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Språkets makt
I somras hade någon satt upp en liten 
lapp på ett elskåp i kvarteret där jag bor. 
Jag tycker frågan är väldigt befogad: vad 
är det som är så provocerande med det 
lilla ordet hen? Att följa diskussionen 
och debatten kring ordet är väldigt spän-
nande och visar vilken makt det ligger 
i språket och orden. Det är ett ämne vi 
berör på olika sätt i det här numret av 
ELSA. Vi hoppas ni får nya tankar och 
funderingar utifrån temat. Hör gärna av 
er till oss om det!

Kvinnor med makt
Tre kvinnor har under hösten valts till 
höga poster inom kyrka och ekumeniska 
organisationer. Först valdes Antje Jack-
elén, nuvarande biskop i Lunds stift, till 
ärkebiskop för Svenska kyrkan. Hon till-
träder den 15 juni 2014. 

Under Kyrkornas Världsråds gene-
ralförsamling i Busan, Sydkorea, valdes 
Agnes Abuom, som första kvinna (och 

första afrikan), till ordförande att leda 
Kyrkornas världsråd fram till nästa ge-
neralförsamling. Hon är anglikan och 
kommer från Kenya men har en dok-
torsexamen från Sverige.

Under Svenska kyrkans kyrkomöte val-
des Wanja Lundby-Wedin till förste vice 
ordförande i den nya kyrkostyrelse som 
ska leda Svenska kyrkans arbete 2014-
2017. Som förste vice ordförande är hon 
den högst uppsatta lekmannen i Svenska 
kyrkan. Ordförande är ärkebiskopen.

Framsidan
1972 kritiserade författaren Nawal al-
Saadawi offentligt kvinnlig omskärelse, 
något som praktiseras av muslimer och 
en del kristna i Egypten. 2008 förbjöds 
äntligen denna sed officiellt men måste 
fortsätta att bekämpas i praktiken. Bil-
den på framsidan är tagen i samband 
med en kampanj mot kvinnlig köns-
stympning. ©: Achim Pohl

EU-parlamentet klubbade den 20 no-
vember igenom förslaget om kvotering 
med stor majoritet. År 2020 ska minst 
40 procent av ledamöterna i börsbola-
gens styrelser vara kvinnor.

459 ledamöter röstade för förslaget 
och 148 emot. 81 avstod. En majoritet 
av de svenska EU-parlamentarikerna 
röstade emot för-
slaget. EU:s justi-
tiekommissionär 
Viviane Reding 
kallade det för 
ett historiskt 
ögonblick för 
jämställdheten i 
Europa.

FP:s Cecilia 
Wikström kallar förslaget för hyckleri, 
eftersom EU-parlamentet inte själv når 
upp till 40-procentskravet. ”Jag utgår 
från att de ledamöter som röstat för för-
slaget kommer att förespråka kvotering 
för listorna till Europaparlamentet och 
nationella parlament, liksom till parti-

eu säger JA till kvotering
styrelserna hemma i medlemsländerna. 
Det ska bli mycket spännande att se”, 
skriver Cecilia Wikström.

Kommissionens förslag gäller minst 
40 procent kvinnliga styrelseledamö-
terna i europeiska börsnoterade företag 
senast 2020. I dag når inget av EU-
länderna dit. I genomsnitt är cirka 17 
procent av de börsnoterade företagens 
styrelseledamöter i EU kvinnor. Bäst till 
ligger Finland och Lettland där siffran är 
29 procent.

Nu väntar förhandlingar mellan 
medlemsländerna och EU-parlamentet. 
Flera medlemsländer, däribland Sverige, 
har varit skarpt emot förslaget. Men i 
motståndarnas tyngsta land, Tyskland, 
enades nyligen de regeringsförhandlan-
de partierna om att införa en nationell 
kvotering till tyska bolagsstyrelser. Detta 
innebär att förutsättningarna för EU-
förhandlingarna kan komma att ändras.

ur sveriges Kvinnolobbys  
nyhetsbrev i november

viviane reding
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Språkets makt
Ordet var Gud. En starkare utsaga får man 
leta efter. Orden har skaparkraft. En afri-
kansk skapelsemyt berättar att innan jor-
den fanns, fanns ingenting. Hur kom då 
allt till? Orden fanns! Ordet ”träd” blev 
till ett träd, ordet ”myra” blev till my-
rorna i trädet. Så kom människorna till. 
Och människor kan tala, och människor 
kan förbjuda varandra att tala. Det fria 
ordet är en skatt, och inte för inte lyfts 
språk fram i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna som ett område 
där jämställdhet bör råda.*

Ironiskt nog talade ingressen till de 
mänskliga rättigheterna om ”en anda av 
broderskap (brotherhood)”, vilket Elea-
nor Roosevelt lät ändra till ”en anda av 
gemenskap (unity)”. Spelar det någon 
roll? 

För inte alltför länge sedan började 
epistelläsningen i söndagens gudstjänst 
i Svenska kyrkan med att prästen vände 
sig till församlingen med orden ”Kära 
bröder” trots att det inte stod så i bibel-
texten, och trots att vanligtvis merpar-
ten av gudstjänstdeltagarna var kvinnor. 
Spelar det någon roll? 

Orden formar, orden vill oss något. Det 
gäller bara att veta vad. Reklamen vet. 
Varför skulle annars miljontals kronor 
spenderas på dyrbar TV-reklam, om 
det inte betydde något vilka ord, vilka 
namn, vilka förebilder man väljer att lyf-
ta fram? Coca-cola når ut till minsta afri-
kanska by i den bortersta vildmarken, ja, 
över hela världen. Spelar det någon roll?

Orden speglar. Budskapet som bärs fram 
kommer från den som vill säga något, i 
mer eller mindre friserad form. Jag skrev 
en uppsats en gång i engelsk grammatik. 
Ja man kan skriva uppsatser om gram-
matik, tro mig, och jag blev mer och mer 
engagerad ju mer jag trängde in i gram-

matiken. Det rörde sig om den engelska 
universitetsgrammatiken som användes 
i hela den engelsktalande världen på 
70-talet. Men vilka exempel! Efter någ-
ra sidor beslöt jag mig för att använda 
en röd- och blåpenna, och bockade för 
alla ”manliga” exempel med blått, och 
”kvinnliga” med rött. Det blev över 2000 
blå exempel, och ungefär 200 röda. Det 
värsta var att så många, faktiskt de flesta, 
exempel med män och manligt var så 
positiva till sin innebörd, till exempel: 
”Bill valdes till ordförande varje år”, 
”Mr Smith är den mest framgångsrike 
affärsmannen här”, medan kvinnor för-
des fram på detta sätt: ”The woman in 
the corner is Miss Brown” – det var mer 
än tjugo exempel på kvinnan i hörnet. 
Uppsatsen fick heta ”The Woman in the 
Corner”. (Universitetsgrammatiken har 
reviderats nu, med genusperspektiv).

”I begynnelsen var Ordet”, med en maka-
lös sprängkraft i gudstjänster, psalmer, 
böner. Med ytterst få undantag är det 
manliga referenser till Gud som gäller; 
Herre, Konung, Fader – även Far – Han, 
Honom upprepas många gånger under 
den timme en gudstjänst varar i Svenska 
kyrkan. Vid särskilt högtidliga tillfällen 
läses den nicenska trosbekännelsen där 
vi tillber en treenig manlig gudom – 
även den heliga anden refereras till som 
manlig: ”Herren … Honom som tillika 
med Fadern och Sonen tillbedes och 
äras.” Spelar det någon roll? 

I ”Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
på nätet** läser vi att Lina Sandell blev 
censurerad. Inte dög det att sjunga om 
modershjärta! 1872 ändrades det till ”fa-
dershjärta” i psalmen ”Blott en dag … ” 
och ”kycklingmoder” byttes ut till ”fa-
dershjärta”. Ordet ”moder” var föremål 
för regelrätt utrensning, ”moder” kunde 
lätt ersättas av ”broder” utan att rytmen 

försvann.  Varför denna ihärdiga censur 
kan man undra?

Varifrån kommer doktrinen att allt 
manligt måste betonas så till den milda 
grad att det verkar misstänkt (vad är det 
man vill säga?) i så betydelsefulla sam-
manhang som språkläror/grammatiker, 
och för oss kristna så smärtsamt i guds-
tjänster, psalmer, böner som vilar nära 
människors hjärtan? Kvinnoförtryck 
med gudomlig sanktion? Är det något 
fel på kvinnligt kön? Det tror jag inte 
på. Kanske en förändring kan ske. Guds 
namn är Jag Är. Helgat varde ditt namn: 
Jag Är.

Jesus Kristus var man, fullkomlig man 
och fullkomlig människa – och Gud. 
Gud är moder lika väl som fader, Jesaja 
har ”Som en mor tröstar sitt barn … ” 
och Jesus vill samla Jerusalems invånare 
som en höna samlar sina kycklingar. Att 
Jesus bemöter kvinnor med respekt som 
jämlikar råder inget tvivel om. 

Givetvis är det inget fel på manligt 
kön. Självklart är vi jämlikar! Skapade 
till Guds avbild är vi systrar och bröder, 
födda fria och jämlika, och bör handla 
mot varandra i en anda av gemenskap. 
Begreppet jämställdhet är så självklart 
att det inte skulle behöva sägas. Som en 
dans i de saligas ängder är då en guds-
tjänst – liturgi – med böljande inslag 
av manligt och kvinnligt i musiken och 
sångerna, i bönerna och orden.

ragnhild Greek

*Artikel 2: var och en är berättigad till alla 
de rättigheter och friheter som uttalas i 
denna förklaring utan åtskillnad av något 
slag, såsom på grund av ras, hudfärg, 
kön, språk, religion ...
** www.nordicwomensliterature.net    

ragnhold Greek
Folkhögskollärare, gymnasielärare i engelska, missionstjänst, 
svenska kyrkans mission 19711988, 199697
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Christina Lövestam är präst sedan 1977 
och har de senaste tio åren arbetat i 
Skara stift, närmare bestämt i Alingsås. 
Hon är också psykoterapeut, författare 
och i höst arbetar hon som stiftsadjunkt 
för prästrekrytering i Skara stift och som 
handledare vid Sankt Lukas i Göteborg. 
När hon skriver blir det lyrik och texter 
för tonsättning. Under några år i början 
av 1990-talet arbetade hon med kvin-
nors ledarskap inom Lutherska Världs-
förbundet i Genève. Där fick hon upp 
ögonen för betydelsen av könsneutralt 
språk i våra gudstjänster.

– Språket har makt. Den som exem-
pelvis kan formulera ett problem på ett 
bra sätt är halvvägs på väg att lösa det. 
Det finns ett ord som kallas för problem-
formuleringsprivilegiet, det är en term 
för just detta, säger Christina Lövestam. 
När vi sjunger om Gud i enbart manliga 
termer, ligger det nära till hands att tro 
att Gud är mer man än kvinna. Fast Gud 
ju inte kan vara någondera. Att leta sig 
fram till uttryck och ord som gör verk-
ligheten rättvisa är viktigt för att vi ska 
kunna vara sanna människor. 

Oftast är det manligt präglade bilder och 
formuleringar vi finner i gudstjänsterna. 
Vi kvinnor måste då fundera ett varv till 
för att kunna identifiera oss. Ett vanligt 

exempel är ordet bröder. Vi vet att i kyr-
kan betyder ordet bröder också systrar, 
men vi känner oss inte som bröder, vi 
kvinnor. Skulle vi välja ordet syskon 
skulle det vara lättare att identifiera sig 
med begreppet.

Att mer och mer sträva efter att finna 
en fördelning av makt mellan män och 
kvinnor i kyrkan är ett sätt att på ett 
mera helt sätt spegla att människan är 
skapad till Guds avbild. Mångfalden gör 
att flera kan känna sig hemma i kyrkan, 
resonerar Christina Lövestam.

– Jag strävar efter att formulera mig så 
könsneutralt som möjligt. Det är enkelt 
att skriva Du istället för Han om Gud, 
och därmed blir det också ett tilltal till 
Gud. Men det är lätt att slarva och fastän 
jag vet vad som är min strävan, så händer 
det att jag hemfaller åt manliga termer. 
Det är viktigt att vara uppmärksam på 
sina egna texter. Utgår jag från Bibelns 
texter, så är ju också där så mycket man-
ligt präglade texter. Vår kyrka lever ju i 
en patriarkalisk tradition.

Att skriva psalmer som läses och sjunges 
av många människor är också en form 
av makt. Hur förhåller hon sig till det?

– Jag tänker nog inte så mycket i ter-
mer av att utöva språkets makt när jag 
skriver psalmer, men i praktiken kan det 

ju bli så. Jag tänker att när jag skrivit en 
text som fått musik och blivit psalm, så 
har jag inte längre någon makt över den. 
Det har andra, när jag väl lämnat den 
ifrån mig. Givetvis blir jag glad om den 
används och blir meningsfull och hjälp 
till livstydning för någon. Kanske är det 
så, att om det finns psalmer, som har ett 
annat språk än det patriarkaliska, så blir 
det en slags motmakt mot det ensidiga.

– Jag tycker det är viktigt att vi granskar 
oss själva vad gäller vilka ord och uttryck 
vi väljer, inte minst vad gäller uttryck 
kring tro och kyrka. Vi kan därmed bi-
dra till ett mera nyanserat språk som i sig 
speglar en större bild av Gud.

– Att vara en människa som har till-
gång till ett språk är en stor förmån. 
Själv har jag från barndomen fryksdalska 
som min hemdialekt. När jag talar fryks-
dalska finns det en annan ”feeling” inom 
mig, än när jag talar rikssvenska. Men 
jag tänker också att det är en stor sorg 
och ett handikapp när någon förlorar sitt 
språk genom exempelvis en stroke. Men 
det finns ju inte bara det talade språket. 
Musiken är ett språk, teckenspråk ett an-
nat, gester i allmänhet, för att inte tala 
om bilder, som sägs säga mer än tusen 
ord…

Annika Damirjian

Det finns två psalmer i vår svenska psalmskatt som numera räknas till klassikerna. De sjungs 
ofta, innerligt och för många av oss med gåshud. Det är Christina Lövestams psalmer ”Tros-
bekännelse” och ”Du vänder ditt ansikte till mig”. Det är psalmer som talar rakt in i hjärtat 
på många av oss och som, det vågar jag påstå utan att tveka, har varit livsförvandlande för 
människor. 

Orden som når  in i hjärtat
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Du vänder ditt  
ansikte till mig
Du vänder ditt ansikte till mig
och ler mot ditt barn som en mor.
Ditt ansikte lyser som solen, 
det är detta som gör att jag tror,
att du ler emot mig som en mor.

Text: Christina Lövestam 1991
Musik: Jan Mattson 1991

trosbekännelse
Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet,
som stärker till medvetenhet,
som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig,
när jag gråter och allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt,
som väntar tills gråten gått åt,
som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig
och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig,
som lever i mig när jag dör,
som lever i mig när jag dör,
som lever i mig när jag dör.

Text: Christina Lövestam 1980
Musik: Jan Mattsson 1983

Foto: Kristin lidell
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Konstnären Michel Östlund 
har turnerat med sina apost-
lar i katedraler jorden runt. 
Nu har turen kommit till 
kvinnorna, och Storkyrkan 
är först ut med att visa upp 
tolv målningar med kvinn-
liga apostlar som förändrat 
världen.

Det är en solig septemberdag när Upp-
salakonstnären Michel Östlunds tar emot 
i sin ateljé. Han är klädd i en lång svart 
klädnad med diskreta färgfläckar här och 
där. Målarrocken passar honom, tänker 
jag. En allvarlig man med ett stillsamt 
men obönhörligt fokus. Inga färgfläckar 
i onödan. Och ett stort lugn som smittar. 

Direkt i hallen möts jag av Maria 
Magdalena – den av hans tolv målningar 

som varit själva utgångspunkten för ut-
ställningen Kvinnliga apostlar i Storkyr-
kan i Stockholm.

– Jag antar att jag kommer att få frå-
gor kring det här med kvinnliga apostlar, 
många tänker kanske att apostlarna är 
män. Men Maria Magdalena är apostlar-
nas apostel, säger Michel Östlund.

Det hela började med en utställning i 
USA. Alla pratade just då om Da Vinci 
koden och om Maria Magdalena som Je-
sus hustru. Och folk tjatade på Michel: 
”Why haven’t you painted Maria Mag-
dalen?” Så när han kom hem igen må-
lade han henne. Fanns det fler kvinnor 
i Bibeln som han behövde måla? Frågan 
lämnade honom inte, och för några år 
sedan hyrde han en ateljé i Toscana.

– Pastor Brian Johnson som har dok-
torerat på kvinnliga apostlar var med 
mig i Toscana, och där satt han på mu-
ren utanför ateljén och berättade om alla 

dessa fantastiska kvinnogestalter.
Nu finns tolv målningar som väntar 

på att hängas upp i Storkyrkan. Och 
ljussättas. Michel lyser nämligen upp 
sina tavlor med en speciell sorts lampa, 
medan rummet runt omkring släcks ner 
så att det bildas en dramatisk effekt.

– Jag är fascinerad av livets brytpunk-
ter. Hur ljus möter mörker, hur liv möter 
död. Det är punkten mitt emellan – här 
finns en ständigt närvarande konflikt, 
ett möte mellan två världar. Och den här 
brytpunkten vill jag lyfta fram genom att 
lysa upp tavlorna så här.

Det var också tanken på livets bryt-
punkter, på hur liv möter död, som fick 
honom att ändra spår med sina kvinn-
liga apostlar. Från början skulle det bara 
vara bibliska kvinnogestalter. Men snart 
bestämde han sig för att också ha med 
kvinnor som lever och verkar idag. Re-
sultatet blev att han målade sex döda 
kvinnor och sex levande.

Michel Östlund lyfter fram  
kvinnliga budbärare

Konstnären michael Östlund med maria magdalena.

Foto: Johanna linder
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– Jag ville lyfta fram den mest för-
tryckta gruppen i vår värld – kvinnorna. 
Därför har jag målat kvinnor som jag ser 
som budbärare och världsförbättrare. 

Vilka är det som syns på målningarna då? 
Bland de levande är det Hillary Clinton, 
Biskop Sofie Peterssen från Grönland, 
Drottning Ranja av Jordanien, den bur-
mesiska aktivisten Aung San Suu Kyi, 
svenska Caroline Krook och ”Okänd 
kvinna”. Och bland de döda apostlarna 
finns Maria Magdalena, Jungfru Maria, 
Eva, Junia, Lydia och ”Kvinna vid Sykars 
brunn”.

– Maria Magdalena har en särställ-
ning i Bibeln, det är intressant att hon 
förknippas med en ort i stället för med 
en man. Hon tillhör ingen utom sig själv 
och för mig inkarnerar hon mod och in-
tegritet, säger Michel. 

Bland målningarna utmärker sig ock-
så ”Okänd kvinna”, en symbol för alla 
de kvinnor som kämpar i det tysta. Mi-
chel har bland annat haft kvinnor som 
säljs som sexslavar i åtanke, precis som 
i Lukas Moodyssons Lilja 4-ever. Men 
Hillary Clinton då? På vilket sätt är hon 
budbärare och världsförbättrare?

– Hon har med sitt ledarskap visat att 
det nästan är möjligt för en kvinna att bli 
president i USA. Därför är hon en ikon 
för oerhört många människor.

Vi pratar också om hennes tidigare 
historia, hur hon förödmjukats av sin 
man och hur hon ändå lyckats resa sig 
och bli det hon är idag. Här finns kanske 
en gemensam nämnare hos de tolv kvin-
nor som Michel Östlund har målat, med 
Maria Magdalena som utgångspunkt: 
själva mötet mellan förnedring och styr-
ka. Kvinnans position mitt i gränslandet 
mellan mörker och ljus, mellan liv och 
död. Rörelsen där den förtryckta kvin-
nan reser sig och talar till mänskligheten.

Johanna linder

Fakta om konstnären 
michel Östlund är bildkonstnär, designer, 
företagsledare och bokförläggare. Den 
nya utställningen Kvinnliga apostlar är en 
fortsättning på hans tidigare utställning 
Apostlarna (2002) som även den visades i 
katedraler runtom i världen. han är också 
konstnären bakom utställningen heliga 
Birgitta (2003) och nature morte kring 
carl von linné (2007). 
   utställningen visades i storkyrkan från 
september–november 2013.

målningarna hängde vackert i storkyrkan i stockholm.

hilary clinton, en modern apostel.

Foto: A
nnika D

am
irjian

Foto: A
nnika D

am
irjian
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r A p p o r t  F r å n  e F e c W:s  å r s m Öt e  i  W i e n

I slutet av september varje år samlas de nationella koordinatorerna i vårt euro-
peiska Forum (EFECW) till årsmöte någonstans i Europa. I år var mötesplatsen 
Wien, närmare bestämt Kardinal König Haus, ett jesuitiskt utbildningscentrum 
alldeles i närheten av slottet Schönbrunn. Vi var ett 60-tal kvinnor från ungefär 
hälften så många länder som i fem dagar, från den 18 till den 22 september, in-
bjöds till att på olika sätt ägna oss åt att belysa, samtala om och meditera över det 
högaktuella och djärva temat Let´s rock the economy!

ställning i ekonomiska och därmed po-
litiska frågorna. Men det handlar också 
om att vara kreativ, att söka alternativa 
lösningar på den ekonomiska krisen. 
Här ville mötet vara en inspiration för 
alla att engagera oss hemma, i våra egna 
sammanhang.

Föredragen och paneldebatterna 
höll hög klass. Särskilt imponerades jag 
av dr. Elisabeth Klatzer som talade om 
Thinking Differently on Economics. Hon 
presenterade en mycket intressant analys 
av hur storföretagen genom lobbyism 
tar över de politiska besluten, företag där 
(som vi vet) kvinnor utgör en försvin-
nande liten del. Den privata marknaden 
flyter ihop med staten och samtidigt 
minskar kvinnornas närvaro i det offent-
liga rummet. I länder där kanske hälften 
av de vuxna kvinnorna är husmödrar/
sysslar med omsorgsarbete är detta na-
turligtvis förödande. Därför vill Elisa-
beth Klatzer ändra perspektivet från en 
ekonomi som fokuserar på vinst till en 
”omsorgsekonomi”, care economy. Här 
skulle t.ex. de nordiska länderna kunna 
bidra med vårt system av utbyggd barn-
omsorg och generös föräldraledighet. 
Dock är förståelsen för att detta skulle 
kunna genomföras, särskilt i de tysksprå-
kiga länderna och i Sydeuropa, närmast 
obefintlig. När vi svenskor talade om 
öronmärkta ”pappamånader” bemöttes 
vi som om vi kom från en annan planet.

Att vi deltagare verkligen kom från 
vitt skilda sammanhang märktes alltså 
inte bara på kläderna (färggranna trä-
halsband, jeans och platta sportskor mot 
chica dräkter, gnistrande briljantringar 
och klapprande klackar) utan också 

Avsikten var att skärskåda Europas eko-
nomiska system utifrån en genusanalys 
med utgångspunkt i deltagarnas egna 

erfarenheter. Det handlade alltså om att 
utgå från en social kontext, våra egna liv.  
Viktigt för oss kvinnor är ju att kunna ta 

”Let´s rock the economy!”
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Alla bidrar med delikatesser från sitt land. Alltid lika uppskattat!
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på våra erfarenheter. I de flesta östlän-
derna (Litauen, Belarus, Moldavien, 
Slovakien, Ukraina bl.a.) har man stora 
problem med ”brain drain”, dvs. unga 
välutbildade människor som emigrerar 
för att få ett bättre liv. Man ser också 
ett stort ”utflöde” av unga kvinnor, ofta 
ensamstående mödrar, som för att över-
huvudtaget kunna försörja sig tar jobb 
som hembiträden eller äldrevårdare i 
Tyskland, Österrike och Sydeuropa. Om 
deras svåra villkor och betydelse för det 
ekonomiska systemet talade Franca di 
Lecce, italiensk migrantsamordnare från 
Rom, vid en workshop. Hon påpekade 
hur motsägelsefullt det är att yrkesverk-
samma kvinnor är beroende av att andra 
kvinnor, fattigare kvinnor i beroende-
ställning, utför det omsorgsarbete som 
egentligen är allas angelägenhet. I detta 
sammanhang måste också nämnas att de 
östeuropeiska deltagarna måste få bidrag 
från EFECW till resa och deltagande 
på NC-mötena, just på grund av de rå-
dande ekonomiska skillnaderna. Rik och 
fattig, dessa ord hade konkret betydelse 
också inne i samlingssalen i Kardinal 
König Haus!

Den enorma arbetslösheten, bland 
ungdomar i Sydeuropa är den nu 40-
60%, togs också upp. Välfärdssamhäl-
lena är under hård press och de ökande 
klyftorna bäddar för social oro. Om 
detta talade dr. Micahela Moser i det att 
hon, tvärtemot de mediala ”sanningar-
na”, utgick ifrån det faktum att det finns 
resurser som räcker till för alla och att 
fattigdom är något som produceras, inte 
något som drabbar. På olika platser i Eu-
ropa idag demonstrerar man mot denna 
fattigdomsproduktion, som man menar 
är en ingrediens i det neoliberala ekono-
miska konceptet. Det finns en röststark 
rörelse som agerar för medborgarlön åt 
alla, som en lösning på försörjningspro-
blemet och som ett sätt att stabilisera 
samhället.

EFECW fyllde 30 år i fjol men delta-
garnas medelålder låg på ungefär det 
dubbla. Dock fanns det undantag, som 
bådar gott för framtiden: de många 
unga, smarta och dynamiska kvinnor-
na – många från Östeuropa och Young 
Women´s Strategy. Det sistnämnda är 
ett projekt inom EFECW och nu är en 
dryg handfull unga kvinnor, från Skott-
land i väst till Moldavien i öst, i gång 
med att lansera ett Pop Up Monastery, 
PUM. Förebild är de många ”pop-up-
restaurants” som öppnar några veckor 

i ett hem eller någon annan lokal och 
sedan stänger igen. PUM ska alltså fung-
era som ett kloster på några veckors tid. 
Dit ska kvinnor kunna dra sig tillbaka 
och på klassiskt klostermanér ägna sig 
åt ora et labora, dvs. bön och arbete. I 
det här sammanhanget betyder det att 
reflektera, samtala, dela en bönegemen-
skap och ägna sig åt skapande aktiviteter. 
Man har redan funnit ett kloster i Tysk-
land som vill ställa upp med lokaler och 
annan hjälp. Nu söker man en filmare 
för att dokumentera hela processen. 
Starten går 2015.

I samband med årsmötet inbjöds till 
nästa generalförsamling i EFECW som 
kommer att äga rum den 4–10 augusti 
2014 på den lilla grekiska ön Tinos. 
Till kvinnornas förmöte vid Kyrkorna 
Världsråds generalförsamling i Busan i 
månadsskiftet oktober-november skick-
ade vi ett brev, där vi betonade vikten av 
ett genusperspektiv på det ekonomiska 
systemet.

Let´s Rock the Economy!? Går det att skaka 
om det förhärskande ekonomiska sys-
temet på fem dagar? Naturligtvis inte. 
Men man blev omskakad själv. Föredrag 
och workshops gav värdefull kunskap.  
Men det viktigaste var ändå de person-
liga mötena, utbyte av erfarenheter och 
åsikter och insikter. Vi lever under vitt 
skilda förhållanden men ändå delar så 
mycket. Därför att vi är kvinnor. Där-
för att vi är kristna. Därför att vi alla vill 
verka för det vi kallar rättvisa. Gemen-
skapen tog sig ett särskilt uttryck i av-
slutningsgudstjänsten i den närliggande 
Andra Vatikankonciliekyrkan, där vi 
delade frukt och bröd i en vacker aga-
pemåltid. Med på hemresan följde den 
djärva uppmaningen till oss alla, även 
ELSA:s läsare – Let´s go into politics!

elseBritt löfdahl
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en klagomur vid den avslutande gudstjänsten där var och en fick skriva en lapp och 
sticka in i muren.
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När programmet skrevs 2011 hade folk-
liga protester lett till att president Mu-
barak störtats, och två år senare avsattes 
även hans efterträdare. Våld och förföl-
jelse har drabbat de kristna i Egypten 
och framtiden är oviss, men den 7 mars 
får vi be med och för våra systrar att Gud 
må beskydda, bevara och välsigna dem 
och deras land.

Egypten är, efter Kina, världens äldsta 
nation, med en mångtusenårig civili-
sation och många kopplingar till den 
judiska och kristna historien. Landet 
nämns 374 gånger i Gamla testamentet 
och 22 i Nya testamentet. Den första 
kristna församlingen i Egypten grun-
dades enligt traditionen av evangelisten 

Markus. Den berömda kateketskolan i 
Alexandria anlades ca 100 e Kr och fick 
enorm betydelse för den tidiga kyrkan. 
Kyrkan förföljdes häftigt under romarti-
den men kristendomen stärktes i stället 
för att utrotas. Kyrkan i Alexandria fort-
satte att inta en ledande ställning, näst 
efter kyrkan i Rom. Förföljelsen slutade 
när kristendomen blev officiell religion 
under kejsar Konstantin år 312. Då hade 
det forntida egyptiska talspråket fått ge 
plats för ett nytt språk, koptiskan. Ordet 
kopt kommer från det grekiska ordet ai-
gyptos, Egypten. 

Islam kom till Egypten år 638. Al Az-
har-universitetet grundades 969. Det är 
det största islamska universitetet i Mel-

lanöstern och ett centrum för islamisk 
kultur och religion. De egyptiska kristna 
utgör i dag över 12% av befolkningen, 
och det finns över 2 626 kyrkor i Egyp-
ten. Den största och äldsta kyrkan är den 
koptisk-ortodoxa. Det koptiska språket 
används fortfarande i kyrkans liturgi. 
Enligt färsk kyrkostatistik över dop, be-
gravningar osv uppskattas antalet kristna 
i Egypten till 17 miljoner.

Den moderna kvinnorörelsen i Egyp-
ten föddes i början av 1900-talet under 
frigörelsekampen mot britterna. 1923 
fick rörelsen ny fart när en av dess le-
dare, Hoda Shaarawi, tog av sig slöjan 
offentligt, efter hemkomsten från en 
internationell kvinnokonferens. Kvin-
norna kämpade mot diskriminering 
och för rätten till högre undervisning, 
fritt yrkesval, rösträtt m m. De krävde 
också rätt att delta i fredagsbönen i mos-
kén. Först 1956 fick Egyptens kvinnor 
rösträtt, men samma år förbjöds deras 
största organisation, Feministförbundet, 
liksom en mängd andra civila organisa-
tioner. Sedan 1970-talet har kvinnornas 
ställning långsamt förbättrats, främst 
genom att fler kvinnor börjat arbeta 
utanför jordbruket. 1972 kritiserade 
författaren Nawal al-Saadawi offentligt 
kvinnlig omskärelse, något som prakti-
seras av muslimer och en del kristna i 
Egypten. 2008 förbjöds äntligen denna 
sed officiellt.

Frustration och missnöje med pre-
sident Mubaraks trettioåriga styre, en 
lamslagen ekonomi, utbredd arbetslös-
het och omåttlig korruption i regeringen 
utlöste en folklig revolution i Egypten 

Egypten i fokus  

för världsböndagen 2014
När det 2007 beslöts att Egypten skulle ansvara för Världsböndagen 2014 var det ingen 
som anade att landet stod inför så stora omvälvningar. ”Det var fantastiskt att samlas, både 
kristna och muslimer, på Tahrirtorget och framgångsrikt kräva frihet, rättvisa och jämställd-
het”, säger en ung egyptisk kvinna i årets gudstjänstsprogram, som har temat ”Strömmar i 
öknen”.  Hon fortsätter: ”Fastän mycket har hänt sedan dess håller vi fast vid Guds löfte i 
Jesaja: ’Välsignat vare Egypten, mitt folk’, och vi litar på att Gud ska uppfylla detta löfte när 
tiden är inne.”

Kvinnliga studenter i egypten.

Foto: ©
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vä r l D s B Ö n DAG e n  2014 

den 25 januari 2011. I juni 2012 blev 
Mohammed Mursi från Muslimska brö-
draskapet den förste demokratiskt valda 
presidenten i Egypten. Han lovade fri-
het, rättvisa och jämlikhet för alla – löf-
ten som tyvärr inte infriades. Ett år se-
nare tvingade militären honom att avgå. 
En ny konstitution godkändes genom 
folkomröstning i början av 2013 men 
upphävdes efter Mursis fall. Demon-
strationer och våldsamma övergrepp har 
fortsatt.  Kvinnors rättigheter var en av 
revolutionens huvudfrågor men kvin-
nornas officiella politiska inflytande har 
minskat sedan 2011. På Mubaraks tid 
hade kvinnorna 20 % av parlamentsplat-
serna (64 stycken). Nu har parlamentet 
bara 12 kvinnor, en per politiskt parti.

Religionen bestämmer mycket av de 
egyptiska kvinnornas situation. I vissa 
muslimska kretsar har slöja och köns-
segregering blivit allt vanligare. Många 
unga kvinnor tvingas sluta skolan när 
de når puberteten för att minimera 
deras kontakter med män. Äktenskap 
och skilsmässa regleras av religiösa 
familjelagar. Muslimska män har 
traditionellt kunnat ha upp till fyra fruar 
på en gång och kunnat skilja sig genom 
att säga ”jag skiljer mig från dig” vid 
tre olika tillfällen i närvaro av vittnen. 
Den koptiska kyrkans lag tillåter endast 
engifte och godkänner inte skilsmässa 
utom på grund av otrohet eller religiös 
konvertering.

Världsböndagen har firats i Egypten 
sedan 1928. Egyptens första böndags-
program (1959) hade temat ”Herre, jag 
tror” och skapades av en lokal grupp 
egyptiskor. Först 1970 bildades en eku-
menisk böndagskommitté. Den ansvara-
de för Egyptens andra böndagsprogram, 
med temat ”Fullkomnas och bli ett”. 
Den nuvarande böndagskommittén i 
Egypten har tre ordförande: en ortodox, 
en katolik och en protestant. Kommit-
tén ansvarar normalt för översättandet 
av böndagsprogrammet till arabiska, 
men 2014 är det alltså dess medlemmar 
som skapat gudstjänstprogrammet kring 
temat ”Strömmar i öknen”. Som nytes-
tamentlig text har man valt mötet mel-
lan Jesus och kvinnan vid Sykars brunn. 
Samma text i Joh 4 användes då Sverige 
ansvarade för gudstjänstprogrammet 
1984, och en sång som skrevs för det 
tillfället finns med även i årets böndags-
program.

ragni lantz

BöndagsmatEriaL Gudstjänstpro
gram, följebrev, bibelstudium, kollekt
tal, vykort, affisch, mm, har skickats 
till Böndagens lokala kontakter utöver 
landet. Det kan också laddas ner från 
vår hemsida, www.sekvbd.se . Där finns 
även några egyptiska sånger. vykort 
och en cd med bilder från egypten kan 
beställas från expeditionen, epost: sek@
ekuc.se . Böndagskollekten går som 
vanligt till utbildningsstipendier för kvin
nor i utvecklingsländerna. pengarna sätts 
in på pg 40 47 221 och måste vara oss 
tillhanda senast sista mars för att komma 
med i stipendiefördelningen.

Fakta om Egypten

Namn på arabiska: misr 

Officiellt namn: Arabiska 
republiken egypten

Gränser: medelhavet 
(norr), röda havet (öst), 
sudan (syd), libyen (väst)

Yta: 1 001 450 km2 (mer 
än dubbelt så stort som 
sverige)

Huvudstad: Kairo (16 mil
joner invånare)

Folkmängd: Över 84,5 
miljoner (Fn 2010)

Religion: muslimer, mesta
dels sunni, ca 88 %,  
kristna ca 12 %, främst kop
tiskortodoxa, men också 
protestanter och katoliker

Valuta: egyptiska pund le

Den egyptiska böndagskommittén som skrivit materialet till 2014.

temabild: ”strömar i öknen” av konstnä
ren Farid Fadel.
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Predikande kvinnor och gråtande män 
Frälsningsarmén i Sverige 1882–1921
Johan A lundin
Kira förlag 2013

Det var en bokhandlerska från Värnamo, 
Hanna Ouchterlony, som kom att bli 
den första kommendören för Frälsnings-
armén i Sverige. Vid sin sida hade hon 
två kvinnliga officerare, löjtnanterna 
Jenny Swenson och Emily Pettersson, 
och en engelsk manlig kapten och en 
ung svensk manlig löjtnant. Arbetet 
började i Stockholm 1882. Vid tioårs-
jubileet fanns det 130 kårer runt om i 
landet med ca 350 officerare och 10 000 
soldater. Rörelsen hade grundats i Eng-
land av William Booth och hans hustru 
Catherine och spreds därifrån till USA, 
Australien, Frankrike och sedan till Sve-
rige. Booth blev också generalen i den 
militära organisation som infördes.

Trots det militära tilltalet blev Fräls-
ningsarmén i Sverige kvinnodominerad. 
2/3 av de som sökte till Krigsskolan un-
der denna period för utbildning till of-
ficerare var kvinnor. 

Men Frälsningsarméns intåg väckte 
kritik. Det gällde i synnerhet de pre-
dikande kvinnorna. Frälsningsarmén 
utmanade könsordningen enligt vilken 
kvinnorna skulle verka i hemmet och 
inte uppträda i offentlighetens ljus. 
Kvinnor ur arbetarklassen skulle veta sin 
plats.  

Bokens författare Johan A Lundin, som 
är docent i historia vid Malmö högsko-
la, har valt att skildra Frälsningsarméns 
framväxt i Sverige utifrån ett genusper-
spektiv. Vilken roll spelade religion för 
”görande av maskulinitet och feminini-
tet i det framväxande moderna Sverige”?

I Booths armé kunde var och en stiga 
hur högt som helst i graderna oavsett 
kön eller social bakgrund, åtminstone 
i teorin. Kvinnor hade samma rätt som 
män att inta en ställning av makt och 
myndighet.

Men bilden av emanciperade kvinnor 

som bar plakat vid marknader, iklädda 
militär uniform, och som hävdade kvin-
nors rätt att profetera måste balanseras 
av de uttryck för femininitet som gällde i 
det omgivande samhället. Föreställning-
en om kvinnan som fysiskt svag och som 
särskilt ansvarig för familjen levde också 
inom Frälsningsarmén. Den relativa 
jämställdhet som rådde mellan manliga 
och kvinnliga officerare sattes på prov 
när det gifte sig med varandra. Å ena 
sidan betonades att en officer, oavsett 
kön, behöver någon som skall vara till 
hjälp i striden och sålunda inte enbart 
en hustru eller en man, utan en kamrat. 
Å andra sidan behövde en manlig officer 
en hustru som kan sköta hans hem, laga 
hans mat och fostra en familj att tjäna 
Gud och att hjälpa Jesus Kristus i stri-
den. Att förbli ogift var också ett alterna-
tiv. I Stridsropet 1897 skriver Generalen 
Booth: ”En kvinna har tusen gånger mer 
frihet och tillfälle att strida för Gud och 
vinna själar då hon är ogift, än hon kan 
som gift. Varje kvinna bör väl överväga 
detta och fatta beslut därefter, innan hon 
samtycker till att ingå förlovning.”

Lundin har studerat de omvändelseberät-
telser som bifogades ansökningarna till 
Frälsningsarméns krigsskola för att se 
möjliga skillnader i synen på frälsning 

och gudsbild. För att få frälsning förvän-
tades män ge upp föreställningen om sig 
själva som självständiga medan kvinnor 
förväntades att minska sitt beroende av 
vänner och familj och bli mera självstän-
diga. Det är i omvändelseögonblicket 
som män beskriver sig som besegrade 
och faller i gråt, ”på ett för samtiden 
omanligt sätt”. I kvinnornas berättelse 
upplevs omvändelsen som ett personligt 
möte med Gud eller allra oftast med Je-
sus.

Det var Catherine Booth som la grunden 
till kvinnors rätt att predika i skriften 
”Kvinnlig prästtjänst”. Hon argumen-
terade för att ”Gud gett kvinnan ett 
övertygande språk och ett finsträngat 
känsloliv, vilket utgjorde utomordentli-
ga kvalifikationer för offentligt talande.” 
Det som gjorde hennes argumentering 
unik var att kvinnlig predikan framställ-
des som en del av den naturliga ordning-
en. Kvinnor måste predika i egenskap av 
att de är kvinnor. Catherine Booth dog 
1890 men hennes idéer om kvinnopre-
dikan var djupt rotad i rörelsen.

Berättelsen om Frälsningsarméns eta-
blering i Sverige innehåller många in-
tressanta aspekter som inte fått utrymme 
i en kort anmälan. William Booth ville 
anpassa formerna för religionsutövning 
till en ny tid. Inställningen till moderni-
teten uttrycktes i en positiv hållning till 
modern teknik. Järnvägen blev metafor 
för framåtskridande och styrka. Cykeln 
användes för att väcka uppmärksamhet 
och blev en symbol för frihet och fram-
steg. En velocipedbrigad skapades. Om 
manligt och kvinnligt handlar en detal-
jerad genomgång av hur uniformen ut-
vecklades.

Det är nöjsam läsning. Fler svenska 
samfunds historia skulle med fördel 
kunna betraktas utifrån ett genusper-
spektiv. Förmodligen skulle de stå sig då-
ligt i jämförelsen med Frälsningsarmén, 
trots allt.

Birgitta larsson
  

Genusperspektiv på  
Frälsningsarmén
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ingrid och Bo Albinsson har båda varit författaren behjälplig att få fram material och underlag till boken.
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Gråkoltarna
En historia om klasskamp
Kalle holmqvist, notis förlag, 2013

En liten svart bok 
kom i mina händer 
tidigare i höstas. 
Den handlar om 
gråkoltarna som var 
en religiös väckelse-
rörelse i 1730-talets 
Stockholm, bestå-
ende av ett tiotal 
människor, de flesta 

kvinnor. Denna lilla rörelse, alla klädda 
i enkla gråa kläder, därav namnet, lycka-
des trots sin litenhet välta stora lass. Här 
var fattiga änkor, tjänstekvinnor, han-
delsbiträden och gesäller som bestämde 
sig för att ta saken i egna händer genom 
att sluta gå till kyrkan, vägra ta emot 
nattvarden, undvika att döpa sina barn, 
och ansåg att man inte skulle arbeta 

Fred är vägen till fred

KG hammar, marcus Förlag och sveriges 
kristna råd, 2013

Kanske såg du en 
bild på hur re-
presentanter från 
Equmeniakyrkan 
delade ut en bok 
till alla riksdags-
ledamöter och 
kungafamiljen i 
samband med riks-
dagens högtidliga 

öppnande i höstas? En liten tunn bok 
som glimmade som guld. Det var den 
här boken. Den heter ”Fred är vägen 
till fred”, ett citat hämtat från Mahatma 
Gandhi. 

Boken inleds med en del 1, en längre 
text skriven av tidigare ärkebiskop KG 
Hammar som skrivet, vad ha själv kall-
lar det, ett utkast till en fredsteologi. Del 
2 består av korta reflektioner om fred 
skrivna av Stina Oscarsson, Lars Ingel-
stam, Anna Andersmark, Sofia Camne-
rin, Sofia Walan, Henrik Grape, Kerstin 
Bergeå och sist ett brev till Kyrkornas 
världsråd skrivet av Karin Wiborn, Lasse 
Svensson och Anders Wejryd. I slutet 
finns några samtalsfrågor utifrån tex-
terna och reflektionerna. 

Boken är ett bidrag till debatten om 
att fokus måste flytta från våld till fö-
rebyggande åtgärder när det gäller krig 

mer än vad som behövdes för att få till 
brödfödan. Resten av tiden skulle ägnas 
åt Gud. Det fanns inget egenvärde i att 
tjäna mer än man behövde. Ja, det är ju 
inte svårt att se hur denna lilla grupp av 
fromma hotade makten, både kyrkan 
och kapitalet. 

Författaren till Gråkoltarna har häm-
tat sitt historiska underlag från bevarade 
protokoll från rättegångarna och präs-
ternas förhör. Det är en spännande läs-
ning, både vad gäller kvinnors agerande 
vid denna tid och kyrkans krav på totalt 
tolkningsföreträde. Författaren skriver: 
”Gråkoltarna bemöts hela tiden med 
tvångsåtgärder från myndigheternas 
sida. Man bötfäller dem, arresterar dem 
och låser in dem i mörka celler. Men grå-
koltarna tar aldrig till våld själva, utan 
väljer istället att visa sin moraliska över-
lägsenhet. På så sätt blir det uppenbart 
att de inte går att knäcka.” 

Ett problem, särskilt för kyrkan, är att 

och konflikter, att Sverige, som 2014 
levt i 200 år av fred, borde vara väg-
ledande i hur man uppnår en tyngd-
punktsförskjutning både vad gäller 
teologi och politik, ekonomi och diplo-
mati. Lars Ingelstam, professor i teknik 
och social förändring, skriver: ”En väx-
ande forskning, tillsammans med många 
uppmuntrande praktiska erfarenheter, 
har visat att det är mycket smartare och 
billigare att förebygga väpnade konflik-
ter än att få stopp på krig när de väl har 
startat”.

KG Hammar skriver med anledning 
av kyrkornas uppgift att förändra sin syn 
på ”det rättfärdiga kriget” att vägledande 
för kyrkorna bör vara: ”övertygelsen att 
’det vi sår får vi också skörda’. Det bety-
der att vi aldrig kan uppnå fred genom 
att använda våld”. Han skriver också att 
”vi har ansvar för att vi endast låter det i 
vår tradition som bidra till fredens värld 
få inflytande över oss.” 

Kyrkorna, liksom svenska staten, har 
en uppgift att fokusera mer på ickevålds-
liga lösningarna istället för som nu, tro 
att fred kan skapas genom våldshand-
lingar i krigets namn. Kerstin Bergeå, 
som arbetar som ickevåldsutbildare på 
Kristna fredsrörelsen, berättar i sin re-
flektion om två forskare som har visat att 
”ickevåld som metod för att åstadkom-
ma regimskiften har ökat dramatiskt, 
samt att fredlig kamp är mer effektiv än 
väpnad. De kom i sin forskning fram till 

människor lär sig läsa. Den nya kyrko-
lagen slår fast att alla barn ska lära sig 
läsa, och läskunnigheten är väldigt hög 
vid den här tiden. Men kunde man inte 
förutse vilka konsekvenser det skulle få? 
Gråkoltarna ”vägrade lyda prästerna, de 
erkänner inte överhetens lagar och del-
tar inte i de kyrkliga ritualerna. Allt med 
hänvisning till Bibeln. Så kan det gå när 
fattiga människor lärt sig läsa!” Eller som 
författaren skriver längre fram: ”Det är 
en mycket svår tid för prästerna. Det är 
en tid när pigorna vill predika”.

Boken om gråkoltarna är en liten, 
mycket innehållsrik bok som berättar 
om en väldigt speciell tid i historien som 
visar på hur människor kan – trots att de 
är få – förändra historien för alltid om 
de bara vill och är tålmodiga. Det finns 
mycket för oss att lära av gråkoltarna!

Annika Damirjian

att 53 % av ickevåldsrörelserna lyckats 
uppnå sitt mål i motsats till bara 26 % 
av de rörelser som använt väpnad kamp.” 

Men att skapa fred och arbeta före-
byggande med ickevåldsliga medel kan 
ibland låta lättare sagt än gjort. Men 
Stina Oscarsson, numera chef för radio-
teatern vid Sveriges Radio, visa på en 
tumregel för oss alla. Hon skriver: ”Det 
finns en berättelse om en indianhövding 
som får en fråga av sin dotterdotter. Hon 
säger: Det känns som jag har två vargar 
som kämpar i mitt inre. Den ena vargen 
är hatisk och hämndlysten och den an-
dra är förlåtande och full av medkänsla. 
Vilken av vargarna kommer att vinna? 
Hövdingen svarar: Den du matar.”

Annika Damirjian

Följande organisationer har stöttat utgiv
ningen av boken Fred är vägen till fred 
och möjliggjort att den kunde delas ut 
till alla riksdagsledamöter och kungafa
miljen: nathan söderblomfonden, Folke 
Bernadotteakademin, lunds missionssäll
skap, equmeniakyrkan, svenska kyrkan, 
Kristna Fredsrörelsen, sveriges ekume
niska Kvinnoråd, studieförbundet Bilda, 
sensus och life & peace institute. 
   Boken kan beställas genom seK och 
kostar 100 kr + porto. 
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I mitten av oktober inbjöd Sveriges Eku-
meniska Kvinnoråd, Göteborgs Ekume-
niska Kvinnoråd och Forum för präst-
vigda kvinnor i Göteborgs stift till en 
gemensam temakväll i St Jakobs kyrka i 
Göteborg. Kvällens rubrik var ” Psalmer 
i 2000-talet - utifrån ett genusperspek-
tiv”.

De medverkande var Christina Löve-
stam, präst och psalmförfattare, Karin 
Karlsson, kyrkomusiker, och Petra Da-
lin som bjöd på vacker solosång och var 
försångare i församlingssången. Under 
kvällen presenterades ett 20-tal psalmer. 
Inledningsvis förklarade Christina Löve-
stam vad man menar med genusperspek-
tiv i psalmer genom att formulera några 
frågor:

– Hur tänker vi om Gud och hur ut-
trycks det i våra psalmer?

– Kan vi tänka på Gud utan könsmar-
körer dvs. utan att Gud oftast får man-
liga uttryck som Han, Herre, Härskare, 
Fader osv?

– Vad händer när vi frigör oss från 

dessa uttryck och istället säger Gud?
Frågeställningarna blev belysta med 

flera olika exempel under kvällen.
Frågan om vi kan säga ”den” eller 

”det” om Gud, eller om Gud alltid mås-
te likna en människa belystes med psalm 
808 ”Vad är Gud” av Py Bäckman som 
exempel.

– Det är en psalm som ligger bra i vår 
tid. Det är en könsneutral psalm, som 
rymmer mycket mer under ytan, menar 
Christina Lövestam. Psalmens sista strof 
lyder: ”Kanske att jag mötte dig, men jag 
gick förbi”.

Nya psalmer för kyrkliga handlingar 
presenterades, bland annat en ”kärleks-
psalm” som passar även i samband med 
vigsel av samkönade par, psalm 903 ”Jag 
tror att Gud är kärleken”.

I arbetet med ”Psalmer i 2000-talet” 
fanns ambitionen att göra psalmerna så 
könsneutrala som möjligt. Man ville få 
in kvinnors perspektiv, men man nådde 
inte så långt som man hade hoppats, me-
nar Karin Karlsson som studerat psalm-
bokstillägget ”Psalmer i 2000-talet” 

grundligt och redovisat sin studie i en li-
cenciatuppsats 2011.  Även om männen 
fortfarande dominerar bland psalmska-
parna har andelen kvinnor bland psalm-
författare, översättare och kompositörer 
ökat för varje psalmbok under de senaste 
150 åren.

Christina Lövestam har för egen del 
bidragit med sju psalmer i ”Psalmer 
i 2000-talet” och i en av sina psalmer, 
psalm 855 ”Elisabets sång” lyfter hon 
fram Elisabet, Johannes Döparens mor 
och Zacharias hustru. 

– Det är väldigt vanligt att kvinnor i 
bibeln glöms bort, om de inte föder fram 
en son, som får stor betydelse. Psalmen 
är en hyllning till Elisabeth, säger Chris-
tina Lövestam.

Att belysa psalmer ur ett genusper-
spektiv kan förstärka psalmens innehåll 
och budskap, och bidra till att upplevel-
sen av psalmen förstärks.

 
Diana eliason

Psalmer i 2000-talet  
– en skatt att upptäcka!
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Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till 
Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Ac-
tion on Women’s Rights. Konferensen är 
en fortsättning på de nordiska konferen-
ser som hölls i Oslo 1988 och i Turku 
(Åbo) 1994. De samlade tusentals akti-
vister, organisationer, politiker och andra 
aktörer som diskuterade både nationella 
och internationella kvinnopolitiska frå-
gor och strategier. De resulterade i kon-
kreta förslag för att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Nordiskt Fo-
rum Malmö 2014 är en framåtsyftande 
kraftsamling för att manifestera vår be-
slutsamhet att tillsammans utveckla ett 
jämställt samhälle där kvinnor har fulla 
mänskliga rättigheter, i Norden, i Euro-
pa och internationellt. Vad har hänt med 
kvinnors rättigheter och jämställdheten 
de senaste 20 åren? Vad behövs för att 
förverkliga de åtaganden som gjordes i 
Peking 1995? Vilka nya frågor har kom-
mit till sen dess som måste lyftas? Fred? 
Ekonomi? Miljö? Världen står inför sto-
ra utmaningar. Vi behöver komma sam-
man för att göra nya analyser och besluta 
om gemensamma insatser. 

Följande teman kommer att prägla konfe-
rensen: Ekonomi. Social utveckling. Krop-
pen. Lika lön. Sexuella och reproduktiva 
rättigheter. Teknologi. Utbildning. Miljö. 
Klimat. Hållbar utveckling. Media. Våld. 
Fred och säkerhet. Omsorg. Välfärd. Fa-
milj. Pensioner. Barn och unga. Mansrol-
len. Jämställdhetsintegrering. Migration. 
Arbete. Feminismens framtid. Sexualitet. 
Organisering. Politiskt deltagande. Fo-

rumets teman utgår ifrån FN:s hand-
lingsplan för kvinnors rättigheter som 
antogs i Peking 1995. 

FN genomförde den fjärde kvinnokon-
ferensen i Beijing 1995. Då antogs 
Platform for Action av världens reger-
ingar. De regeringar som undertecknade 
handlingsplanens tolv artiklar gjorde 
ett åtagande att förverkliga CEDAW 
– Kvinno konventionen, genom att be-
driva ett aktivt och synligt arbete. Se-
dan 1995 har ingen världskonferens om 
kvinnors rättigheter genomförts. Under 
senare år har röster höjts för behovet av 
en sådan konferens, men det har också 
varnats för faran med en konferens som 
skulle öppna handlingsplanen för om-
förhandlingar. Det saknas tilltro till att 
världens regeringar skulle hålla fast vid 
sina tidigare åtaganden och att kvinnors 
rättigheter och livsvillkor istället skulle 
skruvas tillbaka. Kvinnors rätt till en 
god utveckling och att bestämma över 
sina egna kroppar och sexualitet är fort-
farande kontroversiella frågor som utlö-
ser ändlösa förhandlingar och brist på 
resultat. Den globala utvecklingen mot 
jämställdhet är ifrågasatt liksom även 
principer om universella rättigheter och 
demokrati. 

Kvinnors rättigheter relativiseras och 
kringgärdas av inskränkningar med hän-
visning till traditioner, religioner och 
kulturer. Kvinnors livsvillkor sätts också 
under press av ekonomiska, miljömäs-
siga och politiska kriser. Kriser av olika 

slag har upprepade gånger visat sig ha 
mest negativ effekt på kvinnor, särskilt 
fattiga kvinnor. För att uppnå hållbar 
utveckling är kvinnors rättigheter och 
jämställdhet nyckeln. Världen genomgår 
stora förändringar som exempelvis glo-
balisering och ny teknikutveckling vilket 
i sig innehåller stora positiva möjlighe-
ter, men de modeller och lösningar som 
diskuteras för att lösa problemen i värl-
den och ta hand om de positiva möjlig-
heterna saknar ofta ett uttalat jämställd-
hetsperspektiv. Detta behöver utvecklas. 

Även Norden möter stora jämställd-
hetspolitiska utmaningar. Beijing Plat-
form for Action ställer tydliga krav, som 
de nordiska länderna inte klarat av att 
leva upp till. Stora brister finns inom 
avgörande områden som mäns våld mot 
kvinnor, arbetsmarknad och lika lön 
för lika arbete, kvinnors ekonomiska 
självständighet, kvinnors inflytande och 
makt samt situationen för flickor och 
äldre kvinnor. Nuvarande ekonomiska, 
sociala och ekologiska kriser påverkar 
kvinnors livsvillkor och möjligheterna 
till att leva i ett jämställt Norden. Nord-
iskt Forum Malmö 2014 kommer att 
vara av stor betydelse för det nordiska 
jämställdhetsarbetet och kvinnorörelsen. 
Oavsett hur FN beslutar i diskussionen 
om en femte världskonferens är Nord-
iskt Forum Malmö 2014 relevant för att 
identifiera utmaningar och möjligheter 
för att genomföra Platform for Action 
och nå målen om jämställdhet, utveck-
ling och fred. 

Nordiskt Forum är en gigantisk kvinnorättskonferens, ett forum för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet och en feministisk festival som kommer att äga 
rum i Malmö den 12–15 juni 2014!
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– Bygga engagemang och förståelse för 
de jämställdhetspolitiska utma
ningarna och möjligheterna inom 
regionen.

– Främja och utveckla den nordiska 
debatten om kvinnors rättigheter, 
lokalt, regionalt och globalt.

– Formulera krav och konkreta förslag 
till de nordiska regeringarna och 
politiker kopplade till framtidens jäm
ställdhetspolitik.

Under konferensen kommer 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, i 
samarbete med Nordisk ekumenisk 
kvinnokomitté, att anordna bland 
annat följande aktiviteter under 
rubriken Kvinnor och kyrkor i Norden 
Visioner för framtiden – erfarenheter 
från historien.

En biskopspanel kommer arrangeras med 
följande biskopar i samtal om hur kyr-
kan kan bidra till att bygga ett jämställt 
samhälle; Irja Askola, Finland, Solveig 
Fiske, Norge, Tuulikki Koivunen By-
lund, Sverige, Agnes M. Sigurðardóttir, 
Island, Tine Lindhardt, Danmark. Sam-

talet leds av Lisbeth Gustafsson från Stu-
dieförbundet Bilda.

Ett seminarium om religionsdialog kom-
mer att genomföras i plenum, det vill 
säga inför alla konferensdeltagare. 

Ett seminarium om sexuella övergrepp i 
kyrkan kommer att arrangeras, med erfa-
renheter från Norge, Island och Sverige.

What’s in it for me? Därför behövs femi-
nistteologin! Marianne Bjelland Kart-
zow, professor i NT, Universitet i Oslo 
och Annika Borg, präst, författare och 
debattör från Sverige, i samtal om femi-

nistteologins utmaningar. 

WE – Women Empowerment – ”Kvinner 
er kvinne best”, Kvinnor är kvinnans 
bästa vän. En workshop om hur kvinnor 
hjälper kvinnor, erfarenheter från Island.

Ett bönerum kommer att finnas under 
hela konferensen där morgonandakter 
genomförs varje dag. En kvällsgudstjänst 
kommer att anordnas i en av Malmös 
kyrkor på fredagskvällen. Mer infor-
mation om dessa aktiviteter kommer 
att finnas inom kort på SEK:s hemsida 
www.sek-vbd.se

sEK anordnar aktiviteter under nordiskt Forum

– Bygga nätverk för erfarenhetsutbyte 
mellan aktivister, forskare, organisa
tioner, myndigheter, näringsliv och 
allmänhet.

– Informera om Kvinnokonventionen 
och Beijing platform for Action.

– Formulera rekommendationer för 
framtida strategier för en jämställd 
hållbar utveckling och det som ska 
följa Fn:s millennium Development 
Goals 2015.

Konferensen genomförs på Malmö Mässa, Arena och festivalområde runt 
om i Hyllie. 200 kvinnoorganisationer från hela Norden står bakom arrang-
emanget. Biljett till Nordiskt Forums alla fyra dagar kostar 800 kronor (är du 
student eller arbetslös kostar biljetten 650 kronor!) Det kommer även att fin-
nas dagsbiljetter. Läs mer om konferensen på www.nf2014.org

– Bryta ny mark genom att engagera, 
involvera och använda den kompe
tens och nytänkande som den nya 
generationen som tillkommit sedan 
världskonferensen i Beijing 1995 
besitter.

– Stärka den nordiska kvinnorörelsens 
organisering och verkningsgrad 
samt vidareutveckla internationella 
perspektiv och engagemang.

nordiskt Forum malmö 2014 – new Action on Women’s rights vill:
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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 hem
sida: www.sekvbd.se 
plusgiro: 60 22 22–2
medlemsavgift: 100 kr/år
Generalsekreterare: Annika Damirjian
seK:s styrelse 2012–2013
ordförande: carin Gardbring, uppsala
vice ordf: petra Jonsson, vällingby
ingrid Albinsson, strängnäs
Kajsa Berg, Bergsjö
Diana eliason, Alingsås
vianka Khamis Jenan, stockholm
ragni lantz , sundbyberg, vBD
elseBritt löfdahl, lund
Karin nordin, norrköping
cecilia ralfe stelander, uppsala
Birgitta thörn, hisingsBacka
maud Andersson, tumba, suppleant
åsa thörne Adrianzon, Jönköping, 
suppleant
rose söderqvist, sundbyberg, kassör
medlemsorganisationer i sveriges ekume
niska Kvinnoråd (2013):
Forum för prästvigda kvinnor
Frälsningsarmén hem & familj
Kvinnor för mission
Kvinnor i svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
stödorganisationer
evangeliska Fosterlandsstiftelsen
evangeliska Frikyrkan
KFum:s riksförbund
pingströrelsen
svenska Alliansmissionen
svenska missionskyrkan
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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JANUARI
18–25 
”Är Kristus delad”
ekumeniska böneveckan, ”Böneveckan 
för kristen enhet”, firas samtidigt i 75 
länder världen över under perioden 
18–25 januari. Bibelns dag firas den 19 
januari i samma vecka. under Böne
veckan är tanken att huvudgudstjäns
ten firas ekumeniskt tillsammans med 
lokala församlingar från olika kyrkor och 
samfund. Från 1975 framställs materialet 
av lokala ekumeniska grupper från olika 
delar av världen. materialet för 2014 
kommer från Kanada. För mer informa
tion se sveriges kristna råds hemsida: 
www.skr.org 

25
Fredsvandring
ledd av pilgrimspräst Anna Alebo i 
samband med ekumeniska böneveckan, 
kl. 10.00 11.30. start: liberiet, Domkyrko
platsen, lund. Arrangör: lunds ekume
niska kvinnoråd.

20
Martin Luther King dagen
martin luther Kingdagen är en nationell 
helgdag i usA som firas den tredje mån
dagen i januari. sedan 2003 firas dagen i 
sverige på initiativ av Kristna Fredsrörel
sen och svenska Baptistsamfundet (nu 
equmeniakyrkan). Arrangörer av martin 
luther King dagen är också sveriges 
kristna råd. Dagen firas på olika platser i 
sverige och årets ickevåldspris i martin 
luther Kings anda delas ut i norrmalms
kyrkan i stockholm klockan 19.00. För 
mer information se www.martinluther
king.se 

MARS 
7
Världsböndagen – Strömmar i öknen
var med och fira världsböndagen runt 
om i hela världen och i hela sverige. 
programmet för 2014 har utformats av 

kvinnor i egypten. Bibeltexten utgår från 
Jesu möte med den samariska kvinnan 
vid sykars brunn (Joh 4:2 42). För mer 
information och materiel, se hemsidan 
www.sekvbd.se, epost sek@ekuc.se 
eller telefon 08453 68 04

8
Internationella kvinnodagen
på olika sätt runt om i landet uppmärk
sammas den internationella kvinnoda
gen. i stockholm anordnas bland annat 
ett stort arrangemang i Fryshuset hela 
lördagen. För mer information se hemsi
dan www.sekvbd.se 

APRIL
25–27
Årsmöte – Strömmar i öknen
sveriges ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 
är förlagt till södertälje och kommer att 
följa världsböndagens tema från egypten 
med fokus på de kristnas situation i 
mellanöstern. För mer information och 
anmälan till årsmötet, se www.sekvbd.se 
eller kontakta expeditionen per epost: 
sek@ekuc.se eller telefon: 08453 68 04 

JUNI
12–15 
Nordiskt Forum Malmö 2014 - New Action 
on Women’s Rights
på uppdrag av sina medlemsorganisatio
ner, och i samarbete med systerorganisa
tionerna i norge, Danmark, Finland och 
island, har sveriges Kvinnolobby dragit 
igång arbetet för en nordisk kvinnokon
ferens som räknar deltagande från 15 
000 personer från hela norden.

Genom nordiskt Forum malmö 2014 
kan den nordiska kvinnorörelsen tillsam
mans identifiera utmaningar och möjlig
heter för att genomföra Beijing platform 
for Action och för att nå målen om 
jämställdhet, utveckling och fred. Detta 
ger de nordiska kvinnorna och kvinnorö
relsen i norden möjlighet och utrymme 
att formulera tydliga uppmaningar och 
krav till de nordiska regeringarna och 
andra politiker. under mötet kommer 
också seK, tillsammans med nordisk 
ekumenisk kvinnokommitté att anordna 
olika programpunkter. mer om nordiskt 
Forum hittar du på www.nf2014.org 
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– Första artikeln i Förenta 
nationernas allmänna dekla-
ration för mänskliga rättig-
heter lyder: Alla människor 
är födda fria. Det betyder 
att jag är född fri. Men vad 
händer sedan? Hur fortsätter 
man att vara fri?

Den frågan ställde Margareta Winberg, 
ordförande för UNWOMEN Sverige, 
på ett seminarium arrangerat i Stock-
holm med anledning av Kyrkornas glo-
bala vecka. Hennes svar på frågan var 
bland annat vikten av att ha ett eget ar-
bete och därmed egna pengar. Det ger 
frihet. 

Kvinnors rätt till arbete och egen eko-
nomi är en punkt i Kvinnokonventio-
nen som är ett tillägg till FN:s allmänna 
deklaration för mänskliga rättigheter, 
med ett särskilt fokus på kvinnor. Kvin-
nokonventionen kom till 1979 och rati-
ficerades av Sverige 1981. Trots att den 
funnits så länge är den inte alls lika känd 
som Barnkonventionen som kom till tio 
år senare. Hur kommer det sig?

– Det är en fråga om makt, säger 
Margareta Winberg som tidigare var 
jämställdhetsminister i den socialdemo-
kratiska regeringen. Barnkonventionen 
hotar ingens makt, men det gör kvinno-
konventionen och har därför fått min-
dre genomslagskraft. Ingen får makt, 
man måste ta makt och ingen som har 
makt vill lämna den ifrån sig frivilligt. 
För att ge kvinnor makt över sina liv och 
sina livsvillkor måste männen backa från 
makten.  

– Det är makten man vill åt om man 
vill förändra något, säger Margareta 

Winberg, men man måste hantera mak-
ten väl. Både kvinnor och män ska ju bo 
i det här samhället, därför måste båda 
vara med och bestämma över hur sam-
hället ska styras och utvecklas. 

Temat för Kyrkornas globala vecka 2013 
(och även 2014) var Helig fred – Tro som 
fredsskapare. För att kunna skapa fred 
måste man ta hänsyn till de mänskliga 
rättigheterna. Utan rätt och rättvisa ing-
en fred, konstaterar Frida Larsson, kväl-
lens moderator och också medarbetare 
på Kristna fredsrörelsen. Alla som sam-

lats denna kväll var rörande överens om 
det, men det är lätt sagt än gjort: 

– De mänskliga rättigheterna är som 
i en perfekt värld, men hur gör vi i verk-
ligheten, i vardagen, när det inte stäm-
mer med rättigheterna, undrar en av de 
unga kvinnorna från Fryshusets projekt 
”Tillsammans för Sverige”, som deltog i 
en panel under kvällen. 

Ja, hur skapar man en förståelse för 
att man har olika uppfattningar om vad 
som är ett gott liv för kvinnor? 

text och bild: Annika Damirjian

hur leva i frihet?

seminArium unDer KyrKornAs GloBAlA vecKA

margareta Winberg deltog i ett seminarium i s:t eugenia församling i stockholm.
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Kallelse till årsmöte för sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
25–27 april 2014, i södertälje 

strömmar i öknen  
– de kristnas situation i mellanöstern
Välkommen till årsmöte!

Temat för årsmötet hämtas från Världsböndagen 2014, skrivet av kvinnor i Egypten. 
Det kommer att bli en helg med mycket gemenskap, årsmötesförhandlingar,  
samtal, gudstjänster, utflykter och festligheter av olika slag. 

Var med och påverka SEK:s framtid! Förslags- och rösträtt på årsmötet har represen-
tanter från SEK:s medlemsorganisationer och lokala råd (två ombud per organisa-
tion och lokalt råd). SEK-Sverige (enskilda medlemmar som inte tillhör lokala råd)  
jämställs med lokala råd och får (vid årsmötet) utse två representanter som äger 
förslags- och rösträtt vid årsmötet. Stödorganisation äger rätt att närvara vid års-
mötet med en representant med yttranderätt. Alla övriga medlemmar har yttrande-
rätt och kan på så sätt vara med och påverka besluten.

Passa också på att skicka in motioner till årsmötet. Sista dagen för insändande av 
motioner är den 25 februari 2014.

En separat folder med ytterligare information och detaljprogram kommer att 
skickas ut till alla medlemmar, lokala råd och medlemsorganisationer i god tid före 
årsmötet. Se också SEK:s hemsida: www.sek-vbd.se

Varmt välkommen!

 


