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”Rise like a Phoenix!”
När Conchita Wurst gick segrande ur 
Euro vision Song Contest härom året, 
utbrast min mamma framför teven:
– Jag begriper det inte. Men jag tror det 
är Gud som skickat henne!

Concita Wurst föddes år 1988 som 
Thomas Neuwirth och framträder fö
reträdelsevis iklädd högklackat, åtsmi
tande glitterklänning, böljande peruk, 
rödmålade läppar och välvaxat skägg. 

Det händer ibland att vi möter män
niskor som vi inte trodde existerade. 
Men när de ändå står där framför oss, 
livs levande och i högsta grad verkliga, 
vidgar de obönhörligen våra invanda 
uppfattningar om vad som är möjligt att 
tänka, vara och göra som människa.  
 
Att möta någon som man inte trodde 
fanns, kan vara en omskakande erfaren
het. I själva verket är det få saker som 
kan väcka sådan rädsla som människor 
som gestaltar det omöjligas möjlighet. 
Kanske grundar sig rädslan i det up
penbara: att det går att lämna sorgens 
offerkoftor och vardagsmartyrskapets 
ursäkter därhän, att det är möjligt att 
gestalta våra liv i enlighet med det som 
våra kroppar och själar djupast sett kän
ner och vet.  
  
Härom veckan träffade jag Sherin Khan
kan, imam och grundare till Maryam
moskén i Köpenhamn, Skandinaviens 
första moské ledd av kvinnor. Utbildad i 
Damaskus och Köpenhamn är hon idag 
en ledande gestalt i arbetet för institutio
naliseringen av islamisk feminism i Eu
ropa. När Maryammoskén år 2015 slog 

upp sina portar blev det en världsnyhet. 
Det blev en nyhet för att det som She
rin Khankan och hennes systrar gestaltar 
problematiserar den i västvärlden ut
bredda föreställningen om islam som en 
i sig auktoritär religion som underordnar 
kvinnor. När vi tvingas se bortom hem
vana idéer om den som är annorlunda, 
kan också våra föreställningar om oss 
själva och våra möjligheter förändras. 
 
I kölvattnet av utgången av det ameri
kanska valet är vi många som ängslas. 

Inte minst oroas vi för de politiska ef
terverkningarna i ett Europa där extrema 
rörelser av alla schatteringar sedan länge 
är på frammarsch. Hur skall det gå för 
människor på flykt? Hur skall det gå för 
minoriteterna? Klimatet? Vad är det för 
framtid som nu väntar kvinnor i USA 
och Europa? Missmodet grasserar inom 
oss och mellan oss. Sällan har väl hopp
lösheten varit så medialt och kommersi
ellt gångbar som nu. 
 
Det är just i denna andliga och politiska 
skymningstid som människor som Con
chita Wurst och Sherin Khankan är så 
betydelsefulla. Jag tror att min mamma 
har rätt, att det är Gud som skickat dem. 
Genom sitt sätt att vara och verka visar 
de på de öppningar som ändå finns i 
en till synes omöjlig tid. Om vi öppnar 
oss för den trotsigt livgivande kärlekens 
kraft, verksam inuti och runtomkring, 
kan vår klagosång transformeras till lov
sång. 
 
Titeln på Conchita Wursts vinnarlåt var 
”Rise like a Phoenix”. I den grekiska my
tologin finns många berättelser om den 
purpurfärgade fågeln som reser sig ur dö
dens aska och stiger mot himlen till nytt 
liv. För den som känner sig hemma i den 
kristna traditionen är detta en berättelse 
besläktad med påskdagens evangelium.  
 
När vintermörkret sänker sig över värl
den gäller det att hålla livsmodet uppe. 
Vi är kallade att bereda plats för Guds 
barns rike mitt ibland oss. Om något så 
omöjligt kunde ske under kejsare Augus
tus tid, vad kan vi då inte vänta oss idag? 

Vi behöver föryngras och bli fler. 
Vill Du hjälpa till? 
I dagens Europa undergrävs kvinnors 
mänskliga rättigheter alltmer. Betydel
sen av en stark ekumenisk rörelse med 
feministiska förtecken i kyrka och sam
hälle kan inte underskattas. Mot den 
bakgrunden arbetar vi nu för att vi skall 
bli fler och föryngras. Ett steg på den 
vägen är att knyta samman SEK med 
ekumeniska nätverk runt om i landet 
som samlar unga kristna feminister. För 
100 kr per år bidrar man som medlem i 
SEK till att stärka svensk kvinnorörelse i 
bred bemärkelse, men inte minst till att 
stärka de feministiska perspektiven i det 
inom och mellankyrkliga arbetet. Som 
medlem får man dessutom tidningen 
ELSA fyra gånger per år. Kontakta sek@
ekuc.se om du vill veta mer om hur du 
hjälper till i det viktiga arbete med att 
stärka vår rörelse. 
 
SEK på nätet och i sociala medier 
Ett sätt att synliggöra SEK som ett re
sursstarkt sammanhang och betydelse
full aktör i skärningspunkten mellan 
feminism och ekumenik är genom vår 
hemsida och sociala medier. Den 1 mars 
2017 lanserar vi en helt ny hemsida och 
vidareutvecklar vår facebooksida. Om 
du inte redan gjort det, gilla oss gärna 
@svekumeniskakvinnor och dela våra 
inlägg. 
 
ELSA:s nyhetsbrev
Från och med nr 1/2017 kommer 
pappers tidningen ELSA att komplet
teras med ett epostbaserat nyhetsbrev, 

ELSA:s nyhetsbrev. På detta sätt vill vi 
förenkla spridning av artiklar och texter 
i ELSA inom och utanför SEK:s med
lemskrets. 
 
ELSA 2017: 
”Se jag gör allting nytt – Kvinnor som ak-
törer i förändring” 

Genom detta övergripande tema för 
ELSA 2017 lyfter vi fram reformations
minnesåret och kvinnor som reformato
riska aktörer historiskt 
och idag.  

En sådan kvinna 
var Sojourner Truth 
(1797–1883), ame
rikansk aktivist för 
slaveriets avskaffande 
och för kvinnors rät
tigheter. Citatet nedan 
är hennes, och kommer att fungera som 
ett ledord för redaktionskommitténs ar
bete under 2017.

”If the first woman God ever made 
was strong enough to turn the world 
upside down all alone, these women to
gether ought to be able to turn it back, 
and get it right side up again!”  
 
Framsidan
På omslagsbilden 
ser du skulpturer av 
konstnären Marian
ne Hall. Läs Cristina 
Karlstams artikel 
om Halls konstnär
skap på sidorna 4–5. 
Foto: Stefan Bohlin

Två imamer i samspråk. Awad Olwan från 
Fisksätra muslimska förening och Sherin 
Khankan från Maryammoskén i Köpen-
hamn. 
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Följ SEK på Facebook!
www.facebook.com/svekumeniskakvinnor/
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ETT MÖTE MED SKULPTÖREN MARIANNE HALLS VERK

Leran blev hennes språk
Det var långt kvar till sommaren 2015 
och den årliga konstutställningen på 
Grönsöö slott vid Mälaren. Arrangörer
na ville ha förslag på lämpliga konstnärer 
som skulle kunna gå i dialog med slot
tets egen konstsamling, porträttmåleri 
från 1500, 1600 1700 och 1800talet, 
bilder av namngivna personer som en 
gång haft en betydande ställning i sam
hället. Man önskade ett konstnärskap 
av annat slag, helst någon som arbetade 
tredimensionellt, efter att ha visat flera 
utställningar av måleri och grafik tidi
gare somrar.

Mina tankar gick genast till några 
kvinnliga skulptörer och stannade ganska 
snart hos en favorit, skulptören Marianne 
Hall, vars verk jag då och då stött på ge
nom åren. En av vårt lands främsta konst
närer inom sin genre, märkligt osynlig 
under många år (ett öde som inte sällan 
drabbar kvinnliga konstnärer) men långt 
ifrån bortglömd. Jag rekommenderade 
alltså Marianne Hall som sommarutstäl
lare, och de ansvariga på Grönsöö instäm
de helt när de fått se Halls verk.

Det blev en sommarutställning som 
få lär glömma där Marianne Halls till 
formatet små men i sitt konstnärliga ut
tryck nästan monumentala skulpturer 
fick väggarnas porträtterade gestalter 
att plötsligt kännas som samtalspartners 
– lika mänskliga och tidlösa som Halls 
små terrakottagestalter. Det märkliga 
som ibland händer när det är seriös konst 
som ställs ut var att det långa tidsspan
net mellan människorna på målningarna 
och de samtida skulpturerna tycktes ha 
överbryggats. Det är ett av de centrala 
dragen i Halls estetik som åstadkommer 
detta. Människa är människa, underkas
tad samma livsvillkor när det handlar 
om de basala, existentiella frågorna, oav
sett social ställning, nationalitet, kön, tid 
och rum.

Marianne Hall arbetar i en lång tradi
tion när hon väljer terrakottaleran som 
sitt arbetsmaterial och låter den formas 
till små gestalter med mänskliga drag. 
Det märkliga fynd en bonde gjorde i sin 
åker i Kina 1974 där arkeologerna sedan 
grävde fram tusentals terrakottasoldater, 

hästar och vagnar, hör till världens stora 
kulturskatter. När den brittiska konstnä
ren Antony Gormley 1996 gjorde sin va
riant av terrakottafigurerna från Mittens 
rike blev det verket European Field, visat 
bland annat på Magasin III i Stockholm, 
där de små figurerna vällde ut över gol
ven. Och nog var det ett uttryck för lik
nande associationer när den mexikanske 
konstnären Gabriel Orozco visade sina 
fantastiska lerfigurer, formade för hand, 
på Moderna Museet i Stockholm 2014 
mitt i sin mångsidiga utställning.

Hur Marianne Hall förhåller sig till 
dessa konstnärer och deras konst vet jag 
inte. Hon arbetar på sitt eget sätt och 
med sin speciella estetik, men släktska
pet, medvetet eller inte, går knappast att 
bortse ifrån.

I Halls konst är människan ofta ett bräck
ligt käril, skyddslös och utsatt, svag och 
sårbar. Detta existentiella förhållnings
sätt till människolivet, dess villkor och 
svårigheter, ser jag som en slags religio
sitet utan dogmer och lärosatser. En re

nitet hör inte till vanligheterna i dagens 
svenska konstliv.

I Marianne Halls produktion ryms inte 
enbart skulpturerna, även om det är som 
sensibel skulptör hon mest framträtt. 
Själv säger hon att leran blivit hennes 
språk, och en lerans verkliga språkkonst
när är hon verkligen, med den mänskliga 
handens avtryck som ett signum. Men 
när hon plockar fram sina teckningar där 
vid köksbordet sedan vi ätit en gemen
sam lunch vid mitt besök blir jag ännu 
mer övertygad om den konstnärliga lö
digheten och djupet i hennes konstsyn.

Teckningen, en inte alltid efter för
tjänst värderad konstart, säger så mycket 

om grunderna i allt konstskapande. Hos 
Hall är det den absoluta lyhördheten in
för den enkla tecknade linjens bärighet 
och förmåga att skapa kropp och volym 
som imponerar allra mest. Oftast, för 
att inte säga nästan uteslutande, är det 
bilder av mänskliga ansikten hon visar 
mig när hon bläddrar bland sina verk. 
Och mitt intryck av skulpturernas tid
lösa skönhet och värdighet förstärks yt
terligare. Den mänskliga utsattheten och 
nakenheten i den värld som är männis
kans blir nästan smärtsamt tydlig i Halls 
subtila teckningar.

Det finns hos Marianne Hall också 
ett starkt samhällsengagemang som hör 
samman med den dogmfria religiosite
ten, och hon hanterar den i sina konst
verk, men också verbalt.

I sin dagbok, publicerad på hennes 
hemsida, skriver Marianne Hall texter 
som förlänar ytterligare dimensioner till 
hennes konstsyn. I dagens flyktingbarn 
ser hon den nyfödde gudssonen i stallet i 
Betlehem. Dagens flyktingströmmar le
der hennes tankar vidare och resulterar 
i talande jämförelser mellan då och nu. 

Jag citerar några rader ur en av de 
brännande aktuella texterna ur dagboken.

Nu flyr människor i tusental åter igen. 
Som barn såg jag, på journalfilmer, barn 
gå barfota i snön. Dom hade inga skor. 
Och jag visste. Jag visste att kriget fanns 
på riktigt för barn måste gå barfota i 
snön. Det gjorde ont i mina fötter. Nu 
är jag inte barn längre och det jag nu 
ser föder ett ramaskri i mig, i hela mig. 
I det ropet blandar sig människor i tusen-
tal som flyr för att få leva. Min lera tar mot 
ropet och söker en plats för att bli hörd.

Jag läser orden som uttryck för en konst
närs credo och tänker igen på skulpturen 
Vrålet. Den stora lilla skulpturen för
medlar ett rop som det borde vara allas 
skyldighet att lyssna till.

Cristina Karlstam
Foto: Stefan Bohlin

MARIANNE HALL är född 1936, bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och vid Konst-
fackskolan. Hennes cv omfattar en rad separatutställningar från debuten Hos Petra 1976 till dags dato. Hon har även deltagit i ett 
flertal samlingsutställningar. 2015 var hon en av 17 utvalda nordiska skulptörer som ställde ut i London i en utställning arrangerad 
av brittiska skulptörförbundet. Hon är representerad i ett flertal kommuner och landsting och vid flera museer och hos Statens 
konstråd. Kortfilmen Kyrie Eleison av hennes bror Lars-Lennart Forsberg (1933–2012) bygger på hennes skulpturer. Marianne Hall är 
syster till skulptören Hertha Hillfon (1921–2013).

CRISTINA KARLSTAM är född 1942 i Örebro och bosatt och verksam i Uppsala. Hon är fil kand i litteraturhistoria, konsthistoria och 
estetik och har arbetat som kulturskribent på Upsala Nya Tidning under många år. Nu är hon medarbetare i kulturtidskriften Cora 
och i nättidningen cora.se, där hon huvudsakligen skriver om konst.

ligiositet som utgår från människan och 
som förmår skapa identifikationsmöjlig
heter för den som möter och betraktar 
konstverken. Hall har en lyhörd förmåga 
att avläsa dessa dimensioner och sedan 
ge dem en fysisk form och kroppslighet 
som sträcker sig ut över tidsåldrar och 
social och ideologisk hemhörighet.

Fokus i hennes konst är alltså Män
niskan som kropp men också som idé. 
En varelse som kan gestaltas som en 
fågelunge eller ett florstunt äggskal, 
men också som en vrålande gestalt vars 
ansikte sönderfaller i ångest. Den lilla 
skulpturen Vrålet är ett oförglömligt 
konstverk, där konstnären med utsökt 
finess lyckats gestalta det outhärdliga, 
den ångest som inför det obegripliga är 
ett ofrånkomligt inslag i mänskligt liv. 
I denna våldsutsatta tid med terror och 
död på många håll i världen blir Halls 
imponerande skulptur Vrålet märkligt 
dagsaktuell; i sin varsamma, återhålla 
form fångar hennes konst samtidigt in 
alla tiders mänskliga förtvivlan, skräck 
och oro. Ett livsångestens tysta skri, 
märkligt och djupt berörande.

Men i Halls konstnärskap ryms även en 
trotsig tro på människan, grundad i en 
övertygelse om varje människolivs vär
dighet och möjligheter. Skulpturgrup
pen Tillsammans, bestående av ett 20tal 
gestalter, speglar i sina skilda uttryck hela 
känsloregistret hos människor i alla tider. 
I stället för sorgsen uppgivenhet förmed
lar hennes konst en framtidstro, trots allt. 
I Grönsööutställningen var den skulptur
gruppen en positiv pol i ett koncept som 
inbegrep både sorgen och glädjen.

Eftersom jag även haft förmånen att 
besöka Marianne Hall i hennes hem 
och ateljé i Stockholm har jag också 
insett att detta konstnärskap rymmer 
kvaliteter och betydelseskikt som vore 
värda ett ännu större utställningssam
manhang. Rimligen borde någon av de 
större konstinstitutionerna i landet visa 
intresse för hennes konst och arrangera 
en utställning. Skulptörer av Halls dig
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Vem är Gud och vad är en människa? Frågorna hänger ihop och följer oss genom historien 
och i alla religiösa traditioner och kulturer. Som kristna säger vi att vi är skapade till Guds 
avbild och likhet, vi är helt enkelt gudslika och kallade att bli gudomliggjorda. Gud är ingen 
förstorad mänsklig varelse utan vi är formade efter Guds vara. Hur då? undrar vi med en viss 
bävan? Gud är ju en skapande gudsvind, en urkraft, ett levande Ord som talar och det blir 
till. Vi ser oss knappast på det viset. Visst talar vi, men det tar ju inte nödvändigtvis form 
det som vi säger. 

själv, och människan får en större egen 
skaparförmåga än alla de andra varel
serna som Gud dittills ”talat fram”. Gud 
skapar människan, man och kvinna, 
till sin egen avbild och likhet. De skall 
representera Gud på jorden, Gud delar 
sin egen auktoritet med dem och de ska 
vara fullt engagerade med allt som finns 
i deras tillvaro. Det finns anledning att 
notera att ”härskandet” över djuren inte 
betyder att åsidosätta dem. Människan 
ska styra som Gud gör, med auktoritet, 
det vill säga få skapelsen att växa och ex
pandera. Faktiskt finns en antydan om 
att människan bör vara vegetarian, ”Gud 
sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på 
hela jorden och alla träd med frö i sin 
frukt; detta skall ni ha att äta. Åt mar
kens djur, åt himlens fåglar och åt dem 
som krälar på jorden, allt som har liv i 
sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Gud 
väljer att inte längre vara ensam om att 
”tala” utan ger samma förmåga till män
niskan, som genom sökandet och dialo
gen, ska få skapelsen att expandera och 
förvandlas. Såväl människan som de 
andra skapade varelserna kallas att ta del 
i skapandet som möjliggjorts av den ta
lande gudsvinden.

I och med avbilden och likheten delar 
Gud sin skaparförmåga och auktoritet 

med människan. Människan skapas inte 
enligt det gängse mönstret för Guds öv
riga skaparhandlingar. Mönstret ligger i 
Gud själv. Gud skapar inte heller män
niskan genom ordet. I stället är det en 
handling som sker från djupet av Guds 
innersta beslut. Det här bekräftar också 
att människan är theomorf, gudslik, ska
pad efter Guds bild. Det är viktigt att 
understryka att Gud inte ses som antro
pomorf, människolik, i den hebreiska 
traditionen. Det är tvärtom, människan 
är theomorf och kallad att bli gudom
liggjord. Människan blir Guds represen
tant på jorden. Det är en kallelse som 
vida överträffar allt som dittills skett. 

Ordet måste bli kött för att ge mening åt 
tillvaron, en mening som hela tiden ska 
expandera och kalla oss att lära känna 
skapelsen i hela dess mångfald och i hela 
dess djup. Vi gör det genom att relatera 
till allt liv vilket gör oss ödmjuka och 
kallar oss till barmhärtighet, medlidande 
och trofasthet. Att vara ödmjuk handlar 
om att vi inte ska jämföra oss med nå
gon, att inse vilken särskild förmåga just 
jag har och som jag kallas att använda 
och dela med mig av till allt och alla 
som behöver den. Barmhärtighet, med
lidande och ömhet har något med livets 
ursprung och urkraft att göra. Ordet för 

dessa handlingar är rehem på hebreiska 
och betyder ursprungligen ”livmoder”. 
Här finns skyddet mot ondska och våld 
och Gud är därför också trofast och sann 
och kan visa nåd. Trofasthet och sanning 
är inget teoretiskt eller läromässigt utan 
snarare en solid grund som man kan 
bygga vidare på. Nåden vill peka på att 
allt i skapelsen är överflöd och ges utan 
motprestationer. Vågar vi förlåta sjuttio
sju gånger utan någon som helst kom
pensation?

Evangelisten Johannes gör sin utlägg
ning av första skapelseberättelsen för att 
beskriva vem Jesus är. Jesus är ordet som 
blev kött och slog upp sitt tält ibland 
oss, som det står ordagrant (Joh 1:14). 
Gud blir själva avbilden för att visa hur 
vi kan representera Gud. Men vi är också 
”födda av Gud”, vi är Jesu medsyskon 
och får samma arvsrätt som han. Nu 
vet vi ännu bättre vad det innebär att 
representera Gud inför allt skapat. Jesus 
visar också medlidande och barmhärtig
het och upprörs över orättvisor, förtryck 
och maktövergrepp. Grekiskan uttrycker 
detta som att Jesu inälvor är i uppror, 

splangchna. Medlidandet resulterar i en 
vrede som leder till omedelbar handling 
hur obekvämt detta handlande än kan 
vara för såväl aktören som för objektet 
och oavsett vilken skandal det skapar. 
När Jesus vill betona att lärjungarna inte 
ska utöva makt som Guds representan
ter utan auktoritet, att få andra att växa, 
säger han ”Så är det inte hos er”. Den 
som vill vara stor i gudsriket ska vara den 
andres tjänare. Att representera Gud är 
att ställa sin förmåga till förfogande för 
skapelsen i stort.

Att bli till, att födas, är att bära på en 
gudskallelse. Den tar form i den gemen
skap vi växer upp i och förverkligas som 
den särskilda förmåga Gud givit varje 
enskilt liv, mänskligt liksom allt som blir 
till. Förmågan är till för alla men måste 
växa för att kunna stå till tjänst, för att få 
auktoritet och få allt annat och alla an
dra att växa. Vi ger livet vidare, inte bara 
till nästa generation, utan till allt och alla 
vi möter omkring oss.

Vi har fått förmågan att representera 
Gud. Vi kan välja att inte göra det. 
Men om vi ställer oss utanför skapel
sens oändliga nätverk som är i ständig 
expansion och förvandling så dör vi. Vi 
förminskas och dör en smula varje gång 
vi utövar makt eller skadar livet omkring 
oss. Vi växer och får liv varje gång vi 
möter en auktoritet som får oss att växa 
och själva möter varje annat liv med en 
önskan att få det att växa och bli sin spe
cifika kallelse. 

Madeleine Fredell OP

Födda att  
representera Gud

PÅ SPANING EFTER  
EN NY MÄNNISKOSYN

När Gud talar och fenomen träder fram 
och tar form så finns faktiskt grund
materien redan där. Visserligen som ett 
formlöst vatten i ett dunkel. Det är Or
det, benämningen, namngivningen som 
gör skapelsen begriplig. Gud åtskiljer 
ljuset från mörkret och det diffusa dunk
let klarnar. När Gud talar växer någon
ting fram och blir något i sig självt, får 
en egen karaktär och ett eget liv. Ordet 
är auktoritet, det får något att växa efter 
sin egen kallelse. Begreppet auktoritet 
kommer från latinets augere som bety
der att få något att öka eller växa. Varje 
skapad varelse blir något i sig självt som 
i sin tur kan ”tala” och få omgivningen 
att växa. Genom ordet, dia-logos på gre
kiska, växer ett samspel fram, inte bara 
mellan Gud och allt skapat, utan mel
lan de skapade varelserna och fenome
nen själva. Allt kan föröka sig i sin tur. 
Gud delar förmågan till expansion och 
evolution med varje enskilt liv, inte bara 
mänskligt sådant. Men det är något sär
skilt med människans kallelse enligt den 
bibliska traditionen. 

I Första Mosebokens första kapitel ”ta
lar” inte Gud fram människan. Skapel
sen föregås av ett slags inre resonemang, 
”vi skall göra människor…”, ett slags 
konsultation, kanske med människan 

Foto: Bill G
illette, N

ational A
rchives and Records Adm

inistration

Att bli 
till, att 
födas, är 
att bära på 
en guds
kallelse.
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En pionjär inom feministisk teologisk 
forskning, den norska idéhistorikern 
Kari Elisabeth Børresen, är död. Hon dog 
i Oslo 5 april 2016  efter en tids sjukdom.                 

Børresens forskningsområde var teo
logisk antropologi, alltså människosyn 
i (framförallt kristna) teologier ge
nom historien, med särskild tonvikt på 
kvinnosyn. Valet av forsknings område 
berodde på den kulturkrock hon upp
levde när hon 1951 började studera i 
Frankrike. Børresen var katolik sedan 
hennes mor konverterat under hennes 
barndom, men hon växte upp i en miljö 
där konvertiteter tillhörde en social och 
intellektuell elit så hon var inte fostrad 
till underordning.  I Franrike mötte hon 
katolska kvinnor som fostrats i traditio
nella, tungt patriarkala, sammanhang 
och hade en negativ självbild. Hon för
stod att detta måste bero på den teologi  
som präglade de sammanhang där kvin
norna levde. Därför började hon un
der tidigt 1960tal – innan feministisk 
forskning fanns som erkänd forsknings
inriktning – forska om kvinnosynen hos 
två viktiga västerländska manliga teolo
ger: Augustinus (300tal) och Thomas 
av Aquino (1200tal), Arbetet ledde till 
avhandlingen Subordination et équiva
lence : nature et rôle de la femme d’après 
Augustin et Thomas d’Aquin (1968), i 
uppdaterad engelsk översätning: Subor
dination and Equivalence. The Nature 
and Role of Woman in Augustine and 
Thomas Aquinas (1981).

Avhandlingens  tema finns med i hela 
hennes fortsatta forskargärning. Ge
nomgående synliggör hon den andro
centrism som djupt  präglat kristendo
men genom historien och därmed också 
de samhällen där kristendomen varit 
fundamental. ”Androcentrism” är ett 
begrepp Børresen hävdade att hon själv 
skapat för  tänkande, samhällsstrukturer, 
texter etc.  där mannen är centrum och 
norm, kvinnan periferi och avvikelse. 
Børresens forskning är ett tydligt ex
empel på feministisk forskning som ”en 
analys av kvinnounderordning som görs 
med syfte att förändra”.  I hennes egna 
arbeten samt i antologier hon gjorde 
tillsammans med andra forskare visar 
historisk forskning att sådant som kan 

framställas som oföränderligt, självklart 
och därmed omöjligt att förändra – till 
exempel kristen kvinnosyn och därmed 
kvinnors uppgifter i kyrkan – faktiskt 
förändrats genom hela historien. Bør
resen skrev också om kvinnor som varit 
verksamma som teologer, inklusive den 
heliga Birgitta, samt om drottning Kris
tina.  De sista åren uppmärksammade 
hon även androcentrism i judendom 
och islam samt hur kvinnors mänskliga 
rättigheter kan komma i konflikt med 
religionsfriheten i dagens samhällen. 

Børresen var en varmt troende katolik 
och intensivt engagerad  in i det sista 
med att kritisera sin kyrka, bland annat  
för dess kvinnosyn, för kvinnors villkor 
i katolska kyrkan samt för motståndet 
mot preventivmedel. Hennes sista ar
tikel, som nådde den norska Teologisk 
tidskrift dagarna efter hennes död,  be
handlade dessa frågor inom ramen för 
en större diskussion om hur reformpro
cesser som inleddes med Andra Vatikan
konciliet har avstannat.  I den postumt 
publicerade artikeln är Børresen tydlig i 
sin kritik av officiell katolsk kvinnosyn 
samt den nuvarande påvens ovilja till 
reella reformer av kvinnors villkor i kyr
kan. 

Kari Elisabeth Børresen hade från sin 
studietid anknytning till Universitet i 
Oslo men var också internationellt verk
sam. Bland annat var hon,  som första 
kvinna, gästprofessor vid teologiska fa
kulteten på det jesuitiska  Gregoriana

Minnesord över Kari Elisabeth Børresen (1932–2016)
universitetet i Rom (1977–1979). Hon 
var även gästprofessor vid protestantiska 
teologiska fakulteten i Geneve (1981) 
och på Harvard (1981–1982). 2011 
blev hon  hedersdoktor vid  Islands uni
versitet. Hon fick Norsk kvinnelig teo
logforenings hederspris 2003. År 2000  
blev hon den första innehavaren av en 
professur i feministisk teologi samt ge
nusforskning vid Teologiska fakulteten, 
Oslo universitet.   

Børresen hade också anknytning till 
Sverige. Hon hade kontakt med svenska 
katoliker som arbetade för att förstå och 
förändra sin kyrkas kvinnosyn och bidrog 
med ”Kvinnor och män i skapelsen och 
kyrkan” till Kvinnan i kyrkan 2. Bidrag till 
katolsk kvinnosyn, utgiven 1984 av Do
minikansystrarna på Marielund. Tillsam
mans med Ragnar Holte, professor i etik 
vid Teologiska fakulteten på Uppsala uni
versitet, ledde  hon ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt ”Kvinnligt/manligt/
mänskligt i kristendomens ursprungsmil
jö och tidiga historia” som startade  1976, 
ett pionjärprojekt för kvinnoforskning 
vid svenska teologiska fakulteter. 1992 
blev Børresen  teologie hedersdoktor vid 
Uppsala universitet. 

I minnesord över Kari Elisabeth Bør
resen i Teologisk tidskrift och på nätet 
återkommer att hon inte gick att placera 
i fack, inte kan beskrivas  i enkla formu
leringar. Beskrivningen ovan visar bred
den i hennes forskningsintressen och en
gagemang. Hon var kontroversiell  men 
hennes forskning var så solid  att ingen 
kunde avfärda henne. Svårigheten att 
fånga henne i korta ord handlar också 
om hennes personlighet. Hon kunde 
vara utmanande, kritisk och  rättfram 
på gränsen till det burdusa men hon var 

Hon var kontro
versiell men hennes 
forskning var så solid  
att ingen kunde av
färda henne.  
Svårigheten att fånga 
henne i korta ord 
handlar också om 
hennes personlighet. 
Hon kunde vara ut
manande, kritisk och  
rättfram på grän
sen till det burdusa 
men hon var också 
varm, humoristisk 
och generös, generös 
som värdinna, med 
beröm, med att ge 
yngre forskare kon
takt och ideer. 

också varm, humoristisk och generös, 
generös som värdinna, med beröm, med 
att ge yngre forskare kontakt och ideer.

Hon var en stark individualist men flera 
av de böcker vi talar om som ”hennes” 
var antologier där också andra forskare 
ger viktiga bidrag, exempelvis till att 
förstå den kristna människosynens (och 
därmed kvinnosynens) förändringar ge
nom tiderna eller till att lära känna kvin
nors bibeltolkningar under medeltiden.  
I den sista artikeln bygger hon på egen 
forskning men också tydligt  på andras 
forskning, inklusive en färsk avhandling. 

Jag hör hennes röst när jag läser artikeln 
och känner igen hennes spetsigt kritiska 
formuleringar, men i centrum för arti
keln står inte främst vad hon själv gjort 
– även om hon i några bisatser talar om 
sin egen avgörande betydelse – utan det 
som påven och andra kyrkliga maktha
vare borde göra för kvinnors skull samt 
för den katolska kyrkans framtids skull. 

Jag ville så gärna avsluta eller inleda 
med ett bibelord eller något annat citat 
men det kändes omöjligt. Risken är att 
det blir sentimentalt. Jag känner att jag 
har Karis kritiska ögon på mig. Men så 
ser jag att någon skrivit på nätet som re
aktion på budet om hennes död ”May 
she rise in glory!” Då minns jag tydligt  
den levande Kari Elisabeth Børresen ta 
plats på en konferens – i talarstolen, i 
vimlet av konferensdeltagare – jag kän
ner hennes värme och intensiva närvaro 
och tänker: ja, just det!  ”May she rise 
in glory!” 

Hanna Stenström

Litteratur som minnesordet refererar till 
utöver avhandlingen och bidraget till 
Kvinnan i kyrkan som får tillräcklig infor-
mation i texten:  
Kari Elisabeth Børresen (red) Image of 

God and gender models  in Judaeo-Chris-
tian tradition, Oslo:Solum, 1991 senare 
även utgiven som The image of God : 
gender models in Judeo-Christian tradi-
tion, Minneapolis:Fortress 1995

Kari Elisabeth Børresen och Adriana Vale-
rio (red) The High Middle Ages (Women 
and Bible 6.2), Williston VT: SBL Press, 
2015 

Kari Elisabeth Børresen ”Moderne makt-
kamp mellom pave og konsil”, Teologisk 
tidskrift 2, 2016 s 135–155
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May she rise in glory!

Kari Elisabet Børresen
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I N T E R VJ U

Jag väntar en stund i det lilla röda huset 
”Raststället” vid Birgittakyrkan i Knivsta. 
Patricia Jabedu kommer till vår mötes
plats i full fart med shoppingkassar i 
händerna och utropar: Sorry I’m late! (Ja, 
fem minuter). Hon hade varit i Uppsala 
med nyvunnen väninna, Millie från Ke
nya, på sin lediga dag. 

Trots brådrasket är Patricia Jabedu vän
lig och tillmötesgående:

– Det är ett privilegium att få komma 
till Sverige. 

– Men du saknar kanske din familj? 
Längtar du hem?, frågar jag.

– Javisst, det kan inte undvikas … 
men vi skypar varje kväll, jag vill ju säga 
godnatt till min treåring, och höra hur 
hon haft det på förskolan under dagen. 
Tillsammans med sin man har Patricia 
fyra barn, tre i åldrarna 24–15 år och så 
den yngsta som ännu inte börjat skolan.

Sedan 1998 har Uppsala stift ett samar
betsavtal med den evangelisklutherska 
kyrkan i Zimbabwe. Som en del av sam
arbetet sker längre besök hos varandra 
vartannat år. I år utvaldes Patricia från 
Highfields församling i huvudstaden 
Harare, och inbjöds att följa och med
verka i församlingsverksamhet i Knivsta 
och Vattholma i drygt tre månader. Hon 
är en av ett trettiotal kvinnliga präster i 
Zimbabwe. 

Patricia berättar att hon aldrig besökt 
andra länder utanför Zimbabwe frånsett 
några korta besök i Sydafrika.

– Jag ser att kyrkan här har stora 
resurser: det finns avlönade präster, 
diakoner, församlingspedagoger, ung
domsledare och andra för väldigt många 
verksamheter.  Men gudstjänsterna är så 
svala på något vis. Men det är väl sådana 
ni är! (sagt mycket vänligt).

Patricia fortsätter:
– På söndagarna i våra kyrkor i Zim

babwe brukar vi samlas efterhand inför 
gudstjänsten. Några börjar sjunga, andra 
kommer och fyller på tills vi är många 
som sjunger, dansar och klappar händer, 
några hittar texter att läsa, och så värmer 

vi upp i gemenskap med sång och dans 
och blir redo för gudstjänsten. 

– Känner du igen våra psalmer? frå
gar jag. 

– Inte riktigt, de är svåra att sjunga! 
svarar Patricia med eftertryck.

Jag tänker att var och en som sjungit 
med i shonamusiken i Zimbabwe beva

rar i sitt sinne de flödande, rika och yt
terst melodiska psalmer och sånger som 
berikar livet och gudstjänsterna där. 

– Kyrkans gudstjänster i Zimbabwe 
är mycket annorlunda, fortsätter Pa
tricia, när jag predikar till exempel, tar 
det mycket längre tid! En svensk präst 
slutar så fort. Annars är arbetet i stort 
detsamma utöver att predika: leda arbe
tet i kyrkan och församlingarna, ta hand 
om dem som behöver hjälp, rådgivning i 
frågor om alkohol, ungdomars problem 
med mera. Men med dop är det annor
lunda: dopet är alltid något som är inne
slutet i gudstjänsten, en del av söndagens 
gudstjänst. Jag blev mycket förvånad när 
jag var ombedd att delta i tre dop på en 
lördag! 

– Vardagslivet är också annorlunda 
i Zimbabwe, i städer och byar står hu
sen aldrig tomma om dagarna, det finns 
alltid någon hemma som passar huset, 
matar hönsen, städar, tvättar. Vi lever i 
storfamiljer, och det är en sorts försäk
ring för ålderdom och omvårdnad. 

– Har du en sådan familj? frågar jag. 
– Javisst, min mans bror och hans fru 

och barn bor hos oss, min systers barn 
likaså. Det går bra, vi är vana vid att leva 
så! Jag tror att många av era gamla är 
mycket ensamma. 

– Men när mycket gamla människor 
behöver vård? undrar jag. 

– Det är sant, då behövs medicinsk 
vård, och då försöker vi få hjälp från 
medicinsk personal. 

När vår intervju är över följer jag Patricia 
med blicken när hon hastar vidare från 
”Raststället” genom höstlöven i Knivsta. 
Medan jag går igenom anteckningarna 
från mitt nyss avslutade möte kommer 
jag att tänka på några strofer av poeten 
Hjalmar Gullberg:

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå. 
Alla människors möte
borde vara så.

Ragnhild Greek

Från Zimbabwe till Knivsta

Prästen Patricia Jabedu från den evange-
lisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe arbetar 
i Uppsala stift i tre månader.

Jag ser att kyrkan 
här har stora re
surser: det finns 
avlönade präster, 
diakoner, försam
lingspedagoger, 
ungdomsledare och 
andra för väldigt 
många verksamhe
ter.  Men gudstjäns
terna är så svala på 
något vis.

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

Jag vill också vara en ängel. Om upplevel
ser av delaktighet i Svenska kyrkan hos 
personer med utvecklingsstörning 
Linda Vikdahl, Artos, 2015  
ISBN: 978 91 7580 7270 

Normalitetens gränser måste utvidgas 
till att gälla alla. Det är ett påstående 
som utmanar. Jag vill tacka prästen och 
religionsvetaren Linda Vikdahl för att 
hennes avhandling Jag vill också vara en 
ängel lyfter fram just detta budskap.  

Jag har haft stor glädje av att läsa av
handlingen. Linda Vikdahls möten med 
personer med utvecklingsstörning för
medlar kunskaper som vi så väl behöver 
i våra kyrkor. Ytterst handlar det om att 
rikta uppmärksamheten till individer 
snarare än grupper, kort sagt, om att 
verkligen se den enskilda människan. 

Av intervjumaterialet framgår att en 
anledning till att personer med utveck
lingsstörning söker delaktighet i Svenska 
kyrkan, är att de vill vara som andra. 
Avhandlingen påvisar ett flertal viktiga 
faktorer som ligger i vägen för att perso
ner med utvecklingsstörning skall kunna 
delta som andra i kyrkan. 

En viktig slutsats i Linda Vikdahls ar

bete är att ansvaret 
för ett möjliggöra 
delaktighet vilar 
på församlingen 
som representant 
för majoritetskul
turen. I avhand
lingen står att läsa:  

”… för att vara 
som andra förut-
sätts att vi erbjuder delaktighet i ”nor-
mala” sammanhang. I stället för separe-
rande verksamheter behöver den kyrkliga 
majoritetskulturen anpassas. Den måste 
tillgängliggöras med hänsyn till personers 
funktionshinder och den måste utvecklas 
och tydliggöra en människosyn som ger 
plats för utvecklingsstördas livserfarenhet 
– med andra ord; normalitetens gränser 
måste utvidgas till att gälla alla.” 

Det var med viss nyfikenhet jag läste  
Linda Vikdahls tankar om Sveriges 
Kristna Råds och Föreningen Furubo
das arbete kring kyrkornas arbete med 
frågor om funktionshinder, En kyrka för 
alla. # 12 Ett policydokument kring kyr-
kornas arbete med frågor om funktions-
hinder (2008). Som Svenska kyrkans 
representant i arbetsgruppen var jag 
själv djupt engagerad i arbetet med att 

ta fram detta policydokument. 
I avhandlingen konstaterar Linda 

Vikdahl att ett genomgående drag i En 
kyrka för alla är att man där ser svaghet 
som en tillgång och ”att frågan om del
aktighet för personer med funktionshin
der är otillfredsställande och eftersatt. 
Det finns personer med funktionshinder 
som inte upplever att de får sin rätta 
plats i kyrkan. De känner sig inte väl
komna, deras gåvor efterfrågas inte, de 
förtrycks och de diskrimineras. En kyrka 
för alla konstaterar att utmaningen är 
stor, till och med livsomvälvande, när 
det kommer till att möjliggöra delaktig
het för personer med funktionshinder i 
kyrkan.” 

Särskilt glad är jag är jag över att  
Linda Vikdahl lyfter fram begreppet 
gåva. Kyrkornas Världsråd har tagit fram 
ett dokument – Gåvan att finnas till. 
Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp Kyrka 
– funktionshinder arbetar nu på olika 
plan för att detta dokument får en cen
tral plats i arbete för kyrkor för och med 
alla. Linda Vikdahls avhandling kom
mer hjälpa oss i detta arbete. Läs den! 

Turid Apelgårdh 
diakon i Svenska kyrkan 

 

Jag vill också vara en ängel
UTMANANDE FÖR KYRKAN OM GÅVAN ATT FINNAS TILL
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Ragnhild Greek möter prästen Patricia Jabedu från den lutherska  
kyrkan i Zimbabwe.

Prästen och religionsvetaren Linda Vikdahl disputerade 2015 med avhandlingen Jag vill också vara en ängel.



12 E L S A  N R  4  2016 E L S A  N R  4  2016 13K 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

En av de starkaste upplevelserna under 
den kvinnoresa som Birgitta Larsson 
och Kajsa Wejryd ledde till Kina 2006 var 
en utomhusgudstjänst på en skolgård i 
Hongkong. Där samlades tusentals hem
biträden, de flesta från Filippinerna, till 
mässa. Vi hade mött en del av dem ti
digare i veckan och informerats om de 
svårigheter och problem som präglar 
gästarbetarnas verklighet, men den här 
dagen delade vi deras glädje över att få 
dela tro och gemenskap tillsammans. 

Just gästarbetarnas situation är ett av de 
rättviseproblem som lyfts fram i 2017 
års  världsböndagsprogram som kom
mer från Filippinerna. Filippinerna är 
ett av de länder i vår värld som produce
rar flest gästarbetare, och miljoner filip
pinska kvinnor arbetar utomlands inom 
hushålls och serviceyrken och inom 
sjukvården. Gästarbetarna skickar hem 
mer än 200 miljarder kronor om året – 

oumbärligt för deras familjer, men till 
vilken social och emotionell kostnad för 
kvinnor och barn? 

Böndagstemat är ”Har jag varit orätt
vis mot er?” och kommer från Mat
teus 20, där Jesus liknar Guds rike vid 
en vingård där alla arbetare får samma 
lön, oavsett hur länge de arbetat under 
dagen. Liknelsen handlar mer om Guds 
generositet än om rättvis lönepolitik, 
men de filippinska kvinnorna använder 
texten som en utgångspunkt för en dis
kussion om de ekonomiska och sociala 
orättvisor som karakteriserar deras var
dag. I gudstjänsten får vi bl.a. möta ett 
hembiträde, en jordbruksarbetare och en 
kvinna som blivit hemlös genom en av 
de många orkaner som allt oftare härjar 
i denna katastrofdrabbade del av Asien. 
I bakgrundsmaterialet till gudstjänsten 
finns denna gång två bibelstudier. Dels 
ett utifrån Matt 20:1–16 om vingårds
arbetarna, dels 4 Mosebok 27:1–11 om 
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VÄRLDSBÖNDAGEN 2017:

Rättvisetema från Filippinerna

Världsböndagen 2017 infal
ler den 3 mars 2017. Vecka 
46 gjordes ett utskick med 
gudstjänstprogram, affisch, 

häfte med bakgrundsmaterial samt pg
inbetalningskort. Materialet (utom in
betalningskortet) samt barnprogram 
finns för nedladdning på www.sek-vbd.se.  
Bildspel om Filippinerna kan beställas 

Fakta om Filippinerna 
Officiellt namn: Filippinska republiken.  
Republica ng Pilipinas 
Läge: Ögrupp (7 107 öar) i Stilla havet 
Yta: 300 000  km2 (2/3 av Sveriges yta) 
Huvudstad: Manila 
Folkmängd: 100 miljoner 
Språk: Mer än 120 olika. Filipino och 
engelska används mest 
Religion: 86–92 % kristna 
 
Kampen mot orättvisa förhållanden har 
pågått länge i Filippinerna, som var 
spansk koloni från mitten av 1500talet 
till slutet av 1800talet och därefter kon
trollerades av USA fram till självständig
heten 1946. Under andra världskriget 
ockuperades landet av Japan, med hung
er, förstörd egendom och familjesplitt
ring som följd. Många kvinnor tvingades 
till militärläger för att vara glädjeflickor 
för de japanska soldaterna. USA:s kolo
niala styre i slutet av 1800talet inten
sifierade exploateringen och förtryckan
det av kvinnorna. Fler kvinnor flyttade 
från landsbygden för att ta arbete som 
hembiträden. Prostitution organiserades 
på plantagerna och på nattklubbar vid 
USA:s militärbaser.  

Den filippinska ekonomin är nu 
jordbruks och exportorienterad och 
importberoende. Man kämpar för att 
få en industrialiserad ekonomi. Landet 
upplever sedan några år en stark ekono
misk tillväxt och räknas som en av de s.k 
”tigerekonomierna” i Sydostasien, men 
präglas ändå av djupa sociala och ekono
miska klyftor mellan stad och land och 
mellan olika delar av landet. 

Trots att man har haft två kvinnliga pre
sidenter är majoriteten av kvinnorna 
fattiga och utsatta för övergrepp och ex
ploatering, även om konstitutionen fö
respråkar lika rättigheter. Det filippinska 
samhället mäter fortfarande en kvinnas 
värde i hennes självuppoffring, lydnad 
mot överheten och sociala anständighet 
i det tysta. Kyrkan vidmakthåller och 
värnar i allmänhet dessa kvinnoideal.  

Sexuellt, psykiskt och ekonomiskt 
våld förekommer, liksom trafficking. 
Flera olika lagar som är avsedda att 
skydda kvinnorna inom dessa områden 
har bara haft begränsad effekt.  

Filippinerna ligger i en del av Stilla 
havet som ofta drabbas av jordbävningar 
och tyfoner. Under det senaste årtiondet 
har tyfonerna varit fler och värre än tidi
gare, vilket man tror beror på klimatför
ändringarna. 
 
Kristendomen kom till Filippinerna med 
de spanska kolonisatörerna på 1500ta
let, och idag är mer än 80% av befolk
ningen katoliker. Påven Franciskus gjor
de ett bejublat besök i Filippinerna 2015.  

5–11% av befolkningen är muslimer. 
De flesta bor i södra Filippinerna, på 

Världen på kvinnornas skuldror 

Selofchads fem döttrar – Machla, Noa, 
Hogla, Milka och Tirsa – som gick till 
Mose för att få rätten att ärva sin far, 
fastän de var kvinnor. En fantastisk text 
som borde kunna leda till många intres
santa samtal – och aktioner!

Världsböndagens motto är ju ”Lär 
känna, be, agera!” och 2017 års guds
tjänst utmanar oss att inte bara lyssna till 
berättelserna om lidanden, orättvisor och 
problem. Vi måste sluta komma med ur
säkter och förklaringar och i stället enga
gera oss. Bekännelsen utmynnar i en bön:

”Herre, vi har inga fler ursäkter och nu 
måste vi möta vår egen synd. Vi är ansva-
riga för att vi inte har agerat när ditt folk, 
våra systrar och bröder, ropat efter hjälp. 
Vi måste möta ditt krav på rättvisa. Förlåt 
oss, Gud, och befria oss. Inspirera oss och 
led oss till handling. Amen.” 

Ragni Lantz

Mindanao, Palawan och i Suluarkipela
gen. En mångårig väpnad konflikt mellan 
regeringstrupper och muslimska separa
tister har tvingat mer än 12 000 männ
iskor, mest kvinnor och barn, på flykt.  

Protestantismen kom till Filippinerna 
under sent 1800tal när USA tog över 
kontrollen av landet från Spanien. Ame
rikanska missionärshustrur introduce
rade Världsböndagen i Filippinerna. Fi
randet av Världsböndagen sammanförde 
ledande kvinnor inom de olika protes
tantiska samfunden. 1947  organiserades  
United  Evangelical Church Women, 
idag Church Women United of the Phi
lippines (CWUP).  

I 70 år har alltså CWUP samordnat 
firandet av Världsböndagen på Filippi
nerna. Den nationella Världsböndags
kommittén består av representanter från 
de nio kvinnoorganisationer som är re
presenterade i Nationella kyrkorådet i 
Filippinerna. 

Filippinerna är för närvarande hem 
för Minsta myntets gemenskap (Fel
lowship of the Least Coin), en böne
rörelse för fred, rättvisa och försoning, 
som stöds av Världsböndagen och även 
av Sveriges ekumeniska kvinnoråd. 

Årets temabild är målad av Rowena 
”Apol” LaxamanaS:ta Rosa, en 32årig 
hemmafru och metodist i Filippinerna. 
Hon är helt självlärd, men drömmer om 
att vidareutbilda sig som konstnär.

– När tyfonen Ondoy ödelade delar av 
Filippinerna 2009 deltog jag i rädd
ningsarbetet tillsammans med många 
andra ekumeniska volontärer. I det sam
manhanget upptäckte jag min konstnär
liga ådra och började måla. Världsbön
dagsaffischen ger en rikt detaljerad och 
färgstark bild av livet i Filippinerna. I 
centrum står en kvinnogestalt, en rätt
visegudinna med vågskål i ena handen. 
Med den andra handen försöker hon sli
ta bort bindeln som hon har för ögonen, 

kanske för att hon ska se verkligheten 
omkring sig med risfält, hav och floder 
och rik växtlighet men också gråa stor
städer, industrier och misär. Och hela 
bilden/samhället vilar på några kvinnors 
skuldror, okända kvinnor utan anlets
drag...Filippinska gästarbetare firar mässa i Hongkong. 
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Temabilden för 2017 års Världsböndag 
ger ”en glimt av den filippinska situa-
tionen”. Den är målad av Rowena ”Apol” 
Laxamana-S:ta Rosa.

Rowena ”Apol” Laxamana-S:ta Rosa

via blankett i bakgrundshäftet eller via 
epost: sek@ekuc.se .

Alla lokala gudstjänstarrangörer är väl
komna att meddela SEKexpeditionen 
tid och plats för sina böndagssamlingar, 
så att vi kan lägga in den informationen 
på vår hemsida. Inkludera kontaktupp
gifter för någon lokalt ansvarig.

75 % av Filippinernas befolkning lever 
fortfarande av jordbruk, där ris odlas 
enligt traditionella metoder. 
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Social och ekonomisk orättvisa präglar 
det filippinska samhället. De här barnen 
lever på en soptipp i Manila.
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Trots det tunga ämnet präglades 
IKETh*:s konferens ”On the Move” om 
kvinnor på flykt av glädjen i arbetet för 
medmänsklighet bland dem som enga
gerat sig i stödet för människor på flykt. 

Den 23–27 september samlades ett 30
tal kvinnor med olika trostillhörighet 
från olika håll i Europa på Kreta för att 
samtala om hur vi som troende kvinnor 
kan stödja systrar som tvingats fly sina 
hemländer. Alldeles utanför våra fönster 
på Ortodoxa Akademin hördes ständigt 
Medelhavets vågor, och på kvällen gick 
våra tankar oundvikligen till dem som 
kanske just då satt i en liten gummiflotte 
på väg mot Europa. 

Rapporter från flyktingmottagandets 
verklighet varvades med teologiska ana
lyser.  Varken religionens roll eller kvin
nors situation är något som lyfts särskilt 
ofta i flyktingdebatten, men konferen

sen gjorde tydligt att det är centrala 
perspektiv. 

Liska Bernet, statsvetare som arbe
tat som volontär både på Lesbos och i 
Aten, beskrev några av svårigheterna 
relaterat till religion och genderfrågor: 

amerikanska evangelikala grupper som 
missionerar genom att dela ut biblar på 
stränderna; yezidier som säger att de är 
kristna i hopp om att få mera hjälp; kon
flikter mellan olika religiösa och etniska 
grupper i lägren. 

Svårigheterna med att stödja kvinnor
na består i att man aldrig ser dem i de 
offentliga utrymmena i lägren och att de 
sällan kommer till kurser som erbjuds. 
Ett speciellt problem är polygama äk
tenskap, där männen bara får ta med sig 
en fru – vem ska han välja, och vad göra 
med barnen? Ofta blir det så att kvin
norna ger sina barn till den frun som får 
följa med mannen. 

En annan av de kompetenta och en
gagerade unga kvinnor som medverkade 
var Ivana Gabalova som arbetar för Anne 
Frankstiftelsen i Nederländerna. Hon 
talade om behovet för ”hjälparna” att 
vara medvetna om sin roll, samt vikten 

Interreligiös kvinnosolidaritet 
i flyktingmottagandet
– Det är fantastiskt att se vad människor kan åstadkomma tillsammans.

Svårigheterna 
med att stödja 
kvinnorna består i 
att man aldrig ser 
dem i de offent
liga utrymmena i 
lägren och att de 
sällan kommer 
till kurser som 
erbjuds.

av att ta hand om sig själv när man mö
ter traumatiserade människor. 

Rosanne Anholt, som forskar om 
sexuellt våld, gav en nästan outhärdlig 
bild av det våld som drabbar många 
kvinnor på flykt: våldtäkt, sexuell tortyr, 
tvångsäktenskap och ”överlevnadssex” 
där flickor får ha sex i utbyte mot att 
familjen skyddas. Förövarna är allt från 
familjemedlemmar till tjänstemän vid 
migrationsmyndigheter och hjälporga
nisationer.  

Allt detta hör vi lite om – men de
sto mer om de sexuella övergrepp som 
flyktingar och asylsökande utsätter euro
peiska kvinnor för – det som uppmärk
sammades som ett bevis för ”clash of ci
vilizations” i samband med händelserna i 
Köln på nyårsnatten. Det sexuella våldet 
finns alltid där, kanske är det bara så att 
flyktingkrisen gör det synligt, funderade 
Rosanne Anholt. 

Teologiskt lyfte många av talarna fram 
det faktum att alla de tre ”abrahami
tiska” traditionerna har en flyktsituation 

som en del av sin grundläggande berät
telse: exodus, flykten till Egypten, hijra. 
Professor Regina Polak från romerskka
tolska fakulteten vid Wiens universitet, 
talade också om minnets betydelse som 
en resurs i våra religiösa traditioner. Hon 
menade att migrationen är ett symtom 
på aktuella och historiska missförhållan
den som väcker en känsla av skuld som 
vi försöker förtränga. Kan våra religiösa 
traditioner hjälpa oss att våga minnas 
och se skulden i vitögat? 

Konferensen gav mig nytt hopp för 
IKEThs framtid. Denna interreligiösa 

kvinnoorganisation har nu mer än 10 år 
på nacken, engagemanget har varit varie
rande och nedläggning var på tal. Men 
deltagandet av yngre kvinnor, varav flera 
från östra Europa, som också återspeglas 
i den nya styrelsen som valdes, visar att 
det finns ett behov av interreligiös kvin
nosolidaritet. Vid den avslutande andak
ten vittnade en av dem om detta: 

– Jag har aldrig varit med om en 
kvinno konferens förut, och det har varit 
en omvälvande upplevelse. Jag, som själv 
är ateist, var lite orolig för att komma till 
ett religiöst sammanhang, men jag har 
mött så mycket värme och respekt, och 
har fått en ny förståelse av vad religion 
kan betyda för människor. 

Helene Egnell 

* IKETh står för Interreligiöse Konferenz 
Europäischer Theologinnen, Interreligi-
ösa konferensen för europeiska kvinnliga 
teologer. Läs mer på www.iketh.eu

Samtal pågår: Från vänster Ismeta Begic, Susanne Wolf, Reinhild Traitler, Rosanne Anholt

Avslutningsandakten, där vi fick tända ljus för det minne vi bar med oss från konferensen.

Vy över Medelhavet
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Ickevåldets vägar – Fred i terrorns tid
Tro & Liv skriftserie, Marcus förlag
Författare: Joel Halldorf, Bitte Hammar
gren, Isak Svensson, Sofia Walan
ISBN: 9789179996581

Arabiska våren drog fram för några år se
dan med tro och hopp om ett liv i fred 
och frihet. Det var uppror som skedde 
utan vapen, men bemöttes med sko
ningslöst våld. I länderna där de fredliga 
protesterna då blommade, råder nu krig 
och terror. Den arabiska våren inleddes 
som en snabb och fredlig revolution 
2010 i Tunisien och spreds snabbt öst
erut. En hel serie ickevåldsrevolutioner 
tycktes kunna avsätta diktatorer och 
bana väg för demokratiska system un
der ganska kort tid. Men grundförut
sättningarna fattades, varpå auktoritära 
system och skoningslösa inbördeskrig 
följde i spåren av de fredliga protesterna. 
Mängder av vapen frigjordes och spreds. 
Omvärlden saknade resurser för att byg
ga upp varaktiga postkonfliktinstitu
tioner, och visade inget intresse. Varför 
dessa våldsamma eruptioner av måttlöst 
våld i kölvattnet av den fredliga revolu
tionen? Det är frågor som diskuteras av 
fyra författare ur olika vinklar i antolo
gin Ickevåldets vägar – Fred i terrorns tid.

Är det verkligen så att nidbilden av 
fredsivrare som ”...naiva idealister,  
medan de som förespråkar militära lös
ningar är realister med båda fötterna på 
jorden? Vad lär historien om detta?...
Våld växer fram och står som en attraktiv 
väg i ett specifikt sammanhang – varken 
fred eller krig växer fram ur intet”, skri
ver Joel Halldorf, docent vid Teologiska 
Högskolan i Stockholm.  ”Militarisering 
och våld är, har det visat sig”, fortsät
ter Halldorf, ”ett säkert sätt att förpesta 
jorden. Mellan östern är ett skolexempel: 
om vapen var vägen till fred borde denna 
region vara ett verkligt fredsrike.”

Bokens första kapitel ”Det kidnappade 
ickevåldet” är en omvärldsanalys, där 
författaren, Isak Svensson, professor vid 
Institutionen för freds och konflikt
forskning, ger flera exempel på ickevåld 
som effektivt medel för att uppnå poli
tiska förändringar, men också visar på 
problematiska exempel. En ickevålds
aktion som bottnar i, och kontinuerligt 
använder sig av dialog mellan samhälls
grupper, förståelse och tillvaratagande 
av deras intressen, har förutsättningar 
att åstadkomma önskad förändring på 
ett sätt som de ickevåldsaktioner som 
missar dialogen och lägger sin energi på 
kamp och protester inte har. 

Bitte Hammargren, mellanösternanalyti
ker, presenterar fakta om vapentillgång: 
militärindustriella komplex tjänar stort 
på krig och upprustning och göder kri
gen, Saudiarabien är världens näst störs
ta vapenimportör, under en tioårsperiod 
har dess vapenimport ökat med inte 

mindre än 275 %. USA är störst vapen
exportör, med Ryssland som tvåa. Alla 
vapen används i de konflikter, det kaos 
och det maktvakuum som skapats i Mel
lanöstern. För våldsförhärligande grup
per som den så kallade Islamiska staten, 
IS/Daesh är jordgrunden lagd. Rörelsen 
har delvis sitt ursprung i den splittring 
som den amerikanska invasionen av Irak 
åstadkom och spelar idag en betydande 
roll i polariseringarna av konflikterna i 
Syrien och Irak. Numera pågår en regio
nal maktkamp mellan Saudiarabien och 
Iran, en kraftmätning som växer sig allt 
starkare.

Men går det alls att förhandla med 
jihadister – en militariserad mördarsekt 
som förnekar människors lika värde och 
förkastar allt vad demokrati heter? För 
många av dess företrädare är det otänk
bart att sitta vid ett förhandlingsbord. 
Samtidigt vet vi att väpnade insatser 
gör saken värre, extrema element gyn
nas. Praktisk politik då? Det innebär att 
inte utesluta former för samtal och dia
log, vara tydlig med värdegrunder som 
mänskliga rättigheter, jämlikhet, religi
onsfrihet, och visa öppenhet för olika 
vägar att uppnå detta.

Ickevåldsmetoder här? Jamila Raqib, 
bördig från Afghanistan, nu chef för 
Gene Sharp Albert Einstein institution i 
Boston, framhåller att ickevåldsmetoder 
dagligen används långt från alla kameror. 
De visar sig vara effektiva när de grun
dats på en analys av motståndaren, och 
att ”civilmotståndet använder kraftfulla 
metoder, som när suffragetterna drev 
igenom kvinnlig rösträtt, och när brit
terna lämnade Indien. Ofta är det det 
ickevåldsliga motståndet som på allvar 
utmanar det totalitära våldsanvändande 
maktutövandet”. Syrien då? kan man 
undra. På bara några år har syriernas för
väntade livslängd fallit med nära tjugu 
år. Raqib menar att det är vapnen som 

misslyckats i Syrien, inte ickevåldet. Pro
teströrelsen förlorade kontrollen först 
när upproret blev väpnat. Omvärldens 
agerande spelar också roll: det behövs 
en väl genomtänkt planering för hur ett 
civilmotstånd ska kunna besegra en mi
litär vapenmakt. Raqib citerar en kvinna 
från Damaskus som utbrister ”Jag öns
kar att kvinnor hade mer att säga till om 
i Mellanöstern, för då skulle vi slippa se 
så mycket blod, massakrer och förstörel
se. Män, män, och åter män är skyldiga 
till dessa krigsförbrytelser.”

Ibland hävdas det att religionen i sig är 
våldets moder. Men mot bakgrund av att 
religionen inte var en betydande vålds
bringande faktor i de konflikter som in
ramade de två senaste världskrigen, kan 
man inte säga att religionen per se ger 
upphov till våld. Halldorf menar att det 
är omöjligt att formulera en definition 
av religion som rymmer alla historiska 
och kulturella uttryck för det som vanli
gen uppfattas som religion. ”Religion är 
en del av vardagen, ett sätt att leva och 
handla, och samspelar alltid med ekono
mi, politik och andra historiska omstän
digheter. När det gäller våld är religionen 
varken ensam orsak eller helt oskyldig 
till att en konflikt bryter ut. Religion är 
en del av mixen.” Karen Armstrong har 
i linje med Halldorfs religionsförståelse 
påpekat att den västerländska, abstrakta 
förståelsen av religion saknar motsva
righet i andra kulturer. Viktigt är att 
komma ihåg att den muslimska religio
nen tolkas på ett mycket speciellt sätt av 
IS/Daesh, ett sätt som för en majoritet 
av världens muslimer ter sig minst sagt 
främmande. Själva ordet ’islam’ betyder 
fred. Freden representerar ett värde och 
en livshållning som de allra flesta musli
mer omfattar.

Sofia Walan, förra generalsekreteraren 
för Kristna Fredsrörelsen, berättar le
vande om möten med fredsaktivister i 
Västsahara och Sydsudan. I sitt bidrag 
till antologin skildrar hon sina möten 
med människor som förkroppsligar den 

klassiska spiralen: förtryck driver fram 
motstånd, och när motståndet övergår 
i väpnad kamp besvaras det med ökat 
förtryck, mer våld. Walans slutsats är 
att där mat för dagen saknas och basala 
behov inte kan tillfredsställas, där civil
samhället formas, begränsas och hotas 
– just där måste fredsrörelsen finnas. 
En utveckling mot fred och demokrati 
kräver då mycket medveten metodik och 
organisation. 

Historien förser oss med kunskap, menar 
Sofia Walan, vi vet vad som fungerar och 
vilka förutsättningar vi har att bekämpa 
krig och förtryck. ”Det är då nästintill 
ironiskt att fredsrörelsen ibland beskylls 
för att vara naiv och flummig … Sällan 
eller aldrig tvingas de som förespråkar 
militära lösningar på konflikter att redo
göra för på vilket sätt upprustning och 
ökad användning av väpnad makt bidrar 
till en fredligare värld. Få skulle idag på
stå att det som enade Europa och lade 
grunden till det europeiska samarbetet 
efter två förödande världskrig var mili
tär avskräckning och upprustning. … 
Hållbar fred i över sjuttio år har byggts 
på samarbete och tillit, inte vapenmakt.” 
En effektiv kanal att förebygga väpnade 
konflikter som härrör från fattigdom 
och sociala orättvisor är internationellt 
bistånd. FNresolution 1325 är en reak
tion mot den nära nog totala frånvaron 
av kvinnor vid förhandlingsborden, och 
den mycket stora frånvaron över huvud 
taget av kvinnor i regeringsställning 
och andra maktpositioner. Kanske om 
tillräckligt många kvinnor i tillräckligt 
många länder under tillräckligt lång tid 
innehar verkliga maktpositioner, och 
världens vapenhandel strängt regleras, 
kan världen bli mer fredlig.

Antologin inrymmer även fakta om 
CLAVE, den latinamerikanska organi
sationen som med stöd av bland andra 
Kristna Fredsrörelsen, initierat ett juri
diskt bindande avtal genom FN för att 
reglera världens vapenhandel. ”Hur kan 
handel med frukt i världen vara reglerad, 

men inte handel med vapen och ammu
nition?” Det kommer nu an på organisa
tionerna att kontrollera att avtalet följs. 

Ickevåldets vägar är en mycket stark 
och lärorik bok. Den väger alla fakta på 
våg, och redovisar de flesta för och emot
argument i diskussionen om våld respek
tive ickevåld. Förtjänstfullt är också att 
studieförbundet Bilda har tagit fram en 
studieguide för att göra det lättare att an
vända boken i en samtalsgrupp eller stu
diecirkel. Med den kan man sedan välja 
vilket kapitel man vill samtala kring.

En svaghet i Ickevåldets vägar – Fred i 
terrorns tid är att genderperspektiven 
har en påfallande tillbakaskjuten place
ring i framställningen. Mot bakgrund av 
kvinnors individuella och organiserade 
aktivism i fredens tjänst i skuggan av 
nittonhundratalets blodiga krig,  och att 
detta arbete ”på jättars axlar” oförtrutet 
fortgår, inte minst genom Internationel
la Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 
och Operation 1325 hade ickevåldsar
bete med kvinnliga förtecken kunnat 
belysas ytterligare. 

Avslutningsvis vill jag därför påminna 
om Leymah Gbowee som fick ta emot 
Nobels fredspris år 2011 för sitt ledar
skap i den framgångsrika aktion som 
gjorde slut på ett fjortonårigt blodigt 
inbördeskrig i Liberia. Fredskvinnorna 
satt runt förhandlingssalen och bildade 
armkrok och hindrade på så sätt männen 
att komma ut innan de hade underteck
nat ett fredsavtal. Detta skildras i filmen 
Pray the Devil Back to Hell *. De liberi
anska kvinnornas insats representerar en 
ickevåldsaktion i vår egen tid som visar, 
trots den olyckliga utvecklingen i Mel
lanöstern efter 2011, att det efter vår kan 
komma sommar. 

Ragnhild Greek

* Filmen om Leymah Gbowee och 
kvinnornas fredliga aktion i Liberia på 
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=FQ3hM9rCWLc.

Ickevåldets vägar
Fred i terrorns tid

Joel Halldorf, Bitte Hammargren, 
Isak Svensson, Sofia Walan 
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Gudstjänst firas varje söndag, året runt, i världens alla hörn. 
Den formar människor, kyrkor och kulturer. Gudstjänsten 
är en konstant i kyrkans liv – men en som ständigt måste 
förnyas och fördjupas för att bevaras.
 Alla tider har sina särskilda utmaningar för kyrkan. I vår 
kapitalistiska selfiekultur utmanas hon av konsumism, kom
mersialisering och självupptagenhet. Vad innebär det att sam

las till gudstjänst i en tid 
som vår? Det försöker 
pastorer, präster, musi
ker, forskare och försam
lingsgrundare svara på  
i den här boken.
 Boken är tänkt som 
fördjupning och inspira

tion för alla som arbetar med gudstjänsten, särskilt för arbe
tet med och samtalet kring det handboksarbete som pågår i 
flera kyrkor.
  
tro & liv skriftserie är en bokserie för teologiska sam
tidsstudier. Den tas fram i samarbete mellan Teologiska 
hög skolan Stockholm och Equmeniakyrkans medarbetar
förbund, och ges ut på Marcus Förlag.
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Lärorikt om styrkan 
med ickevåldsmetoder



18 E L S A  N R  4  2016 E L S A  N R  4  2016 19K 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

I N F O R M AT I O N  F R Å N  S E K

Kalendarium
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Postadress: SEK, Ekumeniska Centret,  
Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks 
torg, Bromma 
Tel: 08-453 68 04, e-post: sek@ekuc.se  
hemsida: www.sek-vbd.se 
Plusgiro: 60 22 22–2
Medlemsavgift: 100 kr/år
Generalsekreterare: Ewa Lindqvist Hotz
SEK:s styrelse 2016–2017
Ordförande: Carin Gardbring, Uppsala
Vice ordf: Petra Jonsson, Vällingby
Kajsa Berg, Bergsjö
Diana Eliason, Alingsås
Vianka Khamis Jenan, Stockholm
Ragni Lantz , Sundbyberg, VBD
Else-Britt Löfdahl, Lund
Cecilia Ralfe Stelander, Uppsala
Birgitta Thörn, Hisings-Backa
Ingegerd Modig, Stockholm, suppleant
Rose Söderqvist, Sundbyberg, kassör
Medlemsorganisationer i Sveriges  
Ekumeniska Kvinnoråd (2016):
Forum för prästvigda kvinnor
Frälsningsarmén Hem & familj
Kvinnor för Mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
Stödorganisationer:
Equmeniakyrkan
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Evangeliska Frikyrkan
KFUM:s Riksförbund
Pingströrelsen
Svenska Alliansmissionen
Svenska Jerusalemföreningen
Vännernas Samfund i Sverige, Kväkarna
SEK samarbetar också med:
Ecumenical Forum of European  
Christian Women, EFECW
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol- och nar kotikafrågor, KSAN
Minsta Myntets Gemenskap (Fellow ship 
of the Least Coin, FLC)
Nordisk Ekumenisk Kvinno kommitté, NEKK
Operation 1325
Studieförbundet Bilda 
Svenska missionsrådet
Sveriges kristna råd
Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sverige
Världsböndagen (World Day of Prayer)
Lokala ekumeniska kvinnoråd eller 
nätverk finns på följande platser:
Göteborg, Halmstad, Jön köping,  
Karlskrona, Linköping, Lund, Malmö, 
Stockholm, Södertälje, Uppsala.
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DECEMBER
12–14 DECEMBER
Teologisk konferens 
”Tradition is the New 
Radical – Remap-
ping Masculinities 
and Femininities in 
Theology”, Huvud-
talare: Tina Beattie, 
Victor Seidler och 
Linn Marie Tonstad, 
För mer information, 
kontakta: johanna.gustafsson_lund-
berg@ctr.lu.se and jayne.svenungsson@
ctr.lu.se

JANUARI
18 JANUARI 
Prisutdelning på Martin Luther King-dagen 
Det svenska Martin Luther King-priset 
tilldelas en person bosatt i Sverige som 
verkar i Martin Luther Kings anda. Bakom 
priset står Sveriges Kristna Råd, Kristna 
fredsrörelsen och Equmeniakyrkan. Läs 
mer på: www.martinlutherking.se 

18–25 JANUARI 
Böneveckan för kristen enhet 2017 
Temat är ”Försoning - Kristi kärlek lämnar 
oss inget val” och präglas av reforma-
tionsminnet. Materialet har arbetats fram 
av en grupp på uppdrag av Tysklands 
kristna råd. Den ekumeniska gudstjäns-
ten är ett viktigt inslag under veckan. 
Materialet har två tyngdpunkter. Dels 
handlar det om att visa på rättfärdig-
görelsen genom tron, vilket har präglat 
de kyrkor som sprungit fram ur refor-
mationen. Dels vill materialet erkänna 
den smärta som har följt på den djupa 
splittring som har påverkat kyrkan att 
klarsynt se konflikterna och erbjuda olika 
steg till försoning. 

31 JANUARI–1 FEBRUARI  
Jämställdhetsdagarna i Örebro 
Jämställdhetsdagarna är Sveriges största 
jämställdhetskonferens! Jämställdhets-
dagarna erbjuder kompetensutveckling, 
nätverkande och inspiration för dig som 
arbetar med eller ansvarar för jämställda 
verksamheter. Programmet innehåller fö-
reläsningar med stora talare, fördjupande 
seminarier och interaktiva verkstäder. 
Som deltagare får du ta del av ny och 
spännande kunskap, fördjupande analy-
ser och goda exempel från andra delar av 
landet. För mer information och anmälan, 
se: www.jamstalldhetsdagarna.se.  

FEBRUARI
24–26 FEBRUARI  
Teologifestivalen i Uppsala  
Teologifestivalen är en öppen mötesplats 
för alla med intresse för teologi – obero-
ende av bakgrund, ålder och erfarenhet. 
Utgångspunkten är övertygelsen att vi 
alla är teologer och att teologin är en 
skapande kraft, alldeles nödvändig för 
jordens överlevnad. Årets tema är ”Leva 
genom tron”  och programmet innehål-
ler presentationer och samtal enligt 
strömkonceptet från tidigare festivaler, 
gudstjänster inom det stora temat som 
sträcker sig bortom den traditionella 
formen, stora möjlighet till personliga 
möten till långt in på natten, en festi-
valkväll som gör skillnad med program 
av hög nivå. För mer information och 
anmälan, se: www.svenskakyrkan.se/
teologifestivalen 

MARS
2–5 MARS 
Stockholms femi-
nistiska filmfestival, 
Zita Folkets Bio 
Stockholms femi-
nistiska filmfestival 
(STIFF) vill öka jäm-
ställdheten inom 
filmbranschen och 
filmutbudet genom 
att lyfta fram film 
skapad av kvinnor 
och som skildrar kvinnors berättelser och 
erfarenheter. Öppningsfilm är Mustang 
från 2015 av den fransk-turkiska regis-
sören Deniz Gamze Ergüven. För mer info 
och anmälan, se www.sthlmfemfilm.se 

3 MARS 
Världsböndagen
Från böndagskom-
mittén i Filippi-
nerna, ”Har jag varit 
orättvis mot er?”. 
För mer informa-
tion, se mittuppsla-
get i detta nummer 
av ELSA, samt: 
www.sek-vbd.se/
varldsbondag.asp 

8 MARS 
Kvinnodagsprogram på Teologiska Hög-
skolan i Stockholm i samarbete Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråd och Bilda. Se 
www.ths.se för mer information eller 
kontakta: hanna.stenstrom@ths.se 

I flyktinglägret Aida i Bethlehem är 
livsvillkoren svåra. Men det saknas inte 
vilja, kreativitet och uthållighet bland 
de som bor där. Läs en rapport från 
Susanne som tillsammans med sina kol
legor i Ekumeniska följeslagarprogram
met får tillfälle att träffa Islam Jameel 
 kvinnan som lagar mat som politisk 
handling.  

 
I Aida bor idag ungefär 5 000 personer 
på en yta som är mindre än en kvadrat
kilometer. Här finns inga bilar, knappast 
gator, bara en labyrint av smala gränder, 
trappor och små öppna portuppgångar 
där det springer barn överallt denna ti
diga eftermiddag. Husen står tätt, de har 
två, ibland tre våningar. Vi ska besöka 
Islam Jameel, men hur ska vi hitta? Det 
finns inga gatuskyltar och nummer. Hur 
får de sin post? Men vi frågar oss fram 
och snart kommer vi fram. Här verkar 
alla känna alla. 

Islam och hennes man Ahmed är 
födda i Aida flyktingläger men båda de
ras familjer kommer ursprungligen från 
Beit Nattif nära Hebron. Det är där de 
känner att de har sitt hem och dit vill 
de återvända, även om det gått mer än 
70 år sedan deras föräldrar fördrevs från 
sina hem.  

Islam och Ahmed har två söner och 
fyra döttrar. En av sönerna, Muham
mad, är handikappad sen födseln. 

– Vi har tur som inte fick fler söner, 
säger Ahmed. Det är ont om plats här 
och vi får inte bygga ut våra hus. När de 
gift sig flyttar ju flickorna till sina mäns 
familjer, men pojkarna stannar ju kvar 
hos sina föräldrar och bildar egna famil
jer här. 

Vi kom till Aida för att lära oss pales
tinsk matlagning med Islam som lärare. 
Matlagning, denna vardagliga syssla, har 
sedan sex år tillbaka blivit en politisk 
handling med många konsekvenser för 
henne.  

– Vi mammor ville göra något så för 
att få råd med sjukgymnastik och lärare 

Makluba! Matlagning som politisk handling

till våra handikappade barn. Vi är nu 13 
kvinnor som driver projektet Noor, vil
ket betyder ljus på arabiska. Vi erbjuder 
matlagningskurser. Vi säljer en kokbok 
som vi skrivit själva tillsammans och vi 
träffas ofta för att försöka lösa problem, 
prata om våra barns utveckling och tän
ka ut nya idéer. 

 
Islam kommer med lök, blomkål och au
berginer som vi börjar skära upp i bitar. 
Det ska bli vegetarisk Makluba. 

– Ordet betyder upp och ner, förkla
rar hon, för vi kommer att vända på hela 
rätten och stjälper den på en plåt när vi 
serverar maträtten. 

Vi steker alla grönsaker i majsolja. 
Hon själv sätter under tiden på ris, kryd
dar med gurkmeja och bryner små nud
lar i en stekpanna vilket ger ytterligare 
smak och prydnad i riset. Alltihop läggs 
i en stor kastrull, längst ner grönsakerna, 
och kokas i en halvtimme på låg värme.  

– Det handlar inte bara om matlag
ning. Vi vill att så många som möjligt 
ska få veta hur det är att leva under ocku
pationen, och som flykting här. Speciellt 
ni som kommer från andra länder, säger 
Islam, ni kan prata med era regeringar. 

 
Ahmed och de andra männen var först 

kritiska till kvinnornas matlagningsidé. 
De ville inte att det skulle komma främ
mande personer till deras hem. Men idag 
finns ett  stort kök där femtontjugo per
soner kan laga mat och äta och Ahmed 
är numera stolt över projektet. 

– Allt ni ser här har jag installerat 
själv, säger han. Belysning, modern spis 
med fläkt, bakugnen på gården. Allt 
funkar, även om vatten och el inte le
vereras hela tiden. Vi har en vattentank 
på taket och är väldigt sparsamma med 
det. Allt vatten måste köpas. Livet är 
inte billigt här. 

Ahmed berättar också att det kom
mer israeliska soldater till lägret på nat
ten, ibland flera gånger i veckan. 

– De går in i våra hus och förstör, och 
ibland tar de med vuxna eller ungdomar 
till förhör eller fängelse. Det känns inte 
tryggt, berättar Ahmed.  

Efter måltid och samtal beundrar vi 
den nymålade ytterväggen på gården. 
Det är riktigt snyggt här trots allt. Vi 
från ekumeniska följeslagarprogrammet 
åker hem från Aida flyktingläger med 
känslan av att ha fått nya vänner. 

En annan version av rapporten har tidi-
gare publicerats på Ekumeniska följesla-
garprogrammets hemsida.

Islam undervisar palestinsk matlagning i sitt kök. 

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI, är ett internationellt projekt som drivs av 
Kyrkornas världsråd. Initiativet till programmet kom ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jeru-
salem. Genom programmet kommer människor från olika delar av världen till Palestina och Israel för att slå 
följe med dem som arbetar för en rättvis fred. Syftet med närvaron är att dämpa våld, att främja respekten 
för folkrätten samt att genom praktisk solidaritet stödja utsatta grupper, såväl palestinier som israeler. 

I Sverige administreras programmet av Sveriges kristna råd. Sveriges ekumeniska kvinnoråd är med i styrgruppen för den svenska  
sektionen av Ekumeniska följeslagarprogrammet.
Följeslagarprogrammet rekryterar nya följeslagare två gånger per år. Nästa rekrytering sker i början av 2017.  
Mer information finns på http://foljeslagarprogrammet.se/. Välkommen med din ansökan!

God jul och Gott nytt år 
önskas alla Elsas läsare!
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POSTTIDNING B
RETUR TILL:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Box 14038, 167 14 Bromma

 

I en politiskt och religiöst utmanande tid behöver vi slå vakt om kvin
nors människovärde och inflytande i kyrko och samhällsliv. Det är ett 
uppdrag som manar till kreativt arbete över generationsgränserna. 
Under vårens årskonferens i Lund kommer vi – äldre och yngre – att till
sammans ta ut riktningen för en robust kristen ekumenisk feminism för 
framtiden.

Plats: Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21, Lund

Anmälan: Du anmäler dig till årskonferensen genom att 
mejla till sek@ekuc.se (skriv ”anmälan årskonferens” i 
ämnesfältet) eller genom att skicka ett vanligt brev till 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Ekumeniska Centret, 
Box 140 38, 167 14 Bromma. I samband med att du 
anmäler dig till årskonferensen meddelar du också om 
du önskar specialkost. 

Motioner: Motioner till årsmötet skickas till sek@ekuc.
se och skall vara styrelsen till handa senast den 21 
februari 2017.  

Varmt välkomna hälsar Lunds Ekumeniska Kvinnoråd 
och Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

P.S. Vi har också tillgång till ett begränsat antal sängplatser 
till reducerat pris. Meddela i samband med din anmälan 
om du önskar en sådan – det är först till kvarn som gäller! 

UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN: 
EKUMENIK – FEMINISM – RÄTTVISA

KALLELSE 
till årskonferens med årsmöte för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Lund, 21–23 april 2017*

Huvudtalare vid årskonferensen är 
Esther Kazen, pastor i Equmenia-
kyrkan och initiativtagare till Nätver-
ket Kristna feminister.

* För fullständigt program, se Kalendariet på hemsidan eller i ELSA nr 1/2017 som utkommer vecka 8.


