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Corazon Reyes från Filip-
pinerna är generalsekrete-
rare för Minsta Myntets 
Gemenskap (MMG). ELSA 
kontaktade henne och bad 
henne besvara några frågor 
om läget för kvinnor i Asien 
just nu.

Hurdan är situationen för (kristna) kvin-
nor i Asien just nu?
– Socialt, politiskt, ekonomiskt och 
kulturellt har kvinnors situation i Asien 
inte förbättrats. Kristna kvinnor sitter 
fast i sina vanliga sysslor som bestäms 
av kyrkans patriarkala struktur och lära. 
 Mycket återstår att göra för att femi-
nistiska tankar ska genomsyra och på-
verka medvetandet hos kristna kvinnor 
(och män) i kyrkbänkarna och förändra 
strukturer, undervisning, praxis och le-
darskap. Men det har skett en del fram-
steg här och där.

Hurdant är läget för de kristna? 
– Kristendomen sätts på prov i Asien: 
1. Genom tillväxten av nya religiösa 
rörelser som predikar ett ”framgångs-
evangelium” och vinner medlemmar från 
etablerade kyrkor och samfund till en 
mer konservativ falang. Den ekumeniska 
rörelsens program i fråga om fred, rätt-
visa och skapelsens integritet, inklusive 
mänskliga rättigheter och kvinnors och 
barns rättigheter, sätts därför på prov.
2. Genom den växande religiösa intole-
ransen gentemot minoritetsreligioner 
i länder som Indonesien, Pakistan, In-

dien och Sri Lanka. Kyrkor har bom-
bats, bränts och stängts av militanta 
eller extremistiska grupper. I Myanmar 
(Burma) införde regeringen religions-
frihetsrestriktioner för både kristna och 
muslimska grupper och ingrep mot bud-
distmunkar som tog upp orättvisor i sina 
predikningar. Det kan noteras att reli-

giös intolerans också drabbar muslimer 
i Sri Lanka. 
3. Religionen utnyttjas av dem som vill 
hålla fast vid makten, med samhällskon-
flikter som resultat.

Vilka andra problem finns det?
• Fattigdom! Globaliseringen har ytterli-
gare vidgat gapet mellan rika och fattiga.
• Miljökatastrofer och alltfler problem 
som hänger samman med klimatför-
ändringarna. Asien har drabbats av 
förskräckliga tyfoner: Yolanda i Filip-
pinerna, Neoguri i Japan i juli 2014, 
jordbävningar i Filippinerna 2013 och 
Japan 2014, inte långt från Fukushima-
katastrofen 2011. I maj 2014 drabbades 
Chiangrai i Thailand av en jordbävning 
som förstörde hundra skolor och skada-
de mer än 10 000 bostäder, tempel och 
sjukhus. Somrarna har blivit hetare och 
vintrarna kallare och översvämningar 
förstör färskvattnet.
• I Thailand ledde den politiska krisen 
till att militären tog makten i maj 2014 
och införde undantagstillstånd och ute-
gångsförbud i hela landet.

– Alla dessa problem försämrar kvin-
nornas redan svåra situation i de fattiga 
länderna i Asien. Många kvinnor lämnar 
sina familjer för att jobba i rikare länder 
i Asien eller andra delar av världen, en 
del ”frivilligt”, andra som offer för traf-
ficking (människohandel). Mitt i fat-
tigdomen finns även konsumismen, där 
billiga kinesiska produkter konkurrerar 
ut inhemska varor överallt.

Finns det några glädjeämnen?
• Indonesien har en stark organisa-
tion för kvinnliga pastorer med ett bra 
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feminist teologiskt program för de ca 
1000–1200 medlemmarna. 
• Det finns kristna kvinnor som engage-
rar sig nationellt och regionalt för fred 
och rättvisa. Ett exempel är de koreanska 
kvinnorna i Korea Church Women Uni-
ted som engagerat sig mot kärnvapen. 
De koreanska kvinnorna gjorde också 
mycket som värdar för Kyrkornas världs-
råds senaste generalförsamling i Busan, 
även om de höll sig i bakgrunden.
• Fastän Asien är en region med många 
kulturer, religioner, ekonomiska skillna-
der, traditioner och språk, åtskilda av hav 
och oceaner, så har vi sedan 1958 haft 
en gemensam ekumenisk röst i Asian 
Church Women’s Conference (ACWC), 
som verkar för solidaritet mellan Asiens 
kvinnor. 
• Unga kvinnors engagemang i den eku-
meniska rörelsen är en trend i Asien, 
både nationellt och regionalt.

Vad händer inom feministteologin?
– På regional nivå har vi Asian Women’s 
Resource Centre for Culture and Theo-
logy (AWRC), som samlar kvinnor och 
kvinnoorganisationer i Asien som är 
teologiskt engagerade och intresserade. 
AWRC har de senaste åren publicerat 
fyra skrifter, baserade på workshops som 
bygger på en metodologi där alla delta-
gare medverkar:
• Introduction to Asian Feminist Theo-
logies: Modules on Asian Feminist 
Theologies Book 1 (Kuala Lumpur: 
AWRC; 2005)
• Telling Her Story: Introduction to an 
Asian Feminist Re-Reading of History: 
Modules on Asian Feminist Theologies   
Book 2 (KL: AWRC, 2007)
• Introduction to Asian Feminist Per-
spectives on Religions: Toward Interfaith 
Dialogue book 3 (KL: AWRC 2008)
• Leadership, Power, Authority: Intro-
duction to an Asian Feminist Leadership 
(Yogyakarta: AWRC 2013)

– AWRC ger också ut In God´s Image, 
en feministteologisk tidskrift som kom-
mer ut två gånger om året. Dess syfte är 
att främja asiatisk feministteologi och 
stimulera asiatiska kvinnor att uttrycka 
sina erfarenheter och sin tro. Den tjä-
nar som resurs och teologiskt inspira-

tionsmaterial för teologistuderande, i 
synnerhet kvinnor som är teologiskt en-
gagerade i sin vardag. Det finns länder 
där feministteologi fortfarande aktivt 
utövas, men inte många feministteolo-
ger sysslar med att skriva, speciellt inte 
på engelska.

Vilka nya kvinnliga teologer borde vi 
känna till?
• Dr Liza Lamis, Filippinerna. Hennes 
senaste artikel ger ett feministteologiskt 
perspektiv på turism i tredje världen 
och kan beställas från Wati Longchar, 
wlongchar@gmail.com. Där tar hon 
bland annat upp behandlingen av ”ko-
pinos”, barn till män, främst från Korea, 
som kommer som turister till Filippi-
nerna. Barnen överges av sina pappor 
vilket är en utmaning för kvinnorna i de 
koreanska kyrkorna. Förra året publice-
rades Asian Theological Handbook där 
Liza bidrog med en artikel som vidgade 
den ekumeniska rättviseagendan till att 
inkludera HBTQ-personer (HBTQ: ho-
mosexuell, bisexuell, transpersoner och 
queer). Om kvinnorna inom feminist-
teologin medvetet ställer sig på HBTQ-
folkets sida kommer feministteologin i 
Asien att breddas betydligt.
• Lizette Pearl G Tapia-Racquel lizta-
piaraquel@yahoo.com är diakon inom 
Metodistkyrkan i Filippinerna. Hon un-
dervisar i feministteologi och kontextu-
ell teologi, genderrättvisa och sexualitet 
vid Union Theological Seminary, i Filip-
pinerna. 

Finns det några kvinnliga kyrko ledare?
– Kyrkorna leds fortfarande mest av 
män. I Indien är en förändring på gång. 
Church of South India fick sin för-
sta kvinnliga biskop i september 2013 
och två lutherska kyrkor i Indien ordi-
nerade två kvinnor som biskopar vid 
samma tillfälle, ett steg på vägen mot 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
Guds tjänst. I Filippinerna utsågs Gloria  
Mapangdol till den första kvinnliga rek-
torn vid episkopala St Andrew’s Theolo-
gical Seminary, i juli 2014.

Vad händer inom ekumeniken?
– Asian Church Women’s Conference 
håller sin femtonde generalförsamling i 

oktober, i Filippinerna. Temat är ”För-
enade i Kristus bygger vi en värld som 
ger liv”. Den internationella styrelsen 
för Minsta myntets gemenskap (MMG) 
kommer att närvara och håller sitt års-
möte omedelbart efteråt. Samtidigt 
lanserar MMG en barnbok med titeln 
Shanti Means Peace (”Shanti betyder 
fred”).

Är MMG aktivt i alla länder i Asien?
– MMG är en del av kvinnoverksam-
heten i samtliga 19 medlemsländer i 
Asian Church Women’s Conference. 
De nationella delegaterna rapporterar 
till generalförsamlingen och inkluderar 
MMG i sina rapporter. Några länder, 
som Mongoliet och Nepal, är nya i den 
ekumeniska rörelsen och håller fortfa-
rande på och introducerar MMG. Några 
länder – Japan, Taiwan, Thailand, Indo-
nesien – stöder MMG genom att över-
sätta vår årsbroschyr Circle of Prayer till 
det egna språket. I en del länder har man 
insamling till MMG i samband med 
Världsböndagen i mars. Andra har den 
i samband med offerdagen för ACWC 
under hösten.

Tretton länder skickar regelbundet 
pengar till MMG. I några länder i Asien 
är MMG inte bara en kvinnoaktivitet 
utan en angelägenhet för hela den lokala 
församlingen.

intervju och översättning: ragni lantz

symbol för minsta myntets gemenskap 
(mmG). händer i bön bildar en lotus
blomma.

Minsta myntets 
gemenskap

”Fellowship of the Least Coin”
En global ekumenisk bönerörelse 

för kvinnor 
Idén är lika genial som enkel: kristna 
kvinnor i alla länder och samhällsskikt 
samlas till förbön för fred, rättvisa och 
försoning, samtidigt som de, likt den 
fattiga änkan i Lukas 21, offrar sitt 
minsta mynt som ett tecken på sin vilja 
att överlåta sig själva till Gud och Guds 
vilja för världen. 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
I Sverige administreras Minsta myntets 
gemenskap av Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd, SEK. Lokalt eller enskilt 
insamlade mynt sätts in årligen på SEK:
s pg-konto  60 22 22-2, helst före 1 juni, 
för vidare befordran till den interna-
tionella kommittén. Ange ”MMG” på 
talongen! 

För mer information och beställning av 
foldrar och sparbössor, kontakta 
SEK, Ekumeniska Centret, Box 14038, 
167 14 Bromma 
tel: 08-453 6804, e-post: sek@ekuc.se 
Se även SEK:s hemsida: www.sek-vbd.
se och FLC:s: www.flc.net.ph

Följande bön är en av dem som används i 
MMG-sammanhang:

Vår Gud och Skapare, 
vi kommer till dig för att tacka dig 

för livets alla goda gåvor. 
Vi är särskilt tacksamma för 

Minsta myntets gemenskap, som 
förenar oss i kärlek och försoning 

runt hela vår jord. 
Befria oss från tvivel och 

fördomar. 
Hjälp oss att leva i solidaritet med 

alla människor,
så att vi får del av givandets och 

mottagandets glädje.
Käre Gud, ta emot detta lilla 
mynt som ett kärleksbevis. 

Gör oss medvetna om de mirakel 
dessa mynt kan åstadkomma. 

Hjälp oss att behandla din 
skapelse med den kärlek som vi 
fått ta emot genom din Sons liv, 

död och uppståndelse.
I Jesu Kristi namn, 

AMEN.

MMG-symbolen skapades av Rayann 
Ma från Hongkong. Cirkeln av händer i 
bön formar en lotusblomma runt en liten 
plommonblomma.


