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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 1500-talet 
till slutet av 1800-talet 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 1800-talet 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 1500-ta-
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 Sulu-arkipela-
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 1800-tal 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” Laxamana-S:ta Rosa, en 32-årig 
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 
e-post: sek@ekuc.se .

Alla lokala gudstjänstarrangörer är väl-
komna att meddela SEK-expeditionen 
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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http://www.sek-vbd.se
mailto:sek@ekuc.se
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