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På Facebook hittar man sidan Catholic 
Women Speak som administreras av Tina 
Beattie, professor i teologi vid Roehamp-
tons universitet utanför London. Sidan 
är knuten till ett nätverk med samma 
namn. Inför den andra delen av katol-
ska kyrkans biskopssynod om familjen i 
oktober 2015 ger man ut en bok med 
titeln Catholic Women Speak: Bringing 
Our Gifts to the Table med artiklar av 43 
katolska kvinnor från hela världen under 
ledning av Tina Beattie. Åtta veckor har 
det tagit för projektet att gå från idé till 
färdigt manuskript och boken ges ut av 
Paulist Press och lanseras i Rom 1 ok-
tober. 

Kvinnor börjar tränga in i Vatikanens 
mansdominerade värld och påverka den 
romerska mentaliteten när det gäller 
kvinnans roll i själva kyrkostrukturen. 
Som bekant tänker Rom i sekellånga 
perspektiv så några genomgripande 
förändringar förväntas inte. Samtidigt 
har kyrkans aktuella ledning visat på en 
handlingskraft av sällan skådat slag. Ka-
tolska institutioner i Rom har varit på-
tagligt aktiva med olika typer av möten 

i stort sett varje månad sedan början av 
2015. 

Ett av de största pådragen var en kon-
ferens på universitetet Antonianum 28 
april i år med rubriken ”Kvinnor i kyr-
kan, möjligheter för dialog och reflek-
tion”.

Det påvliga universitetet Antonia-
num med rektor Mary Melone tillsam-
mans med Chiles ambassadör till He-
liga Stolen, Mônica Jiménez de la Jara 
hade  inbjudit till konferensen. En viktig 
bakgrund till den här liksom till övriga 
konferenser om kvinnofrågor ligger i 
den lista på kvinnliga teologer från hela 
världen som Ulla Gudmundson, tidigare 
Sveriges ambassadör till Heliga Stolen, 
överlämnade till påven Franciskus vid 
sin avskedsaudiens hösten 2013. Listan 
hade sammanställts av Tina Beattie, Ulla 
Gudmundson och undertecknad och 
levde sitt eget liv under 2014. 

Mycket var unikt med det här sam-
mandraget. Mary Melone menade att 
vi måste hitta olika vägar till en fullö-
dig integration av kvinnorna i kyrkan. 

Samtidigt får vi inte se frågan som en-
bart funktionell utan det handlar om 
att kvinnor är kyrka. Kardinal Ravasi, 
påvliga kulturrådets chef, uppmuntrade 
deltagarna att inte fastna i historiska fak-
ta om underordning och förtryck utan 
att fokusera på förändringar. Vi måste ta 
oss an en grundläggande antropologisk 
fråga som handlar om identitet och re-
lationer, menade han. Hittills har detta 
tolkats utifrån en manlig grammatik. 
Historien har helt åsidosatt en kvinnlig 
tolkning av verkligheten och den måste 
nu få komma till tals. 

Det teologiska huvudanförandet hölls 
av Cettina Militello som undervisat i 
ecklesiologi med särskild tonvikt på en 
teologi om lekfolket, kvinnan och eku-
menik. Hon påpekade att alla religioner 
innehåller en ”religiös” motivering till 
kvinnlig underordning och att detta 
delvis fortfarande är allmängods. Därför 
måste all kvinnofientlighet avslöjas även 
det som finns i Bibeln. I stället ska vi be-
tona förbundet mellan Gud och männi-
skan, man och kvinna, liksom inbjudan 
till ett jämbördigt lärjungaskap uttryckt 
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i bland annat Gal 3:28. Militello påpe-
kade att stereotypa uppfattningar om 
kvinnan levt kvar under hela 1900-talet 
i synnerhet grundat på begreppet ”kvin-
nans natur”. Här finns flera obearbetade 
frågor. I katolska kyrkan är kvinnan fort-
farande utesluten från liturgiska tjänster 
som kräver vigning. I det avseendet blev 
Troskongregationens instruktion Inter 
Insigniores 1976 förödande. Här under-
ströks den ikoniska principen, det vill 
säga att endast män kan representera 
Kristus. Johannes Paulus II erkände 
mäns och kvinnors jämbördighet på det 
mänskliga planet men vidhöll åtskillnad 
mellan könen för övrigt och förföll till 
ett stereotypt tänkande inte minst ge-
nom begreppet ”the feminine genius”. 
Militello betonade vikten av nya mod-
eller för ledarskap där kvinnors aukto-
ritet erkänns. Det är grundläggande att 
både män och kvinnor är fullvärdiga 
medlemmar i kyrkan genom dopet och 
eukaristin. 

Därefter följde en paneldebatt med in-
ledare från de fem kontinenterna under 
ledning av Flaminia Giovanelli som är 
undersekreterare i Påvliga Rådet för Jus-
titia et Pax. Det mest intressanta inlägget 
stod Carolina del Rio Mena från Chile 
för. Hon tog upp den traditionella ma-
chismo som genomsyrar både det sociala 
och kyrkliga livet. Machismo går hand 
i hand med den kvinnliga marianismo 
som betonat Jungfru Marias lydnad, un-
derkastelse under Guds vilja och hennes 
passivt lyssnande roll. Carolina del Rio 
anser att Marias moderskapsroll måste 

förändras till att betona Maria som vän, 
syster och lärjunge. Här har kvinnor ett 
särskilt teologiskt ansvarsområde. Hon 
menade att vi måste se över kvinnors 
roller, i synnerhet i kyrkan och därmed 
omformulera kyrkans symboliska bety-
delse. 

Gruppsamtalen under konferensen var 
uppdelade efter olika språk. Själv fram-
förde jag behovet av en ny teologisk 
antropologi där de mänskliga kvalite-
terna betonas och inte stereotypa roller. 
Vi bör bygga en teologisk antropologi 
på utsagan att vi är skapade till Guds 
avbild och likhet och därmed kallelsen 
att representera Gud i världen liksom på 
dopet där vi, man som kvinna, döps till 
Kristus och fullt ut representerar Kristus 
i kyrkan och världen. I detta samman-
hang tror jag att vi en gång för alla måste 
överge begreppet komplementaritet och 
istället använda oss av ”relationalitet”. I 
en vuxen relation måste varje part vara 
unik och fullvuxen som människa för att 
relationen ska fungera och detta oavsett 
vilket kön parterna har. Det handlar om 
personliga, individuella kvaliteter, och 
inte på förhand tillskrivna roller. 

Plenarsamlingens rekommendationer 
blev att ledarskaps- och beslutsfattande 
positioner i den romerska kurian inte 
är bundna till prästvigning och därför 
bör besättas av kvinnor omedelbart. Att 
verkliga strukturförändringar och inte 
bara finjusteringar måste till i själva in-
stitutionen. Att förändra mentaliteten 
och att det är viktigt att kvinnorna inte 

själva spelar med i ett underordningspa-
radigm; att kyrkan reviderar sin antro-
pologi, ecklesiologi och mariologi; att vi 
inte behöver en teologi om kvinnan utan 
en ny teologi om människan som kvin-
nor och män gör tillsammans; att präst-
ämbetet måste tänkas om. Att kyrkan 
måste se på mänskliga relationer ur ett 
horisontellt perspektiv och inte utifrån 
ett vertikalt hierarkiskt paradigm.

Och nu tar katolska kvinnor till orda, 
kvinnor från en rad olika bakgrunder 
och från hela världen. Vi har olika gå-
vor som vi bär fram till brödsbrytelsens 
bord. Boken Catholic Women Speak: 
Bringing Our Gifts to the Table är ett sätt 
att föra dialogen framåt och att möjlig-
göra förändringar. Vi talar med parrhe-
sia, öppenhet och frimodighet, som på-
ven Franciskus uppmanade biskoparna 
att göra i första delen av familjesynoden 
2014. Här presenteras grundstenar för 
en ny antropologi, talas om familj, äk-
tenskap, skilsmässa och sexualitet i vid 
bemärkelse, påtalas kvinnors fattigdom 
och diskriminering, och ges konkreta 
förslag på hur kvinnors röster verkligen 
kan bli hörda i kyrkan. Kvinnligt ledar-
skap saknas inte. Att föra bokprojektet i 
hamn på rekordtid är något som kräver 
en mångsidig kvinna som professor Tina 
Beattie. Påven Franciskus har många 
kvinnor som tillsammans med honom 
kan leda kyrkan framåt – med parrhesia!
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