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”Om en kvinna är vital och har me-
ningsfulla uppgifter att utföra spelar ål-
dern en mycket underordnad roll. Det 
är följande lilla händelse ett bevis på:  
Under mina år som ordförande i Sveri-
ges Ekumeniska Kvinnoråd samarbetade 
vi givetvis med andra kvinnoorganisa-
tioner. Vid ett tillfälle handlade det om 
en fredsaktion och ett gäng kvinnor var 
samlade till ett arbetsmöte. Så skulle vi i 
slutet bestämma nytt datum för att fort-
sätta jobba. Någon föreslog ett datum i 
augusti och genast sa jag: ’Nej, då kan 
inte jag för då ska jag baka till min dot-
ters 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 dot-
ter?’, ’Sex år’, svarade jag, ’och din då?’. 
’Hon fyller 60 år!’”

Helen Friberg, regional kyrkoledare för 
region Svealand inom Equmenia kyrkan, 
medverkade på den gemensamma års-
konferensen för Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd, Kristen & kvinna och Forum 
för prästvigda kvinnor inom Svenska 
kyrkan 17–19 april i Göteborg. Hon var 
SEK:s ordförande i tio år, 1996–2006.

I sitt tal, men anledning av att SEK 
firar 80 år i år, hyllade hon den svenska 
tanten, sanhällets stöttepelare nummer 
ett. Hennes bejublade tal, som avsluta-
des med allsång: ”Hyllningsvisa till tan-
ten”, poängterade något som det talats 
mycket om under helgen: kvinnors ålder 
och jakten på yngre kvinnor till våra  
organisationer. 

Även Gertrud Åström, expert på jäm-
ställdhetsfrågor och tidigare ordförande 
för Sveriges Kvinnolobby, som medver-
kade under fredagen, var noga med att 
påpeka att åldern är ointressant om bara 
engagemanget finns. 

– Vårt samhälle är åldersfixerat och 
könsfixerat, det är ett samhälle som 
bygger på ett kvinnoförakt, säger Ger-
trud Åström. I alla sammanhang där jag 
har engagerat mig, nu senast i Kvinno-
lobbyn, har jag infört den stenhårda  
regeln: Förbud mot att gnälla!  

Hennes uppmaning till alla engagera-
de kvinnor och kvinnoorganisationerna 
är att förstå sitt uppdrag, tro på det och 
vara det troget. Hon tar sin utgångs-
punkt i FN:s kvinnokonvention.

– Det handlar om att alla kvinnor ska 
ha mänskliga rättigheter i ett jämställt 
samhälle, det är vårt gemensamma upp-
drag, säger hon. Våra organisationer har 
olika fokus och perspektiv, men vi har 
en gemensam nämnare: Kvinnokonven-
tionen från 1979. Vi måste studera den 
och se: vad är vår organisations uppdrag 
för att förverkliga den? Hur kan vi bidra?

– Vi måste tolka kvinnokonventio-
nen till vår tid, göra den till vår egen och 
det är framför allt viktigt att vi gör det 
för de kvinnor som inte ha möjlighet att 
göra det för sig själva. 

– Har ni läst kvinnokonventionen? 
Har ni inte haft tid? Häng upp den på 
toaletten, där finns tid att läsa den!

Ett möte med Gertrud Åström läm-
nar ingen oberörd, hennes energi och 
entusiasm är smittande och utmanande. 
Hon är orädd och säger precis vad hon 

tänker. Varje ord bottnar i en enorm 
erfarenhet när det gäller frågor om jäm-
ställdhet både i Sverige och i hela värl-
den. Hon är en enorm tillgång för kvin-
norörelsen. 

Den svenska kvinnan, tanten, upprätt-
håller ordningen det vet vi. Hon är den 
som räddar världen med sitt engage-
mang och sin uthållighet, steg för steg. 
Men hur håller man balansen mellan att 
rädda världen och att överleva som män-
niska, som individ? Hur kan man tjäna 
utan att utplåna sig själv? Det var frågan 
som följde oss under helgen. På fredags-
kvällen predikade Maria Ottensten, 
präst i Svenska kyrkan, över temat. Hon 
talade om Marta och Maria:

”Jag tror Marta slamrar med porsli-
net. Så där, oskyldigt, men ljudligt… Så 
att om Maria eller Lasaros skulle fråga: är 
du arg? Så kan hon svara – nej, vadå, jag 
är inte arg… Men tillräckligt högt för att 
alla ska förstå att slamret ändå betyder 
något.”

Hur ofta slamrar inte vi med porslinet, så 
att säga, för att vi är trötta på att vara 
världens räddare? Den som ska fixa allt, 
i både hus, hem, arbete och i ideellt en-
gagemang, hur trötta blir vi inte? Varför 
kan inte någon annan rädda världen den 
här gången? Trötta på alla förväntningar 
och krav, både från oss själva och från 
andra. Hur hittar vi balansen? Maria  
Ottensten säger i sin predikan:

”Inga roller behöver längre vara ce-
menterade. Vi kan byta plats. Byta roller. 

dags att sluta slamra med porslinet!
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”i alla sammanhang där jag 
har engagerat mig, nu senast 
i kvinno lobbyn, har jag infört 
den stenhårda regeln: förbud 
mot att gnälla!”

Gertrud åström
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I mötet med Jesus kan något förändras, 
djup öppnas, perspektiv vidgas och vi 
kan få mod att följa i hans fotspår och 
byta plats med varandra. Just som också 
han gjorde, när han, Mästaren, böjde 
sig ned och tvättade lärjungarnas fötter. 
’Förstår ni vad jag har gjort för er?’ säger 
han. Och vi anar att vi är fria att bryta 
mot egna och andras förväntningar, ut-
forska andra roller. Och kanske behöver 
vi inte längre slamra med porslinet…”

Cissi Glittvik, studentpastor i Göteborg, 
är inne på samma spår, våga bryta möns-
ter och tänka nytt. Hon frågar oss:

– Vad är du mest stolt över hos dig 
själv? Du får inte säga dina barn! Våga 
vara stolt över vad du är, har och gör, var 
stolt och sträck på dig lite extra.

I bikupor får vi samtala med varandra 
om vad vi är stolta över hos oss själva, 
det är vi kanske inte så vana vid att prata 
om, men efter en stund kommer samta-
len i gång ordentligt. 

– Beröm varandra, uppmärksamma 
varandra, säger Cissi Glittvik, lär dig att 
ge beröm men lär dig också att ta emot 
beröm, det är en ren träningssak.

Självklarheter som behöver upprepas 
igen och igen. Cissi Glittvik talade till 
oss som individer, men gav också många 
tips och idéer att tänka på i våra orga-
nisationers kommunikation. Genom 
olika övningar fick vi reflektera över hur 
vi kommunicerar och vilket budskap vi 
förmedlar. 

– Tänk er att er organisation får möj-
ligheten att göra reklam på mjölkpake-
ten som står på varje svenskt köksbord, 
varje dag. Vad skulle ni skriva? Vad vill ni 
kommunicera? Vad vill ni nå fram med? 
Det gäller att bli så tydlig som möjligt 
med vad man vill förmedla.

Det var en uppgift som verkligen satte 
igång spännande diskussioner. Om Ger-
trud Åström inspirerade oss till innehåll 
levererade Cissi Glittvik utmaningar och 
inspiration vad gäller formen för våra or-
ganisationers arbete, och hur vi kommu-
nicerar. Det blev definitivt en helg som 
kommer att sätta spår in i framtiden.

Annika damirjian

dags att sluta slamra med porslinet!
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tre ordförande hälsar alla deltagare välkomna till den gemensamma årskonferensen, 
från vänster carin Gardbring, sveriges ekumeniska Kvinnoråd, may åkerström, Kristen & 
kvinna och lis carlander, Forum för prästvigda kvinnor i svenska kyrkan.

åsa nomark, gospelsångerska, bistod 
kyrkoledare helen Friberg i ”hyllnings
visa till tanten”

middag på överås under lördagens festkväll.

mycket skratt och allvar med cissi Glittvik, 
skolpastor och egen företagare i Göte
borg.
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