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Tack till Annika Damirjian!
Ett stort och innerligt tack till vår avgå-
ende generalsekreterare och redaktör för 
ELSA, Annika Damirjian. Under de se-
naste 10 åren har vi haft glädjen av att ha 
Annika som Sveriges Ekumeniska Kvin-
noråds effektiva, kunniga och inspireran-
de generalsekreterare. Snabbt har saker 
blivit gjorda och nya idéer har blivit verk-
lighet. Vår tidskrift ELSA har fått ett nytt 
ansikte och innehåll som har diskuterat 
angelägna frågor. Många medlemmar 
uttrycker en stor tacksamhet över ELSA 
och väntar nyfiket på varje nytt nummer. 

Under detta decennium har frågorna om 
religion, fred, jämställdhet, kvinnor och 
mäns ansvar i kyrka och samhälle och 
kyrkornas ansvar i samhället utvecklats 
vidare. Annika har säkert tagit sig an dessa 
frågor och SEK har fått vara en aktör på 
olika sätt i dessa frågors utveckling. Tack 
för gott samarbete och öppenhet för alla 
medlemmar. Nu går Annika vidare i nya 
uppgifter, fortfarande inom kyrkan vilket 
vi gläder oss åt. Guds välsignelse, Annika, 
i de nya utmaningarna.

Carin Gardbring

Det relativa människovärdet
ELSA fortsätter att diskutera män
niskovärdet i vår tid. I det här numret 
diskuteras de förskjutningar som gjorts 
i vår tid parallellt med att forskningen 
och vetenskapen gått framåt. Är allt 
tillåtet för att det är möjligt? Behöver 
vi dra en moralisk gräns för vad som 
ska vara tillåtet? Människovärdet re
lativiseras när vi börjar se på varandra 
som tillgångar istället för människor.

Byte av generalsekreterare
Efter tio år byter Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd generalsekreterare och re
daktör för ELSA. Annika Damirjian 
har avtackats och Ewa Lindqvist Hotz 
hälsas varmt välkommen. 

Antalet ledamöter i valberedningen
Rättelse: vid Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråds årsmöte i april valdes 
fyra personer till valberedning. Karin 
Nordin, Margareta Ingelstam, Nora 
Olander (sammankallande) och 

Lisbeth Malmström. Vi ber om ursäkt 
att vi missade en av de valda i förra 
numret av ELSA.

Stockholms stadsmission
Rättelse: i förra numret av ELSA 
intervjuades Marika Markovits som är 
direktor för Stockholms Stadsmission 
och inget annat. Vi ber om ursäkt för 
missförståndet.

Framsidan
I somras dog Ruth Epting vid 97 års 
ålder. Ruth var den första kvinna som 
prästvigdes i den Reformerta kyrkan 
i Schweiz och det var också Ruth som 
1982 grundade det europeiska nätverket 
EFECW, som SEK är en del av. Bilden 
är tagen av Carla Maurer, till vänster, 
som också är från Schweiz och pastor 
inom den Reformerta kyrkan. I nästa 
nummer av ELSA kommer ett mer 
utförligt minnesord över Ruth Epting 
och hennes betydelse för den europeiska 
och ekumeniska kristna kvinnorörelsen.

”Under mina tio år som generalsekreterare på SEK har jag fått vara med om så mycket 
roligt och mött så många fantastiska människor. Här tar jag en selfie tillsammans med 
Corazon Reyes från Filippinerna, ledare för Minsta myntets gemenskap. Jag är djupt 
tacksam för alla dessa år och mina många erfarenheter. Tack till alla!”
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L E DA R E 

Annika Damirjian, generalsekreterare 
för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
2006–2016 

”Människovärde i vår tid” är det över
gripande temat för ELSA under 2016. 
På olika sätt vill vi lyfta ämnet, hjälpa 
varandra att tänka till, reflektera och i 
slutänden agera för att återvinna tron på 
alla människors lika värde. Människo
värdet i vår tid har devalverats, som jag 
skrivit om tidigare i ELSA. Människor 
betraktas och behandlas inte längre 
som lika mycket värda och det tar sig 
många negativa uttryck i vårt samhäl
le. Och samtidigt som människovärdet 
har devalverats har det också relativi
serats. Vi är tillbaka på ruta ett, frågan 
som ställs redan i Bibeln: Vad är en 
människa? Och nästa fråga blir: Vem 
är en människa? 

Att människovärdet har devalverats ser 
vi i rasismen, hatet, nedbrända flyk
tingförläggningar, våld mot tiggare, 
förtryck och näthat mot kvinnor, reli
gionsförföljelser, diskriminering mot 
nya svenskar och populistiska lösning
ar på politiska frågeställningar. Vi ser 
det i stort och i smått. Vi ser det i våra 
egna liv och i det svenska samhället. Vi 
måste ta ställning. Vi måste bygga ett 
försvar för de mänskliga rättigheterna 
och alla människors lika värde. Här 
kan vi ganska lätt enas om vad som be
höver göras, vad som gått fel och hur 
vi motarbetar de negativa krafterna i 
vårt samhälle. Här kan vi bilda gemen
sam front eftersom det inte finns något 
positivt med devalveringen av männis
kovärdet.

Att människovärdet relativiseras är svå
rare att bilda front emot för här finns 

det också positiva effekter som löper 
parallellt med de negativa. Styrelsen 
för Sveriges Ekumeniska Kvinno
råd, tillsammans med många andra, 
har till exempel stött och blött frågan 
om surrogatmödraskap. Här finns 
den positiva effekten att människor 
som längtar efter ett barn kan få sin 
önskan uppfylld och samtidigt ser vi av 
erfarenhet att de kvinnor som används 
som surrogatmödrar ses som behållare 
och babymaskiner. De är inte längre 
människor, de är redskap. Hur behåller 
man sitt människovärde då?

Det är samma sak med organhandeln, 
möjligheten för rika människor att 
köpa fattiga människors kroppsdelar, 
till exempel njurar. Människor blir 
reservdelsdepåer. Det positiva är 
att sjuka människor får chans att bli 
friska, att överleva en svår sjukdom. 
Den negativa effekten är att andra 
människors fattigdom tvingar dem 
till drastiska åtgärder för att överleva, 
som i förlängningen skadar dem och 
försvårar deras livssituation. Om man 
är tvungen att sälja sina kroppsdelar 
för att överleva, hur behåller man sitt 
människovärde då? 

Trafficking med människor, särskilt 
sexhandeln, relativiserar människors 
värde. Utsatta människor utnyttjas för 
andras vinning, eller njutning, utan 
reflektion över vad det betyder för 
den drabbade människan. Ser man 
kvinnan man köper sex av som en 
människa eller ett redskap för den egna 
njutningen? Genom att betrakta och 

behandla människor som handelsvaror 
förtingligar man dem, gör dem till något 
annat än en människa. På så sätt är det 
många som håller skulden, skammen 
eller de moraliska betänkligheterna 
borta eftersom ett redskap, en vara, är 
till för att bruka. Att köpa och sälja. 

Vi har skapat många etiska problem, 
för att vetenskapen gått framåt med 
stormsteg. Fosterdiagnostik är ett annat 
exempel på ett sådant område där det 
blir särskilt tydligt och där människo
värdet riskerar att relativiseras. Genom 
fosterdiagnostiken kan vi se om ett 
foster är skadat, om det till exempel 
behöver opereras redan i mammans 
mage, och det är en positiv effekt. Det 
räddar liv. Den negativa effekten är att 
många foster utsätts för selektiv abort; 
för att det ser ut att vara skadat, för att 
fostret har fel kön, föräldrarna vill ha 
en pojke och aborterar flickfostren. Det 
är en skrämmande utveckling.

När människovärdet är hotat måste 
vi reagera och agera, i första hand 
genom att medvetandegöra oss själva 
och varandra om problematiken. Det 
är första steget till en förändring. Jag 
är stolt över att i tio års tid ha arbetat 
på en organisation som tagit ställning 
för människovärdet och på fullt allvar 
diskuterar de etiska komplikationer 
relativiseringen av människovärdet 
för med sig. Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd är med i kampen för det 
upprättade människovärdet i vår tid.

Det relativa         människovärdet
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När jag i början av juni 1986 upptäckte 
att jag väntade mitt första barn, föränd-
rades världen i ett enda slag. Jag insåg 
att jag inte var ensam i min kropp längre. 
Ett annat, ännu okänt och spirande liv 
växte i mig. Och detta liv skulle för alltid 
vara förbundet med mig, i tio, tjugo, tret-
tio år efter framfödandet och ja, så länge 
jag lever. Mina bröst började svullna och 
ömma. Efter ett tag kom illamåendet. 
Kroppen reagerade liksom av sig själv på 
den nya lilla människan, oavsett vad jag 
själv ville eller tyckte. Livsprocessen, det 
nya människolivets tillväxt, var igång. 
Inte bara min kropp började mjukna i 
konturerna utan också tankar och käns-
lor förändrades. Hela jag blev inriktad på 
detta: att bära och föda fram mitt barn.

Jag har en släkting som arbetar på en 
IVF-klinik. Hon säger att hon är som 
Gud. Varje dag parar hon ihop spermier 
och ägg i petriskålar. Hon väljer bland 
spermierna: de som verkar kraftigast tar 
hon. Så skapar hon embryon, som plan-
teras in i hoppfulla kvinnors livmödrar. 
Endast en liten andel leder till ett fram-
fött barn. Hon skapar familjelycka. Jag 
både räds och fascineras när hon berättar 
om sin verksamhet. 

Idag har vi en välutvecklad IVF-teknik, 
som kan lyckliggöra många barnlösa 
men som också ställer till med problem. 
För frågan måste ställas: Hur långt vill 
vi gå när det gäller den här tekniken? I 
vems intresse sker utvecklingen? Är det 
verkligen rätt att göra saker bara för att 
man kan?  (Ska vi till exempel, eftersom 
det nu har visat sig fungera, infoga gener 
från tre personer i ett fosters arvsmassa?) 
Var hittar vi de etiska riktlinjerna?

En ytterligare ”landvinning” inom IVF-
tekniken är det som kallas surrogat-
mödraskap. Surrogatmödraskap innebär 
att en kvinna för en annan kvinnas el-

ler en mans räkning bär och föder ett 
barn. Ett kontrakt upprättas mellan en 
surrogatmamma och ett beställande par 
(hetero-eller homosexuellt). I kontraktet 
avtalar surrogatmamman bort rätten till 
fostret samt all vårdnad och kontakt med 
barnet efter förlossningen. Spermier eller 
ett IVF-framställt embryo implanteras i 
hennes livmoder. Beställare och speciella 
kliniker kontrollerar kvinnans leverne 
under graviditeten. Hon utsätter sig för 
en graviditets och förlossnings alla risker. 
För detta får hon en ekonomisk ersätt-
ning som på intet sätt står i proportion 
till de summor, som klinikerna i denna 
miljardindustri drar in. Smarta företaga-
re utnyttjar på detta sätt fattiga kvinnor. 
Man kan tala om ekonomiskt tvång. 

I Sverige finns det barnlösa par, som ser 
surrogatmodern som en möjlighet att 
få ett efterlängtat barn. En del av dem 
reser utomlands och röster har höjts för 
att tillåta det så kallade altruistiska sur-
rogatmödraskapet, där en kvinna fri-
villigt åtar sig att föda en annans barn, 
utan ersättning. Från regeringens sida 
har det tillsatts en utredning i frågan och 
i februari i år kom dess slutbetänkande. 
Det blev ett nej till av alla typer av sur-

rogatmödraskap inom Sveriges gränser. 
Men det är fortfarande fritt fram för de 
svenskar som vill och kan betala för att 
åka utomlands och hämta hem ett barn 
från en surrogatmamma. I länder som 
Frankrike, Tyskland och Italien är detta 
förbjudet.
 
Frågan kommer förmodligen att lyftas 
igen. I Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds 
styrelse kom vi att dryfta den extra livligt 
under senvintern, särskilt som vi disku-
terade ett förslag till uttalande inför ut-
redningens slutbetänkande. Det visade 
sig att frågan utmanande oss. Vi hade 
olika infallsvinklar och kunde inte enas. 
Så vårt uttalande blev kvar på bordet. Jag 
tar upp frågan igen: Var står vi, vi som är 
kristna, vi som engagerar oss för kvin-
nors rätt, när det gäller surrogatmödrar 
och deras beställare? 

Kristendomen lär oss att vi är skapade 
till Guds avbild och oändligt värdefulla. 
Människan, varje människa, är okränk-
bar, till kropp som själ.  Som jag ser det 
är surrogatmödraskap i alla dess former 
en kränkning av detta människovärde. 
Vår kropp får aldrig bli något som an-
vänds av någon annan. Därför är surro-
gatmödraskap en form av prostitution, 
dvs. någon använder sig av en annan 
människas kropp för att tillfredsställa 
sina begär och betalar för det. Förutom 
pengar är också olika typer av beroende-
förhållanden och ojämlikhet inblandade 
i verksamheten. Särskilt den kommersi-
ella verksamheten gör detta extra tydligt: 
en kvinnas kropp reduceras till behål-
lare och barnet blir en handelsvara. Den 
kontroll och faktiska fångenskap som 
kvinnorna utsätts för på klinikerna (de 
får inte lämna området under hela gravi-
diteten) innebär ett brott mot deras per-
sonliga frihet. Även deras mentala hälsa 
påverkas. Smärtan av att inte få knyta an 
till det barn de bär och föder innebär en 

ElseBritt Löfdahl, från Lund, är ledamot i 
SEK:s styrelse.

Surrogatmödraskap
FORTSATT DEBATT OM
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oerhörd påfrestning och sätter troligtvis 
spår för resten av livet. 

Till det kommer förstås alla andra häl-
sorisker och besvär som varje graviditet 
och förlossning medför; missfall, havan-
deskapsförgiftning, diabetes, inkonti-
nens, fistelbildning osv.  Och, det är värt 
att påpeka, den så kallade altruistiska 
modellen är inte problemfri. Även om 
pengar inte skulle vara inblandade, spelar 
sociala påtryckningar, gåvor, kontroll av 
den gravida kvinnan och risk med miss-
fall, missbildningar och graviditetssjuk-
domar in för att komplicera förhållandet 
mellan beställare och surrogatmamma. 
Dessutom fördjupas den patriarkala my-
ten om kvinnan som alltid ställer upp. 
Studier i t.ex. Storbritannien och Aust-
ralien visar att tillåtet altruistiskt sur-
rogatmödraskap ökar acceptansen för 
det kommersiella – skillnaden mellan 
att låna och hyra en livmoder blir alltså 
mindre. 

Idag vet vi mycket om anknytningen 
mellan mor och barn redan i fostersta-
diet. Barnet hör mammans röst, det på-
verkas av mammans mående, celler från 
mor och barn vandrar fram och tillbaka 
genom livmoderslemhinnan (de blir allt-

så i någon mening varandra). Allt sam-
verkar för denna enhet mellan mor och 
barn, som först långsamt upphävs efter 
förlossningen. Vad vi kanske inte vet så 
mycket om är vad som händer med bar-
net till en kvinna, vars hela kropp och 
psyke är inställda på den här processen, 
men som tvingas leva i ett tillstånd av 
mental förnekelse.  Vad händer med 
barnet när det skiljs från modern och 
lämnas över till okända röster, händer, 
dofter?
 
På grund av den globala rörligheten har 
allt fler kunnat tjäna stor pengar på den 
här formen av handel med kvinnor och 
barn. Dock är det bara ett fåtal länder 
där den här hanteringen varit tillåten, 
t.ex. i Nepal, Indien, Thailand.  Och, 
glädjande nog, har flera av dem infört 
restriktioner eller helt förbjudit den. 
Ett exempel är Indien, som tidigare var 
centrum för surrogatmödraverksamhet.  
Detta är hoppingivande.

Utredningens betänkande som kom 
i feb ruari tidigare i år var som sagt ett 
klart nej till alla former av surrogat-
mödraskap inom Sveriges gränser. Men 
det är, som sagt, troligt att frågan åter-
kommer. Då måste det krävas ett förbud 

mot att hämta hem utlandsfödda barn 
med surrogatmamma. 

Sveriges Kvinnolobby, det politiska par-
tiet Fi, Sveriges kvinnliga läkares fören-
ing och flera andra starka röster har höjts 
för att komma tillrätta med den här 
hanteringen. Det handlar helt enkelt om 
att, också i en framtida debatt i Sverige, 
försvara kvinnors och barns rättigheter. 
FN:s deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna och FN:s Kvinnokonvention 
är tydliga i frågan. Europaparlamentet 
har rekommenderat sina medlemsländer 
att införa förbud mot surrogatmödra-
skap och då även med barn från utlan-
det. Så varför skulle Sverige handla an-
norlunda?

Längtan efter barn är en stark drift. In-
fertilitet är ett trauma, särskilt i vår tid 
och i vårt individualistiska kulturklimat, 
där barn blir ett sätt att bekräfta sig själv 
och, i många fall, en statussymbol. Men 
barn är ingen rättighet. Föräldraskap 
kan ha många olika ansikten.  Så låt oss 
finna andra vägar än surrogatmarknaden 
för familjelycka. Livet, Gud är större!

Else-Britt Löfdahl

Foto: freestocks.org
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Lina Sjöberg
Ofromma bibeltolkningar
Makadam, Göteborg Stockholm, 2014

Det händer inte ofta att en bok i bibel-
tolkning blir som att läsa en deckare, 
men Ofromma bibeltolkningar av Lina 
Sjöberg går inte att släppa ifrån sig. Lika 
förälskad som Lina skriver att hon blev 
i bibelhebreiska lika fascinerad blev jag 
över en fackbok som är lika läsvänlig 
som en roman. Ofromma bibeltolkningar 
består av två delar, dels ett inledande av-
snitt om den hebreiska bibeln i allmän-
het och texttolkning i synnerhet dels sex 
bibelberättelser som omläses utifrån ett 
skönlitterärt tolkningsperspektiv. 

Det inledande avsnittet är inte unikt 
men är en bra påminnelse om vad en 
gammaltestamentlig text är för något 
och hur man tolkar den. Lina Sjöberg 
påpekar att det litteraturvetenskapliga 
angreppssättet på bibeltexter inte har va-
rit så gångbart inom exegetiken i Sverige 
men att det är allmänt godtaget i dag. 
Internationellt har det varit det under 
flera decennier. 

Lina Sjöberg avslöjar på ett mästerligt 
sätt de historiskt dominanta tolkningar 
av vissa texter som vi alla är påverkade 
av. Det mest slående är kanske berät-
telsen om Onan i Första Moseboken 38 
som dödas av Gud. Varför? Ja, inte var 
det för att han masturberade i alla fall. 
I texten sägs att han ejakulerar på mar-
ken i samband med ett samlag. Vi kan 

ju tycka vad vi vill om det, men onani 
är det inte. Lina Sjöberg tar fram flera 
sådana felaktiga tolkningar som skapat 
oerhört stor skada för massor av männi-
skor genom historien. 

Eftersom de flesta av oss läser Bibeln i 
översättning är vi redan utsatta för en 
tolkning, ett val som översättaren redan 
gjort åt oss. Vi får ett par exempel och 
kanske det mest dråpliga är det hebreiska 
ordet för ”fötter” som också är en förskö-
nande omskrivning av det manliga köns-
organet. Lina Sjöberg ställer följaktligen 
frågan ”Håller seraferna i Jesaja kapitel 6 
sitt andra par vingar över sina fötter eller 
sina könsorgan?” Upp till översättaren 
att bedöma – och läsaren ges inte alltid 
möjligheten att se det dubbeltydiga.

Bokens andra del tar upp sex berättelser 
ur den hebreiska bibeln som vi i allmän-
het tror att vi känner till. Lina Sjöbergs 
tolkningar av dem är däremot långtifrån 
ofromma. De ligger tvärtom i linje med 
en Gud som låter sig födas in i en tve-
tydig värld präglad av människors min-
dre lyckade karaktärsdrag. Den första 
berättelsen handlar om Saras raseri och 
Hagars smärta. Hagar är inte historiens 
första surrogatmamma, men här får vi 
hennes känslor och perspektiv på till-
varon. Vanligen används berättelsen om 
Hagar som ett slags bakgrund till hur 
Sara blir gravid på ett mirakulöst sätt. 
När man sätter Hagar i förgrunden sjun-
ker samtidigt respekten för Sara, men 
det som är påtagligt är att Bibelns kändis 

Abraham inte är någon starkare aktör i 
det här sammanhanget. Han är snarare 
objekt för de två kvinnornas vilja. I an-
dra berättelser agerar Abraham desto 
mer och inte alltid till hans fördel som 
när han agerar hallick för Sara i kapitel 
12 i Första Moseboken.

Lina Sjöbergs tolkningar ger på ett enkelt 
sätt nya perspektiv på berättelser som vi 
tror att vi känner till. Det beror inte bara 
på att vi kanske inte själva läst texterna 
tillräckligt uppmärksamt. Snarare hand-
lar det om givna tolkningar som förmed-
lats av generationer av predikanter och 
som därför etsat sig hårdare fast i vårt 
medvetande än själva berättelsen. Detta 
framgår tydligt i skildringen om saltsto-
den i Första Mosebok 18:16–19:28. 

Vi tror att vi vet orsaksmotivet till be-
rättelsen om Sodom och Gomorra. 
Lina Sjöberg menar att de flesta i väs-
terländskt präglade kulturer anser att 
Sodom och Gomorra förstördes för att 
männen där var homosexuella, att Lot 
var en god och gästfri man och därför 
räddas undan med sin familj. Hans hus-
tru var däremot olydig som trots Guds 
varning såg sig om och därför förvand-
lades till en saltstod. Faktum är att Lots 
hustru framstår som den enda rättfär-
diga karaktären i hela berättelsen. Alla 
andra beter sig grovt omoraliskt på ett 
eller annat sätt, inklusive den märkliga 
gudskaraktären.

Gudskaraktären uppträder ömsom som 

Guds och människors 
beteenden 

NYA PERSPEKTIV PÅ GAMLA BERÄTTELSER
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tre män, ömsom som en man och två 
änglar. Karaktären är lögnaktig och drar 
Abraham vid näsan när han försöker 
förhandla för städernas överlevnad. Är 
männen i städerna homosexuella? Med 
största sannolikhet är de inte det. De 
som uppträder i berättelsen är extremt 
våldsamma. De vill förgripa sig sexu-
ellt på de två männen hos Lot, förnedra 
dem, ungefär som sexuella övergrepp 
i krig. Det verb som i texten översätts 
med ”ligga med” kan också betyda ”lära 
känna”. Det är alltså en öppen fråga om 
männen ”vill lära känna” eller ”ligga 
med” änglarna hos Lot. Texten i sig ger 
ingen lösning utan det här blir en tolk-
ningsfråga för läsaren. Om de är homo-
sexuella är inte alls säkert, inte ens om 
författar intentionen är att verbet ska 
betyda ”ligga med” eftersom det sexuella 
övergreppet kan vara del av en vålds-
handling.

Lot agerar som den värsta sortens hallick 
i berättelsen. ”’Bröder’, sade han, ’jag ber 
er, gör inte något så ont. Jag har två dött-
rar som ännu är orörda. Låt mig skicka 
ut dem till er, så kan ni göra med dem 
vad ni vill, bara ni inte gör något mot 

dessa män som har fått en tillflykt under 
mitt tak’” (1 Mos 19:7–8). Mer behöver 
inte sägas, här räcker det med att citera 
texten. Döttrarna visar sig inte vara någ-
ra helgonlika varelser heller. När de så 
småningom slagit sig ner i bergsbygden 
och döttrarna inser att de inte kommer 
att få tag på några män att gifta sig med 
och därmed inte få någon avkomma su-
per de fadern redlös och berättelsen slu-
tar med dubbel incest. 

Lots hustru omnämns bara en gång. 
”Men Lots hustru som gick efter honom 
såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till 
en saltstod” (1 Mos 19:26). Visserligen 
hade gudskaraktären varnat Lot för att se 
sig om. Det gällde ju att fly för livet från 
en dödsbringande naturkatastrof och 
varje sekund var dyrbar. Men om var-
ningen riktat sig till hustrun vet vi inte. 
Men är Lots hustru olydig? Författaren 
till Lukasevangeliet har tyvärr färgat 
tolkningen av henne under två tusen år. 
”Den dagen får den som är uppe på taket 
och har sina tillhörigheter inne i huset 
inte gå ner och hämta dem, och den som 
är ute på ägorna får inte vända tillbaka 
hem.  Kom ihåg Lots hustru.  Den som 

försöker bevara sitt liv skall mista det, 
men den som mister det skall rädda det” 
(Luk 17:31-33). Är det här en trovärdig 
tolkning av Lots hustru? Såg hon sig om 
för att hon sörjde över sina förlorade 
ägodelar? Tolkar verkligen Lukas utsagan 
om Lots hustru korrekt?

Om förvandlingen till en saltstod skulle 
ha varit Guds straff så borde det ha fram-
gått i texten. Berättelserna är mycket 
noga med att ange subjektet för hand-
lingen. Men det enda subjektet här är 
Lots hustru själv. Lina Sjöberg tolkar 
händelsen som att Lots hustru är med 
om något så traumatiskt att hennes salta 
svett och salta tårar leder till en kropps-
låsning i panisk apati; ”Lots hustru ham-
nar i chock när hon står öga mot öga 
med en humanitär katastrof. Hon är inte 
olydig. Hon är empatisk”.

Med Ofromma bibeltolkningar har Lina 
Sjöberg givit oss en utmärkt handbok i 
bibelläsning. Vi tappar inte tron på Gud 
av att läsa den, däremot får sig hoppet 
om människors beteende en viss törn.

Sr Madeleine Fredell OP

Lina Sjöberg är teolog, författare och kulturskribent och har skrivit boken Ofromma bibeltolkningar. Foto: Mattias Ahlm/SR

”Lina Sjöberg avslöjar på ett mästerligt sätt de 
historiskt dominanta tolkningar av vissa texter 
som vi alla är påverkade av.”
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R A P P O R T  F R Å N  KO N F E R E N S

29 juni–3 juli hölls årets möte för de na-
tionella koordinatorerna (NC) i Ecu-
menical Forum of European Christian 
Women, EFECW. Som tidigare efter-
frågades varje land att ta med sig en 
yngre kvinna till NC-mötet och SEK 
frågade mig om jag ville följa med. Jag 
var steward på EFECW:s nionde gene-
ralförsamling 2014 på Tinos i Grekland 
och deltog vid Pop Up Monastery i Ma-
riensee sommaren 2015. Det var roligt 
att återse kvinnorna i EFECW och att 
denna gång få delta utifrån det svenska 
perspektivet tillsammans med Carin 
Gardbring som är en av de svenska na-
tionella koordinatorerna.

NC-mötet anordnades av det cypriotiska 
forumet, med stöd av kvinnor från det 
grekiska forumet. Vi höll till i Larnaca 
på Cypern, en väl vald plats där dagarna 
kunde inledas med ett svalkande mor-
gondopp innan dagarnas förhandlingar i 
det välfyllda programmet inleddes.

Mötet inleddes på onsdag eftermid-
dag med registrering och med premiär-
visning av filmen Gardens of Eve under 
onsdagskvällen. Gardens of Eve är en 
film som spelats in under två år under 
generalförsamlingen på Tinos och Pop 
Up Monastery i Mariense. Det mesta 
arbetet med filmen har gjorts av kvin-
nor såsom bild, ljud, assistering, redige-
ring. Filmbranschen är annars en väldigt 
mansdominerad miljö och därför har 
kvinnors arbete med filmen varit av hög 
prioritet. Filmen handlar om kvinnors 
liv och andlighet och det är kvinnor i 
EFECW som lyfts fram på olika vis. Det 
är fortfarande oklart hur filmen kommer 
att distribueras och kunna visas. Om du 
får möjlighet att se den, gör det, det är 
en vacker film.

Torsdagen inleddes med en minnes-
stund för Ruth Epting, grundaren till 

EFECW. Det märktes att detta var en 
kvinna som betytt mycket för många av 
kvinnorna i forumet. Ljus tändes och alla 
länder gavs möjlighet att be över hennes 
liv. Under torsdagen pågick de mer tra-

ditionella årsmötesförhandlingarna. Jag 
som är skolad i Svenska Kyrkans Unga 
och varit på många årsmöten kände 
mycket väl igen mig i de ekonomiska 
handlingarna trots att de var på engelska 

Sofia Strinnholm, Fulatah Moyo och Carin Gardbring utanför hotellet i Larnaca.

Alla deltagare på konferensen samlade på en bild.

RAPPORT FRÅN KONFERENSEN FÖR DE NATIONELLA 
KOORDINATORERNA INOM EFECW

”Men låt rätten välla fram som 
vatten och rättfärdigheten som 
en outsinlig ström”

Foto: N
ata H

orkova
Foto: N

ata H
orkova
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och följde österrikisk redovisningslag. På 
torsdagen höll Dr. Dr. Vivie Mavroska en 
teologisk föreläsning utifrån NC-mötets 
tema från Amos 5:24, kyrka som institu-
tion och med den underliggande frågan: 
Kan vi, församlingar och människor, 
finna oss själva som levande vatten i våra 
samhällen?

Under torsdag eftermiddag deltog Carin 
och jag på varsitt workshopspass, Carin 
valde att delta i passet om kvinnor i 
kyrkan och samhället idag som blicka-
de tjugo år bakåt till kvinnoårtiondet i 
 Kyrkornas Världsråd. De blickade inte 
bara bakåt utan tittade också framåt, vil-
ken påverkan årtiondet har haft på kvin-
nornas situation i våra kyrkor och sam-
hällen idag. Jag deltog i ”Young women’s 
strategy” där vi diskuterade viktiga frå-
gor för unga kvinnor idag. Workshopen 
leddes av Carla Maurer och Fiona Buch-
anan och kvinnor från flera olika länder 
anslöt. Vi konstaterade att utmaningar 
och intresseområden för unga kvinnor i 
Europa är generellt ganska lika.

Frågor som berör unga kvinnor i Europa är livsbalans mellan 
jobb, engagemang och familj, livsval, klimatångest, förväntningar 
som ung kvinna på att gifta sig och få barn. 

Frågor som är aktuella för unga kvinnor i deras samhällen 
och livsmiljöer är Europas framtid, brexit, rasism, bostadsbrist, 
rättig hetsfrågor,våldtäktskulturer, cancer, tvivel, fredsfrågor och 
dessutom avsaknad av trygga miljöer att prata om dessa frågor. 

Viktiga frågor för unga kvinnor 
i deras kyrkliga sammanhang är 
att få möta andra kristna för att 
inte bli isolerade med sin tro. Sex
ualitet och samkönade äktenskap 
är aktuella ämnen. Flyktingarbete 
och arbete för EUmigranter är 
prioriterade frågor. Samt unga 
kvinnors ledarskap i kyrkan som är 
en utmaning utifrån det negativa 
bemötande som unga kvinnor i 
ledande position får. 

På fredagen möttes vi över landsgränser 
för att prata om hur forumen jobbar på 
nationell nivå. Styrelsen för EFECW 
delade upp sig i de olika grupperna för 
att samla in information och ta reda på 
vilka behov av stöd som finns i de olika 
nationella forumen. Under eftermid-
dagen gjorde vi en trevlig utflykt till en 
by bland bergen på Cypern där vi blev 
bjudna på god lunch och vandrade runt 
i en lite mer traditionell miljö än Larna-
cas strandområden.

Under lördagen fortsatte mer förhand-
lingar och sedan hölls neighboorhood-
möte mellan de omkringliggande län-
derna. I Östersjögruppen, vilken Sverige 
tillhör, bjöd de tyska kvinnorna in till 
ett möte i Wittenberg under nästa år. 
Ett trevligt initiativ som vi övriga öst-
ersjöländer uppskattade mycket. De 
tyska kvinnorna har redan börjat tänka 
på olika möjligheter kring att gå i Luth-
ers fotspår under reformationsåret 2017 
och möjlighet till att mötas i en trivsam 
miljö.

Dr. Fulata Moyo är anställd på Kyrkor-
nas världsråd i Genève för att jobba 
med jämställdhetsfrågor. Hon höll un-
der NC-mötet ett inspirerande pass om 
kvinnor och identitet, sociala normer 
och kampanjen Thursdays in black. 
Hennes närvaro på större delen av NC-
mötet var mycket trevligt och gav många 
inspirerande samtal under mötesför-
handlingarna och vid matbordet.

Lördagskvällen avslutades med en sänd-
ningsgudstjänst i den armeniska kyrkan 
i Larnaca och efterföljande festmåltid 
med cypriotisk underhållning i form 
av dansare. På söndagen sade vi farväl 
och på återseende till varandra. Nästa 
generalförsamling kommer att hållas 
2018 i Serbien, då hoppas forumet på 
att många nya kvinnor kommer med, 
inte bara unga utan i alla åldrar då det 
behövs påfyllning bland de engagerade 
kvinnorna i EFECW.

Sofia Strinnholm

Foto: Sofia Strinnholm

Foto: Sofia Strinnholm
Foto: Sofia Strinnholm
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Fem tips till konferensarrangörer:
1. Förlägg konferensen så långt bort 

och otillgängligt att alla deltagare 
och medverkande måste vara med 
hela tiden.

2. Välj en vacker plats. 
3. Ordna god mat och bra logi.
4. Erbjud ett omväxlande program där 

intressanta föreläsningar varvas med 
samlingar i mindre grupper.

5. Lämna utrymme i programmet för 
personliga möten. 

Eller fråga medlemmarna i NEKK, 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté, 
för de måste ha haft en liknande agenda 
i bakhuvudet när de jobbade fram den 
kvinnokonferens som hölls på Island 
10–13 augusti. Konferensen hade rub-
riken ”Visdom, Växt, Vandring” och 
samlade 44 deltagare från alla nordiska 
länder utom Danmark (som tyvärr inte 
deltar i den ekumeniska kvinnogemen-
skapen längre).

Visdom låg utan tvivel bakom beslutet 
att hålla konferensen i Hólar, en liten 
ort på norra Island med mindre än 100 
fasta invånare men berömt för sin vackra 
natur och intressanta historia. Bussresan 
mellan Reykjavik och Hólar tog fem 
timmar och kändes kanske lite onödigt 
lång, men välkomnandet i Hólar strax 
före midnatt var desto varmare och led-
des av biskopen själv, Solveig Lára Gud-
mundsdóttir. 

Växten skedde inom var och en genom 
de olika samlingarna i större eller mindre 
grupper, men kanske främst mellan del-
tagarna vid oplanerade samtal vid mat-
borden (maten var fantastisk!) och mel-
lan programinslagen. Konferensspråket 
var ”skandinaviska” och det är märkligt 
att det går så bra att förstå varandra över 
språkgränserna!

Hólar ligger i en dalgång med höga berg 
på båda sidor och erbjuder en mängd 

vandringsleder av olika längd och svå-
righetsgrad – även gamla pilgrimsleder 
som människor följt för att komma till 
denna heliga plats under århundraden. 
Varje eftermiddag erbjöds en guidad 
meditationsvandring som ett workshop-
alternativ då vi fick njuta av tystnaden, 
den rena luften och ljuset (vi var bara 
några km söder om polcirkeln).

Första konferensdagen var Islands dag. 
Den inleddes i lilla kyrkan av bisko-
pen som höll en kort morgonbön och 
presenterade kyrkan och dess historia. 
Hólar har varit biskopssäte i 1000 år, 
och den nuvarande domkyrkan – den 
femte i ordningen på samma plats – är 
Islands äldsta. En tavla med namnen på 
alla biskoparna sedan 1000-talet hänger 
i kyrkans vestibul, och i den fristående 
klockstapeln (av betydligt yngre datum) 
finns numera Jón Arasons kvarlevor, 
Islands siste katolske biskop, som hals-
höggs 1550 sedan han och hans söner 

R A P P O R T  F R Å N  KO N F E R E N S

Konferens på Island med visdom, 
växt, vandring – och värme

Konferensdeltagarna i Hólar, Island biskopdöme sedan 1000 år, några kilometer söder om  polcirkeln.

Foto: G
ylfi Jónsson
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med våld försökt förhindra införandet 
av den lutherska läran.

Den största byggnaden i Hólar är nu-
mera lantbrukshögskola med utbild-
ning i fiskodling, hästskötsel och turism. 
Där föreläste Sólveig Anna Bóasdóttir, 
professor i teologisk etik vid Islands 
universitet, över ämnet ”Makt och van-
makt i kvinnors liv”. Hon presenterade 
en mycket intressant teologisk och etisk 
reflektion över makt och vanmakt, våld, 
lidande och det onda. 

Gud är kärlek och orsakar inte li-
dande som ett straff för att människor 
syndat, sade hon. I stället för att anklaga 
Gud eller sig själv för lidandet, bör vre-
den och ansvaret riktas mot förövaren. 
Lidandet kan ha mening, men då hand-
lar det om frivilligt lidande, t ex Jesu li-
dande på korset. Allt våld i nära relatio-
ner är däremot påtvingat, inte frivilligt, 
och kan inte rättfärdigas. Guds makt är 
barmhärtighet, ”compassion”, en andlig 
makt som, enligt feministteologen Wen-
dy Farley, ”antänder själens fägring efter 
att våld och lidande släckt den”.

Efter föreläsningen gavs tillfälle till 
fördjupning i ämnet dels i tre mindre 
grupper, dels vid ett av eftermiddagens 
workshops-pass. Andra eftermiddags-

alternativ var, förutom vandring, en 
musikmeditation i kyrkan eller ett krea-
tivt pass kring en berättelse av Selma 
Lagerlöf, med Kirsten Grönlien Zetter-
qvist som resursperson och inspiratör. 
Kvällens isländska kulturafton inleddes 
med en aftonbön i kyrkan där vi bl a 
fick sjunga ”Blott en dag” på isländska. 
Sedan presenterade sopranen Helga Rós 
Indridadóttir sånger ur den isländska 
sångskatten, varefter biskopen bjöd på 
mingel i biskopsgården.

Fredagsmorgonen startade med mor-
gonbön ledd av den norska biskopen 
Solveig Fiske. Vi bad bland annat en bön 
i fyra väderstreck, något som upplevdes 
speciellt starkt av oss som deltagit i Kir-
stens workshop dagen innan, där solen 
spelade en viktig roll. Fredagsföreläs-
ningarna hölls på engelska av finländska 
föreläsare. Teologen och medeltidsexper-
ten Päivi Salmesvuori presenterade en 
antologi om praktisk och relationell teo-
logi bland finska kvinnor från 1800-talet 
och framåt, från karelska gråterskor och 
”trancepredikanter” (kvinnor som predi-
kar eller profeterar i trance) till missionä-
rer och ängladyrkare. Anna Hyvärinen, 
statsvetare vid Finlands Ekumeniska råd, 
talade över ämnet ”Religionsfrihet som 
en mänsklig rättighet”. 74 % av världens 

befolkning lever i länder med höga el-
ler mycket höga restriktioner ifråga om 
religionsfrihet, berättade hon. Religions-
dialog är viktigt, men också att ”reagera, 
agera och be”.

Efter ytterligare ett workshops-pass 
samlades vi i kyrkan för en finskledd 
ortodox aftonbön. En trerättersmåltid 
inledde festkvällen, där deltagare bidrog 
med sånger, danser och dikter med mera 
från de olika länderna.

Lördagens – för många även konferen-
sens – höjdpunkt var avslutningsguds-
tjänsten med temat ”Vägen vidare” med 
Helén Friberg, regional kyrkoledare 
(”biskop”) inom Equmeniakyrkan och 
Petra Jonsson som ansvariga. Petras pre-
dikan utifrån Lukasevangeliet kapitel 13 
fick oss alla att uppleva den krokryggiga 
kvinnans förvandlande och befriande 
möte med Jesus i våra egna kroppar. 
Innan vi vandrade vidare och skildes åt 
fick vi också smörja varandras fötter eller 
händer till tonerna av luffarvisan ”Vila 
dina trötta fötter”. Starkt!

Och resan från Hólar kändes inte alls så 
lång som ditresan – nu var ju bussen 
fylld av systrar vi kände!

Ragni Lantz

Tre nordiska kyrkoledare: (fr v) Helén Friberg, Sverige, 
Solveig Lára Gudmundsdóttir, Island, och Solveig Fiske, 
Norge. 

Linda Jordas, Norge, (t v) och Ingela von Melen, Sverige, deltog för 
första gången i NEKK sammanhang:
Linda: Jag gillade allt! Jag hade nog förväntat mig mer strikt akademiska 
föreläsningar och blev positivt överraskad av den varma gemenskapen.
Ingela: Inspirerande på så många plan: alla möten med människor, 
välkomnandet, den mäktiga tystnaden ute, Kirstens saga, sista dagens 
gudstjänst – allt!

Foto: Ragni Lantz

Foto: SirpaM
aija Vuorinen
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E L S A S  B O K H Y L L A

Ebba Witt-Brattström
Kulturmannen och andra texter
Norstedts, Stockholm, 2016

Litteraturprofessor Ebba Witt-Bratt-
ström inleder sin essäsamling Kultur-
mannen och andra texter med ovanstå-
ende ord av den norska författarinnan 
Sigrid Undset på ett av försättsbladen. 
Sedan inbjuds vi till ett hinderlopp i 
littera turhistoria och feminism i ett 
antal kortare kapitel grupperade i tolv 
avsnitt. De allra flesta har redan varit 
publicerade i de stora dagstidningarna 
men vinner i kraft att läsas i följd. Öm-
het och vrede driver oss att ta igen vår 
egen litteraturhistoria som kvinnor, och 
när vi är färdiga med hinderloppet står 
vi uppresta och färdiga att tillintetgöra 
kulturmannens historiska tolkningsföre-
träde utan att darra det minsta. Skönlit-
teratur skriven av kvinnor under flera ge-
nerationer blir inte bara läsäventyr i sig 
utan en skola i kamp för jämställdhet på 
kulturparnassen.

En bit in i boken blev jag medveten om 
två fenomen i mitt eget liv. Dels att jag 
hade haft en fantastisk och för tiden 
ovanlig kvinna som lärare i svenska och 

litteratur på högstadiet under sextiotalet, 
dels att jag trots detta hade stora svarta 
hål i min bildning. De kvinnliga kul-
turbärarna hade konsekvent åsidosatts 
under större delen av min skol- och uni-
versitetsperiod. När jag läste fransk lit-
teratur valdes Jean-Paul Sartre men inte 
Simone de Beauvoir, i engelska fick jag 
på gymnasiet kämpa mig till att få läsa 
Iris Murdoch i stället för Harold Pinter. 

Men på högstadiet inbjöds vi att ta del 
av Fredrika Bremers, Selma Lagerlöfs, 
Elin Wägners och Karin Boyes världar. 
Min lärare, som förtjänar att nämnas vid 
namn, Anna-Stina Ehrenborg-Ehrlin, 
hade de Högre lärarinneseminariernas 
ideal för ögonen. Det var det slags bild-
ningsplatser som Selma Lagerlöf en gång 
bevistat och bland annat lärt känna den 
numera i svenska skolor bortglömda 
författaren Sara Wacklin (1790 – 1846) 
från Österbotten. Wacklins memoarverk 
Hundrade minnen från Österbotten gjor-
de sensation i 1840-talets Stockholm där 
den publicerades som följetong i Afton-
bladet. Men det är Johan Ludvig Rune-
berg vi fortsätter att läsa i skolorna. 

Som teolog kom jag att tänka på hur en-
sidigt företrädd också detta område är av 
kyrkans män. Litteraturvetenskap och 
teologi ligger nära varandra, inte minst i 
bibelstudiet, men också hur existentiella 
och etiska frågor behandlas. I dag finns 
flera världsberömda kvinnliga teologer, 
men de var inte representerade i någon 
större utsträckning på mina litteraturlis-
tor, vare sig i Uppsala, Paris eller Lon-
don. Det är en fråga om ”halvbildning” 
enligt Ebba Witt-Brattström. Och inom 

”Tänkande är en sport  
endast för orädda”
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all humaniora – säkert inom andra ve-
tenskapsområden också – fortsätter vi 
att gå omkring ”halvbildade”. En hel 
del kvinnor har blivit ”helbildade”, el-
ler ”bitextuella”, eftersom de, inte säl-
lan på eget initiativ, också tagit till sig 
kvinnliga författares och teologers verk. 
Men väldigt många män går fortfaran-
de omkring och är ”halvbildade”. Men 
det handlar inte bara om bildning, det 
handlar också om vilka vi låter definiera 
vår världsbild.

Ebba Witt-Brattströms essäsamling av-
slöjar kulturmannen. Visst finns det god 
litteratur skriven av män, men de man-
liga kulturaktörerna, de som sätter agen-
dan i stort, är ofta nog självuppblåsta 
småpåvar som utan att tveka talar om för 
folk i allmänhet och kvinnor i synnerhet 
hur man ska förstå världen och vad som 
är kulturellt gångbart för tillfället. Och 
börjar vi ifrågasätta, lägga oss i, så upp-
fattas det som att ”vi pratar för mycket”. 
Och det är klart att kulturparnassens, 
liksom teologins, vakthundar känner 
sig trängda. Vi kvinnor börjar ju ta över 
företrädet att definiera vad kultur, och 
religiös tro, är. 

Essän om Kassandra ger ett slags tolk-
ningsnyckel till kvinnors litteraturhis-
toria. I Aischylos Orestien (458 före vår 
tideräkning) hade guden Apollon givit 
Kassandra gåvan att sia. När Apollon 
åtrådde henne avvisade hon honom och 
drabbades av hans förbannelse, att ingen 
skulle tro på hennes profetior. Det är ett 
tema som lever historien igenom. Om 
kvinnan inte går med på att beundra 
mannen, underkasta sig hans tolkning 
av världen, förbannas hon och ingen av 
de som har makt eller tolkningsföreträde 
kommer att tro på eller erkänna henne. 
Om vi vägrar att ”återge mannens bild i 
två gånger naturlig storlek”, som Virgi-
nia Woolf skriver i Ett eget rum, så ned-
tystas vi i bästa fall, förlöjligas i de flesta.      

Den klassiker som jag själv återvände 
till efter att ha läst Witt-Brattströms es-
säsamling var Sigrid Undsets Jenny, som 
kom ut 1911. Konstnären Jenny Winge 
är en modern kvinna som bryter med sin 
tids konventioner. Men livet är inte en-
tydigt och som alla kvinnliga konstnärer 
och författare visste då så tog den bru-
tala verkligheten överhanden. Hon är en 
upprest person som tar ansvar medan 
männen omkring henne aldrig respekte-

rar henne för det hon är i sig själv, bara 
för det de önskar att hon ska bli för dem. 
Hon får betala priset och tar till sist sitt 
liv. Romanen är påtagligt modern, kan-
ske därför att Undset vägrade att plagiera 
manslitteraturen, som Witt-Brattström 
konstaterar.

Ebba Witt-Brattström har med sin essä-
samling inspirerat läsaren att återvända 
till åtskilliga klassiker och även samtida 
skönlitteratur. Det är med de existentiel-
la brottningarna, vare sig det handlar om 
diktning eller teologi, som vi kan få och 
ge ord till hur vi definierar oss i vårt kos-
mos liksom i vår vardag. Kvinnors röster 
i det avseendet hörs alltmer, men det 
finns fortfarande påtagligt många ego-
trippade kulturmän som förringar och 
tiger ihjäl Kassandras profetiska gåva. 
Witt-Brattströms uppmaning att sluta 
upprätthålla den manliga genikulten är 
i högsta grad berättigad. Låt oss bära 
på Edith Södergrans träffande ord från 
1916: ”Du sökte en kvinna och fann en 
själ/Du är besviken.”

Sr Madeleine Fredell OP
                                                                                                     

”Ebba Witt-Brattström har med sin essäsamling inspirerat 
läsaren att återvända till åtskilliga klassiker och även sam-
tida skönlitteratur. Det är med de existentiella brottning-
arna, vare sig det handlar om diktning eller teologi, som 
vi kan få och ge ord till hur vi definierar oss i vårt kosmos 
liksom i vår vardag.”
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Jag klär mig 06.00 för en promenad runt 
(utanför) muren. Det är lite kyligt, skönt. 
På min runda möter jag två ekumeniska 
följeslagare (EAPPI) som vi träffade vid 
Women in Black-demonstrationen i fre-
dags. De hejar glatt. Solen skiner från 
en klarblå himmel. Jag äter frukost, inför 
min promenad till - och upp på - Olivber-
get. Det är skarpt uppför dit, så det är bra 
att ladda med lite energi. 

Klockorna ljuder över staden. Ljudligt, 
öronbedövande och vackert. Jag vandrar 
genom den gamla staden, dess gränder 
är vindlandet. Jag svänger fel, får fråga 
för att hitta vidare. Mannen blir lite 
stött i kanten för att jag försöker hasta. 
Jag får varva ner ett par steg. Efter titt 
i karta och instruktioner, utan andan i 
halsen, lugnar sig mannen och jag hit-
tar rätt. Våra vägar skiljs i vänlig ton. Le-
jonporten för mig i rätt riktning på min 
väg mot Olivberget. Vid Olivbergets fot 
finns Getsemane trädgård och längs kul-
lens sidor finns ett mycket stort område 

som är den judiska begravningsplatsen.

Jag vandrar sakta uppför berget, det är 
ordentligt brant. Det är ännu tidigt på 
dagen, men värmen känns i stretet upp-
för backen. Det är vackert, mäktigt och 
skönt. Väl uppe på Olivberget möter mig 
en vidunderlig utsikt. Vid utsiktsplatsen 
samlas turisterna, flockas runt sina gui-
der för att höra de spännande berättel-
serna och få de unika platserna utpekade 
för sig. Där finns också en kamel och 
en åsna att rida på. Mannen som leder 
åsnan kallar den för Jerusalems taxi, det 
känns så sorgligt att kamelen och åsnan 
utsätts för det här.

Utsikten från berget är magisk, man ser 
lång bort mot flera kullar. Det är tätt 
byggt. Längs Olivbergets sluttning lig-
ger den judiska kyrkogården. En och en 
ligger de i egna kistor, stora av sten. Det 
gör det trångt på platsen, gravarna tar 
upp stora områden. På de stora gravar-
na ligger små stenar, ibland många och 

ibland få. De ersätter våra blommor, en 
önskan om en välgångshälsning till den 
som har dött.

På väg nedför berget går jag och några 
av gruppens övriga deltagare in i en li-
ten vacker stenkyrka, Dominus Flevit 
Church - Jesu tårars kyrka, med ett fint 
valv. Vi tappar bort varandra lite nu och 
då, men hittar snart tillsammans igen. 
Det känns bra i en stad som denna. Inne 
i kyrkan ljuder ljuvlig psalmsång mel-
lan de strama och kalla väggarna. Vid 
bergets fot når vi Getsemane trädgård. 
Den är grön och vacker. Där, nära, finns 
också en liten kristen kyrkogård. Ett litet 
stycke därifrån, alldeles utanför Lejon-
porten, finns den muslimska kyrkogår-
den.

Getsemane är sålunda den lilla trädgård 
vid foten av Olivberget som anses vara 
den plats där Jesus och hans lärjungar 
bad kvällen före Jesu korsfästelse. Enligt 
Lukasevangeliet 22:44 var Jesu ångest i 
Getsemane så djup att hans svett ”drop-
pade som blod ner på marken”. Enligt 
ortodox tradition är Getsemane även 
den trädgård där apostlarna begravde 
Jungfru Maria. Getsemane var ett viktigt 
resmål för tidiga kristna pilgrimer. I an-
slutning till parken ligger Church of All 
Nations, också det en vacker kyrka.

Jag tänker att religion är fantastiskt, 

SÖNDAG I JERUSALEM 
Kristenhetens vilodag

Until the Rain – Conversations with Chris-
tian Palestinian Women
Av Anne Sörman, Resource Publications, 
2015

I början av sommaren fick jag frågan om 
jag ville läsa och skriva något om en ny-
utkommen bok om palestinska kvinnor. 
Eftersom jag under några år bor och ar-
betar i Jerusalem, tyckte jag uppdraget 
passade bra. Mina egna erfarenheter och 
kontakter med människor och miljöer i 
Israel och Palestina kom väl till pass, när 
jag började läsa Anne Sörmans bok Until 
the Rain. 

Genom intervjuer och samtal får läsaren 
följa ett antal kvinnor i Palestina, deras 

i Bibeln och boken innehåller många 
referenser till, och en del citat från, bi-
belverser.

Kvinnorna återkommer ofta till livet un-
der ockupation.  Flera har fått erfara våld 
från israeliska soldater och några berät-
tar om dödsfall i familjen som en följd 
av krig eller militär beskjutning under 
ockupationen t ex vid en vägspärr – en 
brutal verklighet. Några av kvinnorna 
beskriver hur kringskurna de är i livet; 
de får inte åka till Jerusalem utan särskil-
da tillstånd från israeliska myndigheter, 
vare sig det gäller sjukvård, besöka släk-
tingar och vänner eller besöka kyrkorna 
i Gamla stan. Även ojämlikhet i det pa-
lestinska samhället berörs, t ex beskriver 
Marwa sin önskan om att bli pastor, 
men att en kvinna inte kan ordineras 
till pastor inom den lutherska kyrkan i 
Palestina.

Om kvinnor i Jerusalem
E L S A S  B O K H Y L L A

erfarenheter och livsvillkor. Författaren 
har under några år mött kvinnorna vid 
olika tillfällen, pratat om livet och deras 
tankar om tron och teologi. Jämförelser 
görs genom boken med olika situationer 
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men också något konstigt. Det är verk-
ligen så olika för oss människor. I denna 
stad finns det mycket som är kopplat 
till detta. Platserna betyder mycket, det 
är verkligen tydligt. Vi är inte så vana 
vid känslosamheten, tänker jag, när jag 
tänker på våra kyrkor - inom protestan-
tismen. Idag, i Getsemane, fanns det 
flera turistgrupper med guide. De berät-
tade och förtydligade, alla lyssnade noga. 
Strax intill, när jag skulle passera en av 
grupperna, ser jag en kvinna med en Bi-
bel i handen. Hon böjer sig ner, tar jord 
på sitt finger och drar jorden över en sida 
i sin Bibel. Det är uppenbart att platsen 
är väldigt viktig för väldigt många.

Vi vandrar sakta hemåt, för att göra 
lunch. Timmen därefter är det dags att 
åka till Förintelsemuséet (Yad Vashem) 
här i Jerusalem. Det ser vi förstås fram 
emot, även om vi vet att det kommer att 
vara en känslosam upplevelse. Och ja, 
det var det verkligen.

När vi vandrar genom de vackra grän-
derna för att gå tillbaka till SCSC (stu-
dieförbundet Bildas svenska studiecenter 
i Jerusalem, vår samlingsplats) hör jag 
plötsligt någon säga;
– Välkommen in i min butik.
– Jag säljer billigt krimskrams.
– Jättebilligt för jättefattiga studenter.

Någon har lärt den palestinska mannen i 

 
Flera av kvinnorna har eller har haft 
ledande roller och uppdrag inom kyr-
kan; bland dem kan nämna Cedar som 
var med vid grundandet av Sabeel, det 
ekumeniska befrielseteologiska centret i 
östra Jerusalem, Nora som varit ansvarig 
för arbetet med Kairos Palestine där även 
Lucy och Yasmine har viktiga roller, Jean 
som är ledare för Vännernas samfund 
(kväkarna) i Palestina.

Intressant är också att läsa om de medel-
ålders systrarna Nadia och Natasha, som 
författaren känt sedan slutet av 1980- 
talet. Nadia bor kvar i Betlehem med sin 
familj. Hon var aktiv under intifadan 
(det palestinska upproret) och har arbe-
tat som socialarbetare. Familjens hus i 
utkanten av staden, nära Rachels grav, är 
nu på tre sidor omringat av separations-
muren som restes av Israel 2003. Muren 
går tvärs igenom deras trädgård och från 

deras balkong är det bara ett kort avstånd 
till ett av vakttornen på muren. Nadias 
syster Natasha sändes som sjuåring till ett 
kloster i Jerusalem för att gå i skola och 
har sedan valt att bli nunna. Hon lever i 
det rysk-ortodoxa klostret på Olivberget. 
I hennes uppgifter ingår att utföra ären-
den och hålla kontakten med myndig-
heter och institutioner utanför klostret. 
Trots att Natasha valt att leva innanför 
klostermurar har hon större rörelsefri-
het än sin syster, som lever bakom sepa-
rationsmuren. Natasha kan besöka sin 
syster i Betlehem, medan Nadia inte kan 
åka till Natasha i Jerusalem, utan särskilt 
tillstånd från israeliska myndigheter.

Den röda tråden i boken är samtal kring 
frågorna; Hur kan du behålla din tro på 
evangeliets budskap om kärlek i en tid 
präglad av våld och orättvisa? Hur kan 
en kristen palestinier relatera till Bibelns 

historier om Guds utvalda folk? Vad är 
grunden i en samtida palestinsk teologi 
och vart leder den? Mellan samtalen 
med de olika kvinnorna reflekterar för-
fattaren och teologen Anne Sörman i 
några kapitel kring dessa frågor. 

Boken är intressant både ur ett teologiskt 
och mellanmänskligt perspektiv. Kanske 
behövs viss erfarenhet och förförståelse 
från området och den aktuella situatio-
nen, liksom viss bibelkännedom, för att 
kunna ta till sig bokens intressanta sam-
tal – i alla fall tror jag det underlättar. 

Ann-Sofie Lasell
Director för Swedish Christian Study 

Centre, studieförbundet Bildas 
studiecenter i Jerusalem

butiken på hörnet lite svenska. Jag skrat-
tar gott när jag hör hans budskap, men 
jag tänker att det är tveksamt om det 
är världens bästa inbjudan till butiken. 
Han gör mig i varje fall glad (även om 

jag var det redan innan). Kanske borde 
någon lära honom ett nytt budskap för 
att fresta kunder in i butiken.

Anette Grinde
Jerusalem 6 mars 2016

Utsikt från Olivbergets topp, över den judiska begravningsplatsen.

Foto: A
nette G

rinde
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E L S A S  B O K H Y L L A

Min fantastiska väninna
Elena Ferrante 
Norstedts förlag 2016

Måste erkänna att jag kände mig besvi-
ken. Var detta verkligen den skildring 
som prisats i alla tonarter? Jag möter ett 
myller av namn och människor, till råga 
på allt har samma människor flera till-
talsnamn, ungefär som i de stora ryska 
romanerna. Med viss misstänksamhet 
tog jag ett djupt andetag. Det lönade sig. 
Jag fick gå tillbaka ett par gånger i tex-
ten för att reda ut vem som var vem och 
en del grannar fick helt enkelt stanna i 
skuggan. (En personförteckning i början 
är aningen hjälpsam.)

Det lönar sig alltså. Snart hade jag svårt 
att släppa boken. Den har ett lockande, 
förtrollande flöde i berättandet, som 
envist hänger fast, och hänger med, 
skildringen är helt enkelt så innerlig och 
sann, så varm och mänsklig och absolut 
naken. En skildring av två småflickor i 
Neapels fattigaste kvarter under femtio-
talet, och allt som händer dem. Bara en 
sådan sak, att skildra småflickor! 

Flickorna Lila och Lenu växer upp, och 
när denna första del av fyra slutar, är 
de sexton år. Omkring dem brusar livet 
med våldsam kraft, ett liv av våld och 
smuts och falskhet, med en machokultur 
av värsta slag: maffian i Neapel, Camor-
ran, och andra världskrigets fascister och 
kommunister som lever kvar i de fattiga 
kvarteren och utövar sin makt; mördar, 
hotar och styr med blodspengar sedan 
kriget.

Elena är den som för ordet, och naket 
och stilsäkert lotsar läsaren genom be-
rättelsen, med nedslag i barndomens 
psykologiska spel mellan flickorna, om 
gatans kamrater och grannarna, om livet 
i fattiga hem med erbarmligt kvinnoför-
tryck, hugg och slag. Lila är ett under-

barn, stark och fräck och dominerande, 
ett vildskott, snabbtänkt, envis och be-
gåvad, men på grund av fattigdom och 
brist på förståelse dömd att förpassas till 
skuggorna, och inte bestås med nådegå-
vor i form av studier och utbildning. 

I bokens skildring av skolans och lärar-
nas framträdande roll i denna slumtill-
varo anar man närvaron av Montesso-
ripedagogiken, med ursprung i Neapel. 
Lärarinnan, fröken Oliviero, skolan och 
biblioteket och studier spelar stor roll 
i flickornas liv. Men Lila som lärt sig 
läsa själv vid tre års ålder är synnerligen 
självsvåldig och gör bara vad som pas-
sar henne, medan Lenu läser läxor och 
går alltmera framåt i skolutbildningen. 
Lenu har visst stöd från sin far, medan 
Lila sannerligen inte har något stöd från 
de sina, utan snappar mestadels upp lär-
domar genom Lenu, och dessutom lånar 
alla böcker i kvarterets lilla bibliotek. 
Brodern Rino är dock fäst vid henne, 
och så småningom kommer de båda sys-

konen att arbeta tillsammans i faderns 
skomakeri. Vägen dit för Lila är full av 
bråddjup och snaror, men hon går sin 
väg rakt fram genom blindskären med 
högburet huvud, och vägrar ihärdigt att 
lämna hembygden. 

Lenu känner sig ofta mindervärdig vid 
sidan av Lilas sprakande personlighet 
och förmåga att ta sig fram. Lenu läser 
sina läxor, får beröm, höga betyg och 
mycket uppmuntran i skolan, medan 
Lila dansar och ofta behandlar Lenu som 
en kastdocka. Flickorna är känslomässigt 
helt beroende av varandra med en djupt 
känd hatkärlek, de dras till varandra, 
stöter bort, ångrar och kommer igen. 
Lärarinnan ser att Lila aldrig fått utlopp 
för sin begåvning, och utbrister inför 
Lenu med stark uppgivenhet att ”allt det 
vackra hos Lila har nu i stället satt sig 
i ansiktet på henne, och på brösten och 
på röven, och där kommer det att för-
svinna” och uttrycker sorg och bitterhet 
över att hon inte förmått skydda henne 
och ta hand om hennes utveckling. 

Kanske Lilas våldsamma och nyckfulla 
temperament, som ofta bemöttes med 
våld, orsakade de egendomliga och 
mycket speciella och förmodligen psy-
kotiska upplevelserna av jag-upplösning 
där allt blir flytande, en ”gränsupplös-
ning” som drabbar henne vid ett par 
tillfällen, då hon skräckslaget bevittnar 
hur tillvaron upplöses i sina konturer, 
föremål böljar eller exploderar, och hon 
känner att hon bokstavligen tappar fot-
fästet, och blir rädd för sig själv. 

Tonen i berättelsen är hela tiden be-
härskat lugn och ljus och rör sig sakta 
och obönhörligt framåt som en båt på 
en flod. Det är en utomordentligt vacker 
berättarmetod. En oavbrutet spännande 
bok, en flödande berättelse. Svårt att 
göra den rättvisa – läs själv!

Ragnhild Greek

Innerlig och varm skildring 
om två små flickor 
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Hilda Lind avled på Kristi himmelsfärds-
dag, 73 år gammal, efter ett drygt års 
kamp mot cancern. När hon blev sjuk 
var hon på sitt vanliga sätt mycket ak-
tiv som ordförande i två organisationer: 
Kvinnor i Svenska kyrkan och Förbundet 
för Kristen humanism. I båda hade hon 
utövat sitt goda ledarskap och sin orga-
nisationsförmåga och stärkt styrelserna 
till ansvarstagande i tider av bristande 
ekonomiskt stöd.

Hilda kommer att minnas för många 
olika viktiga insatser under livet. Här 
vill jag särskilt lyfta fram hennes stora 
engagemang för kvinnors synlighet och 
påverkan i kyrka och samhälle. Själv teo-
logiskt utbildad valde hon medvetet att 
inte bli präst. Hon såg som sin främsta 
uppgift att utrusta och uppmuntra lek-
folket.

Vi möttes i det gemensamma arbetet 
med Sveriges kyrkliga kvinnoråd där 
representanter för de olika stiftskvin-
noråden samlades. Hilda var stiftskon-
sulent för kvinnoarbetet i Lunds stift, 
jag representerade Västerås stift. När det 
ekumeniska Kvinnoårtiondet prokla-
merades i slutet av 1980-talet anställ-
des Hilda på en projekttjänst i Svenska 
kyrkan för kvinnoårtiondet och ett nära 
samarbete uppstod med Sveriges Eku-
meniska Kvinnoråd. Tillsammans med 
SEK arbetade hon med ett nyhetsbrev 
för årtiondet som sedan kom att utveck-
las till tidningen ELSA. 1992 efterträd-
de Hilda mig som ordförande i Sveriges 
kyrkliga kvinnoråd. Under de följande 
åren  påbörjade hon en omorganisation 
av kvinnorådet. 1995 bildades Kvinnor 
i Svenska kyrkan. Tiden var mogen för 

ett individuellt medlemskap istället för 
de  stiftsråd som tidigare hade varit or-
ganisationsformen. Den grundläggande 
idén och inriktningen för verksamheten 
var densamma. Kvinnors synlighet och 
upprättelse, delaktighet och ansvar i 
kyrka och samhälle utgjorde fortfarande 
grunden för verksamheten.  

Hilda var ansvarig för att sammanställa 
de svar som kom in till följd av en an-
nons med uppmaningen ”Kvinnor, be-
rätta om Gud mitt i livet”. Hon spelade 
också en viktig roll i Svenska kyrkans be-
kännnelsearbete och ansvarade för Befri-
elsen, Stora boken om kristen tro som kom 
ut till reformationsjubileet 1993.  

Kvinnofrågorna blev fortsatt viktiga, 
men alltmer som en del av hennes in-

ternationella uppdrag.  Hilda kom från 
en släkt med missionstraditioner från 
Indien. Hon arbetade också själv till-
sammans med sin man Martin i Indien 
under några år. 1995 anställdes hon på 
Svenska kyrkans missionskansli och 
kom att vara kvar där fram till pensione-
ringen, de senare åren som den sista mis-
sionsdirektorn i den organisation som nu 
kallades Svenska kyrkans internationella 
arbete. (Se intervju med Hilda i ELSA 
3/2015). Bland de många arbetsuppgif-
ter som Hilda hade bör särskilt nämnas 
ett uppdrag att förstärka Svenska teolo-
giska institutet i Jerusalem och att vara 
ordförande i Svenska  missionsrådet. För 
alla sina insatser fick hon ta emot Ste-
fansmedaljen av ärkebiskopen 2013.

Hilda hade fyra barn och var gift med 
Martin som var biskop i Linköping un-
der de år som Hilda hade ett chefsjobb i 
Uppsala. Biskopinnan veckopendlade. I 
boken Vid hans sida. Svenska prästfruar 
under 250 år säger Hilda:” Jag använ-
der aldrig biskopinnetiteln. Jag har inte 
min identitet i min mans yrke.” Det var 
verkligen sant. Hilda hade en stark egen 
identitet. Efter pensioneringen flyttade 
Hilda med sin älskade Martin tillbaka 
till Lund där hon fortsatte sitt breda en-
gagemang ända fram till att sjukdomen 
drabbade henne. Hon hade mycket kvar 
att ge. Saknade är mycket stor. Begrav-
ningsmässan hölls en solig försommar-
dag i en fullsatt domkyrka i Lund och 
leddes av ärkebiskopen Antje Jackelén.

Birgitta Larsson
f.d. ordförande i SEK och 

Missionsdirektor i Svenska kyrkan

Saknaden efter Hilda Lind 
är mycket stor

Hilda Lind, 1943–2016
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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: Ewa Lindqvist Hotz
SEK:s styrelse 2016–2017
Ordförande: Carin Gardbring, Uppsala
Vice ordf: Petra Jonsson, Vällingby
Kajsa Berg, Bergsjö
Diana Eliason, Alingsås
Vianka Khamis Jenan, Stockholm
Ragni Lantz , Sundbyberg, VBD
ElseBritt Löfdahl, Lund
Cecilia Ralfe Stelander, Uppsala
Birgitta Thörn, HisingsBacka
Ingegerd Modig, Stockholm, suppleant
Rose Söderqvist, Sundbyberg, kassör
Medlemsorganisationer i Sveriges  
Ekumeniska Kvinnoråd (2016):
Forum för prästvigda kvinnor
Frälsningsarmén Hem & familj
Kvinnor för Mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
Stödorganisationer:
Equmeniakyrkan
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Evangeliska Frikyrkan
KFUM:s Riksförbund
Pingströrelsen
Svenska Alliansmissionen
Svenska Jerusalemföreningen
Vännernas Samfund i Sverige, Kväkarna
SEK samarbetar också med:
Ecumenical Forum of European  
Christian Women, EFECW
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol och nar kotikafrågor, KSAN
Minsta Myntets Gemenskap (Fellow ship 
of the Least Coin, FLC)
Nordisk Ekumenisk Kvinno kommitté, NEKK
Operation 1325
Studieförbundet Bilda 
Svenska missionsrådet
Sveriges kristna råd
Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sverige
Världsböndagen (World Day of Prayer)
Lokala ekumeniska kvinnoråd eller 
nätverk finns på följande platser:
Göteborg, Halmstad, Jön köping,  
Karlskrona, Linköping, Lund, Malmö, 
Stockholm, Södertälje, Uppsala.

K Y R K A  O C H  S A M H Ä L L E  U R  K V I N N O R S  P E R S P E K T I V

OKTOBER
1–2
Missionsdagar i Uppsala
Dagarna arrangeras av Kvinnor för mis
sion. För mer information, se vidare www.
medformare.se eller kontakta: kvinnor
formission@svenskakyrkan.se

1–2
Feministiskt forum i Göteborg
På Feministiskt Forum kommer det att 
bjudas på föreläsningar, panelsamtal, 
workshops, bokbord och annat kul 
och intressant för er som vill vara med 
och kämpa för ett mer feministiskt och 
jämställt samhälle. Forumet är gratis och 
tar plats på Frilagret och Litteraturhuset 
vid Järntorget. FArrangörer är Göteborgs 
Feministiska Nätverk. Läs mer www.
sverigeskvinnolobby.se 

10
Vart är feministteologin på väg? 
Stockholms stifts forskarskola vid Åbo Aka
demi och Teologiska högskolan Stockholm 
inbjuder alla intresserade till minikonfe
rens på Teologiska högskolan Stockholm. 
Medverkande: Elisabeth Gerle, Cecilia 
Nahnfeldt, Hanna Stenström, Ewa Lindqvist 
Hotz, Sofia Camnerin med flera. Anmälan 
till: ths@ths.se . Kostnad 200 kr, inkluderar 
kaffe och lunch. Anmälan till konferensen 
snarast, dock senast 3 oktober. För mer in
formation, kontakta Jenny Karlsson: jenny.
karlsson@svenskakyrkan.se 

13–15 
Idédagar för socialt och diakonalt arbete 
Sveriges kristna råd arrangerar idédagar 
för socialt och diakonalt arbete i kyrkor 
och kristna organisationer i Missions
kyrkan i Linköping. Idédagarna riktar 
sig till anställda och ideella inom socialt 
och diakonalt arbete i kyrkor och kristna 
organisationer. Medverkande: Rickard 
Klerfors, föreståndare för organisationen 
Hjärta till hjärta, Ann Heberlein, förfat
tare och teologie doktor i etik, Cecilia 
Wikström, EUparlamentariker, Louise 
Hoffsten, artist och volontär, med flera. 
För mer information: www.idedagar.se 
eller www.skr.org 

NOVEMBER
10–17
Kom och se! 
Dagligt liv i bibliskt land, en härlig upp
levelse och kunskapsresa i Palestina och 
Israel med Kvinnor i Svenska kyrkan och 
IngaLill Rubenson. För mer information 
om program med mera, kontakta: Inga
Lill Rubenson, Alternative Tourism Group 
(ATG), tel 0413204 29, 070329 56 66, 
epost ingalill@atgsverige.se  
www.atgsverige.se eller Gunilla Åkesson, 
ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan, 
telefon 04212 36 67, epost gunilla.akes
son5@comhem.se 

17–19
MR-dagarna i Malmö
Årets upplaga av Mänskliga Rättighets
dagarna har temat “Det handlar om dina 
rättigheter”. Det är omkring 200 pro
grampunkter som kommer att äga rum 
på årets MRdagar. Medverkar gör bland 
annat Cynthia Enloe, Ramy Essam, An
ders Kompass, Reema Nanavaty och Guy 
Standing. MRdagarna är Nordens största 
mötesplats för praktiker, forskare, myn
digheter, politiker och ideellt engagerade 
som arbetar med eller vill lära mer om 
mänskliga rättigheter. Syftet med ar
rangemanget är att öka kunskapen om 
mänskliga rättigheter och att lyfta dem 
högre upp på den politiska dagordning
en. Läs mer: www.mrdagarna.nu 

13–20
Kyrkornas globala vecka
Jord att leva på – mänsk
liga rättigheter i klimat
förändringarnas spår. 
Kyrkornas globala vecka 
2016 vill sprida kunskap om hur klimat
förändringar påverkar förverkligandet av 
mänskliga rättigheter och ge människor 
förutsättningar att fatta beslut och agera 
för en rättvis klimatpolitik. 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! För mer 
information: www.globalaveckan.se 
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Presentation av Inger Jonasson, ny ledamot av Världsböndagskommittén

Jag är arbetsterapeut till yrket men har 
också arbetat åtta år som sekreterare för 
Kvinnor för Mission och som handläg-
gare för Internationell Folkbildning i 
Kyrkans Hus, Uppsala, med särskilt an-
svar för internationella gäster. Genom 
åren har jag gått flera kortare och längre 

kurser i måleri, keramik, växtfärgning 
och textila tekniker. Några av de ställen 
jag utbildat mig på är Tillskärarakade-
min, Capellagården, Handarbetets vän-
ner, Väsby konstskola. Jag har också gått 
akvarellkurser för Arne Isacsson, Anna-
Stina Purk och Maria Ginzburg.

De här utbildningarna kom till stor 
nytta när jag fick frågan om jag kunde 
hjälpa till vid uppbyggnaden av ett 
konst- och kulturcenter som den luther-
ska kyrkan i Betlehem startat (ELCJHL: 
Evangelical Lutheran Church in Jordan 
and The Holy Land). 

Mellan 2004–2012 bodde och arbetade 
jag i Betlehem, Palestina, utsänd av 
Svenska kyrkan.  Vid det Internatio-
nella centret, ICB, blev jag ansvarig för 
konstutställningar, för produktion av 

Välkommen, Inger!

VÄ R L D S B Ö N DAG E N  2016 

Inger Jonasson presenterar sig:

Vid sitt majsammanträde beslutade 
Världsböndagskommittén hur den kol-
lekt som samlades in vid gudstjänsterna 
den 6 mars skulle fördelas. Merparten 
av den svenska kollekten går till utbild-
ningsstipendier för kvinnor i utveck-
lingsländerna. Stipendieprogrammet 
genomförs i nära samarbete med svenska 
samfund, stift och biståndsorganisatio-
ner och deras samarbetspartner i Mellan-
östern, Asien, Afrika och Latinamerika. I 
år fick 71 kvinnor i 15 länder del av kol-
lektmedlen. Dessutom fick den katolska 
hjälporganisationen Caritas ett bidrag på 
25 000 kr till ett projekt för barn och 
ungdomar med funktionshinder och 

deras familjer i Kuba. Totalt fördelades 
drygt 190 000 kr.

Vi gläds över att böndagskollekten på 
detta sätt kommer människor i pro-
gramlandet till del – det var ju kvinnor 
i Kuba som skrev årets program med te-
mat ”Ta emot barnen – ta emot mig”. 
Det är också glädjande att vi fått igång 
ett samarbete med Caritas och därmed 
kunnat bredda det ekumeniska engage-
manget även när det gäller fördelningen 
av kollekten.

Däremot oroas vi av den vikande 
trenden i fråga om gudstjänstdeltagande 
och insamlingsresultat. Årets kollekt var 

kyrkotextilier och gav kurser i teckning 
och målning för ungdomar. 2006 star-
tade man en konsthögskola där jag blev 
bildlärare. Högskolan är numera ett uni-
versitet, DAK (Dar al Kalima University 
College of Arts and Culture) som stöds 
av Svenska kyrkan.  Jag förstod snart att 
de flesta studenter hade mycket svårt att 
betala sina elevavgifter så jag började 
fundera på hur man skulle kunna hjälpa 
dem. Då kom jag ihåg böndagsstipendi-
erna, vilket så småningom resulterade i 
att Strängnäs stift som är vänstift med 
ELCJHL tog på sig ansvaret att vara länk 
mellan Svenska kyrkan och Böndags-
kommitten för ansökning av stipendier. 
Sedan 2009 har mellan 4-6 studenter 
varje år fått möjlighet att genomföra sina 
studier tack vare ett sådant stipendium.

Böndagsstipendier till 71 kvinnor 
och ett projekt i 16 länder

nästan 50 000 kr lägre än förra årets. Så 
vi hoppas att nästa års program, från 
Filippinerna, med temat ”Är jag rättvis 
mot er?” kommer att vända trenden. 

Ragni Lantz, ordförande i 
Världsböndagskommittén



POSTTIDNING B
RETUR TILL:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Box 14038, 167 14 Bromma

 

Det är med förväntan och nyfikenhet 
som jag den 1 september 2016 börjar 
uppdraget som generalsekreterare för 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För 
mig är SEK ett sammanhang som står 
för en betydelsefull kvinnolinje i svensk 
kristenhet. Det är en inriktning som jag 
nu vill vara med och förvalta och vidare-
utveckla. Med stadig förankring i en rik 
historisk mylla är jag övertygad om att 
SEK idag kan vara ett livsmodets tecken 
för både kvinnor och män i en alltmer 
polariserande samtid.

Uppväxt i Övre Ulleruds församling i 
Värmland har jag efter utbildning i Karl-
stad, Uppsala, Lund, London och Cam-
bridge kommit att utveckla teologisk 
profil i gränssnittet mellan samhällsfrå-
gor, kultur och gudstjänstliv. Jag präst-
vigdes i Strängnäs 1999, och har sedan 
2000 verkat i Gustaf Vasa, Sofia och 
Nacka församlingar i Stockholms stift. 
Vid sidan av dessa prästtjänster har jag 
engagerats som föreläsare och skribent i 
olika delar av svenskt kyrkoliv, och även 

bidragit till gudstjänster och andaktsliv 
i Sveriges Radio P1. Särskilt stolt är jag 
över att jag tillsammans med en kollega 
grundat och utvecklat Seglora smedja. 
I denna tankesmedja pågår sedan 2008 
en livaktig verksamhet i skärningspunk-
terna mellan trons, kulturens och politi-
kens världar.

Med åren har jag alltmer hämtat min in-
spiration från kvinnohistoriska studier. 
Berättelser om oförvägna personligheter 
ur det förflutna som Fredrika Bremer, 
Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou 
har i mig ingjutit en känsla för det krist-
na trosarvets kapacitet att avslöja och 
bemöta dehumaniserande tendenser i 
samtiden och att värna medmänniskan - 
oavsett hennes religiösa tillhörighet. Det 
är utifrån en sådan kvinnohistorisk myl-
la för mod som jag också arbetar med 
en doktorsavhandling i teologi utifrån 
Lydia Wahlströms biografi.  

Det var något om mig och de utgångs-
punkter utifrån vilka jag vill verka också 
som generalsekreterare för SEK. Nu ser 
jag fram emot att lära känna er.

Ewa Lindqvist Hotz, präst i Svenska 
kyrkan, doktorand i teologisk etik med 

religionsfilosofi vid Åbo Akademi, 
kaplan & konstnärlig ledare  

Seglora smedja

Välkommen till Ewa Lindqvist Hotz – 
vår nya generalsekreterare!

Ewa Lindqvist Hotz 


