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I slutet av november 2015 inbjöd Svens-
ka kyrkan tillsammans med FN:s befolk-
ningsfond, UNFPA, till en konferens på 
Sigtunastiftelsen på temat Kvinnor, Tro 
och Utveckling. Det har nu gått drygt 
tjugo år sedan FN:s länder samlades i 
Kairo för sin stora befolkningskonferens 
och i Beijing för att stärka FN:s arbete 
att stärka kvinnors rättigheter. Vid båda 
konferenserna stod kvinnors rätt i cen-
trum – rätten att ta samhällsansvar och 
att fatta beslut som gäller deras hälsa, ut-
bildning och föräldraskap.

FN har stärkt rättighetsagendan för 
kvinnor både inom ramen för FN:s 
kvinnokommission och Konventionen 
för att eliminera all diskriminering mot 
kvinnor. 

Positioner har flyttats fram, men under 
ständig kritik. Det finns länder och på-
tryckningsgrupper som på alla sätt för-
söker att rulla tillbaka rättighetsagendan 
med hänvisning till tradition, kultur och 
religion. De hävdar uppfattningen att 
det internationella samfundet inte ska 
föreskriva hur medlemsstater utformar 
sin nationella lagstiftning när det gäller 
kvinnors status och kvinnors rättigheter. 
FN:s särskilde rapportör för religions-
frihet rapporterar årligen till FN:s 
general församling, om hur mänskliga 
rättigheter och därmed också kvinnors 
rättigheter förhåller sig till religions-
frihet.

Det finns motsättningar inom världs-
samfundet i synen på kvinnors rättig-
heter, och statens skyldighet att värna 
kvinnors rättigheter. I samband med 
FN-konferenser, särskilt de som behand-
lar frågor om hälsa, barn, kvinnor och 
HBTQ-personer har en löst sammansatt 
men mycket talför koalition bildats av 
aktörer som har sitt ursprung i konserva-
tiva muslimska traditioner, de som lierar 
sig med den konservativa delen av den 
evangelikala rörelsen och, åtminstone 
fram till nu, Vatikanen med ett perma-
nent observatörskap i FN. På olika sätt 
verkar de för att begränsa kvinnors rät-

tigheter. Ett starkt skäl till att FN avstod 
från att bjuda in till en internationell 
kvinnokonferens förra året för att byg-
ga vidare på den framgångsrika Beijing 
konferensen tjugo år tidigare, var räds-
lan att tvingas backa från positioner som 
från Beijing och framåt kunnat uppnås. 
Många medlemsländer vågade helt en-
kelt inte riskera ett sådant bakslag.

Det är alltså grupper som lutar sig mot 
religiösa argument, eller i alla fall mot 
argument som hävdar respekt för reli-
gionsfrihet, som nu spelar en stor roll i 
motståndet mot att stärka kvinnors rät-
tigheter. Rättighet och frihet för kvin-
nor, barn och HBTQ-personer ställs så 
på ett försåtligt sätt mot religion, som en 
del menar är en viktig lins tillsammans 
med tradition och kultur för att förstå 
och tolka rättigheter. Universella mänsk-
liga rättigheter som följer med att födas 
som människa underordnas i det sättet 
att tänka hävdvunna mönster för kvin-
nors roll i familj och samhälle. 

Det är bakgrunden till att Svenska kyr-
kan tillsammans med UNFPA inbjöd 
till en interreligiös konsultation om 
kvinnor, tro och utveckling. Det pågår 
ständiga diskussioner mellan FN:s olika 
organ och religiösa ledare, men det inne-
bär inte att det samtalet förs på ett sätt 
som återspeglar vad som sker, tänks och 
upplevs i de religiösa sammanhangen 
runt om i världen. Det är nästan alltid 
män som är ledare i religiösa samfund, 
oavsett samfunden har kristna, judiska, 
muslimska, hinduiska eller andra för-
tecken. Kvinnors reflektion kring tro 
och samhälle tränger sällan igenom, ef-
tersom kvinnor oftast inte finns med där 
religiöst ledarskap utövas, där lära for-
muleras eller där positioner antas. 

När kvinnor med rötter i religiösa sam-
manhang kommer till tals i och kring 
FN:s konferenser, sker det huvudsakli-
gen för att fylla i bilden av hur kvinnor 
förtrycks i strukturer som huvudsakli-
gen präglas av patriarkala värderingar. 

Och visst finns det fog att lyfta fram det. 
Men det är också viktigt att kvinnor med 
rötter i de religiösa traditionerna tillsam-
mans blir synliga för att kunna utmana 
traditionen – inifrån. Det finns kvinnor 
som spelar en viktig roll inom den aka-
demiska världen, som ledare i religiösa 
samfund (även om det är få som har det 
yttersta ledarskapet), som kulturperso-
ner, författare och artister. De innebär en 
viktig tillgång både i den internationella 
dialogen om kvinnors rättigheter och 
för att visa på komplexiteten i religiös 
tro, som både kan befästa förtryckande 
ordningar och ge inspiration till befrielse 
och legitimitet till att sträva efter frihet 
för alla – oavsett kön eller etnicitet. 

Det var för att diskutera dessa saker 
som konferensen i Sigtuna ägde rum. 
Kvinnor med sina rötter i kristendo-
men, islam, judendomen, hinduismen 
och bahai deltog i diskussionerna om 
mänskliga rättigheter, om behovet av 
större kunskap, om religionens roll och 
betydelse i människors liv, om behovet 
att interagera med den ”sekulära kvin-
norörelsen” och om att utmana de egna 
religiösa traditionerna.

Sigtunakonferensen förväntas bidra till 
att stärka de interreligiösa nätverken 
med fokus på kvinnors rättigheter, och 
att göra de alternativa rösterna från de 
religiösa traditionerna mer närvarande 
i den internationella dialogen. Detta är 
viktigt både i förhållande till pågående 
FN arbete och för att bidra till att om-
sätta talet om utvecklingsmål i en verk-
lighet som kan ge kvinnor hopp och vär-
dighet runt om i världen.
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