
Auktoritet är ett begrepp 
som vi har ett kluvet förhål-
lande till. Det är svårt att 
tänka bortom de auktoritära 
modellerna för att finna ett 
sätt att utöva auktoritet på 
ett positivt sätt. Det blev 
tydligt vid IKETHs (Inter-
religiösa Konferensen för Eu-
ropeiska kvinnliga Teologer) 
konferens med temat ”Kvin-
nors synlighet och auktoritet 
i våra religiösa samfund”. 

Konferensen hölls i samarbete med stu-
diecentret vid dominikanklostret i Huis-
sen i Nederländerna 8-11 juli. Tre förelä-
sare belyste konferensens tema på ganska 
olika sätt. Maaike de Haardt, professor i 
”Religion and Gender”, lyfte fram ambi-
valensen som en källa till kreativitet, och 
berättade om hur de ursulinernunnor hon 
som ung hade som lärare fungerade som 
förebilder, intellektuella kvinnor med le-
daregenskaper, som stod för en emancipa-
torisk andlighet. Hon föreslog också ”ten-
der competence” som ett uttryck för den 
typ av auktoritet kvinnor kan utveckla.

Tamarah Benima, rabbin och journa-
list, lyfte lite provokativt fram sin namne 
Tamar som en förebild ur Bibeln. Tamar, 
som förklädd till prostituerad ser till att 
hennes svärfar gör henne med barn, och 

genom sitt intelligenta handlande får ho-
nom att erkänna barnet. Hon argumen-
terade vidare för att kvinnans rätt till sin 
sexualitet är avgörande för hennes möj-
lighet att utöva auktoritet. Därifrån gick 
hon vidare med att kritisera IKETH för 
att ha tagit ställning mot burka-förbudet 
i Belgien. Det handlar om att det offent-
liga rummet ska vara sekulärt – burkan 
förnekar mig som kvinna i det offentliga 
rummet, hävdade hon.

Rebecca Masterton, som doktorerat i 
islamisk mystik och undervisar på Islamic 
College i London, valde att berätta om 
sin egen väg till att utöva en viss auktori-
tet i sin trosgemenskap genom att med-
verka i olika TV-program som riktar sig 
till en muslimsk publik. Hon såg som sin 
uppgift att vara en brobyggare mellan den 
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Auktoritet – ett ambivalent begrepp

Den europeiska, ekumeniska 
kvinnoorganisationen Ecu-
menical Forum of European 
Christian Women genom-
förde sin åttonde general-
konferens i Loccum, utanför 
Hannover i Tyskland, den 
23-29 augusti. Från Sverige 
deltog fem kvinnor under 
konferensen, fyra av dem 
delger här sina intryck från 
konferensen.

else-Britt Löfdahl:
Konferensen var för mig 
en mycket stark upple-
velse av gemenskap mel-
lan oss sinsemellan så 

olika kvinnor men ändå med så många 
gemensamma erfarenheter, intellektuell 
fördjupning, glädje och humor, vidd och 

kärlek i gudstjänsterna. För min person-
liga del var det kontakten med andra ka-
tolska kvinnor som betytt mest för mig. 
Eftersom vi ännu inte har någon katolsk 
grupp för frågor som rör kvinnors och 
mäns förhållande här i Sverige, så fick 
jag mycket inspiration och kunskap ge-
nom samtal med representanterna från 
de stora katolska länderna. Men det som 
jag tror kommer att påverka mig mest är 
föredragen. De flöt så bra in i temat ”Par-
ticipaton and Responsibility on the way 
to Justice there is Life”. De två som höll 
de “stora” föredragen, Ina Praetorius från 
Schweiz och Marina Shishova från Ryss-
land, är ju sådana originella teologer, 
som det är extra värt att lyssna på! Inas 
föredrag om “nativitetsekonomin”: att 
sätta det närande och vårdande arbetet i 
ekonomins centrum och förpassa mark-
naden till periferin gav mig mycket att 
tänka på. Marinas berättelse om vilken 
törst efter att vara sanna människor som 
drev sådana som t.ex. Anna Politovskaja 
och Dietrich Bonhoeffer att göra aktivt 
motstånd mot ett mentalt förgiftande 
samhälle, det gjorde ett djupt intryck på 

mig. Känner vi också en sådan törst efter 
sanning, vi som lever i ett slags markna-
dens diktatur?! Det är livsviktigt för SEK 
att engagera sig i Forum! Av tre skäl: 1. 
Jesus har bett om att vi ska vara ett och 
den bönen vill vi uppfylla. Genom våra 
kvinnoerfarenheter har vi möjligheter att 
driva på den ekumeniska processen på ett 
särskilt sätt och det måste vi ta vara på!  
2. Vi är ett litet land långt ute i Europas 
periferi. Genom Forum får kontakt med 
kristna kvinnor i andra länder och med 
rikare kristna traditioner än vi och vi kan 
knyta nätverk med dem på olika sätt. Vi 
kan också vara vägvisare när det t.ex. gäl-
ler demokratiska processer. Detta utbyte 
av erfarenheter och kunskap är oskatt-
bart! 3. Vänskapen. Där återknyter jag 
till Marinas föredrag. Krigen har förstört 
relationerna mellan människor i flera eu-
ropeiska länder. Mycket agg (resentment) 
ligger och ruvar under ytan. Men genom 
att knyta vänskapsband genom Forum 
skapar vi ett “fredligt rum”, där fördomar 
och missförstånd liksom dunstar bort!
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Från vänster tamara Benima, maaike de haardt, rebecca masterton

Carin gardbring:
Intressant och inspire-
rande att möta kända 
och okända kvinnor från 
så många länder i Europa 

med olika och liknande erfarenheter över 
språk, kultur och samfundsgränser. Temat 
om deltagande och ansvar - i rättvisan 
finns liv gav rika möjligheter att reflektera 
över kvinnors roll och deltagande i det 
politiska beslutsfattandet. Ina Praetso-
rius, teolog från Schweiz hade spännande 
tankar om vilka vi är som människor och 
vårt beroende och oberoende av varandra 
i en helhet, där hushållet är centrum. Det 
innebär att marknaden som idag styr vårt 
dagliga handlande egentligen ska bli styrd 
av hushållets behov. Det är dags att skapa 
en ny framtid. Vi behöver fokusera på vad 
som är viktigt i våra liv och vad som ger ny 
näring och inspiration.  SEK är beroende 
av att utveckla idéer och söka gemenskap 
med andra kvinnor och organisationer. 
Kvinnor behöver dela erfarenheter och 
vara ett stöd för varandra och Forum är 
en naturlig gemenskap i Europa.

ragni Lantz:
Det mesta var mycket 
bra – föredrag, andakter, 
förhandlingar, work-
shops. Som vanligt kän-

des programmet väldigt ambitiöst, med 
för lite andrum mellan passen, men jag vet 

inte vad man hade kunnat ta bort. Det var 
min femte generalförsamling med Forum, 
och det var fantastiskt att återknyta kon-
takten med så många gamla vänner. Sedan 
noterar jag med stor glädje att inslaget av 
yngre kvinnor var större än tidigare år. De 
engagerade sig verkligen, vilket bådar gott 
för framtiden. Att vår egen Annika Da-
mirjian valdes in i ordförandeteamet var 
förstås en höjdpunkt. Det är absolut vik-
tigt att SEK engagerar sig i Forum! Forum 
erbjuder möjligheter för oss att lära känna 
systrar i andra länder, så att vi kan stötta 
varandra och gemensamt tackla de pro-
blem och missförhållanden som kvinnor 
fortfarande möter i kyrka och samhälle.

madeleine dahl:
Jag tyckte att det var 
oerhört starkt och inspi-
rerande att befinna mig 
mitt i denna smältdegel 

av 200 kvinnor från 27 länder och från 
alla de tre kyrkofamiljerna. Konferensen 
är en av mina djupaste upplevelser av vad 
ekumenik är. Konferensen handlade näm-
ligen framförallt om att bygga relationer 
för ett gemensamt förändringsarbete och 
inte om navelskåderi kring olika teolo-
giska skiljaktigheter. Jag förstod att dessa 
relationer på det personliga planet bety-
der oerhört mycket för kvinnor som lever 
i de länder i Europa, som fortfarande har 
väldigt starka patriarkala strukturer. Och 

vad det gäller det kollektiva planet erfor 
jag att de relationer som byggs inom Fo-
rum på generalförsamlingar och i andra 
sammanhang är essentiella för upprättan-
det av postpatriarkala strukturer i kyrka 
och samhälle i Europa (dvs verka för Guds 
rikes utbredande). Det som berörde mig 
djupast var mötet mellan den äldre och 
den yngre generationens kvinnor. För 
första gången på länge var relativt många 
unga kvinnor representerade på gene-
ralförsamlingen. Vi tog oss under kon-
ferensens gång möjligheten att uttrycka 
våra visioner för Forums arbete och gav 
uttryck för hur att vi ville vara en aktiv 
del av detta. Detta togs väldigt väl emot 
av de många kvinnor hade en mångårig 
erfarenhet av Forums arbete och kvinnors 
situation i dagens Europa. Mellan mig 
och en av dessa erfarna, visa kvinnor knöts 
ett särskilt band. Jag är oerhört tacksam 
att nu ha en mentor ute i den världsvida 
kyrkan. Efter att ha deltagit i den här kon-
ferensen förstår jag hur viktigt det är för 
kvinnor runt om i världen att möta andra 
kvinnor från länder som Sverige, där den 
verklighet de längtar efter delvis är reell. 
Jag förstår också hur viktigt det är för mig, 
som lever i en relativt jämställd kyrka och 
i ett relativt jämställt samhälle att inse att 
kampen inte är över och att den tunna 
isen av jämställdhet som jag går på när 
som helst kan spricka. Därför ska SEK 
engagera sig i Forum.

akademiska världen och den ortodoxa 
islamiska gemenskapen. Rebecca Master-
ton var en fascinerande person, men hon 
lyckades tyvärr inte förmedla några gene-
rella slutsatser utifrån sin erfarenhet, eller 
säga något om auktoritet och kvinnors 
synlighet i muslimsk tradition.

Vi fick också arbeta mer upplevelseba-
serat kring temat, i verkstäder om kropp 
och auktoritet, rollspel och delande av 
våra förebilder.

Ett 25-tal kvinnor deltog i konferen-
sen, och ytterligare ca 15 var med på fö-
redragen. Fördelningen mellan kristna, 
judar och muslimer var jämnare i år än 
tidigare, då de kristna dominerat kraftigt, 
vilket känns som ett gott tecken.

Vid konferensen valdes också en ny 
styrelse för IKETH, bestående av Lee 
Wax, judisk rabbin från England, som 
ordförande; Catherine Gibson, domini-
kansyster från Irland; Aysel Kurt, mus-
limsk religionspedagog från Tyskland; 
Reinhild Traitler-Espiritu, protestantisk 

teolog från Schweiz; och Susanne Wolf, 
protestantisk pastor från Tyskland. Nästa 
års konferens, som kommer att handla om 
vårt ansvar som kvinnor och feminister 
att stå upp mot islamofobi och främlings-

fientlighet, kommer att äga rum 7-10 juli i 
Evangelische Akademie Bad Boll utanför 
Stuttgart.
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