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80 år i kvinnors tjänst
I år är det 80 år sedan Elsa Cedergren, 
född Bernadotte (syster till Folke Ber-
nadotte), bildade det som först hette 
Svenska kvinnors samarbetskommitté. 
Idag heter organisationen Sveriges Eku-
meniska Kvinnoråd, men intentionen 
och ambitionen är densamma idag som 
den var 1935: ett forum för kristna kvin-
nor i Sverige där fokus för verksamheten 
är kyrka och samhälle ur kvinnors per-
spektiv. Med anledning av 80 år i kvin-
nors tjänst tar detta nummer av ELSA en 
närmare titt på vad som har hänt under 
åren som gått, för kvinnors rätt och möj-
ligheter i kyrka och samhälle, men också 
på vad som fortfarande behöver göras. 

Vibeke Olsson får pris
Författaren och baptistpastorn Vibeke 
Olsson har tilldelats fackföreningsrörel-
sens Ivar Lo-pris år 2016 på 125 000 
kronor med följande motivering: ”För 
ett folkbildande berättande som do-
kumenterar och replikerar den tid som 
gestaltas. Det gäller teman från såväl 
andra världskriget och romarriket som 
folkrörelsernas framväxt i Sverige. Med 
det vackra och effektiva språket i roman-
serien om Bricken låter Vibeke Olsson 

en av folkrörelsesveriges alla kvinnor trä-
da fram, dels som motor i ett historiskt 
skeende, dels som individ begränsad av 
klasstillhörighet och konventioner. Ge-
nom att skildra den kristna väckelserö-
relsens betydelse fyller Vibeke Olsson en 
lucka i den arbetarlitterära skatten.” Pris-
utdelningen sker på Ivar Lo-Johanssons 
födelsedag den 23 februari 2016. Varma 
gratulationer till Vibeke Olsson för ett 
välförtjänt pris!

Världsböndagen 2016 – berätta var!
Ett av Sveriges Ekumeniska kvinnoråd 
viktigaste uppdrag är att möjliggöra för 
svenska församlingar att fira Världsbön-
dagens gudstjänst varje år. Den svenska 
världsböndagskommittén, med Ragni 
Lantz som ordförande, ansvarar varje år 
för att översätta och distribuera det in-
ternationella materialet som ligger till 
grund för den gudstjänst som firas un-
der ett helt dygn över hela vår värld. Det 
är en mäktig manifestation av fred och 
solidaritet. Vi vill gärna veta var och när 
de lokala gudstjänsterna anordnas så vi 
kan annonsera om dem på vår hemsida 
och på Facebook. Mejla till sek@ekuc.se 
och berätta var er gudstjänst kommer att 
firas!

Framsidan
Programmet för Världsböndagen 2016 
kommer från Kuba. Bilden visar en ku-
bansk mor och hennes dotter. 35,9 % av 
Kubas invånare har afrikanskt påbrå. Läs 
mer om Kuba på sidan 10-11. ©: WDP 
Cuba

Kvinnor från hela Norden hälsas varmt välkomna till några dagars samvaro kring 
teman Visdom, Växt, Vandring i Hólar, där Islands äldsta biskopsgård ligger. Själva 
miljön inbjuder till lyssnande, samtal och kreativitet.
Medverkande är bl.a. biskop solveig Fiske (norge) biskop sólveig lara Guðmunds
dóttir (island), professor sólveig Anna Bóasdóttir (island), regional kyrkoledare helen 
Friberg (sverige), Dr. mariAnna pöntinen (Finland), Dr. päivi salmesvuori (Finland)

Arrangör: nordisk ekumenisk kvinnokommitté, neKK, är ett nätverk inom den nord
iska ekumeniken. neKK bildades 1990 för att nordiskt och ekumeniskt främja kvin
nors roll och ställning i kyrka och samhälle, öka kvinnors delaktighet i beslut, arbeta 
mot våld mot kvinnor, mot könsdiskriminering och ekonomisk orättvisa.

en separat folder med ytterligare information och detaljprogram kommer att finnas i 
början av 2016 på seK:s hemsida: www.sekvbd.se. VArMt VälKOMMeN!

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens  
10–13 augusti 2016, Hólar, Island

VIsdom 
Växt 
VaNdrINg
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l e DA r e 

madeleine Dahl, 
titel

För några veckor sedan var jag och såg 
filmen ”Suffragette”. Filmen handlar 
om den brittiska suffragettrörelsen som 
verkade för kvinnors rösträtt. Filmen 
skildrar utifrån textilarbeterskan Mauds 
perspektiv suffragetternas hårda kamp, 
full av fängelsevistelser och hungerstrej-
ker. Ja, även kvinnor som offrade sitt liv. 
I filmens slutscen återges den dramatiska 
händelse som utspelade sig på Epsons 
travbana 1913 då suffragetten Emily 
Davison kastade sig framför en häst och 
tog sitt liv inför kungens och tusentals 
människors åsyn. 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds his-
toria är inte förenad med blodspill och 
fängelsevistelser, men dess födelse inne-
bar helt klart en kostnad för dem som 
var med och grundade föreningen. Elsa 
Cedergren, som var dess initiativtagare, 
ändrade i sitt vuxna liv ståndpunkt i flera 
centrala frågor, vilket inte var en enkel 
process i förhållande till familj och sam-
hälle. Det handlade bl a om kvinnans 
roll i familjen, synen på Bibeln och inte 
minst fredsfrågan. Sitt militärhistoriska 
familjearv till trots utvecklade Elsa ett 
pacifistiskt förhållningssätt och trots sin 
familjs fördömanden närmade sig Elsa 
liberalteologin, som hade en annan syn 
på kvinnans roll än den pietistiska tro 
hon hade med sig från sin barndom. 
För Elsa blev det så småningom tydligt 
att Sveriges kristna kvinnor behövde en 
plattform att verka utifrån, eftersom de 
saknade en sådan i de egna kyrkorna. 
Vidare menade hon att det svenska sam-
hället behövde de kristna kvinnornas 
röst och agerande, i synnerhet i freds-
frågan. Detta att bryta upp från gamla 

föreställningar, att våga uttala det som 
tidigare aldrig sagts, att våga utföra det 
som tidigare aldrig gjorts trots den egna 
familjens och det omgivande samhällets 
motstånd var en kamp för Elsa. Därför 
var vänskapen med andra kvinnor som 
ville verka för förändring gällande kvin-
nans roll i kyrka och samhälle en oerhört 
viktig kraftkälla. Ingeborg Wikander 
och Ester Lutteman var några av de 
kvinnor som Elsa odlade en djup vän-
skapsrelation till och som blev viktiga 
personer i bildandet av Kristna Kvinnors 
Samarbetskommitté.* 

en månad innan Kristna Kvinnors Sam-
arbetskommittés första möte skriver Es-
ter Lutteman i ett brev till Elsa: ”Idén 
om en kristen kvinnofront tilltalar mig i 
hög grad. Mer än någonsin är det ange-
läget att finna de kristna linjerna i tidens 
virrvarr. Och vi behöva hjälpa varandra 
att tro på dem och handla därefter.” 

är esters rader till Elsa aktuella än idag? 
Utnyttjar jag den plattform jag har som 
kvinna och kristen att göra min röst hörd 
i den här tidens virrvarr? Jag öppnar 
munnen för att påbörja ett svar på dessa 
frågor, men kommer av mig, tagen av att 
det slår mig att mina ord och handlingar 
som kristen kvinna 2015 hade varit som 
höstlöv för vinden om Elsa, Ester, Inge-
borg och alla de andra inte hade gått före 
och skapat en plattform för mina ord, 
för mina handlingar. 

Jag och mitt biosällskap satt kvar till alla 
eftertitlar rullat förbi. Vi var säkra på att 
vi var sist kvar i biosalongen, men när 
vi vände oss om kom två äldre damer i 
80-årsåldern fram till oss yngre kvinnor, 
varvid den ena upprört sa: ”Det är fruk-
tansvärt att det är så många unga kvin-
nor idag som inte utnyttjar sin rösträtt, 
när andra kvinnor fått sätta livet till för 
att den skulle bli vår.” 

På väg hem från bion sa vi till varandra 
om suffragetterna: ”Vi får aldrig glömma 
vår historia. Vi måste alltid minnas dessa 
kvinnor i tacksamhet. Utan dem vore 
vi inte där vi är nu. Utan dem vore inte 
världen där den är idag. Och utan dem 
hade vi inte kraften och inspirationen att 
ta vid i det som generationer före oss inte 
hade möjlighet att förändra.” Detta gäl-
ler i lika hög grad de kvinnor som var 
med och grundade Sveriges Ekumenis-
ka Kvinnoråd. Så låt oss forma vår tids 
kvinnofront utifrån vår tids virrvarr och 
hjälpa varandra att finna de kristna lin-
jerna, tro på dem och handla därefter!

*Kristna Kvinnors Samarbetskommitté 
bytte 1958 namn till Sveriges Ekume-
niska Kvinnoråd. Vill du läsa mer om 
rörelsens historia kan du köpa…

”Vi får aldrig glömma vår historia. Vi måste alltid 
minnas dessa kvinnor i tacksamhet.”

En kristen kvinnofront i tidens virrvarr
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i n t e r vj u n

Birgitta Lorentzi har ett tidigt minne 
från när hon var barn, fem år gammal, 
och hennes två äldre bröder prenume-
rerade på tidningen ”Teknik för alla” 
tillsammans. Birgitta, som redan kunde 
läsa, blev intresserad och vill också titta 
i tidningen men det tillät inte bröderna. 
De gömde den för henne. Det acceptera-
de inte Birgitta och med de små flätorna 
som stod rakt ut från huvudet skrek hon, 
röd i ansiktet av indignation: – Det stå 
ju faktiskt att den är för ALLA!!!

Det var startskottet på ett långt liv av 
engagemang för fred, jämställdhet, rätt-
visa och politik. 

– Det var då det började, säger Bir-
gitta Lorentzi, jag minns än idag hur arg 
jag var.

Birgitta Lorentzi föddes 1935 i Västerås 
och växte upp i en baptistfamilj med 
fem barn. För henne är den viktigaste 
politiska milstolpen för svenska kvinnor 
rösträtten, att kvinnorna tilläts rösta för 
första gången 1921.

– Jag minns att det var en stor hög-
tid för familjen när det var dags att gå 
och rösta. Alla klädde upp sig i finklä-
der. Som baptister var mina föräldrar, 
och deras föräldrar före dem, vana vid 
förtryck från Svenska kyrkan som inte 
accepterade oliktänkande. Därför blev 
de demokratiska rättigheterna särskilt 
viktiga för dem och det har gått i arv till 
mig, den rätten är viktig även för mig.

Birgitta Lorentzi utbildade sig till civil-
ekonom på Handelshögskolan i slutet 
av 1950- och början av 1960-talet och 
det var en mycket manlig värld på den 
tiden, endast cirka 10 % av studenterna 
var kvinnor.

– Jag kan inte minnas att jag blev be-
handlad annorlunda för att jag var kvin-
na, säger Birgitta Lorentzi, det handlade 
mer om hur duktig man var än om vilket 
kön man hade. Var man riktigt duktig 
accepterades man.

Samtidigt berättar hon att det fanns 
en jargong på skolan, att de manliga stu-
denterna gärna tog sig en fru som gått på 
Handelshögskolan för då skulle hon bli 
en bra representationshustru som kunde 
konversera gästerna på mannens affärs-
middagar. 

Fyra barn födde Birgitta Lorentzi under 
1960-talet, samtidigt som hon utbildade 
sig och jobbade deltid. Att enbart vara 
hemmafru och ta hand om barn var 
aldrig aktuellt för henne, även om föda 
barn var något hon verkligen uppskat-
tade. Hon minns sina graviditeter med 
glädje. På den tiden var det snarare re-
gel än undantag att mammor stannade 
hemma, men för Birgitta som älskade 
sitt jobb och som sett sin egen mamma 
lida av att vara tvungen att sluta arbeta 
när hon gifte sig, var det självklart att 
fortsätta även under småbarnstiden.

– Min mamma utbildade sig till sjuk-
sköterska och arbetade som det i flera år 
innan hon gifte sig. På den tiden fick inte 
gifta kvinnor arbeta utan var tvungna att 
sluta när de gifte sig. Därför uppkom 
det som brukade kallas ”Stockholmsäk-
tenskap”, det vill säga man levde sambo 
istället för att gifta sig, då kunde kvin-
nan fortsätta arbeta. Samboförhållanden 
är inget nytt för vår tid, berättar Birgitta 
Lorentzi.

– När mamma gick i pension 1967 var 
det första gången sedan hon gifte sig och 
slutade arbeta  som hon fick egna pengar 
igen. Det uppskattade hon mycket även 
om det inte blev så många år.

Under småbarnsåren bodde familjen 
Lorentzi i Täby där Birgitta började en-
gagerade sig politiskt, och allt började 
sandlådan:

– 1960-talet var ett fantastiskt årtion-
de, det fanns hopp och framtidstro, man 
var positiv och ville föda barn till värl-
den. Men vi var en grupp mammor som 
brukade samlas med våra barn i sandlå-
dan och vi var besvikna över att det inte 
fanns tillräckligt med dagisplatser. Det 
behövde det bli ändring på.

De fyra mammorna kom överens om 
att välja ett parti var att engagera sig i. 
Birgitta Lorentzi valde Folkpartiet. Det 
dröjde inte mer än ett år innan hon var 
ordförande för Folkpartiet i Täby och 
sedan fortsatte hon som kommunpo-
litiker under hela 1970-talet. Minst en 
av de övriga mammorna, särskilt hon 
som valde Vänsterpartiet, fortsatte som 
politiker långt efter överenskommelsen i 
sandlådan. 

Flera kvinnor har varit förebilder för 
Birgitta Lorentzi, den främsta av dem 
var hennes mamma som var stark, vis-
ste vad hon ville och lyckades förverkliga 
det mesta av det. Ett arv som tydligt gått 
igen hos Birgitta. Men det fanns även 
andra:

internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (iKFF) firar 100 år i år och i deras 
tidning ”Fred & frihet” nummer 2–3, augusti 2015 kan man läsa mer om den fantastiska 
fredsresan.

För FreD och Frihet



e l s A  n r  4  2015 5

– Ingrid Segerstedt-Wiberg har betytt 
väldigt mycket för mig, säger Birgitta 
Lorentzi. Vi möttes under mina år i po-
litiken och förenades i motståndet mot 
kärnkraften inför folkomröstningen 
1980. Vi blev vänner och det var hon 
som fick mig att engagera mig i IKFF 
(Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet) där hon var ordförande 
under en tid. Genom henne kom jag 
rakt in i fredsrörelsen genom att bli kas-
sör i IKFF:s styrelse.

Det har ofta varit Birgitta Lorentzis väg 
in i ett engagemang, att hon blivit an-
litad som kassör. Det gällde politiken, 
IKFF, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, 
Operation 1325 och många fler. Om 
1960-talet handlade om utbildning och 
familjebildning för Birgitta Lorentzi, 
handlade 1970-talet om politik, och 
1980-talet om IKFF och fredsrörelsen. 
Under 1990-talet var hon med om att 
starta Kvinna till kvinna, en avknopp-
ning av IKFF. Men av allt hon gjort, vad 
är hon mest stolt över?

– Den stora fredsresan, svarar hon utan 
att knappt tänka efter, att jag var med om 
att möjliggöra en sådan galen idé.

Birgitta Lorentzi skrattar gott åt minnet 
av hur en till synes fullständigt galen idé 
blir verklighet och kommer att betyda 
mycket både för enskilda människor, 
fredsrörelsen och politiska beslut. Under 
flera år besökte kvinnor från IKFF alla 
världens länder och mötte deras stats-
chefer för att ställa fem frågor om arbe-
tet för fred. Alla svaren samlades in och 
överlämnades till FN:s generalsekrete-
rare 1988, det fjärde och avslutande året 
för fredsresan.

– Och 1989 föll Berlinmuren och det 
kalla kriget var över, säger Birgitta Lo-
rentzi och skrattar.

Samtidigt som Birgitta Lorentzi varit 
engagerad i olika föreningarna har hon 
arbetat heltid som ekonom, bland annat 
som ekonomichef på Investeringsban-
ken med Harry Schein som chef. De 
sista 10 åren före pensionen år 2000 var 

hon ekonomichef i Immanuelskyrkan i 
Stockholm. 

– En fin avslutning på jobbkarriären; 
jag hade nytta av allt jag lärt mig tidi-
gare, säger Birgitta Lorentzi.

På frågan om hon inte upplevt att något 
hon tagit sig för varit omöjligt svarar hon:

– När jag var i tjugoårsåldern kom jag 
till Stockholm för första gången i mitt liv 
för att utbilda mig på Handelshögsko-
lan. Dagen innan utbildningen skulle 
börja passerade jag skolan och stod på 
trottoaren mittemot och stirrade på den 
stora, tunga porten in till skolan. Jag 
undrade: hur ska jag någonsin kunna 
öppna den porten? Jag var ju en liten 
kvinna och porten vad enormt stor. Då 
såg jag hur en person närmade sig por-
ten, öppnade en liten dörr i porten och 
slank in igenom den. Jag insåg då att jag 
inte behövde öppna hela porten för att ta 
mig in, det räckte med den lilla dörren, 
och den skulle jag definitivt klara av att 
öppna.

Annika Damirjian

internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (iKFF) firar 100 år i år och i deras tidning ”Fred & frihet” nummer 2–3, augusti 2015 
kan man läsa mer om den fantastiska fredsresan.

För FreD och Frihet



Jag är inte här för att ge en historisk ex-
posé över SEK. Det kan andra göra bätt-
re än jag kan. Dessutom: Om en kvinna 
är vital och har meningsfulla uppgifter 
att utföra spelar åldern en mycket un-
derordnad roll. Det är följande lilla hän-
delse ett bevis på:

Under mina år som ordförande i 
SEK samarbetade vi givetvis med andra 
kvinno organisationer. Vid ett tillfälle 
handlade det om en fredsaktion och ett 
gäng kvinnor var samlade till ett arbets-
möte. Så skulle vi i slutet bestämma nytt 
datum för att fortsätta jobba. Någon fö-
reslog en dag i augusti och genast sa jag: 
”Nej, då kan inte jag för då ska jag baka 
till min dotters födelsedagskalas!”, och 
kvinnan intill mig gav genast respons 
och sa: ”Jag kan inte heller då. Jag ska 
också baka till min dotters kalas”. Så 
vände hon sig till mig och frågade: ”Hur 
mycket fyller din dotter?”, ”Sex år” sva-
rade jag ”och din då?”. ”Hon fyller 60!”.

Jag vill nu ge min hyllning till SEK ge-
nom att lyfta fram några specifika kvin-
nor. På 1980-talet insåg jag att jag hade 
ett behov av ett sammanhang för mitt 
engagemang: kvinnofrågor, teologi, eku-
menik, och internationell samhörighet. 
Jag och mina väninnor började tom att 
klura på ett bra namn för en sådan för-
ening; ”kanske Fiffi skulle kunna passa” 
sa vi. Men snart insåg vi att vi inte be-
hövde skapa en organisation för dessa 
frågor. Den fanns redan! SEK blev lik-
som tummelplatsen. 

Så småningom blev jag tillfrågad om 
att gå in som ordförande. Då levde ännu 
den som varit med och skapat denna or-
ganisation. Den då redan legendariska 
Elsa Cedergren. Vid denna tidpunkt var 
hon 104 år gammal och bodde på ett 
äldreboende vid Nockebybron i Stock-
holm. Elsa som ju var av kunglig släkt 

(född Bernadotte) ville bo så att hon 
hade utsikt mot Drottningholms slott. 
Hon hade en fantastisk levnadshistoria, 
med en adlig hemhörighet och ett ovän-
tat socialt patos och en längtan att göra 
skillnad i världen. Hon omgavs därför, 
med rätta, med stor respekt. Jag lyckades 
få audiens, vilket inte alls var självklart. 
Jag fick en halvtimma...

Jag klev in i rummet, fick sätta mig på 
fotpallen till den fåtölj som den stiliga 
gamla damen satt i. Eftersom hon då var 
blind ville hon se mig med sina händer. 
Så hon strök mig över håret, över ansik-
tet. Hon höll mig om ryggen och tog 
min hand i sin. Allt medan hon frågade 
ut mig om allt tänkbart: ”Vad anser du 
om kvinnors ställning i det politiska li-
vet i Sverige?”, ”Hur utvecklas rollen för 
kvinnor i kyrkan?” och inte minst frågor 
som ”Hur ser du på euron?” Det var up-
penbart att jag här satt med en kvinna 
som levt ett helt sekel, och som hela ti-
den levt ett aktivt och medvetet socialt, 
politiskt och kristet liv. En kvinna som 

följde med i sin samtid, som ständigt 
lyssnade på radio och följde varje nyhet.  

Efter en halvtimma kom personal in och 
meddelade att audiensen var slut. ”Nej!” 
sa Elsa ”vi är inte klara ännu!”. Så fort-
satte vårt samtal – eller snarare hennes 
utfrågning. Efter ännu ett tag kom man 
in och sa att ”nu är Elsa trött och behöver 
vila”. Men ännu var vi inte riktigt klara. 
Efter sådär en och en halv timma, liksom 
omsluten av denna gamla visa kvinna, 
bröt jag upp och vacklade ut. När jag 
gick över asfalten mot bilen kom jag att 
tänka på Arons söner när de fått sin fars 
välsignelse. Var det såhär de kände sig då? 
 
För jag gick därifrån med vetskapen om 
att jag fått Elsas välsignelse! Och den bar 
mig. Så nu vågade jag tacka ja till ordfö-
randeuppdraget. Några veckor därefter 
dog Elsa Cedergren, mätt av dagar.

Åren i styrelsen blev intensiva och 
händelserika. Oändligt mycket skulle 
kunna berättas. Bland det verkligt be-
tydelsefulla var ”Ekumeniska årtiondet, 
kyrkor i solidaritet med kvinnor”. Detta 
var utlyst och arrangerat av Kyrkornas 
Världsråd, KV. Oerhört mycket skedde 
runt om i världen, i våra systerkyrkor 
och systerorganisationer. I mitten av 
detta årtionde, alltså i början av 90-talet, 
bestämdes att det skulle ske en ”Mid-
decade visit” i vart och ett av de länder 
där KVs medlemskyrkor fanns. Olika 
team sattes samman för dessa visiter. Jag 
hade förmånen att få vara den svenska 
representanten i det internationella team 
som besökte Sverige och Danmark. På 
olika sätt granskades, genom besök och 
intervjuer, vad kyrk orna gjort för att be-
främja kvinnors delaktighet i kyrka och 
samhälle. Vi kunde konstatera att väl-
digt mycket skett när det gällde kvinnors 
rättigheter, delaktighet och inflytande 

Hyllningstal 
vid sveriges ekumeniska Kvinnoråds 80 årsfirande

helen Friberg var ordförande i seK mellan 
åren XX XX. nu är hon en av sju regional 
kyrkoledare för equmenia kyrkan.

Foto: tom
as lannfjäll, equm

eniakyrkan
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under de senaste decennierna. Och att 
uppmärksamheten som årtiondet gav 
kvinnofrågorna hade stor betydelse. Inte 
minst ökade medvetenheten om kvin-
nors situation och våldet mot kvinnor 
– också i kyrkliga miljöer kom i fokus.

Årtiondet avslutades med en fantastisk 
Decade Festival, i Harare Zimbabwe 
veckan före Kyrkornas Världsråd hade 
sitt stora möte där. Vi var tusentals kvin-
nor som då möttes och skrattade och pra-
tade och grät och kämpade tillsammans! 

Ingen av oss blev den samma efter den 
veckan i mötet med kvinnor från hela 
världen. Inte minst veckorna före festi-
valen blev viktiga. Många av oss deltog i 
besök hos kvinnoorganisationer i något 
afrikanskt land. Själv bodde jag någon 
vecka hos en familj i en fattig förort till 
Dar es Salaam i Tanzania. Mira var kvin-
nan som tog emot mig. Hon hade sex 
barn och en arbetslös man, Edvard. Mira 
hade jobb och fick ta sig hemifrån klock-
an fem varje morgon, trots att hon hade 
malaria och var eländig. Så emellanåt var 

jag också lämnad åt att ägna mycket tid 
tillsammans med mannen Edvard. Vi 
hade tuffa diskussioner som också visade 
mig under vilka förutsättningar min vär-
dinna Mira levde. Mira lärde mig dessa 
intensiva dagar mycket om livet och 
kampen för kvinnors kamp mot förtryck 
och behov av plats och rättigheter.

helen Friberg
överås, Göteborg 18 april 2015

(talet är något förkortat)
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s v e r i G e s  e K u m e n i s K A  K v i n n o r å D  80 å r

Marianne Andréas
Jag är lärare och pastor, gift med Chris-
ter, har fyra vuxna barn och tre barnbarn. 
Jag har arbetat 10 år som lågstadielärare, 
15 år som pastor och bibellärare, 15 år 
som frikyrklig samordnare.

Den som gjorde mig medveten om 
kvinnofrågan var Wasti Feldt Johansson. 
Hon kallades till Gileadförsamlingen  i 
Goteborg som pingströrelsens första fö-
reståndare. Hon mötte hårt motstånd 
inte minst på predikantveckorna. Jag har 
en minnesbild av när en man kommer 
mot henne med höjd käpp för att fysiskt 
slå henne och vaktmästarna fick rycka 
in. Hennes bok ”Kvinna i frikyrkan” var 
en ögonöppnare för mig. 

Sedan dess har det blivit accepte-
rat med kvinnliga föreståndare inom 
Pingströrelsen. Där finns tyvärr fortfa-
rande ett glastak som gör att flera kvin-
nor mitt i livet söker andra vägar där det 
ges utrymme. 

Det är hoppfullt att idag har både 
Svenska Kyrkan och Frälsningsarmén 
valt kvinnor som högsta ledare. Equme-
niakyrkan har också en kvinna med i 
ett delat ledarskap.   Dessa kvinnor är 
viktiga därför att de blir förebilder. Jag 
hoppas på ett framtida ledarskap där 
kvinnor och män kompletterar varandra 
och i större utsträckning tar vara på var-
andras gåvor.

Det kan vara svårt för en kvinna att 
hitta en alternativ ledarstil efter att ha 
levt i en hierarkisk struktur med inbygg-

da härskartekniker. Det är viktigt med 
SEKs arbete för att lyfta frågor som hör 
samman med kvinnligt ledarskap och 
skapa mötesplatser och reflektion om-
kring detta. 

eva Brunne
Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, 
Svenska kyrkan sedan 2009. Medlem 
i SEK sedan länge och mångårig för-
samlingspräst. Fanns med i arbetet med 
kvinnoårtiondet 1988-1998. 

Gratulerar SEK till 80 år. Under Kyr-
kornas Världsråds kvinnoårtionde fick 
jag möta Elsa Cedergren. Hon var med 
vid en gudstjänst i Elimkyrkan på Öst-
ermalm ca år 1990. Är osäker på årtalet, 
men det var stort och viktigt att få möta 
denna åldriga och visa kvinna. 

”Kvinnofrågan” har alltid varit aktu-
ell för mig och mest har jag förstått det 
bakåt i tiden. Jag växte upp med att det 
var viktigt med utbildning och såg bakåt 
hur mormor och farmor (födda 1894 
respektive 1888) var yrkesutbildade och 
yrkesverksamma. Min mamma var den 
enda yrkesverksamma kvinnan i kvarte-
ret när jag var liten. Jag hade goda före-
bilder och förstod inte först att det var 
något märkligt. När vi hemma pratade 
om att mormor och farmor inte hade 
rösträtt och fick det först när de var 27 
respektive 33 år gamla, vaknade kvinno-
frågan i mig. 

Rösträtten så klart. Möjligheten att 
bli pastorer, präster, kyrkoledare och bi-
skopar. Den möjligheten ger förebilder 

för många. Den har kommit ganska sent 
i våra samfund. Vi är några stycken, men 
behöver bli fler. För de flesta kvinnor är 
rätten att bestämma över sin egen kropp 
en viktig förändring. 

Här vill jag förflytta perspektivet till 
kvinnor i världen. Fattigdom och krig 
drabbar alltid kvinnor och barn värst. 
Om vi inte ser det, lyckas med att upp-
märksamma det och göra något åt det, 
riskerar ännu fler kvinnor i världen att 
fastna i fattigdom och ofrihet med allt 
vad det innebär. Det finns ljuspunkter 
genom stöd åt kvinnors företagande, 
microlån mm. 

Låt oss alltid ha blicken lyft över det 
som är vår svenska horisont. Låt oss all-
tid se att vi har systrar världen över som 
behöver vårt stöd och vår vänskap. Låt 
oss alltid se att vi kan lära oss mycket av 
dem som lever och ber i andra länder. 
Så kan en mogen och vis 80-åring fira 
många år framöver. 

Ingegerd Modig
Som barn kom jag i kontakt med många 
kyrkor – genom mina mor- och farför-
äldrar och mamma kom jag i nära kon-
takt med Metodist- och Baptistkyrkan 
och genom min pappa Frälsningsarmén. 
Jag älskade att gå till söndagsskolan. Ef-
tersom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
var den kyrka som låg närmast mitt hem 
så var det där jag fick min första under-
visning. Under somrarna, när vi var på 
landet, inbjöd farbror Martin till sön-
dagsskola i sitt hem. Han var pingstvän. 

Med anledning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds 80 årsfirande har vi tillfrågat kvinnor 
från olika samfund om deras personliga erfarenheter av vad som präglat deras engagemang 
för den så kallade ”kvinnofrågan”, vilken historisk händelse som de anser varit mest positiv 
för kvinnors situation i kyrka och samhälle. Vi har också frågat vad de ser vid horisonten: 
hot eller möjlighet? Självklart har de också fått skicka med några kloka råd också!

mIN Väg tIll ENgagEmaNg för ”kVINNofrågaN”:
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Vi var många barn som trängdes i det 
lilla rummet och sjöng till ackompanje-
mang av tramporgeln.

I åttaårsåldern kom jag med i Fräls-
ningsarméns barn och ungdomsarbete 
och Frälsningsarmen blev mitt andliga 
hem. Där har jag genom åren haft olika 
ledaruppdrag och mött såväl unga som 
äldre i olika gudstjänster, verksamheter 
och utbildningar. Under 60-talet hade 
FA på Kungsholmen ett stort ungdoms-
arbete. Min blivande man Anders var en 
av ungdomarna i gruppen. Om drygt två 
år har vi varit gifta i 50 år. Vi har tre barn 
och elva barnbarn.

Till min profession är jag pedagog. 
Först folkskollärare och sedan folkhög-
skollärare vid FA:s folkhögskola. I slutet 
av min yrkesverksamma period blev jag 
ansvarig för en unik arbetsplats för gravt 
funktionshindrade med talsvårigheter 
som FA drev i samarbete med olika mu-
séer. Arbetsuppgiften var att med olika 
styrtekniker digitalisera muséernas före-
mål. Sedan arbetsplatsen efter drygt 20 
år upphörde träffas vi regelbundet varan-
nan vecka till kulturcafé. Det är träffar 
jag ser fram emot. Vi samlas kring ett 
intressant ämne sedan är det en väl till-
tagen tid för fika och samtal/alternativ 
kommunikation.

Jag har mött många starka, målmed-
vetna och intellektuella kvinnor som valt 
att tjäna Gud på heltid och utbilda sig 
till officer i FA - både när jag läser rö-
relsens historia och i nutid. I de yngre 
tonåren saknade jag den kvinnliga pre-
dikanten när jag besökte andra samfund 
något som fick mig att reflektera över 
kvinnors och mäns olika möjligheter att 
ta plats och utvecklas i såväl kyrka som 
samhälle. 

Långsamt har kvinnor fått ett större 
utrymme. Tre händelser jag tänker på 
är 1921 då Sverige får kvinnlig rösträtt, 
1960 då de tre första kvinnoprästerna 
i Svenska Kyrkan vigdes och 2014 när 
fredspriset som gick till Malala Yousaf-
zai och hennes kamp för flickors utbild-
ning. Jag tycker att man mer och mer ser 
till människors gåvor och kompetenser 
än till kön. De äldre behövs för att upp-
muntra och stötta de yngre ledarna i det 
fortsatta arbetet för alla människors lika 
värde.

Viktigt är också att kunna se och 
identifiera de tysta och utsatta kvin-
norna i kyrka och samhälle för att skapa 
mötesplatser som stärker deras självkäns-
la och låter dem se sina inneboende gå-

vor. Så tänker jag på alla kvinnor som nu 
kommer som flyktingar. Våra kyrkor har 
öppnats upp och det sjuder av aktiviteter 
runt om i landet. Kreativiteten är stor. 
Här finns många möjligheter till kultur- 
och kunskapsutbyte och också till att 
stärka dessa kvinnors roll i det svenska 
samhället.

Sedan åtta år är jag engagerad i Eku-
meniska Kvinnorådet i Stockholm – 
EKiS och sedan SEK:s årsmöte 2014 
också suppleant i SEK:s styrelse. Mitt 
yrke, engagemang i FA och de senaste 
åren i EKiS och SEK har gett mig många 
intressanta och spännande möten med 
människor från olika miljöer, olika för-
utsättningar, olika professioner, olika 
kulturer mm. Det berikar mitt liv!

Anna ljung
Jag är mamma, dotter, syster, vän, med-
människa, världsmedborgare och pastor 
I Equmeniakyrkan. Till att börja med var 
det min mamma Ingrid och min tonårs-
ledare Gunilla som gjorde mig medve-
ten om kvinnofrågan. Som vuxen är det 
kvinnor i andra länder, främst på södra 
halvklotet, och som jag mött inom Re-
formerta Världsalliansen och Kyrkornas 
Världsråd. De har gett mig större inblick 
och bredare kunskap och därmed  utö-
kad medvetenhet. Senast är det min dot-
ter Amanda, född i Kina, som gett mig 
fördjupad personlig medvetenhet.

I historiskt och teologiskt perspektiv 
är det Jesu syn på kvinnor i en kultur 
som såg på flickor, kvinnor, damer med 
andra ögon än hans och vår tolkning 
av vad hans synsätt betyder för oss i vår 
tid och kultur. Hans förhållningssätt har 
gett kraft  i vårt arbete för ekonomisk, 
social och politisk jämställdhet. FN:s ar-
bete för att reglera och medvetandegöra 
mänskligheten om kvinnors rättigheter 
har  varit stark och hoppfull.  Arbetet 
för att bättre skydda och bemyndiga små 
flickor (girl child) har också haft livsav-
görande betydelse.

Om inte kvinnliga teologers perspek-
tiv,  inte minst  feministteologi, välkom-

nas tydligare är det stor risk att många 
inom kyrkan fortsätter att präglas av en 
maskulin bild av Gud och av kyrkans le-
darskap. Det i sin tur påverkar vår syn på 
hela skapelsen, naturen, ansvar, delaktig-
het, gemenskap m.m.

Kyrka och samhälle är och förblir vik-
tiga. Enligt min bedömning skulle vi må 
bra  av  en tyngdförskjutning till kyrka 
och globala perspektiv. Inte minst uti-
från våra många nya gäster och medbor-
gare och hur tydligt vi som mänsklighet 
på hela jorden hänger ihop.

Kristina Åkerman 
Jag arbetar som teckenspråkspräst i 
Svenska kyrkan i Uppsala.

Det var under min studietid när jag 
skulle göra ett fältstudium i Tanzania 
som jag först blev medveten om den 
så kallade ”kvinnofrågan”. Då föreslog 
min handledare att jag skulle skriva om 
kvinnliga präster i Tanzania. Jag tyckte 
att det verkade som ett urtråkigt ämne 
men det förändrade mig fullständigt när 
jag väl hade börjat. Det finns många oli-
ka perspektiv att se den frågan ifrån, om 
vad som mest påverkat kvinnors situa-
tion. Men självklart är ju kvinnors röst-
rätt en av de stora förändringarna som 
har banat väg för senare rättigheter och 
självklarheter.

Jag ser med stor oro på det kvinnovåld 
som finns idag. Det handlar både om de 
så kallade hedersrelaterade våldsyttring-
arna till den mobbing (verbalt, fysiskt, 
psykiskt) som finns i skolans värld bland 
elever. Det är lätt att tänka att bara för 
att jag har det bra eller inte upplever att 
det finns någon ojämlikhet i min egen 
närvaro, att det skulle vara en bild för 
hela samhället/kyrkan. Tyvärr finns det 
så mycket som vi kanske inte ser, som 
händer bakom stängda dörrar, i andra 
yrken, i andra områden, andra samhälls-
klasser eller i andra länder etc. Att slå sig 
till ro och säga nu har vi uppnått det vi 
vill, är ett stort kliv tillbaka.
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r A p p o r t  F r å n  Ko n F e r e n s

Stå i bredd
70-talets kvinnor, män och litteratur
ebba Witt-Brattström, Norstedts, 2014

Du var den som jag ville
stå i bredd med
Du var alla möjligheter
och utveckling och framtid
du var gemensam kamp
och det omöjliga hoppet
om förändring

Ur Århundradets kärlekssaga (1978) av 
Märta Tikkanen

För ett år sedan utkom Ebba Witt-
Brattström, författare, litteraturvetare, 
professor och feminist, med boken Stå 
i bredd – 70-talets kvinnor, män och lit-
teratur. Den finlandssvenska författaren 
Märta Tikkanens dikt inleder boken och 
därmed sätts en tydlig riktning om vart 
boken är på väg, vad den har för upp-
drag och mål: att få oss att omvärdera vår 
fördomsfulla uppfattning av 1970-talet.

Det är många som gått rakt in i den fäl-
lan: den omhuldade uppfattningen att 
70-talets kvinnorörelse var en övergå-
ende period som inte har betytt särskilt 
mycket egentligen, varken för samhället 
eller litteraturen. Att det var en parentes 
av visioner, illusioner och ett årtionde 
dominerat av manshat. Var kommer 
den uppfattningen och fördomen ifrån: 
att feminismens gemensamma nämnare 
skulle vara manshat och att feminismens 
yttersta mål är att förgöra alla män, eller 
i alla fall deras makt och företräde som 
”det första könet”? 

ebba Witt-Brattström tar oss igenom 
hela 1970-talet, år för år, filtrerat genom 
litteraturen. Varje år är ett kapitel som 
börjar med en lista av historiska hän-
delser, av alla de slag, som inträffade det 
året. Ebba Witt-Brattström går sedan 
igenom vilka böcker som kom ut det 
året, vilken betydelse de fick och i vilken 
tradition de stod. För det är ett av Ebba 
Witt-Brattströms viktigaste budskap 

med sin bok: att 1970-talet och dess lit-
teratur och politiska omvälvningar inte 
uppstod ur ett vacuum, det finns tydliga 
historiska föregångare och skeenden. Vår 
tid har problem med att se bakom för att 
förstå nutiden och framtiden. 

ebba Witt-Brattström skriver: ”I histori-
ens backspegel liksom i ett internatio-
nellt perspektiv ter sig dåtidens nordiska 
feminism påfallande dialogisk i sin syn 
på mannen som potentiell kamrat.(…) 
Empatin med männen var stor, kanske 
för stor. Men tidens kvinnorörelse var 
kompromisslös på den punkten: män-
nen skulle med. Alternativet var ju lik-
tydigt med att döma ut dem som en 
icke utvecklingsbar, organisk reaktionär 
människosort. I stället valde sjuttiotals-
feministerna att tro på mäns goda vilja 
och utvecklingsbenägenhet. Jämlik kär-
lek var något som också männen tjänade 
på, resonerade man. Det gällde bara att 
få dem att förstå det.”

Gick det budskapet fram där och då? Ja, 
till många men verkligen inte till alla. 
Ebba Witt-Brattström skriver om både 
kvinnliga och manliga författare, hur de 
responderade på varandras litteratur och 
deras önskan att nå fram till varandra. 
Men lätt var det inte, varken då eller nu. 

Jag imponeras ändå över vad mycket 
som hände under 1970-talet, hur kvin-
nor plötsligt fick ett utrymme, att deras 
röster hördes klart och tydligt. På litte-
raturens front är det några böcker som 
Ebba Witt-Brattström lyfter fram som 
särskilt viktiga: Rapport från en skurhink 
av Maja Ekelöf, 1970, Du människa? av 
Marit Paulsen, 1972, Århundradets kär-
lekssaga, 1978, av Märta Tikkanen, men 
det finns många fler redovisade i boken. 
Det är en veritabel – men livsfarlig - 
guldgruva för den som vill få lästips.

Som en tidig föregångare till 1970-talets 
”explosion” av litteratur skriven av kvin-
nor, om kvinnor men inte bara för kvin-
nor, nämns Sonja Åkessons diktsamling 
Husfrid från 1963 där särskilt dikten 
Äktenskapsfrågan är central. Den börjar 
med raden: Vara Vit Mans Slav. Den 
dikten samlar i sig själv det som var orsa-
ken till kvinnorörelsens enorma kraft på 
1970-talet: kvinnor som inte identifie-
rades utifrån sig själva utan utifrån sina 
män (makar, fäder). Kvinnor som upp-
levde sig som livegna, ägda, för att sedan 
bli övergivna för en yngre, fastare i hul-
let kvinna när åldern tar ut sin rätt. Det 
är en brutal dikt i all sin enkelhet och 
tacksamheten över alla kvinnor – och 
män – som bidragit till det förändrade 
samhället av idag är stor.

För 1970-talet förändrade Sverige och 
det svenska samhället. Mycket hade re-
dan hänt och mer skulle hända efteråt, 
trots den backlash som uppstod under 
1980-talet vad gällde jämställdheten och 
könsrollsdebatten, men 1970-talet var 
utvecklingens epicentrum. Ebba Witt-
Brattström gör en kulturgärning genom 
att visa på den enorma positiva kraft 
som det årtiondet alstrade och hur det 
än idag ligger till grund för utveckling 
och förbättringar.

ebba Witt-Brattström skriver: ”Decen-
niet krävde mycket av männen, och 
de reagerade olika på kvinnornas nya 
krav. Få ändrade sig, några anpassade 

en titt i historiens backspegel
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sig temporärt, de flesta slog tillbaka och 
hämnden kom som ett brev på posten 
genom den hånfulla tystnad som läg-
rade sig över ’kvinnofrågan’ på åttita-
let”. Men hon lägger inte all skulden för 
backlashen på männen, den läggs också 
på kvinnorna. Hon talar om 1980-tales 
”systerskapshaveri” istället för 1970-ta-
lets kvinnosolidaritet. Hon skriver att 
1980-talet ”innebär en återkomst för det 
säkraste kortet i mansdominerade kultu-
rer: offerkvinnan som i varje läge marke-
rar underkastelse” och att detta synsätt 
understöddes av kvinnornas (medbrotts-
liga) beundran för männens hegemonis-
ka maskulinitet.

Drömmen om att stå i bredd som två 
likvärdiga och jämbördiga partners lever 
än och det är en chimär att tro att det 
målet har uppnåtts, men visionen finns 
där ännu. Och är det någon som fort-
farande undrar vad den svenska kvin-
norörelsen egentligen var bra för tycker 
jag att det räcker med att citera det här 

stycket ur boken för att vi alla ska förstå 
vilken hjälteinsats som gjordes, och görs 
än idag:

”1976 kom den sexualbrottsutredning 
(Sexuella övergrepp SOU 1976:9) som i 
samklang med sextiotalets sexradikalism 
föreslog att koppleri, incest och blott-
ning skulle tillåtas samt att åldersgränsen 
för sexuellt umgänge skulle sänkas från 
15 till 14 års ålder. Den ’tvingades hand-
lande före övergreppet’ skulle skrivas in 
i lagen som förmildrande omständighet. 
I ’lindrigare fall’ skulle våldtäkt rubrice-
ras som ’sexuellt tvång’, ett ’normalbrott’ 
med böter. Utredningen stoppades av en 
halv miljon organiserade kvinnor, från 
Grupp 8 till Husmorsförbundet, och en 
ny utredning tillsattes. Så gick det till när 
vi fick dagens sexualbrottslagstiftning, 
som är utmärkt – när den tillämpas”.

Annika Damirjian

Viktiga händelser  
och årtal
1845 lika arvsrätt för kvinnor och män 

införs

1864 mannen förlorar lagstadgad rätt 
att aga sin hustru

1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk 
examen, dock inte i teologi och 
juridik

1921 Allmän rösträtt för kvinnor. Gift 
kvinna myndig vid 21 års ålder

1922 De fem första kvinnorna väljs in i 
riksdagen

1938 Förbud mot preventivmedels
upplysning avskaffas

1939 Förbud mot avsked av kvinnor 
vid havandeskap, förlossning och 
giftermål

1958 Kvinnor får tillträde till prästäm
betet

1964 ppiller godkänns i sverige

1968 Grupp 8 bildas

1971 särbeskattning införs 

1972 Grupp 8 ordnar den första 8 mars 
demonstrationen i sverige

1975 ny abortlag, kvinnan bestämmer 
själv fram till 18:e havandeskaps
veckan

1982 Det första statliga bidraget till 
kvinnoorganisationer inrättades

1983 Alla yrken öppna för kvinnor även 
inom försvaret

1986 sveriges första kvinnliga ordfö
rande för ett riksdagsparti, Karin 
söder

1997 christina odenberg blir första 
kvinnliga biskop i svenska kyrkan

1999 lag om förbud av köp av sexuella 
tjänster

2014 Antje jackelén första kvinnliga 
ärkebiskopen
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2016 års böndagsprogram kommer från 
Kuba, som ligger inom synhåll från Baha-
mas, 2015 års böndagsland. Men Kuba 
är spansktalande och tillhör därmed den 
latinamerikanska regionen inom den in-
ternationella världsböndagsgemenska-
pen, inte den engelsktalande, karibiska 
som Bahamas. 

Årets värdland har aktualiserats i media 
den senaste tiden på ett sätt som kvin-
norna i Kuba knappast kunde ana, när 
de började förbereda gudstjänstmateria-
let. De länge frysta relationerna mellan 
USA och Kuba visar äntligen tecken på 
att tina. Sommaren 2015 återupptogs de 
diplomatiska förbindelserna och USA:s 
ambassad i Havana öppnades på nytt. 
Påven Franciskus medverkade till de 
förbättrade relationerna och gjorde ett 
uppmärksammat och bejublat besök 
i Kuba i september 2015. Efter decen-
nier av förföljelse och marginalisering av 
kristna och andra som opponerade sig 
mot den officiella, ateistiska politiken 
i Kuba, infördes religionsfrihet på nytt 
på 1990-talet. I bakgrundsmaterialet 

står det: ”Många började åter bekänna 
sin tro öppet. Idag finns en betydande 
tillväxt i kristna församlingar. En del av 
dessa överlevde tack vare kvinnor som 
åtog sig ledarskap, när många (manliga) 
pastorer flydde till USA eller rekrytera-
des av armén.” 

Gudstjänsten inleds med ett vittnes-
börd av en äldre kvinna, Juana: ”Precis 
som många kvinnor i min generation 
höll jag fast vid tron, trots att vi diskri-
minerades för att vi trodde på Gud och 
samlades till gudstjänst. Vi gav Guds ord 
vidare till våra barnbarn. Av oss fick de 
lära sig att Gud älskar dem och de börja-
de tro på Gud. Vi höll våra kyrkor öppna 
trots att bara ett fåtal kom på gudstjäns-
terna. Vi var levande stenar som kunde 

kuba ocH barNEN I fokus
försvara vårt hopp.”

Den 4 mars får vi be med och för 
Kuba och då särskilt att det handelsem-
bargo ska upphävas som USA inledde 
1960 och som hämmat Kubas utveck-
ling och medfört stora lidanden och 
problem för befolkningen. I gudstjäns-
ten ber vi Gud ”förvandla de murar som 
skapats av den ekonomiska blockaden 
till vidöppna dörrar”. 

temat för 2016 – ”Ta emot barnen – ta 
emot mig” - är också högaktuellt i en tid 
då vi dagligen påminns om barns utsatt-
het och sårbarhet. Bibeltexterna kom-
mer från Markusevangeliets nionde och 
tionde kapitel och handlar om Jesus och 
barnen.

Markusevangeliet skrevs i Rom om-
kring år 71. Då fanns ingen barnkon-
vention, och inom det romerska väldet 
hade barn vare sig rättigheter eller ens 
människovärde. Att på den tiden säga 
att den som tar emot Jesus tar emot Gud 
var inte något problem, men att påstå att 
den som tar emot ett barn tar emot Jesus 
var otänkbart. Barn var så föraktade att 

“inget är viktigare än ett barn” är ett populärt talesätt i Kuba. Alla har rätt till kostnadsfri skolgång, utbildning och hälsovård. 
©: WDp cuba

världsböndagen 2016
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fakta om kuba
Officiellt namn: republiken Kuba
läge: ögrupp i Karibiska havet, 4 195 öar. 
ingår i stora Antillerna
Yta: 110 860 km2,
Huvudstad: havanna
Folkmängd:  Drygt 11 miljoner
Officiellt språk: spanska

Detta visste du inte om Kuba
– Kuba var ett av de första länderna som 

ratificerade barnkonventionen

vykort och inbetalningskort. Kontakta 
SEK:s expedition, e-post: sek@ekuc.se , 
om du vill ha materialet på papper och 
inte fått del av utskicket! 

Materialet (utom vykort och inbe-
talningskort) kan också laddas ner från 
vår hemsida: www.sek-vbd.se . OBS att 
viktig information inför gudstjänsten 
finns i bakgrundshäftet, liksom beställ-
ningstalong för ett bildband om Kuba i 
PowerPoint-format. På hemsidan finns 
även musik från Kuba och barnprogram.  

Gudstjänstprogram på andra språk
Världsböndagen är ett utmärkt tillfälle 
att knyta kontakt med kvinnor från an-
dra länder. Kontakta expeditionen eller 
Ragni Lantz, e-post: ragni.lantz@gmail.
com , om ni på er ort behöver tillgång 
till gudstjänstprogram på andra språk 
än svenska. 2015 kunde vi med hjälp av 
böndagskommittéer i andra länder bistå 
med program på finska och arabiska. 

Hon skapade temabilden
Årets temabild har 
skapats av Ruth 
Mariet Trueba Cast-
ro, som avslutade 
sina konststudier i 
Havana 2014. Hon 
är metodist och ar-
betar som samord-
nare för det liturgiska förnyelseprogram-
met inom Kubas kristna råd. Bilden har 
hon kallat ”På tröskeln till barndomen”: 
”Världsböndagstemat handlar om att 
vara välkomnande och öppen. Bilden 
vill visa en välkomnande dörr, en stig, ett 
hopp. Vi är på väg. Personerna på bilden 
– jag tänker mig en mamma och ett barn 
– tar en promenad på Kubas landsbygd, 
där ju så många kubanska barn bor. Om 
man granskar bilden noga korrigeras den 
allmänna uppfattningen att det alltid är 
den vuxne som är ledare. Varför tror vi 
inte att barn kan hjälpa vuxna att upp-
täcka universum? Men faktum är att det 
är Jesus som leder dessa två som går sida 
vid sida.”

Den kubanska kommittén som skrivit böndagsprogrammet. ©: rebeca cascant

det bland romarna var vanligt att man 
adopterade en vuxen hellre än ett barn, 
om man behövde en arvinge. Men Jesus 
presenterade ett barn, som var socialt 
osynligt, som sin representant. På detta 
sätt vände han upp och ner på tidens – 
och lärjungarnas – uppfattning om vem 
som var störst i Guds rike. 

Även om barnen numera har en helt 
annan ställning, åtminstone i vår del av 
världen, så finns det grupper och indi-
vider i vår närhet som är maktlösa och 
marginaliserade. Världsböndagen 2016 
utmanar oss att se dem med Jesu ögon 
och se Jesus i dem.

ragni lantz

Böndagsmaterial
Materialet inför Världsböndagen 2016 
distribueras till ca 800 adresser i slutet 
av november 2015. I utskicket ingår: 
gudstjänstprogram, ett häfte med infor-
mation och bakgrundsmaterial, affisch, 

– All skol och universitetsundervisning är 
kostnadsfri 

– Kuba är det land som har flest läkare per 
invånare

2016 års temabild har skapats av ruth 
mariet trueba castro. ©: ruth mariet 
trueba castro

Konstnären ruth m
ariet trueba castro. 

©
: ruth m

ariet trueba castro *

– Alla har rätt till gratis hälso och sjuk
vård 

– 43,3% av ledamöterna i nationalför
samlingen är kvinnor, vilket placerar 
Kuba som nr 4 bland världens nationer

– Kuba är det land i latinamerika som 
har näst störst ickevit befolkning (35,9 
%), efter Brasilien

– livslängd: 77 år för män, 80 år för kvin
nor

– världsböndagen firades för första 
gången på Kuba 1931
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En atmosfär av lugn omsluter klostret 
i Mariensee, strax utanför Hannover. 
Tjugo kvinnliga deltagare från tolv olika 
europeiska länder och olika kyrkor har 
samlats för att leva kommunitetsliv på 
tyska landsbygden tillsammans under en 
vecka i augusti. Tillsammans bär vi med 
oss olika erfarenheter av kommunitets-
sliv, någon har ingen erfarenhet alls och 
någon annan lever som syster i en kom-
munitet. När frågan om vår kommuni-
tetserfarenhet ställs så blickar jag in i mig 
själv på ett sätt som jag tidigare inte gjort. 
Det slår mig, att viss vana och erfaren-
het bär jag med mig. Jag har varit med 
en ungdomsgrupp till Taizé i Frankrike 
och följt med unga konfirmandledare till 
Iona i Skottland, jag har även deltagit i 
retreater på vanliga kursgårdar i Sverige, 
endagsretreater, en halv veckas retreat 
och nu senast en helgretreat. Det som 

lockar med kommunitetsliv och retreat 
är bönelivets rytm, rytmen av sång, bön, 
tystnad, liv tillsammans och lyssnandet 
inåt. Att dela liv tillsammans.

Livet i Mariensee innebär tolv tysta tim-
mar under dygnet, från klockan 22 på 
kvällen till 10 på morgonen. Det är en 
tystnad som jag uppskattar och mår bra 
av. Jag gillar blandningen av det sociala 
livet, nyfikenheten på de andra deltagar-
na och lugnet som uppstår med tystna-
dens hjälp. Det finns sätt att umgås på 
som inte kräver ord, en gemenskap som 
är stilla, rytmisk, behaglig och lyhörd.

Allteftersom att veckan går så växer sig 
vänskapen större och större mellan oss 
kvinnor, den yngsta är 19 och den äldsta 
73. Det är häftigt hur vänskapsband 
knyts, och insikten att vi alla hoppas 

på bättre samhällen som tar itu med de 
problem vi ser i våra olika sammanhang. 
Ett par armeniska kvinnor berättar om 
deras kamp mot könsrelaterad abort, 
där pojkfoster värderas högre och flick-
foster aborteras bort. En estnisk kvinna 
är väldigt engagerad i sin församlings 
barn- och ungdomsarbete och berättar 
engagerat om deras lägerverksamhe-
ter. Det händer något särskilt när tjugo 
kristna kvinnor i blandade åldrar från 
olika kristna samfund får mötas under 
samma tak i en vecka, först den trevande 
känslan av att lära känna varandra och i 
slutet av veckan den naturliga samhörig-
heten i att dricka sitt morgonte i tystnad 
tillsammans.

För mig blev den här veckan en social 
retreat där jag fick fylla på mig själv med 
energi inför höstens studier i form av ge-
menskap, bön och vila. De stunder som 
blev extra viktiga för mig utöver dagens 
morgonbön- och middagsbön var de 
kreativa spåren där vi fick välja mellan 

Under två veckor sommaren 2015 anordnade EFECW, Ecumenical Forum of European 
Christian Women, för första gången ett så kallat ”Pop up monastery”, ett tillfälle för retreat 
och eftertanke för kvinnor från hela Europa. Två kvinnor från Sverige deltog. 

kloster mariensee
Några mil nordost om Hannover ligger 
byn Mariensee. Genast man kommer in 
i byn möts man av den vackra gotiska 
röda kyrkan i rött tegel, den enda bygg-
naden som är kvar av det ursprungliga 
Kloster Mariensee. Detta kloster är spe-
ciellt. Här har det nämligen funnits en 
obruten systragemenskap ända sedan 

min vecka på klostret

medeltiden. Från början var klostret 
förstås katolskt och tillhörde cister-
ciensorden; det grundades i början av 
1200-talet genom en donation av greve 
Bernhard II von Wölpe.  Klosterinvånar-
na, mestadels adliga kvinnor, förband sig 
i gengäld att be för grundaren och hans 
familj. Det gjorde också nunnorna i 
Mariensee, vars dagschema bl.a. bestod 
av de sju klassiska tidebönerna. Även 

tillverkning av kyrkotextilier, illumine-
ring av böcker och omhändertagande av 
gamla och sjuka var typiska uppgifter för 
nunnorna. Lanthushållet, som var det 
gängse sättet att försörja sig, med åkrar 
och boskap, kvarn, smedja m.m. sköt-
tes av s.k. lekbröder och -systrar. Dessa 
var av människor med s.k. enklare här-
komst, ofta analfabeter, och kunde såle-
des inte delta i tidebönerna. 

Under reformationen genomgick Ma-
riensee en intressant omvandling. 
Nu stod klostret under hertigen av 
Braunschweig-Lüneburg. Hans änka Eli-
sabeth engagerade sig starkt för klostret. 
År 1542 genomdrev hon tillsammans 
med den lokale reformatorn Antonius 
Corvinius en evangelisk klosterförord-
ning. De nunnor som ville stanna kvar 
fick möjlighet till detta, men klosterlivet 
omorganiserades. Nunnorna blev nu vad 
man kallar stiftsjungfrur. Evangeliska 
andakter ersatte tidebönerna (varje vecka 
måste de åhöra fyra predikningar) och 
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körsång, broderi eller målande där jag 
valde att måla tillsammans med en tysk 
konstnär som lät oss måla med inspira-
tion från den vackra klosterträdgården, 
hon gav oss tips och förslag till olika ty-
per av färger och inspirationskällor. Att 
klostret låg mitt i naturens sagolika sko-
gar fyllda med murgröna och höga ståtli-
ga träd välkomnade morgonpromenader 
tillsammans i tystnad, många morgnar 
kunde vi njuta av utsikten över klostret i 
soluppgångens morgondis.

Vi pilgrimsvandrade en utav dagarna 
och gick då från Mariensee till Neustadt 
am Rübenberge, en pilgrimsvandring 
som skedde både med och utan tyst-
nad. Flera hade aldrig pilgrimsvandrat 
förut men det fanns också pilgrimserfa-
renheter. Många fina samtal och möten 
skedde under vandringens gång och jag 
kom framförallt nära Eliza från Grek-
land när vi jämförde våra studier och 
framtidsplaner med varandra. Det var 
väldigt värdefullt att träffa andra kristna 
kvinnor med olika förutsättningar i sina 
sammanhang, det kändes stärkande att 
utbyta tankar om livet och tro tillsam-
mans.

sofia strinnholm

klosterkyrkan blev församlingskyrka. 
Den medeltida ordensdräkten förvand-
lades till ”ärbara svarta kläder med slöja 
eller huva för att skyla huvudet”. Broderi 
och textilarbete blev nu huvudsysselsätt-
ning. Just i Mariensee utvecklades en 
unik broderiteknik.
 
trettioåriga krigets härjningar ledde till 
att klostret förstördes. Därför var man 
tvungen att bygga nytt. Så uppstod i 
början av 1700-talet den vackra klos-
terbyggnaden i tidig barockstil. Men, 
i stället för nunneceller inrättades det 
tretton stora lägenheter i två våningar, 
varav abbedissans var den mest impo-
nerande. Dessa lägenheter når man via 
klostergången. Systrarna benämndes nu 
”konventualer” eller ”kanonissor”.  För 
att inträda i klostret krävdes att man var 
av ”gammal god familj” och hade upp-
nått 19 års ålder. Hit flyttade framför 
allt adels-, ämbetsmanna- och officers-
döttrar tillsammans med åtminstone en 
tjänsteflicka. Var och en hade sitt eget 

hushåll. En gång om dagen var det ge-
mensam andakt. 

Idag kan alla ensamstående kvinnor, 
som så önskar, inträda i klostergemen-
skapen. Just nu finns det fem systrar där 
under ledning av Äbtissin (abbedisstiteln 
har man behållit) Bärbel Görcke. Alla 
systrar har någon typ av yrkesarbete el-
ler är verksamma i själva klostret. Tre av 
dem bor i klostret, de övriga i närheten. 
Bönen är grundpelaren för varje syster 

men gemenskapslivet är reducerat till en 
andakt i veckan förutom att man deltar 
i den lokala församlingens alla guds-
tjänster och arrangemang. Dagiset i byn 
drivs av systrarna. Eftersom klostret är 
en turistmagnet i trakten kring Hanno-
ver fokuserar man på att vidareförmedla 
kulturarvet genom att erbjuda kurser i 
broderi, kalligrafi, meditation, ört- och 
kryddträdgårdsanläggning samt visning-
ar och andra kulturevenemang. 

I klostret finns både ett museum och ett 
café (med underbara tårtor!). Traditio-
nen att ta hand om behövande är också 
stark; många flyktingar har fått skydd 
där under tidernas lopp. Enligt systrarna 
är Mariensee idag en plats för den ”levda 
tron” och det handlar om att tjäna Kris-
tus med alla sina förmågor.

elseBritt löfdahl

Bildtext



16 e l s A  n r  4  2015 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 vK 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

ett seminarium på Sida den 16 septem-
ber visade på den något krokiga vägen 
sedan dess:

Madeleine Rees, generalsekreterare för 
Internationella kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, lyfte fram exempel 
från kriget i Kosovo som var den första 
konflikt där kvinnor använde resolution 
1325 för att kräva deltagande i fredsar-
betet. Ett annat exempel är att kvinnor 
i Nigeria har använt 1325 för att kräva 
sexuella och reproduktiva rättigheter, 
enligt devisen att kvinnor inte kan delta 
på lika villkor i fredsförhandlingar om 
de inte har kontroll över sin egen kropp. 
Men tyvärr är konflikter där man inte 
har tagit hänsyn till resolutionen mång-
falt fler än de positiva exemplen. Endast 
nio procent av de formella fredsproces-
serna har kvinnligt deltagande. Det finns 
också en massiv brist på finansiering för 
att genomföra resolutionen.

Brist på jämställdhet bäddar för kon-
flikter. Det gynnar ett samhälle i läng-
den om man kan hantera djupt liggande 
normer om till exempel maskulinitet 
innan en konflikt bryter ut. Ett exempel 
är ”Congo Men’s Network”, en organisa-
tion som arbetar med män och pojkar 
för att odla en positiv maskulinitet. Män 
i DR Kongo är rädda för att förlora sina 
privilegier om kvinnor blir deras jäm-
likar. Vem kommer att duka fram mat 
och vatten, vem kommer att ta hand 
om barnen? Men samhället vinner på 
jämställdhet, patriarkat gynnar inte hel-

ler män utan leder till en våldscykel där 
även män är offer. 

I år är det 15 år sedan FN:s säkerhets-
råd antog resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, och 20 år sedan ”The 
Beijing Declaration and Platform for 
Action” sammanställdes. Konferensen i 
Beijing 1995 var den fjärde internatio-
nella konferensen om kvinnor. Inten-
tionen var att påskynda processen om 
jämställdhet, utveckling och fred för 
kvinnor världen över, och deltagarna ar-
betade fram en agenda för att främja och 
stärka kvinnors ställning: ”The Beijing 
Declaration and Platform for Action”. 
Deklarationen fastställde 12 kritiska 
områden vad gäller kvinnor, fred och sä-
kerhet, och grundas på ett inkluderande 
förhållningssätt till säkerhet. Efter starka 
påtryckningar från världens kvinnorätts-
organisationer erkände FN:s säkerhets-
råd år 2000 för första gången vikten av 
kvinnors delaktighet i konflikthantering 
och fredsprocesser, och antog resolution 
1325. 

SÅ HUr HAr Det GÅtt?
Kvinnor som aktörer för fred förbises 
fortfarande. Kvinnoorganisationernas 
viktiga roll  förbises ofta, som när FN-
sändebudet för Syrien, Staffan de Mistu-
ra, inte bjöd in syriska kvinnoorganisa-
tioner att vara med och planera de nya 
fredssamtalen. 
Enligt en ny FN-studie * har det skett 
framsteg på flera områden: till exempel 
har ett omfattande normativt ramverk 

antagits internationellt angående sexuellt 
våld i konflikt, antalet kvinnliga ledare 
inom FN ökar och den första kvinnliga 
befälhavaren för en fredsbevarande in-
sats har utsetts. Vid förhandlingar med 
FARC-gerillan i Colombia har kvinnors 
roll lyfts fram, kvinnor deltar i freds-
förhandlingarna och i uppbyggandet 
av landet. I Kongo finns en mansgrupp 
som studerar mäns och pojkars roller, 
och hur de relaterar till jämställdhet.

Kvinnor är dock fortfarande underre-
presenterade i internationella organ, i 
FN:s fredsinsatser och vid de flesta freds-
förhandlingarna. Implementeringen 
av resolution 1325 har ännu inte lett 
till större representation av kvinnor i 
alla avseenden. Mellan 1990 och 2000 
innehöll endast 11 % av alla fredsavtal 
referenser till kvinnor. Sedan resolution 
1325 antogs har siffran ökat till 27 %. 
Kvinnor missgynnas när de exkluderas i 
processen då deras erfarenheter inte blir 
politiskt prioriterade om de inte är med 
i fredsavtalet. När kvinnor syns i media 
i samband med fred och säkerhet por-
trätteras de fortfarande oftast som offer. 
Endast 13 % av alla nyhetsinslag om 
fred och säkerhet talade om kvinnor som 
aktörer, och inte om deras aktiva fredsar-
bete. Varför kan man fråga sig, när flera 
studier visar att kvinnor är aktörer i ar-
betet för fred och säkerhet i krig och i 
konfliktdrabbade områden.
”Peacebuilding defines our future now – a 
study of women’s peace activism in Syria” 
har tagits fram av The Badael Founda-

15 år sedan Fn:s säkerhetsråd 
antog resolution 1325
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tion med stöd av Kvinna till Kvinna 
och tidigare presenterats av journalisten 
Bitte Hammargren. Rapporten visar hur 
kvinnor arbetar under de allra svåraste 
förhållanden för att bygga fred mitt i 
det brinnande kriget i Syrien. The Ba-
dael Foundation har gjort ett enastående 
arbete med att inhämta information om 
förhållanden i nästan hela Syrien, trots 
det allvarliga säkerhetsläget.

International Alert har i samarbete med 
Linn Hultqvist, Kvinna till Kvinna** 
analyserat utvecklingen, implemen-
teringen och övervakningen av freds-
avtalet utifrån ett genusperspektiv för 
att undersöka om det tagits hänsyn till 
genus. Resultatet presenteras i rappor-
ten ”Gender Audit of the Peace, Secu-
rity and Cooperation Framework for the 
Democratic Republic of Congo and the 
Region” och är mycket nedslående. Den 
visar att det saknas ett genusperspektiv i 
avtalet i sin helhet. Kvinnor är helt från-
varande – det fanns inga kvinnor med i 
fredsförhandlingarna och inte heller har 

någon kvinna ansvar för att fredsavtalet 
genomförs.

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet 
ligger helt klart på efterkälken i FN:s 
fredsarbete. Kvinnor och deras erfaren-
heter negligeras fortfarande i såväl inter-
nationell politik som i media, då de inte 
får synas och komma till tals i samma 
utsträckning som män. 

– ”Det är tyvärr vanligt att just kvinnor 
hålls borta från fredsförhandlingar, trots 
att deras erfarenheter är nödvändiga för 
att hållbar fred ska nås” säger Annika 
Schabbauer vid Operation 1325. 

Att kvinnor oftast inte framställs som 
politiska aktörer utan som offer i för-
hållande till freds- och konfliktfrågor är 
problematiskt. Denna skevhet riskerar 
att dölja kvinnors kapacitet och bidra till 
att upprätthålla traditionella könsroller. 
När denna bild framställs i media kan 
läsaren, medvetet eller omedvetet, fel-

un photo/cia pak

aktigt dra slutsatsen att kvinnor inte är 
engagerade i dessa frågor och inte aktivt 
arbetar för fred. 

För att agendan om kvinnor, fred och sä-
kerhet ska gå framåt när det gäller kvin-
nors aktiva deltagande, är det hög tid att 
sluta framställa kvinnor främst som offer 
och istället tala om dem som politiska 
aktörer. Först då kommer FN:s agenda 
för att främja flickors och kvinnors rätt 
att delta i fredsarbetet få verklig tyngd 
bakom orden. 

ragnhild Greek

* ”Preventing conflict, transforming jus-
tice, securing the peace – a Global Study 
of United Nations Security Council reso-
lution 1325” utvärderar de senaste 15 
årens implementering av resolutionen. 
**Linn Hultqvist, statsvetare, redak-
tionsassistent på magasinet Mänsklig Sä-
kerhet och praktikant vid organisationen 
Kvinna till Kvinna.
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JANUArI 
18
Martin Luther King dagen
Det svenska martin luther King priset 
tilldelas en person bosatt i sverige 
som verkar i martin luther Kings anda. 
Dagen arrangeras av sveriges kristna råd, 
equmeniakyrkan och Kristna Fredsrörel
sen. läs mer på www.martinlutherking.se 

18–25
Böneveckan för kristen enhet
tema: Kallade att förkunna Guds stor
verk. För mer information och beställning 
av material, kontakta sveriges kristna råd: 
www.skr.org

24
Bibelns dag
svenska Bibelsällskapet arrangerar varje 
år Bibelns dag, en dag av tacksamhet 
över Bibeln, men framför allt över dess 
innebörd. i år ber vi om handling och 
förvandling.  
mer information: www.bibeln.se 

27–28
Jämställdhetsdagarna 
en konferens med fokus på jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering, i malmö. 
Konferensen riktar sig till ledning och 
professionella på olika nivåer med ansvar 
för jämställdhet i sina verksamheter.  
För mer information och anmälan:  
www.jamstalldhetsdagarna.se 

MArS
4–5
Helig – Qadosh – Moqaddas
ett interreligiöst kvinnoseminarium om 
helighet på sigtunastiftelsen. medverkar 
gör eva Aperia, pedagog i judiska för
samlingen, helene egnell, stiftsadjunkt 
på centrum för religionsdialog, lotta 
Geisler, pedagog och bibliodramaledare, 
caroline Krook, biskop emerita och lena 
larsen, muslim och ledare för oslo
koalisjonen for tros og livssynsfrihet. 
seminariet inleds på fredagen13.00, och 
avslutas15.00 på lördagen. Arrangeras 
i samarbete mellan sigtunastiftelsen, 
centrum för religionsdialog i stockholms 
stift, samarbetsrådet för judar och 
Kristna, sensus, ibn rushd. Deltagaravgift 

1 495 kronor, sista anmälningsdag 31 
januari. mer information: helene egnell, 
08508 940 09, helene.egnell@svenska
kyrkan.se

4
Världsböndagen 
programmet 2016 
kommer från Kuba och 
har temat: ”ta emot 
barnen, ta emot mig”. 
material tillhandahålles 
av sveriges ekumeniska Kvinnoråd. För 
beställning av material, kontakta seK:s 
expedition.  
se också artikel på sidan 1011.

8
Internationella kvinnodagen

APrIl
17-19
Årsmöte
Forum för prästvigda kvinnor har  
årsmöte i umeå.  
läs mer www.prastvigdakvinnor.se 

22–23
Årsmöte
sveriges ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 
i Kyrkan vid Brommaplan, stockholm. 
medverkande: maja hagerman, författare 
och journalist med flera. mer information 
om årsmötets tema och innehåll kommer 
i början av 2016. 

AUGUStI
10–14
Visdom, Växt & Vandring 
nordisk ekumenisk kvinnokonferens på 
island, i hólar, islands äldsta biskops
säte. Arrangeras av nordisk ekumenisk 
kvinnokommitté, neKK. mer information 
om konferensen kommer! se annons på 
sidan 2.
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Kvinnor i Svenska kyrkan går vidare in i 
framtiden. Det finns mycket att arbeta 
för!

Drygt ett 70-tal medlemmar i Kvinnor 
Svenska kyrkan samlades till framtids-
konferens den 17 oktober i Stockholm. 
Kvinnor i Svenska kyrkan är sedan 1995 
en riksförening med rötter i Sveriges 
kyrkliga kvinnoråd, som bildades 1947.  
Styrelsen brottas bland annat med sjun-
kande medlemstal och att få medlemmar 
är under 50 år. Framtidskonferens tema 
var den fråga som styrelsen ställde sig; 
Utmanar vi framtiden! Eller har vi gjort 
vårt?  JA, Kvinnor i Svenska kyrkan ut-
manar och har inte gjort sitt. Kvinnor i 
Svenska kyrkan behövs in i framtiden.  

Ett klart svar som kom fram under da-
gen, men också i det underlag som ar-
betats fram inför konferensen.  Under 
våren 2015 samlades många till rådslag 
i stiftsgrupper och nätverk, och 418 
medlemmar har svarat på den enkät som 
skickades ut till alla medlemmar (778 
stycken).   Dessa svar är nu analyserade 
och resultaten redovisades under dagen. 
Syftet med enkäten var att belysa med-
lemmarnas attityd till sin förening. 83 
procent av dem som svarade på enkä-
ten har en positiv attityd till föreningen 
medan resterande 17 procent menar att 
det inte behövs en föreningen för kvin-
nor i Svenska kyrkan. Framtidskonfe-

rensen var ett avstamp för vidare diskus-
sion.  Intervjuer hade gjorts med några 
nyckelpersoner bland dem Elaine Neu-
enfeldt ansvarig för jämställdhetsarbetet 
inom Lutherska världsförbundet och 
SEK, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds, 
generalsekreterare Annika Damirjian. 
Tanken med dagens konferens var inte 
att fatta några beslut om vilken väg för-
eningen ska välja utan ett tillfälle att få 
diskutera mellan medlemmar och med 
andra och ta del av synpunkter från in-
bjudna gäster. 

Kajsa Wejryd, tidigt aktiv inom Svenska 
kyrkans kvinnorörelse och tidigare ord-
förande i Kvinnor i Svenska kyrkan, gav 
en historisk exposé från 1947 över vad 
föreningen har betytt, olika aktiviteter 
och resultat föreningen har varit med-
verkande till, frågor föreningen har dri-
vit med mera. Kajsa passade också på att 
nämna SEK och tidningen ELSA som 
en viktig samlande aktör och ett kun-
skapsforum för den kristna närvaron i 
det civila samhället. 

Gertrud Åström, expert på jämställd-
hetsfrågor, inledde med att referera till 
att FN är 70 år i år, det bildades den 24 
oktober 1945. I de mänskliga rättighe-
terna ges alla människor rätten att vara 
fria människor men vi ges också skyldig-
heten (plikten) att upprätthålla denna 
rätt åt andra. Gertruds utgångpunkt för 

kvinnors arbete är: vad vi vill på kort och 
på lång sikt. Vad är kort och lång sikt? 
Kvinnor måste veta vad de vill! Därefter 
kan vi resonera om hur vi uppnår det. 
Vad är orsak och verkan? Det är värt att 
anstränga sig. Bland enkätsvaren fanns 
önskemål om debatt. Gertruds kom-
mentar var Om vaddå? 

Efter grupparbete och lunch var det en 
panel med Amanda Carlshamre, ordfö-
rande för Svenska kyrkans unga, Cris-
tina Grenholm, kyrkosekreterare, Svens-
ka kyrkan, Gertrud Åström och Kajsa 
Wejryd ledd av Bulle Davidsson. In i 
det fortsatta arbetet skickade Amanda 
med: att fokusera, att inte göra allt, och 
komma bort från generationssnacket. 
Cristina: vi är kallade av Gud som be-
höver oss som normbrytare och kvinnors 
Gudsprat. Gertrud: Kvinnor måste sätta 
sig själv i rörelse och gråhåriga kvinnor 
går väldigt bra ihop med unga kvinnor.  
Bli del i det som andra redan tänkt ut. 
Kajsa: Kvinnor i Svenska kyrkan behövs 
för kvinnors skull. Kvinnor behöver rum 
för delande av teologiska samtal utan att 
bli bedömd. Kvinnor i Svenska kyrkan 
och SEK kompletterar varandra.

Framtidskonferensen avslutades med en 
gudstjänst i Adolf Fredriks kyrka. En 
gudstjänst av, med och för kvinnor att 
vila i och utmanas att arbeta vidare med 
uppdraget i Guds mission.

SEK önskar Kvinnor i Svenska kyr-
kan lycka till in i framtiden.

carin Gardbring, ordförande
sveriges ekumeniska Kvinnoråd

Ja för framtIdEN!
Kvinnor i svensKA KyrKAn:



posttiDninG B
retur till:
sveriges ekumeniska Kvinnoråd
ekumeniska centret
Box 14038, 167 14 Bromma

 

det Internationella centret 
i betlehem (Icb), som drivs 
av den lutherska kyrkan, har 
en presentaffär där ett 50-tal 
kvinnliga konsthantverkare 
säljer glasänglar, duvor, 
stolor mm som de tillverkar 
och därmed kan försörja 
sina familjer. 
se deras vackra konstverk 
på hemsidan och beställ 
direkt från dem, varorna 
skeppas sedan till sverige. 
köp till dig själv eller som 
present till någon, ta vara på 
tillfället att stödja kvinnorna 
i betlehem! 

Konsthantverkarna hilfa och samar tillverkar glasänglar

Vackra gåVor fråN bEtlEHEm bIdrar tIll frEdEN

cave Presentaffärs Hemsida:  www.annadwa.org\ecommerce


