristna är i majoritet är Filippiner-
na, där de kristna utgör cirka 90 % av 
befolkningen, därefter kommer Syd-
korea (29  %), Indonesien (12 %) och  
Malaysia (9 %). I övriga Asien är 
siffrorna betydligt lägre, i till exem-
pel Kina utgör de kristna 3–4  %, 
I Indien 2,3 %, Burma 4 %,  
Pakistan 1,5 %, Nordkorea 1,7 %, men 
eftersom det är så stor befolkning i flera 
av dessa länder betyder de låga procent-
talen ändå miljontals människor i varje 
land. 

I skrivande stund befinner sig påven 
Franciskus i Asien på besök, det första 
påvebesöket på 15 år. Redan när Francis-
kus tillträdde meddelade han, att Asien 
stod högt på listan för ett besök. Det är 
ett område viktigt för kristna i allmän-
het och katoliker i synnerhet eftersom 
många av de kristna i Asien är katoliker 
(till exempel i Filippinerna). Påven bör-
jade sin rundtur i Asien med att besöka 
Sydkorea. Timmarna innan påvens plan 
skulle landa sköt Nordkorea en mängd 
raketer ut i havet som en markering mot 
besöket. 

Hotet mot alla kristna som drabbas 
av förföljelse för sin tros skull måste tas 
på allvar, oavsett vem det är som hotar 
och förföljer. 

 i Asien – och världen
Förföljda kristna
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Corazon Reyes från Filip-
pinerna är generalsekrete-
rare för Minsta Myntets 
Gemenskap (MMG). ELSA 
kontaktade henne och bad 
henne besvara några frågor 
om läget för kvinnor i Asien 
just nu.

Hurdan är situationen för (kristna) kvin-
nor i Asien just nu?
– Socialt, politiskt, ekonomiskt och 
kulturellt har kvinnors situation i Asien 
inte förbättrats. Kristna kvinnor sitter 
fast i sina vanliga sysslor som bestäms 
av kyrkans patriarkala struktur och lära. 
 Mycket återstår att göra för att femi-
nistiska tankar ska genomsyra och på-
verka medvetandet hos kristna kvinnor 
(och män) i kyrkbänkarna och förändra 
strukturer, undervisning, praxis och le-
darskap. Men det har skett en del fram-
steg här och där.

Hurdant är läget för de kristna? 
– Kristendomen sätts på prov i Asien: 
1. Genom tillväxten av nya religiösa 
rörelser som predikar ett ”framgångs-
evangelium” och vinner medlemmar från 
etablerade kyrkor och samfund till en 
mer konservativ falang. Den ekumeniska 
rörelsens program i fråga om fred, rätt-
visa och skapelsens integritet, inklusive 
mänskliga rättigheter och kvinnors och 
barns rättigheter, sätts därför på prov.
2. Genom den växande religiösa intole-
ransen gentemot minoritetsreligioner 
i länder som Indonesien, Pakistan, In-

dien och Sri Lanka. Kyrkor har bom-
bats, bränts och stängts av militanta 
eller extremistiska grupper. I Myanmar 
(Burma) införde regeringen religions-
frihetsrestriktioner för både kristna och 
muslimska grupper och ingrep mot bud-
distmunkar som tog upp orättvisor i sina 
predikningar. Det kan noteras att reli-

giös intolerans också drabbar muslimer 
i Sri Lanka. 
3. Religionen utnyttjas av dem som vill 
hålla fast vid makten, med samhällskon-
flikter som resultat.

Vilka andra problem finns det?
• Fattigdom! Globaliseringen har ytterli-
gare vidgat gapet mellan rika och fattiga.
• Miljökatastrofer och alltfler problem 
som hänger samman med klimatför-
ändringarna. Asien har drabbats av 
förskräckliga tyfoner: Yolanda i Filip-
pinerna, Neoguri i Japan i juli 2014, 
jordbävningar i Filippinerna 2013 och 
Japan 2014, inte långt från Fukushima-
katastrofen 2011. I maj 2014 drabbades 
Chiangrai i Thailand av en jordbävning 
som förstörde hundra skolor och skada-
de mer än 10 000 bostäder, tempel och 
sjukhus. Somrarna har blivit hetare och 
vintrarna kallare och översvämningar 
förstör färskvattnet.
• I Thailand ledde den politiska krisen 
till att militären tog makten i maj 2014 
och införde undantagstillstånd och ute-
gångsförbud i hela landet.

– Alla dessa problem försämrar kvin-
nornas redan svåra situation i de fattiga 
länderna i Asien. Många kvinnor lämnar 
sina familjer för att jobba i rikare länder 
i Asien eller andra delar av världen, en 
del ”frivilligt”, andra som offer för traf-
ficking (människohandel). Mitt i fat-
tigdomen finns även konsumismen, där 
billiga kinesiska produkter konkurrerar 
ut inhemska varor överallt.

Finns det några glädjeämnen?
• Indonesien har en stark organisa-
tion för kvinnliga pastorer med ett bra 

Hoppet lever  
bland kristna kvinnor i Asien

corazon reyes är generalsekreterare för 
minsta myntets gemenskap (mmG).

”Religionen ut-
nyttjas av dem 
som vill hålla fast 
vid makten, med 
samhällskonflik-
ter som resultat.”
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feminist teologiskt program för de ca 
1000–1200 medlemmarna. 
• Det finns kristna kvinnor som engage-
rar sig nationellt och regionalt för fred 
och rättvisa. Ett exempel är de koreanska 
kvinnorna i Korea Church Women Uni-
ted som engagerat sig mot kärnvapen. 
De koreanska kvinnorna gjorde också 
mycket som värdar för Kyrkornas världs-
råds senaste generalförsamling i Busan, 
även om de höll sig i bakgrunden.
• Fastän Asien är en region med många 
kulturer, religioner, ekonomiska skillna-
der, traditioner och språk, åtskilda av hav 
och oceaner, så har vi sedan 1958 haft 
en gemensam ekumenisk röst i Asian 
Church Women’s Conference (ACWC), 
som verkar för solidaritet mellan Asiens 
kvinnor. 
• Unga kvinnors engagemang i den eku-
meniska rörelsen är en trend i Asien, 
både nationellt och regionalt.

Vad händer inom feministteologin?
– På regional nivå har vi Asian Women’s 
Resource Centre for Culture and Theo-
logy (AWRC), som samlar kvinnor och 
kvinnoorganisationer i Asien som är 
teologiskt engagerade och intresserade. 
AWRC har de senaste åren publicerat 
fyra skrifter, baserade på workshops som 
bygger på en metodologi där alla delta-
gare medverkar:
• Introduction to Asian Feminist Theo-
logies: Modules on Asian Feminist 
Theologies Book 1 (Kuala Lumpur: 
AWRC; 2005)
• Telling Her Story: Introduction to an 
Asian Feminist Re-Reading of History: 
Modules on Asian Feminist Theologies   
Book 2 (KL: AWRC, 2007)
• Introduction to Asian Feminist Per-
spectives on Religions: Toward Interfaith 
Dialogue book 3 (KL: AWRC 2008)
• Leadership, Power, Authority: Intro-
duction to an Asian Feminist Leadership 
(Yogyakarta: AWRC 2013)

– AWRC ger också ut In God´s Image, 
en feministteologisk tidskrift som kom-
mer ut två gånger om året. Dess syfte är 
att främja asiatisk feministteologi och 
stimulera asiatiska kvinnor att uttrycka 
sina erfarenheter och sin tro. Den tjä-
nar som resurs och teologiskt inspira-

tionsmaterial för teologistuderande, i 
synnerhet kvinnor som är teologiskt en-
gagerade i sin vardag. Det finns länder 
där feministteologi fortfarande aktivt 
utövas, men inte många feministteolo-
ger sysslar med att skriva, speciellt inte 
på engelska.

Vilka nya kvinnliga teologer borde vi 
känna till?
• Dr Liza Lamis, Filippinerna. Hennes 
senaste artikel ger ett feministteologiskt 
perspektiv på turism i tredje världen 
och kan beställas från Wati Longchar, 
wlongchar@gmail.com. Där tar hon 
bland annat upp behandlingen av ”ko-
pinos”, barn till män, främst från Korea, 
som kommer som turister till Filippi-
nerna. Barnen överges av sina pappor 
vilket är en utmaning för kvinnorna i de 
koreanska kyrkorna. Förra året publice-
rades Asian Theological Handbook där 
Liza bidrog med en artikel som vidgade 
den ekumeniska rättviseagendan till att 
inkludera HBTQ-personer (HBTQ: ho-
mosexuell, bisexuell, transpersoner och 
queer). Om kvinnorna inom feminist-
teologin medvetet ställer sig på HBTQ-
folkets sida kommer feministteologin i 
Asien att breddas betydligt.
• Lizette Pearl G Tapia-Racquel lizta-
piaraquel@yahoo.com är diakon inom 
Metodistkyrkan i Filippinerna. Hon un-
dervisar i feministteologi och kontextu-
ell teologi, genderrättvisa och sexualitet 
vid Union Theological Seminary, i Filip-
pinerna. 

Finns det några kvinnliga kyrko ledare?
– Kyrkorna leds fortfarande mest av 
män. I Indien är en förändring på gång. 
Church of South India fick sin för-
sta kvinnliga biskop i september 2013 
och två lutherska kyrkor i Indien ordi-
nerade två kvinnor som biskopar vid 
samma tillfälle, ett steg på vägen mot 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
Guds tjänst. I Filippinerna utsågs Gloria  
Mapangdol till den första kvinnliga rek-
torn vid episkopala St Andrew’s Theolo-
gical Seminary, i juli 2014.

Vad händer inom ekumeniken?
– Asian Church Women’s Conference 
håller sin femtonde generalförsamling i 

oktober, i Filippinerna. Temat är ”För-
enade i Kristus bygger vi en värld som 
ger liv”. Den internationella styrelsen 
för Minsta myntets gemenskap (MMG) 
kommer att närvara och håller sitt års-
möte omedelbart efteråt. Samtidigt 
lanserar MMG en barnbok med titeln 
Shanti Means Peace (”Shanti betyder 
fred”).

Är MMG aktivt i alla länder i Asien?
– MMG är en del av kvinnoverksam-
heten i samtliga 19 medlemsländer i 
Asian Church Women’s Conference. 
De nationella delegaterna rapporterar 
till generalförsamlingen och inkluderar 
MMG i sina rapporter. Några länder, 
som Mongoliet och Nepal, är nya i den 
ekumeniska rörelsen och håller fortfa-
rande på och introducerar MMG. Några 
länder – Japan, Taiwan, Thailand, Indo-
nesien – stöder MMG genom att över-
sätta vår årsbroschyr Circle of Prayer till 
det egna språket. I en del länder har man 
insamling till MMG i samband med 
Världsböndagen i mars. Andra har den 
i samband med offerdagen för ACWC 
under hösten.

Tretton länder skickar regelbundet 
pengar till MMG. I några länder i Asien 
är MMG inte bara en kvinnoaktivitet 
utan en angelägenhet för hela den lokala 
församlingen.

intervju och översättning: ragni lantz

symbol för minsta myntets gemenskap 
(mmG). händer i bön bildar en lotus
blomma.

Minsta myntets 
gemenskap

”Fellowship of the Least Coin”
En global ekumenisk bönerörelse 

för kvinnor 
Idén är lika genial som enkel: kristna 
kvinnor i alla länder och samhällsskikt 
samlas till förbön för fred, rättvisa och 
försoning, samtidigt som de, likt den 
fattiga änkan i Lukas 21, offrar sitt 
minsta mynt som ett tecken på sin vilja 
att överlåta sig själva till Gud och Guds 
vilja för världen. 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
I Sverige administreras Minsta myntets 
gemenskap av Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd, SEK. Lokalt eller enskilt 
insamlade mynt sätts in årligen på SEK:
s pg-konto  60 22 22-2, helst före 1 juni, 
för vidare befordran till den interna-
tionella kommittén. Ange ”MMG” på 
talongen! 

För mer information och beställning av 
foldrar och sparbössor, kontakta 
SEK, Ekumeniska Centret, Box 14038, 
167 14 Bromma 
tel: 08-453 6804, e-post: sek@ekuc.se 
Se även SEK:s hemsida: www.sek-vbd.
se och FLC:s: www.flc.net.ph

Följande bön är en av dem som används i 
MMG-sammanhang:

Vår Gud och Skapare, 
vi kommer till dig för att tacka dig 

för livets alla goda gåvor. 
Vi är särskilt tacksamma för 

Minsta myntets gemenskap, som 
förenar oss i kärlek och försoning 

runt hela vår jord. 
Befria oss från tvivel och 

fördomar. 
Hjälp oss att leva i solidaritet med 

alla människor,
så att vi får del av givandets och 

mottagandets glädje.
Käre Gud, ta emot detta lilla 
mynt som ett kärleksbevis. 

Gör oss medvetna om de mirakel 
dessa mynt kan åstadkomma. 

Hjälp oss att behandla din 
skapelse med den kärlek som vi 
fått ta emot genom din Sons liv, 

död och uppståndelse.
I Jesu Kristi namn, 

AMEN.

MMG-symbolen skapades av Rayann 
Ma från Hongkong. Cirkeln av händer i 
bön formar en lotusblomma runt en liten 
plommonblomma.
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Foto: Birgitta larsson

Världens snabbast  
växande kyrka finns i Kina
Om det är sant måste det betraktas som ett mirakel. Under den period i Kinas moderna 
historia som har kallats kulturrevolutionen, 1966–76, förlorade omvärlden kontakt med 
den lilla grupp kristna som hade funnits där i början av 1960-talet och bedömningen var att 
den kristna kyrkan hade upphört att existera. Idag uppskattar vi antalet kristna i Kina till 
100 miljoner. 
En mycket kort sammanfattning av Kinas 
kyrkohistoria börjar redan på 600-talet 
med nestorianska munkar som vandrade 
in på Sidenvägen, eller på 1300-talet 
med katolska missionärer och i synner-
het på 1600-talet med en framgångsrik 
insats av en grupp jesuiter. Men känne-
tecknande för alla dessa initiativ var att 
de var beroende av den kinesiske kejsa-
rens välvilja och därför blev kortlivade 
när välviljan upphörde. Den moderna 
missionsrörelsen tog sin början i mit-
ten av 1800-talet, tyvärr inte på ett sär-
deles hedersamt sätt. Det var på grund 
av ett ensidigt fredsavtal som europeiska 
handelsmän tilläts att etablera sig i kust-
städerna och i deras följe kom missio-
närerna. I början av 1900-talet började 
flera svenska samfund arbete i olika delar 
av Kina. Arbetet var mest framgångsrikt 
inom utbildning och hälsovård. Men an-
talet kristna ökade mycket långsamt. Vid 
tiden för Maos maktövertagande 1948 
beräknas antalet protestantiska kristna 
vara endast en knapp miljon och katol-
ska kristna 3 miljoner.

 I och med den nya kommunistiska 
regimen förändrades situationen dras-
tiskt. Kyrkorna kritiserades för att vara 
för styrda och för beroende av stöd uti-
från. Alla band med väst måste kapas. 
En helt ny organisation lades på kyr-
kan: Tre-själv rörelsen. Kyrkan skulle 
vara självstyrande, självutbredande och 
självbärande. Alla tidigare samfund av-
skaffades och de flesta kyrkor stängdes. 
Prästutbildningen upphörde mer eller 
mindre.  

Men det skulle bli värre. Under kultur-
revolutionen förbjöds all religionsutöv-
ning, inte bara kristna gudstjänster. Offi-
ciell policy gentemot kyrkan var nu inte 

att omforma den utan att utplåna den. 
Rödgardisterna attackerade församlings-
byggnader och förstörde all kristen litte-
ratur de kom över. Eftersom ingen in-
stitutionaliserad kyrka existerade mellan 
1966 och 1978, växte den underjordiska 
kyrkan i form av små gemenskapsgrup-
per som opererade i det tysta. Att prak-
tisera sin tro i hemliga samlingar i hem-
men blev de kristnas främsta respons till 
statens radikala policy för kyrkans utplå-
ning. Under slutet av kulturrevolutio-
nen blev husförsamlingar allt vanligare. 
Kyrkan i Kina blev en kyrka utan biblar, 
kyrkobyggnader, vigda präster och sak-
rament. När kyrkan igen återuppstod 
med början 1979 visade det sig att an-
talet kristna hade ökat under förtrycket. 

Med de ekonomiska reformer och den 
öppna dörrens politik som den nye le-
daren Deng Xiaoping introducerade 
började de kyrkor som hade använts 
som fabriker eller sädesmagasin lämnas 
tillbaka till de kristna grupperna. Tre-
själv rörelsen återbildades och har alltse-
dan dess varit en paraplyorganisation, i 
första hand för kontakt med staten för 
de protestantiska samfund som lämnat 
sin konfessionella tillhörighet. I början 
av 1980-talet bildades dessutom Kinas 
kristna råd för samordning av teologisk 
utbildning, bibeltryckning och andra 
mera interna frågor. 

Den kyrka vi möter idag uppstod alltså 
ur askan för 30 år sedan. Sedan dess har 
den växt enormt. Under hela 1980-talet 
återöppnades 3–4 kyrkor varje vecka och 
ca 1 miljon människor (vuxna) döptes 
per år. Kyrkans största utmaning har va-
rit och är prästutbildning. Nu finns 18 
seminarier och bibelskolor och många 

”Varför växer  
kyrkan trots att 
den inte har några 
möjligheter att 
bedriva aktivite-
ter eller informera 
utanför kyrkans 
område; inga tid-
ningsannonser, 
inga radio- eller 
TV-gudstjänster?”

Den här kyrkan är ett exempel på hur en 
församling, oftast helt med egna medel, 
bygger sig en enorm kyrka för att ge den 
växande församlingen tak över huvudet 
och församlingslokaliteter för all möjlig 
verksamhet men mest för den stora 
gudstjänstfirande församlingen.
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av de större församlingarna driver egna 
bibelskolor lite i skymundan. 1985 bör-
jade tryckeriet i Nanjing att trycka biblar 
och psalmböcker. Förra året firades att 
antalet biblar uppgått till 100 miljoner.

Regimen i Kina har nog insett att det inte 
går att utrota religionerna i Kina och 
därför är det viktigt att kunna kontrol-
lera religionsutövningen. Det finns en 
statlig avdelning för religiösa frågor som 
kontrollerar och skyddar de fem offici-
ella religionerna, nämligen buddhism, 
taoism, islam, kristendom (protestan-
tisk) och katolicism. 1994 beslöts om re-
gistrering av all religiös verksamhet. För 
officiell registrering krävs att vissa krite-
rier uppfylls; viktigast är att det finns en 
ledare med tillfredställande utbildning. 
Många grupper har fortsatt att existera 
utan registrering, antingen för att de inte 
uppfyller kraven eller för att de inte ac-
cepterar att låta statens regler styra deras 
verksamhet. Det är dessa sk underjor-
diska grupper som ibland utsätts för för-
följelse; deras ledare fängslas och deras 
lokaler stängs eller förstörs.

Hur många kristna finns det då i Kina? 
Det är nästan omöjligt att svara på. Ten-
densen är att den officiella protestantiska 

kyrkan anger för låga siffror för att inte 
skrämma regimen med alltför snabb till-
växt. Tre-själv rörelsen uppgav för några 
år sedan 20–25 miljoner medlemmar. 
Då är inte barn och ungdomar under 18 
år inräknade, eftersom de inte får utsät-
tas för religiös påverkan, något som för-
samlingarna alltmera lyckas kringgå. Sta-
tistiken inkluderar inte heller det stora 
antal som kallas sökare och som mycket 
väl kan vara troende men som av olika 
anledningar ännu inte döpts. Kännare 
av de icke-registrerade protestantiska 
grupperna menar att de kan vara dub-
belt så många som de registrerade, men 
här är en exakt bedömning omöjlig. Det 
katolska förbundet uppger 12 miljoner 
medlemmar och inkluderar då också 
katolska kyrkans underjordiska del. En 
kvalificerad gissning av antalet kristna i 
Kina idag skulle vara 100 miljoner.

Varför växer kyrkan trots att den inte har 
några möjligheter att bedriva aktiviteter 
eller informera utanför kyrkans område; 
inga tidningsannonser, inga radio- eller 
TV-gudstjänster? Informationen sprids 
från mun till mun, till släkt och vänner 
och kyrkorna fylls. En viktig orsak till 
den ökande religiositeten (buddhismen 
ökar också) är det andliga vakuum som 

råder. Samhället är officiellt ateistiskt 
och kommunistiskt, men det har snabbt 
förlorat sin politiska ideologi och över-
gått till att vara ett superkapitalistiskt 
samhälle, där folket skall hållas på gott 
humör genom ökad konsumtion.

Ett gudstjänstbesök i Kina är alltid över-
väldigande, mest på grund av mängden 
av människor. Oftast är kyrkorummet 
fullt i god tid före gudstjänstens början 
och därefter fylls lokaler i angränsande 
annex eller ute på gården, där man kan 
följa gudstjänsten via högtalare eller TV-
monitorer. Men det byggs också nya sto-
ra kyrkor där tusentals människor ryms 
samtidigt och där byggnaden i sig är ett 
synligt vittnesbörd i stadsbilden.

Men på många håll är det fattiga för-
samlingar som inte ens har råd att avlöna 
sin pastor eller evangelist. Trots det, fylls 
bibelskolorna av människor som är be-
redda att arbeta som församlingsledare 
och predikanter utan lön, ofta vid sidan 
av att sköta sitt jordbruk eller annat ar-
bete. En majoritet av dessa är kvinnor!

Birgitta larsson,
Arbetade sex år i hongkong som  

lärare på lutheran theological seminary 
(1998–2004)

en bibelskolekurs i provinsen henan där en majoritet av studenterna är kvinnor som går på kursen för att sedan bli församlingsledare 
eller evangelister och arbeta oavlönat eller med mycket lite lön. Foto: Birgitta larsson
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Sedan militärkuppen 1962 var lan-
det stängt och isolerat från omvärlden. 
Stränga restriktioner rådde, kontrollen 
av besökare var rigorös och internatio-
nella kontakter var svåra att upprätt-
hålla. Efter studentupproret 1988 då 
flera tusen dödades och politiskt aktiva 
fängslades blev situationen än värre. Tu-
sentals flydde landet och symbolen för 
frihetskampen, Aung San Suu Kyi, sattes 
i fängelse och husarrest under många år.

År 2012 antog man en ny konstitu-
tion och anordnade demokratiska (?) 
val till ett nytt parlament. En försik-
tig utveckling mot demokrati startade. 
Åtkomsten till internet ökade och nya 
tidningar gavs ut. Regimen storsatsade 
på turism. Man anade en positiv för-
ändring. Men under den allra senaste 
tiden har man märkt att regimen har 
hårdnat, fler övergrepp har skett mot 
journalister och fortfarande sitter 
många politiska fångar i fängelse. När 
det nästa gång är val till parlamentet 
hoppas man dock att oppositionspar-

tiet National League of Democracy, 
NLD, ska få större makt, och stor för-
väntan är knuten till dess ledare, freds-
pristagaren Aung San Suu Kyi.

Burma är ett buddhistiskt land och en-
dast 4–5% är kristna. Under den svåra 
tiden var kyrkorna viktiga. Då var det en 
styrka att få mötas till gudstjänster även 
om friheten att samlas var begränsad. 
Pastorer och präster fick noga välja vad 
man sa i sina predikningar. Ibland kräv-
de de styrande i något område att man 
tog ned kyrkans kors och en del pastorer 
hindrades i sitt arbete. Burmas kristna 
befolkning är försiktiga i agerande och 
uttryck, eftersom det fortfarande sker 
övergrepp mot minoriteterna. I några av 
Burmas etniska stater är merparten av 
befolkningen kristna och där var och är 
det lättare för kyrkan att arbeta.

Under senare år har antalet kristna ökat 
i landet. De etablerade samfunden och 
kyrkorna är respekterade av regimen, 

medan man är mer skeptisk mot olika 
nyandliga rörelser. Vid min fråga var-
för inte kyrkoledarna var mer aktiva i 
kampen mot korruption, fattigdom och 
förtryck, svarade man att ”tyst diplomati 
och samtal är ofta bättre än publika ak-
tiviteter och officiella uttalanden”. Ett 
tecken på en hårdnande tillvaro är t ex 
att regimen just accepterat en lag som 
förbjuder proselytism, där även försök 
att omvända någon från buddism till 
kristendom leder till höga böter och 
fängelsestraff som följd.

Sveriges kristna råd, Teologiska hög-
skolan i Stockholm, Svenska kyrkan, de 
olika samfunden och kristna biståndsor-
ganisationer har kontakter med kyrkor 
och organisationer i Burma för stöd och 
ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Ge-
nom dessa kontakter har många socio-
ekonomiska utvecklingsprojekt kommit 
igång som bidrar till en positiv utveck-
ling i landet.

Sedan år 2001 har vi, min man Ivan 

Burma 
ett land på väg mot  
demokrati

Tåget tuffar sakta genom den mörka varma asiatiska natten. Man ser eldar brinna i små byar. 
Under de många uppehållen på stationerna trängs kvinnor med korgar fyllda av frukter, 
matknyten, dricka och annat som de hoppas sälja till resenärerna på tåget från Yangon till 
Mandalay. Jag reser i tredje klass och delar den smala träbänken med min burmesiske vän, 
rev WinTin. Runt omkring oss är det ett tjatter av pratglada kvinnor och barn och på golvet 
står korgar med höns och smågrisar. Vi är på väg till Baptistsamfundets jubileumskonferens i 
Pyin U Lwin. Året är 1976 och sen dess har Burma ”tagit mig fången”.
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och jag, en alldeles speciell relation till 
landet. Genom flyktingar från Burma 
blev vi involverade i ett biståndsprojekt. 
De hade bildat en organisation, CDRS 
(Chinland Development & Research 
Society) för att stödja folket i sitt hem-
land, Chin state, en av de etniska sta-
terna i västra Burma. 

Alla etniska stater vill bevara viss 
självbestämmanderätt och har därför 
varit inblandade i krig med militär-
regimen. Kriget har inneburit att män 
har tvångsrekryterats, kvinnor våld-
tagits, boskap dödats och ibland har 
byar bränts. Livsvillkoren var och är 
fortfarande svåra. Främst aktualiserade 
man behovet att ta hand om föräld-
ralösa barn. Utvecklingsprogrammet 
kom efter hand att omfatta placering av 
barn i fosterhem – så barnen fick god 
omvårdnad och möjlighet till skolgång 
– inkomstgenererande projekt, jord-
brukskooperativ där nya metoder och 
tekniker introducerades, högstadieun-
dervisning för flickor som måste ordnas 
i speciella studiecentra och yrkesutbild-
ning i sömnad för kvinnor. 

Större delen av befolkningen i Chin 
state är kristna, så därför blev i första 
hand kyrkorna våra samarbetspart-
ners. Sedan bildades kommittéer i varje 
”township” i Chin state med represen-
tanter för olika grupperingar i samhäl-
let. Eftersom det var förbjudet för ut-

länningar att besöka området så fick 
vi träffa våra samarbetspartners samt 
anordna kurser och seminarier utanför 
Chin state. Under utbildningstillfällena 
har fokus varit på kunskaper i adminis-
tration och redovisning av projekt, hälsa 
och hygien, barns behov och utveckling.  
Vi kunde också praktisera och förmedla 
kunskap om kvinnors delaktighet och 
demokratiska principer (mänskliga rät-
tigheter) både i hem och samhälle. 

Genom det här projektet, med eko-
nomiskt stöd från Radiohjälpen och 
Sida genom Forum Syd samt från för-
eningens medlemmar, har många män-
niskor i Chin state genom eget arbete 
och engagemang kunnat förbättra sina 
livsvillkor. 

Vid de många besöken i Burma har jag 
mött fantastiska kvinnor – vackra, starka 
och engagerade. Många alldeles vanliga 
kvinnor som strävar för en bättre fram-
tid för barn och familj.  En del är pas-
torer, musik- och ungdomsledare, andra 
ledamöter i styrelser för olika kristna 
organisationer. Myanmar Institute of 
Theology, MIT, har haft en enastående 
kvinnlig rektor, Dr Anna May Say Pa, 
och många av lärarna där är kvinnor. 

En av dessa är Esther Hkawn Nu. För 
nio år sen ingick hon i den grupp av stu-
denter från MIT som var i Sverige för 
studieutbyte med Teologiska högskolan 
Stockholm, THS. Under vistelsen här 
förstod hon på ett alldeles nytt sätt hur 
viktigt det är att kvinnor får utbildning 
och att kvinnor kan påverka samhällsut-
vecklingen. Samtidigt med lärartjänsten 
pluggar hon vidare för att doktorera. 
Hon har ett stort engagemang även i 
församling och kyrka och är ett viktigt 
föredöme för alla unga kvinnliga stu-
denter vid MIT. Vid mitt senaste besök 
förklarade hon att det är internationella 
kontakter och besök som stärker och in-
spirerar till fortsatt arbete för en positiv 
utveckling i Burma. 

Besöket 1976 – tänk vilka följder det 
fick!  

Agneta magnusson

Kriget har inneburit att 
män har tvångsrekry-
terats, kvinnor våldta-
gits, boskap dödats och 
ibland har byar bränts. 
Livsvillkoren var och 
är fortfarande svåra. 
Främst aktualiserade 
man behovet att ta hand 
om föräldralösa barn.

utbildning i mandalay arrangerat av cDrs, chinland Developement & research society. esther hkawn nu, en av lärarna på mit, 
myanmar institute of theology i Burma.

Foto: privat

Foto: privat



Under det temat samlades 90 kvinnor 
från 33 länder under Världsböndagens 
Europakonferens i Salzburg. Det gav oss 
oerhört mycket styrka, inspiration och 
nya kunskaper att tillbringa en vecka 
med så många intressanta kvinnor från 
så många länder. Glädjen i att få be, fira 
gudstjänst, ha bibelstudier och lyssna på 
intressanta föreläsningar och ha väldigt 
roligt på vägen, kommer att sitta i länge.

Från en vecka med intensivt program 
vill vi berätta om flera saker som läm-
nade starka intryck hos oss. På lördagen 
hade vi ett bibelstudium med professor 
Viola Raheb, född i Palestina och bosatt 
i Tyskland sedan många år. Hon utgick 
ifrån 2 Mosebok kapitel 2:5–10, histori-
en om hur Mose räddas från att drunkna 
i floden av faraos dotter. Raheb menade 
att faraos dotter är en förebild i sitt mod, 
eftersom hon vågade se verkligheten som 
den var, fyllas av medlidande och agera. 
Raheb utgick från det paradoxala, att det 
vatten Faraos dotter gick för att bli ren i, 
var samma vatten som var fullt av blod 
från de hebreiska pojkarna. Utifrån det 
drog hon parallellen till Europas rådan-

de situation, där Medelhavet på samma 
gång är en semesteridyll för välmående 
människor och ett dödsrum för alla de 
flyktingar som förgäves försöker ta sig 
till Fort Europa. 

Ur den parallellen målade hon upp 
fyra exempel av fara i Europa:

1) Fattigdom och avgränsning i Eu-
ropa som möts av stor likgiltighet.

2) Bristen på solidaritet inom Europa 
gentemot Grekland, Spanien, Italien och 
andra länder där människor inte får eko-
nomin att räcka till ett drägligt liv. Situa-
tionen i Ukraina visar också att Europa 
har blivit en farligare plats.

3) Fort Europa, där flyktingar dör för 
att det skulle vara straffbart att rädda dem.

4) Europas förhållande till länder i 
syd, att vår kontinent som är förhållan-

devis välmående minskar sitt bistånd till 
utvecklingsländer. Europa utmanövrerar 
också många utvecklingsländer genom 
att exportera produkter som hindrar 
små lokala producenter att ta sig in på 
marknaden.

Utifrån dessa allvarliga exempel upp-
muntrade Raheb oss genom att påminna 
om att modet hos faraos dotter finns som 
en källa i oss och kan leda till handlande 
och förvandling. Vi fick tid att fundera 
på vilka situationer vi har haft glädje av 
vårt mod och ombads skriva upp vilka 
egenskaper vi har som hjälpt oss att se, 
observera och agera. Detta fick vi skriva 
ned, och därefter byta lappar med varan-
dra, som en påminnelse om att vi som 
systrar i Europa hjälps åt i kampen för en 
rättvisare värld. Vi fick med oss en fråga 
som vi nu ger vidare: ”Hur vill vi leva 
med varandra”?

På fredagen fick vi besöka olika sociala 
institutioner. Karin valde att besöka ett 
boende för asylsökande som drivs av 
Caritas. Där bor 40 personer från olika 

världsböndagens europakonferens i salzburg 11–17 juni

”Lära av varandra – leva tillsammans”

Foto: svensla kyrkan

Den 6 maj skulle Margit Sahlin (1914-
2003) ha fyllt 100 år. Detta uppmärk-
sammades denna dag genom kransned-
läggning vid hennes grav, den Sahlinska 
familjegraven, på Uppsala Gamla kyrko-
gård och ett symposium under kvällen 
på Teologiska institutionen, Uppsala 
universitet. 

Margit Sahlin blev fil dr i romanska 
språk 1940 och teologie hedersdoktor 
vid Uppsala universitet 1978. Mest känd 
är hon sannolikt för att hon var en av 
de tre första kvinnorna som vigdes till 
präst i Svenska kyrkan, på Palmsönda-
gen 1960. Sahlin blev också Svenska 
kyrkans första kvinnliga kyrkoherde, när 
hon 1970 blev kyrkoherde i Engelbrekts 
församling i Stockholm. 

Under 1940-talet grundade hon stifts-
kvinnoråd runt om i Sverige samt dess 
paraplyorganisation Kyrkliga kvinnorå-
det (numera Kvinnor i Svenska kyrkan).  

Margit Sahlin utförde också en viktig 
gärning genom att 1950 grunda och 
sedan i decennier driva S:ta Katharina-
stiftelsen, en mötesplats för människor 
som vill samtala om frågor där teologi, 
samhällsliv och kulturliv möts. Hon var 
även författare till ett stort antal böcker 
om kristen tro och teologi. I allt detta 
utförde hon alltså under flera årtion-
den en viktig gärning som teolog, präst 
och kulturpersonlighet, alltid verksam 
där Svenska kyrkan söker vara verksam: 
bland människor och för människor 
som lever mitt i vårt moderna förän-
derliga samhälle. Mottot för hennes 
verksamhet och för den stiftelse hon ska-
pade är ”Radikalt inåt – radikalt utåt: att 
ständigt möta tidens frågor men alltid 
förankrad i bön, gudstjänstliv, nattvards-
firande”. Den sista kvällen i livet deltog 
hon i en programkväll på S:ta Kathari-
nastiftelsen, en diskussion om det s.k. 

”Jesusmanifestet” (som just då placerade 
Jesus och olika förståelser av honom i 
centrum för mediauppmärksamheten) 
och om Gunnel Vallquists artikel ”Trons 
mönstergossar”. 

Första punkten vid symposiet bar rub-
riken ”Med lärdom som arvedel”. Mar-
tin Rörby (syskonbarnbarn till Margit 
Sahlin, arkitekturhistoriker samt sekre-
terare i Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet) berättade om Margit Sahlins 
familj, uppväxt och bakgrund. Bilder ur 
familjealbumen lät oss få se flickan och 
den unga kvinnan Margit. Framförallt 

Margit Sahlin-symposiet i Uppsala 6 maj 2014
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länder. Karin pratade med en sikhisk fa-
milj från Afghanistan, som bor i Öster-
rike sedan drygt två år och som just fått 
avslag på ansökan om uppehållstillstånd. 
De har ännu inte gett upp hoppet om 
att få stanna och uttryckte stor tacksam-
het över att få bo i ett land, där deras två 
döttrar kan gå i skolan utan rädsla och 
där de kan utöva sin religion i trygghet. 

Professor Ulrike Bechmann höll ett starkt 
bibelstudium utifrån Joh 13:1–17 om 
hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter. I 
den kulturen var den egna manteln som 
en andra hud. Den visade alla andra vem 
du var. Jesus tog av sig sin egen mantel 
och gjorde sig själv till tjänare. Efteråt 
frågade han: ”Förstår ni vad jag har gjort 
med er”? Tjänande och mottagande går 
hand i hand. Att veta vad jag själv har 
tagit emot ger mig frimodighet att dela 
med mig till andra. Genom att låta nå-
gon annan tvätta mina fötter tillåter jag 
mig själv att bli älskad. Först när jag för-
står vad det är att vara älskad av Gud kan 
jag gå ut och tjäna andra. Detta fick vi 
också uppleva under en mycket praktisk 
gudstjänst. Den är skriven av kvinnorna 
i Bahamas kommitté för Världsbönda-
gen inför 6 mars 2015. En gudstjänst 
som tog på djupet i oss.

”Lära av varandra – leva tillsammans”

De österrikiska kvinnor som förberett europakonferens i salzburg, iklädda österrikiska 
folkdräkter.

levandegjorde han den familj, det so-
ciala arv och den intellektuella tradition 
Margit Sahlin föddes in i och växte upp 
i. Farfadern var Carl-Yngve Sahlin, rek-
tor för Uppsala Universitet 1877–1889, 
professor i praktisk filosofi. Hennes far, 
Enar Sahlin, var docent i filosofi och 
modern Rigmor Sahlin var lärare och 
flera av syskonen gjorde också de bety-
dande insatser på olika områden. Martin 
Rörby gjorde tydligt för oss hur Margit 
Sahlin växte upp i en familj med starka 
intellektuella och kulturella engagemang 
och förvaltade det arvet på sitt eget sätt. 
Det var tydligt en familj där det var nor-
malt att man hade stora projekt och var 
starkt övertygad om att det man verkli-
gen vill kan man också genomföra. Hon 
föddes som kvinna, vilket gjorde att hon 
mötte mycket motstånd och diskrimine-
ring, men hon föddes också in i en familj 
med stora resurser och privilegier. 

Andra punkten på symposiet bar rub-
riken ”Margit Sahlin föregångare, pion-

jär eller trojansk häst?” Under den rub-
riken talade tre kvinnor om vad Margit 
Sahlin betydde och hur hennes gärning 
och person har värderats och kan värde-
ras. Ami Lönnroth, författare och jour-
nalist, lyfte fram Margit Sahlins dialog 
med andligt sökande människor samt 
hur hon verkade där samhälle, kultur-
liv och kyrka möts. Kajsa Wejryd, vice 
gymnasiechef i Uppsala kommun samt 
tidigare ordförande i Kvinnor i Svenska 
kyrkan (1995–2003), talade om Margit 
Sahlins betydelse för kvinnoråden och 
därmed för kvinnoorganisationerna i 
Svenska kyrkan samt hennes internatio-
nella nätverk. Annika Borg, teol dr, präst 
och författare, talade om Margit Sahlins 
teologi och hennes betydelse som teo-
log, med utgångspunkt i Sahlins bok Ett 
samtal om Gud och kyrkan (1997). Detta 
övergick i en tredje punkt, ett samtal 
mellan Annika Borg, Ami Lönnroth, 
Martin Rörby och Kajsa Wejryd kring 
”Finns det någon evigt aktuell fråga?” 

där fokus försköts från det förflutna till 
nuet. 

På så sätt högtidlighölls Margit Sah-
lins 100-årsdag på ett sätt som jag är 
övertygad om var henne värdigt. Vi fick 
göra tillbakablickar och vi fick sätta hen-
nes liv, person och gärning i centrum 
för en stund, innan vi alla gick vidare 
till våra sammanhang och de liv vi lever 
nu. Vi fick föra samtal om det förflutna 
som öppnade för nuets utmaningar, för 
framtiden. 

hanna stenström
vill du läsa mer?
nordlander, elisabeth Margit Sahlin:på 
väg mot verklighet skellefteå : Artos & 
norma , 2010
(i denna bok har elisabeth nordlander 
sammanställt ett urval ur margit sahlins 
dagböcker. )
margit sahlins egna böcker går att söka 
på bibliotek. 

Vi fick även information om Bahamas 
och Världsböndagens kommitté där. Ba-
hamas är långt ifrån bara den idyll som 
resekatalogerna målar upp. Rosa strän-
der, turkost vatten och flamingos är ett 
faktum. Så är också fattigdomen som 
drabbar kvinnor, barn och flyktingar 
extra hårt. Andra stora problem är brist 
på mänskliga rättigheter (t ex är våld i 
hemmet inte straffbart), HIV/aids och 
bröstcancer.

Gemenskapen och alla goda skratt hjäl-
per oss att bära allvaret och ansvaret 

som vi tar med från Europakonferensen 
i Salzburg. Dessutom fick vi med oss 
många för oss nya sånger, varav vi hop-
pas få sjunga denna på Världsböndagen 
2015:

”Sister carry on, sister carry on. It may be 
rocky and it may be rough, but sister carry 
on. Stand in solidarity, stand in solidarity. 
Together bring a brand new day, stand in 
solidarity.”

Karin Öhagen och marita Wahlström
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Nordiskt Forum samlade omkring 20 000 
personer i Malmö 12–15 juni. En upp-
sjö av parallella seminarier av och med 
namnkunniga kvinnor inbjöd till nya er-
farenheter, kunskap och engagemang.

Andrum behövdes! I andaktsrummet 
”Mirjam” fanns SEK och Kvinnor i 
Svenska kyrkan tillhands med lugn och 
ro, en kopp kaffe, möjlighet till samtal. 
Många tankar och existentiella frågor 
rörs upp under dessa intensiva dagar, 
och det känns tryggt att finna trons re-
presentanter på plats. 

”Källor till liv”, en nordisk ekumenisk 
kvinnogudstjänst, ägde rum i S:t Johan-
nes kyrka med medverkan av nordiska 
biskopar, präster, pastorer och lekkvin-
nor. Predikade gjorde Helen Friberg, 
Equmeniakyrkan. Nordisk Ekumenisk 
Kvinnokommitté, Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd och Svenska kyrkan arrang-
erade intressanta seminarier till exempel 
om feministteologi, om Visioner för 
framtiden – erfarenheter från historien, 
Kvinnor och ledarskap, med mera. 

Operation 1325 framträdde tillsammans 
med bland andra nordiska kollegerna 

Forum 1325 Norway, 1325 Network 
Finland och IKFF Denmark, i flera se-
minarier om Kvinnor, fred och säkerhet. 
I panelen medverkade bland andra Maj 
Britt Theorin, Sverige, Marianne Laxén, 
IKFF Finland, Mariann Murvoll från 
norska utrikesdepartementet, Lis Garval 
minister i genderfrågor, Danmark.  Man 
presenterade en översikt av hur långt 
man hunnit med sina nationella hand-
lingsplaner och insåg att det fanns mer 
att göra. Kvinnor måste ha ekonomiska 
möjligheter att delta fullt ut i arbetet, 
jämlikhet bör inkluderas i budgeten. 
Om planerna inte är bra för kvinnor är 
de inte bra, och nationella handlingspla-
nerna förblir bara papper. Det nödvän-
diga fredsarbetet bör ske innan konflik-
ter bryter ut. Kvinnor ses vanligen och 
nästan enbart som offer, men männen 
måste lämna plats åt kvinnor vid för-
handlingsborden. Det handlar inte om 
gender, det handlar om nationers säker-
het. Vem planerar vapenförsäljningen?  

Cynthia Enloe, professor i politik från 
USA, medverkade i flera intressanta se-
minarier om fredsfrågor och militarism. 
Patriarkatet upprätthåller militarismen, 
menar Enloe, militarism finns som sköld 

och skydd mot rädsla. Den bygger på 
våld och kontroll, och inger en falsk 
känsla av trygghet, ett väpnat försvar 
framstår som något att lita på. Militären 
gör något konkret, den bygger ett försvar 
som är lätt att se, lätt att ta till sig. Så 
starkt lyser de blå dunsterna att många är 
alltför redo att, trots misslyckande efter 
misslyckande tills hela länder ligger i rui-
ner, ändå fortsätta att tro på vapenmakt. 

Cynthia Enloe framhåller att fredsrö-
relsen bör visa på ickemilitära lösningar, 
synliggöra alla fredliga metoder och stra-
tegier som finns att hantera konflikter. 
Viktigt är att börja tidigt! Fascistiska idé-
er uppkommer och sprids där otrygghet 
råder, och fiendebilder tillåts härja fritt. 
I dagens Europa ökar fascistiska grupper, 
även i Sverige råkar vi ut för att den ena 
eller andra gruppen utmålas som ”fien-
der”. Men, säger Cynthis Enloe, vi måste 
visa att det finns andra sätt att vara män-
niska, och ha visioner om ett annat sam-
hälle, där vänskap och förtroende utgör 
grunden. 

ragnhild Greek

rApport Från norDisKt Forum i mAlmÖ

Nordiskt Forum

Foto: A
nnika D

am
irjian

Biskopspanelen som deltog i ett samtal under konferensen. läs mer om biskoparnas 
deltagande i konferensen i nästa nummer av elsA.

Diana eliason och Annika Damirjian 
deltog stolt i tåget genom malmö under 
konferensens sista kväll. 

Foto: ragni lantz
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De millenniemål som världen är längst 
ifrån att nå handlar om kvinnor och jäm-
ställdhet. Runt om i världen relativiseras 
och inskränks kvinnors rättigheter med 
hänvisning till traditioner, religioner och 
kulturer. Kvinnorörelsen har vuxit fram 
genom att kvinnor reagerat mot orättvi-
sor och agerat mot förtryck.

Handlingsplanen från Peking, 1995, 
ställer tydliga krav som de nordiska 
länderna fortfarande inte lever upp till. 
Avgörande brister finns på områden som 
mäns våld mot kvinnor, arbetsmarknad 
och lika lön, kvinnors ekonomiska själv-
ständighet, omsorgsarbetets organisering 
och fördelning samt kvinnors inflytande 
och makt.

Handlingsplanen från Peking stäl-

ler krav på kvinnors aktiva medverkan i 
konfliktlösning på beslutsfattande nivå. 
Handlingsplanen manar till ickevåld 
och främjande av en fredskultur. De 
nordiska regeringarna främjar kvinnors 
deltagande i fredsprocesser i linje med 
Säkerhetsrådets resolution 1325, men i 
verkligheten är kvinnor fortsatt uteslut-
na från formella fredsförhandlingar och 
beslutsprocesser. 

Kvinnor och flickor är i hög grad ut-
satta för sexuellt våld under krig. För-

övarna undslipper oftast straff, trots att 
internationella samfundet ser det som 
en cynisk stridstaktik – krigsmord, och 
i vissa fall folkmord. Våld riktat mot 
kvinnor i krigstid reflekterar en generell 
våldskultur. Vi måste omdefiniera håll-
bar fred som närvaro av rättvisa, säker-
het och jämlikhet i stället för frånvaro av 
krig.

slutdokumentet från nordiskt  
Forum formulerar krav och 
konkreta förslag till de nor
diska regeringarna och politi
kerna kopplade till framtidens 
jämställd hetspolitik, med syfte 
att stärka den nordiska kvinno
rörelsens organisering samt 
vidare utveckla internationella 
perspektiv och engagemang.

Vi kräver
– att de nordiska länderna säkerställer 
kvinnors lika representation på besluts-
fattande nivå i samtliga fredsprocesser. 
– att de nordiska regeringarna öronmär-
ker ekonomiska resurser för att revidera 
och stärka sina handlingsplaner för reso-
lution 1325.
– att de nordiska regeringarna minskar 
sina militärutgifter, slutar sälja vapen 
som i hög utsträckning drabbar kvinnor 
och barn, tillsätter nedrustningsambas-
sadörer och förstärker sitt aktiva arbete 
med att avskaffa kärnvapen

Vi kräver 
– att de nordiska ländernas statsbudgetar 
och kommunala och regionala budgetar 
jämställdhetsintegreras så att könsper-
spektivet synliggörs i ekonomiska un-
derlag och beslut, 
– att nordiska myndigheter främjar 
kvinnors ekonomiska självständighet 
och rättigheter, 
– att nordiska regeringar konkretiserar 
och följer upp arbetet för att minska 
inkomstskillnader mellan kvinnor och 
män,
– att obetalt omsorgsarbete synliggörs 
och återspeglas i ekonomiska modeller 
och beaktas i samhällsplanering.

Vi kräver 
– att kvinnoorganisationer i större grad 
inkluderas i långsiktigt arbete för hållbar 
utveckling både på lokal och global nivå,
– att kvinnoorganisationer och nätverk 
ges ekonomiska och samhälleliga möj-
ligheter att delta i politisk beredning på 
lokal, nationell och internationell nivå.

Mer om Nordiskt Forum i nästa 
nummer av ELSA!

ur slutdokumentet från nordiskt Forum, kort sammanfattning av ragnhild Greek

Foto: A
nnika D

am
irjian

Konferensen nordiskt forum är en förlängning av För
enta nationernas kvinnokonferens i Beijing 1995. Då 
antogs en handlingsplan, nu vill vi se den förverkligas.
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När jag besökt Centrum för teologi och 
religionsvetenskap vid Lunds universitet 
har jag flera gånger stannat till vid en 
vägg där orden ”Doing theology” – ”att 
göra teologi” – står väl synliga. Under de 
orden har jag då sett en vägg klädd med 
fotografier, och kanske också äldre bilder 
gjorda med andra tekniker. Alla ansikten 
som mött mig har varit mäns ansikten. 
De som gjort, skapat, formulerat teo-
logi är här alla män. Jag har förstått att 
detta är porträtt av teologiprofessorer vid 
Lunds universitet genom tiderna. Jag är 
ganska säker på att denna monumentala 
vägg av män samlade under rubriken 
”Doing theology” skapades av männi-
skor som både ville berätta om verklig-
heten och protestera mot den genom att 
göra teologins mansdominans så tydlig. 

Men mansdominansen är inte längre 
helt kompakt. En av dem som bröt domi-
nansen var Catharina Stenqvist, professor 
i religionsfilosofi vid Centrum för teologi 
och religionsvetenskap vid Lunds univer-
sitet sedan 2001. I våras, 5 maj 2014, dog 
Catharina Stenqvist efter en kort tids can-
cersjukdom i en ålder av 63 år. 

Catharina Stenqvist studerade teo-
logi i Lund, blev teologie kandidat vid 
Lunds universitet 1975 och prästvigdes 
1977. Hon kom dock inte att arbeta 
som präst annat än korta perioder utan 
fortsatte med forskarstudier i religions-
filosofi och blev teologie doktor 1984. 
Avhandlingen bär titeln Simone Weil: om 
livets tragik – och dess skönhet.  Simone 
Weil (1909-1943) var en fransk filosof 
och mystiker, av judisk börd men med 
en samhällsengagerad religiositet som 
har beskrivits som ”icke-konfessionell”, 
alltså inte bunden vid en viss religiös 
tradition eller organisation. Catharina 
Stenqvist berättar om sitt eget liv och 
sin tro i Boel Hössjer Sundman (red) Du 
ska bli präst (2008) och säger då, att hon 
idag inte skulle kunna arbeta som präst 
då hon inte skulle kunna representera 
en lära. Hon delade uppenbart mycket 
med dem hon valde att ägna sin forsk-
ning åt: en djup och engagerad tro men 
också detta att inte vilja representera en 
viss lära.   

Sin yrkesverksamhet hade Catharina 
Stenqvist främst vid Lunds universitet: 
som doktorand, universitetslektor och 
sedan professor i religionsfilosofi.  Hon 
började sina studier i en tid när genus-

perspektiv inte fått genomslag och när 
de som ”gjorde teologi” självklart var 
vita kristna män. När hon dog hade hon 
varit delaktig i att förändra detta genom 
att vara professor i ett av hävd mansdo-
minerat ämne, genom undervisning och 
handledning, genom att integrera genus-
perspektiv i forskning och undervisning, 
genom att forska kring Simone Weil, en 
kvinna som verkade utanför både aka-
demiska och religiösa institutioner. Ca-
tharina Stenqvist har själv skrivit om de 
förändringar hon fått uppleva och själv 
varit med om att åstadkomma i teolo-
gisk forskning och utbildning i ”Möte” 
(se nedan).  

I avhandlingen och i senare arbeten 
studerade Catharina Stenqvist alltså 
återkommande mystik och mystiker: Si-
mone Weil men också Thomas Merton. 
Dessa mystiker vände sig i sin tro inåt 
men också utåt, och förenade en djup 
andlighet som inte passar in i tydliga for-
mer med ett starkt samhällsengagemang. 
För Catharina Stenqvist stod också de 
stora mänskliga grundfrågorna i cen-
trum: hur vi kan förstå och förhålla oss 
till livets gränssituationer, till födelse och 
död. Hon har själv skrivit om hur det 
för henne var viktigt att forskaren inte 
ägnade sig åt abstrakta ämnen på dis-
tans, utan lät sin egen person finnas med 
i forskningen och arbetade med frågor 
som engagerade henne själv också på ett 
djupare mänskligt plan samt var allmän-
mänskliga (Stenqvist ”Möte”). 

I de minnesord som hennes kollegor 
skrev efter hennes död berättar de med 
värme om Catharina. Jag ger här plats åt 
deras ord, som också stämmer med mina 

minnen av Catharina Stenqvist från de 
sammanhang där jag haft förmånen att 
möta henne och ha vissa korta perioder 
av samarbete: 
”Det akademiska sammanhanget känne-
tecknas av konkurrens och prestigetän-
kande, Catharina stod dock för det rakt 
motsatta. I ord och handling gjorde hon 
oerhört mycket för att lyfta fram och 
hjälpa andra, särskilt de doktorander 
hon så framgångsrikt handledde. Hen-
nes eget tänkande utmärktes inte bara 
av en mycket stor mognad, ämneskun-
skap och skärpa utan också av en sällsynt 
prestigelöshet och intellektuell ärlighet.” 
(Minnesord i DN 13 juni 2014 av Erica 
Appelros och Thord Svensson). 

I dödsannonsen stod orden ur 1 Kor 
13 ”Störst av allt är kärleken.” Själv vill 
jag till Catharinas minne citera ett annat 
stycke ur samma kapitel, som ett ord av 
hopp för henne och för oss alla: ”Ännu 
ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se 
ansikte mot ansikte. Ännu är min kun-
skap begränsad; då skall den bli fullstän-
dig som Guds kunskap om mig.”

hanna stenström 
vill du läsa mer? 
catharina stenqvist Simone Weil: om livets 
tragik – och dess skönhet, stockholm: 
proprius, 1984 
catharina stenqvist Förundran och 
förändring. Mystikens teori och livssyn. 
Delsbo: åsak, 1994
catharina stenqvist Nu - är verklig: 
Thomas Merton och kontemplativa erfa-
renheter, tollarp: studiekamraten, 1996
catharina stenqvist ”möte” i lena edlund 
med flera (red) Motståndets möjligheter. 
Filosofiska repliker till eberhard herrman, 
skellefteå: norma, 2011, s 283–297
catharina stenqvist ”thomas merton  en 
radikal mystiker” i hanna stenström & 
susanne olsson (red) Levande ord. Tolk-
ningar av abrahamitiska källtexter. lund: 
studentlitteratur, 2011 s 210–239
”vem tusan kan den här guden vara? 
catharina stenqvist prästvigd 1977” i 
Boel hössjer sundman (red) Du ska bli 
präst: livsberättelser 50 år efter kyrkomö-
tets beslut, stockholm: verbum, 2008, 
83–90

till minne av catharina stenqvist

Foto: W
ikipedia
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Några minnesord, som innehåller delar av 
griftetalet, för Elisabeth Djurle Olander:
En marsdag i år hölls begravningsguds-
tjänsten för Elisabeth i Spånga kyrka. 
Hon var, som känt, en av de tre första 
prästvigda kvinnorna i Svenska Kyrkan. 
För mig, som för många andra, var hon 
en god kollega och arbetskamrat. Här 
vid altaret i Spånga kyrka hade hon 
tjänstgjort så många gånger. I min hand 
höll jag en liten fågel, en liten gråsparv i 
lera. Den fick jag av Elisabeth för många 
år sedan med en hälsning ur Psaltaren 
84:4 ”Sparven har funnit ett hus och 
svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga 
sina ungar: Dina altaren, Herre Sebaot, 
min konung och min Gud.” Psaltarpsal-
men slutar med orden ”salig är den män-
niska som förtröstar på dig.”

Sparven är en vanlig fågel, en som håller 
sig till samma plats, nära människor och 
bebyggelse. Svalan däremot är den ståt-
liga, svartvita flyttfågeln som rör sig över 
halva jordklotet. Jag vet inte om psal-
misten eller Elisabeth tänkte på detta, 
hur olika dessa fåglar är. Både sparven 
och svalan har funnit en skyddad plats 
vid Herrens altare, för sig och sina ung-
ar. Även som präst kan man få röra sig 
i väldigt olika miljöer och världar. Fåg-
lar – och människor – behöver ett fäste i 
livet, som kan innehålla så mycket. Det 
finns tider av lovsång och stunder av bön 
om förbarmande, det som vi på kyrkans 
språk kallar Gloria och Kyrie. Vi sjöng 
den psalm Elisabeth själv valt, nr 596 
”Du gav mig o Herre en teg av din jord”.  
Psalmen för tankarna till vad hon berät-
tat om barndomens besök i Skåne, där 
far- och morföräldrarna brukade jorden 
och där mormors nötta bibel låg på nat-
tygsbordet. ”Tegen” i Elisabeths liv kom 
att vara den mark hon själv fick röja som 
kvinna och präst och all nyröjd mark 
de stockholmsförorter där hon hade sin 
tjänst. 

Hon har själv i olika sammanhang berät-
tat om sin väg och sin bakgrund. Som 
barn satt hon ibland med familjen un-
der de höga, ljusa valven i Sofiakyrkan 
i Jönköping. Någonstans där började 
en tro växa fram, en tro som under åren 
mognade och blev till en kallelse. Den 

Jesus hon hört om i söndagsskolan, han 
som också satt ner mitt i vardagen i ett 
hem hos Marta och Maria, som diskute-
rade livet och teologi med kvinnan vid 
Sykars brunn, som sände en Maria att 
tala om för de andra lärjungarna att han 
uppstått, samme Jesus skulle se till att vi 
får speciella uppgifter i livet. Nya dörrar 
öppnades efter hand, även för kvinnor. 

Så kom Elisabeth att bli pionjären, 
som med tillit till den som kallat henne, 
frimodig och stark på sitt lågmälda sätt, 
Palmsöndagen 1960, sändes ut i präst-
tjänst från högaltaret i Storkyrkan.  De 
många olika uppgifterna i tjänsten och 
så småningom i familjen kom emel-
lertid att engagera henne mer än upp-
märksamheten från massmedia. Punden 
Elisabeth skulle få att förvalta var både 
att vara präst i Kristi kyrka och att leva 
med dem hon älskade i en alldeles egen 
familj. 

Diskussionen om prästvigning av kvin-
nor fortsatte. Elisabeth förenade öd-
mjukhet med en visshet om sin kallelse, 
medveten om att man som vägröjare all-
tid måste göra sitt bästa. Många försam-
lingsbor minns Elisabeth som en vänlig 
och lyhörd präst, som noga förberedde 

sig inför olika uppdrag och möten med 
människor.  Hon var en trygg, pålitlig 
och omtänksam kollega. Vi vet också 
att hon kunde säga ifrån på skarpen när 
hon tyckte att något var fel eller inte var 
tillräckligt genomtänkt. Som kontrakts-
prost erbjöd hon oss präster möjlighet 
till fortbildning och fördjupning.

Hon ville också att vi som var kvin-
nor i prästtjänst skulle stötta varandra. I 
ett liv som präst skall så många sidor av 
livet förenas. Detta visste hon av egen er-
farenhet. När hon drabbades av sjukdo-
men alzheimer som långsamt förändrade 
henne kände många av oss en osäkerhet. 
Tillsammans med sin familj fick Elisa-
beth ännu uppleva många goda ögon-
blick. Jag hoppas innerligt att Elisabeth 
där hon var den allra sista tiden blev 
bemött med samma värme och respekt 
som hon själv visade gamla och sjuka

Vid korset längst framme i kyrkan står 
en man och en kvinna, Johannes och 
Maria, i sorg.  Vi har hört att Jesus den 
gången från korset på Golgata uppma-
nar dem att se varandra, ta hand om var-
andra. Här i Spånga kyrka har Elisabeth 
fått vara med människor i ögonblick av 
den största glädje och i stunder av dju-
paste sorg. Här intill korset har hon så 
många gånger sjungit både Lovsången 
och Herre förbarma dig. Vi var den här 
dagen samlade i Spånga kyrka med alla 
minnen och tankar, med vår tacksam-
het och vår saknad. Jag tror att Elisabeth 
genom sitt sätt att vara präst har röjt 
mycken mark för oss kvinnor i kyrkan 
och för en kyrka där män och kvinnor 
kan tjänstgöra sida vid sida. I förtröstan 
på den Gud som ger liv, som är med oss 
alla dagar och som berett en plats för oss 
när vårt liv här är avslutat, har vi nu fått 
överlämna Elisabeth i Guds händer.

mona Westerlund lindberg, 
sjukhuspräst vid Karolinska sjukhuset i 

solna, f d komminister i spånga 

vill du läsa mer? lina sjöberg ”närhet 
och glädje. elisabeth Djurle olander, 
prästvigd 19600” i Boel hössjer sundman 
(red) Du ska bli präst: livsberättelser 50 
år efter kyrkomötets beslut, stockholm: 
verbum, 2008 s 21–28

Foto: privat

”Sparven har funnit 
ett hus och svalan 
ett bo åt sig, där 
hon kan lägga sina  
ungar: Dina altaren,  
Herre Sebaot, min 
konung och min 
Gud.”

till minne av elisabeth Djurle olander
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Intervju med Elsa Cedergren, Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråds initiativtagare.

Det har ryktats om att Du har varit på ga-
lamiddag. I vilket sammanhang var det?
– Ja, det stämmer. I mitten av maj var jag 
inbjuden till Meissen i östra Tyskland på 
en galamiddag för att fira kvinnor i den 
pågående reformationen.

Den pågående reformationen?
– Ja, tro inte att reformationen var något 
som hände en gång för alla på 1500-ta-
let. Den pågår fortfarande. Vi är många 
som har reformerat kyrkan. Du är kan-
ske en av dem?

Nja, det vet jag inte. Jag skulle önska att 
det vore så.
– Det blir oftast tydligast efter ens död. 
Jag tror det var därför de flesta av oss på 
galamiddagen redan var på andra sidan 
horisonten så att säga.

Ok, men vad var det för sammanhang? 
Vem hade bjudit Dig?
– Det var Lutherska Världsförbundets 

En kvinna i den pågående  
reformationen

europeiska kvinnosektion WICA (Wo-
men in Chuch and Society) som bjöd in 
till en konferens med temat ”Women in 
the ongoing reformation”. De bjuder in 
till en konferens vartannat år och med 
tanke på att reformationsjubileet snart 
närmar sig hade de valt det här temat. 
Så vi var ett trettiotal kvinnor från olika 
länder i Europa som samlades.

Och varför var just Du inbjuden?
– Med risk för att verka högmodig, så 
tror jag att det beror på att jag har varit 
med om att reformera Martin Luther, el-
ler rättare sagt om att reformera Luthers 
tankar kring kallelseläran.

Berätta!
– Jag är ju uppvuxen i en familj där den 
lutherska kallelseläran var väldigt allena-
rådande, d v s i min familj var det själv-
klart att det bara var i hemmet som en 
kvinna kunde förverkliga sin kallelse. De 
två andra arenorna, samhället och kyr-
kan var enbart förbehållna mannen, pre-
cis som Luther menade. För min mor var 
det naturligt att underordna sig sin man. 

Under min uppväxt och framförallt se-
dan jag blev vuxen började jag ifrågasätta 
detta. Min önskan var att reformera den 
lutherska kallelseläran, så att även sam-
hället och kyrkan skulle bli arenor där 
kvinnor kunde leva ut sin kallelse. Jag 
såg att det var svårt att göra det i kyrk-
liga sammanhang, men tänkte att det 
kanske skulle vara möjligt att öppna den 
samhälleliga arenan för kvinnor. Och jag 
hoppades att det i förlängningen skulle 

Jag heter inte Miriam
Majgull Axelsson
Brombergs bokförlag, 2014

Det bränner bakom ögonlocken när jag 
läser. Jag känner hennes rädsla. Jag kän-
ner tystnaden och rädslan, hur hon gör 
när hon glömmer. När hon gömmer det 
fasansfulla i stängda skåp.

Ja, det bränner bakom ögonlocken 
när jag tänker på vad som händer i vårt 
land nu. Jag tänker på främlingsfientlig-
heten som växer i Europa och i Sverige, 
jag tänker på människor som tycker 
att ett folk har mer rätt till trygghet än 
andra. Människor som tänker att vissa 
människor skall motas från vårt land för 
att vi har bättre rätt till trygghet än de. 
Det gör ont i mitt hjärta när jag tänker 
på barn, kvinnor och män som med 
rädsla för liv och hälsa motas och hotas 
med hårda ord, höga stängsel och vapen, 

trots att allt de vill är att leva i lycka och 
i fred. Jag tänker på hatet, rädslan för an-
dra människor, som finns i okunskapen.

Tårarna bryter igenom när jag läser 
om Miriams rädsla. Sorgen tar mig i be-
sittning. Majgull Axelssons språk fångar 
mig, tar mig med in i Miriams resa. 
Orden bekräftar hur vi, människorna, 

är. De sätter fingret på rädslan, fasan, 
okunskapen, livsviljan, glädjen och allt 
det andra som ständigt finns i oss. I oss, 
på olika sätt i olika tid. Den sätter också 
fokus på vårt behov av trygghet. Jag grå-
ter. Tårarna skymmer min blick. Bokstä-
verna dansar över sidorna. Jag måste dra 
djupa andetag för att kunna fortsätta. 
Jag vill inte, under några som helst vill-
kor, sluta att läsa innan jag har nått den 
allra sista sidan. Dagen för övrigt får bli 
som den blir.

Det är en fantastisk bok, fasansfull, men 
ändå fantastisk. Jag vill verkligen rekom-
mendera dig att köpa och läsa den. När 
du har läst den, begrundat och tänkt, 
när du har talat om den och gråtit klart, 
då bör du lämna den vidare till en vän. 
Låt den inte gå någon förbi.

Anette Grinde

Gripande om ”miriams” resa

Foto:  privat

elsa cedergren, alias madeleine Dahl, 
tillsammans med den nuvarande isländska 
biskopen solveig lara Gudmundsdottir.
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Stairway to Heaven – en andlig resa   
Syster Sofie O.P. 
Artos förlag, 2013

När syster Sofie 
Hamring i Rögle 
kloster berättar 
historien om sitt 
andliga sökande, 
dras läsaren med 
i en dramatisk 
livsresa, inte 
bara i tiden utan 
i högsta grad i 
geografin. Från 
det ombonade 

medelklasshemmet i Stockholmsföror-
ten går färden via Israel, Indien, Austra-
lien, tills Sofie åter landar i Stockholm, 
konverterar till katolicismen, söker sig 
till franska och svenska kloster, prövar, 
misslyckas och så småningom finner sitt 
hem inom dominikanorden.

Sofie är ett barn av 1960- och 70-ta-
len. Andligt sökande, new age, hippie-

rörelsen, backpackerlivet, allt drar henne 
med sig. Hon drivs av en längtan, en 
längtan efter livets djupaste källa och med 
stor djärvhet söker hon sig fram. Män 
saknas inte i hennes liv. Särskilt är det 
australiern Matthew, som lägger ut spåret 
för henne, spåret som har ett namn: Jesus. 
Men vägen är långt ifrån rak. Hon reser 
efter Matthew till Indien, finner honom 
inte där men besöker ett ashram och blir 
en tid fast i ett sökande, där det gäller för 
människan att upphöja sig själv till en  
högre andlighet. Hon vandrar i Ne-
pal. Hon besöker moder Teresas hus i 
Calcutta, och hon fortsätter sökandet i 
Australien, på resande fot, bland hippier 
och andra ungdomar som har valt bort 
ett konventionellt liv. På ett förunderligt 
sätt finner hon Jesus, och så småningom 
sin livsväg, att ge hela livet åt Gud, i bön 
och studier, tillsammans med andra i ett 
kloster. 

Sofie Hamring besitter en stor berät-
targåva och hon delar generöst med sig 

leda till att även den kyrkliga arenan 
skulle kunna bli tillgänglig för kvinnor. 
Det var så jag startade det som idag he-
ter Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Jag 
samlade kvinnor från olika samfund för 
jag visste att de inte hade så stor möj-
lighet att verka i dem, men tillsammans 
kunde vi agera som den kristna kvinnans 
röst i samhället och på så sätt leva ut vår 
kallelse där.

Intressant. Hur gjorde ni det?
– Framförallt engagerade vi oss väldigt 
mycket i fredsfrågan. Det här var ju ef-
ter första världskriget. Vi organiserade 
olika möten och samarbetade med andra 
fredsorganisationer. 

Så Du berättade på den här galamidda-
gen om hur Du bildade Sveriges Ekume-
niska Kvinnoråd?
– Ja, man kan säga att jag höll ett tal och 
berättade om mitt liv, vad som påverkat 
mig till att vilja reformera den lutherska 
kallelseläran och kyrkan i stort.

Tycker Du att Du har lyckats?
Absolut! Under min levnad fick jag upp-
leva väldigt många exempel på det. Jag 
tror att det är en speciell styrka som in-
finner sig, när kvinnor – som i alla länder 
på något sätt utsätts för förtryck – kom-

mer samman för att dela längtan och 
hämta inspiration från varandra. Så var 
det också nu i Meissen. Där fanns kvin-
nor från Tyskland, Norge och Sverige 
som formellt sett har alla möjligheter att 
agera i kyrka och samhälle tillsammans 
med kvinnor från lutherska kyrkan i Po-
len, där prästämbetet ännu inte öppnats 
för kvinnor. För att inte tala om präst-
vigda kvinnor från Lettland, där den nu-
varande ärkebiskopen rivit upp beslutet 
om att öppna prästämbetet för kvinnor.

Tror Du att Du lyckades sprida någon in-
spiration och kraft?
– Det är jag ganska övertygad om! Jag 
hamnade t o m på Facebook!

Wow, det måste varit första gången för 
Dig. Var Du ensam om det? Vilka andra 
var där förresten?
– Nä, inte tror jag att jag var ensam om 
det. Jag är ganska säker på att Anna Vasa 
också hamnade där. Hon var en fascine-
rande person, dotter till Johan III och 
Katarina Jagellonica. Efter moderns död 
konverterade hon till protestantismen. 
Anna bidrog till att införa den lutherska 
tron i Polen, där hennes bror var kung 
och där hon själv bodde en längre tid. 
Sedan var Inger Bjerkås med på midda-
gen, den första prästvigda kvinnan i Nor-

ge. Det var en modig och stark kvinna. 
Tänk att de spärrade in henne på men-
talsjukhus för att hon vågade opponera 
sig mot nazisten Quisling under kriget. 
Ja, sedan var Elisabeth av Rochlitz där. 
Hon är en av de kvinnor som samtida 
med Luther verkade för att införa refor-
mationen. På sitt slott Rochlitz i östra 
Tyskland spelade hon en avgörande roll i 
Schmalkaldiska kriget mellan protestan-
ter och katoliker i mitten av 1500-talet.

Det låter som Du har varit på en oerhört 
spännande konferens och galamiddag. 
Vad tar Du med Dig därifrån som Du 
skulle vilja ge vidare till andra?
– Att varje kvinna i kyrkan är kallad att 
reformera henne. Kyrkan är inget sta-
tiskt verk, utan en levande organism, 
som behöver gestalta Evangeliet befrian-
de i förhållande till var tid och var plats. 
Det handlar inte om att anpassa sig till 
ett rådande samhälle. Det handlar om 
att våga vara ett salt i rådande samhälle. 
Det är lätt att förväxla dessa båda röster. 
Men tänk då hur många vi är som har 
gått före. Vi är som en kedja där varje 
länk får inspirera nästa. En pågående re-
formation där vi tillsammans får gå till-
baka till något nytt.

madeleine Dahl

av sina våndor och glädjeämnen. Man 
imponeras av hennes djärvhet och be-
slutsamhet. Många vänner och följesla-
gare ger avtryck i hennes sökande. Led 
Zeppelins ”Stairway to Heaven ” är lå-
ten som följde henne under alla dessa 
dramatiska år och en vindlande trappa 
är det. Det känns som om hon vill rusa 
upp för den; hon snubblar, slår sig men 
reser sig upp och fortsätter uppåt. 

Att hon till slut landade i det lilla do-
minikanklostret i Rögle utanför Lund 
får vi vara tacksamma för. Tack vare 
henne har fransmannen André Gouzes 
kraftfulla och vackra liturgiska musik 
introducerats i Sverige. Hon har också 
skrivit böckerna Om jag glömmer Dig Je-
rusalem om ett möte med judendomen 
under ett sabbatsår i Israel samt Till man 
och kvinna skapade han dem, som är en 
presentation av påven Johannes Paulus 
II:s teologi om kroppen.

elseBritt löfdahl

Dramatiskt sökande efter ett andligt hem
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Kalendarium
sveriges ekumeniska Kvinnoråd
postadress: seK, ekumeniska centret,  
Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks 
torg, Bromma 
tel: 08453 68 04, epost: sek@ekuc.se  
hemsida: www.sekvbd.se 
plusgiro: 60 22 22–2
medlemsavgift: 100 kr/år
Generalsekreterare: Annika Damirjian
seK:s styrelse 2014–2015
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
lisbeth månsson, sandviken, suppleant 
rose söderqvist, sundbyberg, kassör
medlemsorganisationer i sveriges ekume
niska Kvinnoråd (2014):
Forum för prästvigda kvinnor
Frälsningsarmén hem & familj
Kvinnor för mission
Kvinnor i svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
stödorganisationer
equmeniakyrkan
evangeliska Fosterlandsstiftelsen
evangeliska Frikyrkan
KFum:s riksförbund
pingströrelsen
svenska Alliansmissionen
svenska Jerusalemföreningen
vännernas samfund i sverige, Kväkarna
seK samarbetar också med:
ecumenical Forum of european  
christian Women, eFecW
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol och nar kotikafrågor, KsAn
minsta myntets Gemenskap (Fellow ship 
of the least coin, Flc)
nordisk ekumenisk Kvinno kommitté, neKK
operation 1325
studieförbundet Bilda 
svenska missionsrådet
sveriges Kristna råd
sveriges Kvinnolobby
un Women sverige
världsböndagen (World Day of prayer)
lokala ekumeniska kvinnoråd finns på 
följande platser:
Göteborg, halmstad, Jön köping,  
Karlskrona, linköping, lund, malmö, 
stockholm, södertälje, uppsala.
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SEPTEMBER 
16
Besök stora synagogan i Stockholm
Guidad visning av stora synagogan i 
stockholm, Wahrendorffsgatan 3. tunnel
bana: Kungsträdgården, kl 13.00–14.30. 
efter visningen samling i s:ta eugenias 
cafeteria för en gemensam fika. Arrangör: 
ekumeniska Kvinnorådet i stockholm 
i samarbete med studieförbundet 
Bilda. För mer information och anmälan 
kontakta ordförande: ingegerd modig, 
telefon: 0730250 112, epost: ingegerd.
modig@telia.com

21 
Bygg fred! – Ekumenisk fredsdag i Uppsala 
hålls i slottet och domkyrkan i uppsala 
på internationella böndagen för fred 
den 21 september. läs mer på sveri
ges kristna råds hemsida: www.skr.org 
Arrangörer är sveriges kristna råd, upp
sala kristna råd, Kristna Fredsrörelsen, 
life & peace institute, sensus, Bilda och 
svenska kyrkan, uppsala stift. ett särskilt 
tack till uppsala slott/rikssalen, Fredens 
hus, uppsala konstmuseum och uppsala 
domkyrkoförsamling.

27
Jag har en röst – om karenernas situation i 
Burma och Thailand
sannie mattson presenterar sin doku
mentär ”himmelriket är vår hemstad” 
om flyktinglägret mae la refugee camp, 
karenska byar och rehabiliteringscenter 
för kvinnor som utsatts för trafficking. 
en eftermiddag om karenernas situa
tion med fokus på mänskliga rättigheter, 
tro och integrationsfrågor. Fika, karensk 
körsång och dans, försäljning av karenskt 
hantverk. s:t peterskyrkan, upplandsga
tan 12, stockholm. Arrangörer: Kristen 
& Kvinna, Karen swedish community, 
svenska Burmakommittén och produ
centen bakom dokumentären. För frågor, 
kontakta per epost: sannie_mattsson@
hotmail.com

OKTOBER
11
Nordiskt Forum – New Action on Women’s 
Rights
Kvinnofrukost kl 10–12 i missionskyrkan, 
uppsala. Annika Damirjian, general
sekreterare för sveriges ekumeniska 
Kvinnoråd, berättar om några fantas
tiska dagar i juni då tusentals personer 
samlades i malmö för att sätta agendan 
för framtidens jämställdhetspolitik. entré 
och frukost: 50 kr. Arrangör: uppsala 
ekumeniska Kvinnoråd, ueK, och studie
förbundet Bilda. För mer information 
kontakta gärna ueK:s ordförande Anna
tora martin tel 01831 52 48, epost: 
annatora.martin@live.se

18
Att vara kvinna i Sverige idag
Föredrag och samtal med Alexandra 
pascalidou, journalist, författare och 
programledare, i s:t mina koptiska kyrka 
i södertälje. Fika från 9.30, samlingen 
börjar 10.00 och avslutas senast 12.30. 
Arrangör: sveriges ekumeniska Kvinno
råd och södertälje ekumeniska Kvinno
råd. Kostnadsfritt. För mer information 
kontakta expeditionen.

30 OKTOBER–1 NOVEMBER
Döden, döden, döden – och livet!                                                
hur ser man på döden i judendom, kris
tendom och islam? hur går begravningar 
till? Dessa frågor, och många fler, kommer 
samtalet kretsa kring under konferensen 
om sedvänjor i judendom, kristendom 
och islam vid död och begravning. 
Arrangör: centrum för religionsdialog i 
stockholms stift, samarbetsrådet för Judar 
och Kristna och studieförbundet sensus. 
sigtunastiftelsen. Kontakt: helene egnell 
stiftsadjunkt tel: 08508 940 09.

NOVEMBER
8
Siden, sammet… Kashgar – handelsplats 
längs Sidenvägen, oas i öknen och övergi-
ven missionsstation
Kvinnofrukost klockan 10–12 i missions
kyrkan, uppsala. Annatora martin, ordfö
rande i uppsala ekumeniska kvinnoråd, 
berättar om möte med en sägenom
spunnen stad. entré och frukost: 50 kr. 
Arrangör: uppsala ekumeniska Kvinno
råd, ueK, och studieförbundet Bilda. För 
mer information kontakta gärna ueK:s 
ordförande Annatora martin tel 01831 
52 48, epost: annatora.martin@live.se

16–23
Helig fred – Tro som fredsskapare
under Kyrkornas globala vecka upp
märksammar kyrkor och organisationer 
gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster 
och aktiviteter. historien är full av heliga 
krig. nu är det hög tid för helig fred! 
Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 
handlar om trons möjligheter att skapa 
fred som är mer än frånvaron av krig. 
läs mer och beställ material på sveriges 
kristna råds hemsida: www.skr.org/glo
balaveckan 

17 
Studiebesök i ”Guds hus” i Fisksätra
Guds hus är ett interreligiöst projekt där 
man kan samtala om religion, samhälle 
och möjliga framtidsvägar. hur fungerar 
det när man bygger kyrka och moské 
vägg i vägg? Klockan 18.00. vi får tillfälle 
att göra en rundvandring i kyrkan och 
moskén. Arrangör: ekumeniska Kvin
norådet i stockholm i samarbete med 
studieförbundet Bilda.
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Så kunde det låta i Malmö under några 
dagar sommaren 2012 när Världens fest, 
Svenska kyrkans stora internationella 
möte, präglade staden. Och detta uppre-
pades i juni i år då Världens fest arrang-
erades i Karlstad. 
Stora möten kan vara fantastiska. Semi-
narier, workshops, utställningar, guds-
tjänster och en mängd andra former 
av program att bara välja mellan. Och 
så alla människor som har samlats från 
alla håll och kanter, kanske några vänner 
bland dessa. Men för en och annan kan 
det bli väl mycket. Fötterna orkar inte 
med så många fler steg, huvudet och 
hjärtat förmår inte riktigt ta in mer och 
känslan av ensamhet kan tränga sig på 
mitt bland alla dessa människor. Då kan 
det vara skönt att höra: ”Kom till Sykars 
brunn.” 

Idén växte fram ur ett behov av att 
kunna erbjuda en mindre men tydlig 
mötesplats i det stora mötet för gäs-
tande internationella kvinnor som kom 
till Världens fest. Där skulle man bara 
kunna vara för att vila fötterna och få 
lite uppfriskande vatten, kanske stämma 
möte med någon eller bara slinka in i 
hopp om att träffa någon att prata med.

Sykars brunn blev namnet för mötes-
platsen. Och inspiration, inte bara till 
namnet utan också till hela idén, kom 
från den välkända berättelsen i Johannes 
evangelium om mötet mellan Jesus och 
den samariska kvinnan. Mitt på dagen 
kom Jesus till staden Sykar i Samarien. 
Jesus var trött och satte sig ner vid Jakobs 
källa för att vila och få lite svalkande vat-
ten. En kvinna kom för att hämta vat-
ten. Och så utspann sig ett långt samtal 
mellan dessa båda personer, ett samtal 
som kom att handla om det rent kon-
kreta behovet av friskt vatten men också 
om djupt existentiella frågor, om frågor 
som rör livet i verklig mening. 

Bibelns berättelse om mötet vid Sykars 
brunn manar fram en rad olika bilder. 
Möte mellan främlingar, rastplats för 

vila och återhämtning, nära samtal på 
brunnskanten är några sådana bilder. 
Det har varit fascinerande att uppleva 
hur dessa bilder har stimulerat fantasin 
och kreativiteten hos kvinnor i Svenska 
kyrkan att förvandla en tämligen tråkig 
församlingssal eller en förnäm banklokal 
till miljöer som inbjudit till just detta: 
oväntade möten, en stunds paus och 

”Kom till Sykars brunn,  
så ses vi där.”

vila, förtroligt samtal, kreativt skapande. 
Det behövs inte så mycket. Några mat-
tor, vackra tyger, ett partytält, en balja 
vatten och en god tvål för att tvätta tröt-
ta fötter, ett bord med några böcker el-
ler kort att skriva till någon därhemma, 
ett par stolar kring bordet med den stora 
vattenkaraffen. Endast fantasin sätter 
gränser för engagemanget och formerna 
för värdskapet.

“This space was very inspiring and 
really life-affirming not only because 
women and men carried out deep con-
versation about several issues raised at 
workshops but also because in the spi-
rit of servant leadership, women washed 
the feet of others with so much humility 
and compassion. For me as a black Afri-
can woman, it was a moment of trans-
formation and renewal when my feet 
were washed by my white Swedish sister. 
I did not know that such a simple ges-
ture could open my floodgates of emo-
tions and transformed understanding of 
mutual servant hood. This experience 
renewed my hope that together, we are 
indeed the embodiment of the gospel as 
we become the change that is needed for 
life, justice and peace.” 

Detta skrev Fulata Moyo, ansvarig för 
kvinnoarbetet i Kyrkornas världsråd, i 
sin rapport.

Erfarenheterna från Sykars brunn i 
Malmö och Karlstad kan användas på 
många sätt. Ett rum, en plats för möte 
och eftertanke, för vila och andrum har 
sin plats både i vardagen och mitt i det 
stora arrangemanget – för livets, rättvi-
sans och fredens skull.

hilda lind, 
ordförande för Kvinnor i svenska kyrkan
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Föredrag och samtal med Alexandra Pascalidou klockan 10.00–11.30
Fika från 9.30 och fortsatt samtal till cirka 12.30
Alexandra Pascalidou är journalisten, programledaren, författaren, föreläsaren, mode
ratorn och människorättsaktivisten som nyligen kom ut med den kritikerrosade boken 
Kaos – ett grekiskt krislexikon. Alexandra föddes i en rumänsk tvättstuga av grekiska 
föräldrar, växte upp i en utarmad grekisk bergsby med sin mormor sofia som varken 
kunde skriva eller läsa och flyttade som sexåring till paradiset rinkeby. som kvinna med 
invandrarbakgrund, ett arbetarklassbarn som växte upp med en ensamstående mamma 
i sveriges fattigaste förort, har Alexandra gjort en lång resa. Av egen kraft.

PLAtS: S:t Mina koptiska ortodoxa kyrka, Nyköpingsvägen 24 (bredvid Baptistkyrkan) 

ArrANgör: Sveriges ekumeniska kvinnoråd och Södertälje ekumeniska kvinnoråd. 

kostnadsfritt. För mer information kontakta expeditionen, telefon 08-453 68 04, e-post sek@ekuc.se

Alexandra  
Pascalidou


