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INFORMATION och BAKGRUNDSMATERIAL
Programland: Filippinerna
Tema: ”Har jag varit orättvis mot er?”

Till ansvariga för firandet av Världsbön-
dagen 3 mars 2017
OBS! Om du inte längre är ansvarig, skulle vi 
uppskatta om du vidarebefordrar allt material 
i detta utskick till den person eller församling 
som har ansvaret 2017. Meddela även änd-
ringen till vårt kansli, så att adressregistret 
kan uppdateras. Tack på förhand! 

Kära vänner!
2017 års böndagsprogram kommer från Filippinerna och har 
temat ”Har jag varit orättvis mot er?” Temat kommer från ka-
pitel 20 i Matteusevangeliet, där Jesus liknar Guds rike vid en 
vingård, där alla arbetare får samma lön, oavsett hur länge de 
arbetat under dagen. 

Kampen mot orättvisa förhållanden har pågått länge i Filippi-
nerna, som var spansk koloni från mitten av 1500-talet till slutet 
av 1800-talet och därefter kontrollerades av USA fram till själv-
ständigheten 1946. 

Landet upplever sedan några år en stark ekonomisk tillväxt 
och räknas som en av de s k ”tigerekonomierna” i Sydostasien, 
men präglas ändå av djupa sociala och ekonomiska klyftor mel-
lan stad och land och mellan olika delar av landet. Brist på in-
hemska arbetstillfällen tvingar miljoner filippinska kvinnor och 
män att lämna sitt hemland och sin familj och söka jobb som 
gästarbetare i andra länder, där de ofta utsätts för exploatering, 
diskriminering och våld.

Filippinerna ligger i en del av Stilla havet som ofta drabbas 
av jordbävningar och tyfoner. Under det senaste årtiondet har 
tyfonerna varit fler och värre än tidigare, vilket man tror beror 
på klimatförändringarna.

De flesta filippiner är kristna, men en muslimsk minoritet 
finns på ön Mindanao och några närliggande öar. En mångårig 
väpnad konflikt mellan regeringstrupper och muslimska sepa-
ratister har tvingat mer än 12 000 människor, mest kvinnor och 
barn, på flykt.

Om detta och mycket mer berättar våra systrar i Filippinerna i 
årets gudstjänstprogram och det bakgrundsmaterial som de iord-
ningställt åt oss. De utmanar oss att se orättvisorna och att sluta 
komma med ursäkter för vår brist på engagemang. 

Må Gud välsigna er när ni förbereder och genomför 2017 års 
världsböndag!

För Världsböndagskommittén
Ragni Lantz,ordförande

OBS!!!
Gudstjänstprogrammet för 3 mars finns med i utskicket i ett 
separat häfte i A5-format. Ytterligare ex av programmet kan be-
ställas från expeditionen och kostar 5 kr styck.  

Allt övrigt textmaterial: två bibelstudier, bakgrund om Filip-
pinerna, förslag till kollekttal, text och musik till en av sånger-

na, beställningstalong m m, finns samlat i detta häfte. Barnpro-
grammet kan laddas ner från vår hemsida.

INFORMATION/PUBLICITET
För att Världsböndagen ska uppmärksammas och locka nya del-
tagare krävs att vi sprider informationen på olika sätt.

Materialet om Filippinerna kommer att presenteras i nr 4/2016 
av tidningen Elsa. 

Årets affisch i A3-format medföljer detta utskick. Ytterligare 
ex kan beställas från expeditionen för 5 kr styck. Affischen kan 
också laddas ner som pdf-fil från vår hemsida, www.sek-vbd.se 
OBS att den finns i 2 versioner, med eller utan plats för egen 
text.

Det är viktigt att alla församlingar i ert närområde informeras 
i god tid om var och när gudstjänsten/samlingen kommer att 
hållas, så att de kan få med den i sina församlingsblad, annon-
ser, på sina hemsidor, etc.

Ett förslag till lokalt pressmeddelande kommer att kunna 
laddas ner från hemsidan fr o m mitten av januari. 

Ni har möjlighet att informera i förväg om ert lokala firande 
på vår hemsida. Mejla uppgift om var (ort och lokal) och när 
(exakt klockslag) firandet kommer att ske. Ange också namn 
och telefon eller e-post till en kontaktperson. Skicka uppgif-
terna så snart som möjligt, senast 24 februari till sek@ekuc.se

KOLLEKTEN
Som vanligt går kollekten till utbildningsstipendier för kvinnor 
i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Information 
om beviljade stipendier för 2016 finns i gudstjänsthäftet (sid 7) 
och i förslaget till kollekttal i detta häfte (sid 8).

Det är synnerligen viktigt att kollekten skickas in före 1 april 
2017 till pg 40 47 22-1! Detta för att vi ska veta hur mycket vi 
har att fördela inför läsåret 2017-18. Se till att den som har hand 
om kollektredovisningen får del av denna information!

Om kollekten överförs via internetbank, ska information om 
avsändare (postnummer och ort) bifogas. Avsändarinforma-
tion ska förstås även anges om ni använder inbetalningskortet 
som finns med i detta utskick. 

CD-SKIVA
En cd-skiva med en powerpoint-presentation av bilder från 
Filippinerna kan beställas till självkostnadspris (30 kr). OBS att 
bilderna är belagda med copyright och endast får användas i 
böndagssammanhang och med angivelse av copyright.

ÅTERRAPPORTERING
Vi välkomnar rapporter – helst via e-post till sek@ekuc.se – om 
hur det lokala böndagsfirandet genomförts, gärna med foton. 

Rapportera var och när gudstjänsten hållits och antalet delta-
gare. Berätta också vad som fungerade bra, vad som kunde ha 
varit bättre, hur böndagen uppmärksammats lokalt, osv. Med-
dela fotografens namn, om ni skickar foton! Ange också vart 
materialet ska skickas nästa år, om ni turas om att ansvara!

Rapporterna kan komma att användas i Elsa och behövs som 
underlag för vår redovisning till Världsböndagens kontor i New 
York.
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GEOGRAFI OCH KLIMAT
Republiken Filippinerna är en självständig stat i Sydostasien i 
västra Stilla havet.

Landet utgörs av 7107 öar, varav ca 1 000 är bebodda. Mindre 
än hälften av dessa är större än 2,5 km2. De tre största öarna är 
Luzon, Visayas och Mindanao. De är representerade med  var-
sin stjärna på Filippinernas flagga. 

Filippinerna ligger inom Stilla havets  s k ”eldring” nära ek-
vatorn, vilket gör att landet ofta drabbas av jordbävningar och 
tyfoner, i regel 20 tyfoner årligen. Den senaste tioårsperioden 
har antalet allvarliga tyfoner ökat. Tyfonen Haiyan i november 
2013 var den värsta som någonsin noterats och krävde tusentals 
människoliv. 

Filippinernas natur omfattar ett stort antal inhemska växt- och 
djurarter. Det omgivande havet har enligt uppgift högst biolo-
gisk mångfald i världen. 

Klimatet är tropiskt och på högre nivåer subtropiskt med 
hög fuktighet och massor av regn. Man talar om två säsonger 
i landet – den våta och den torra. Varmast är det från mars till 
oktober. Klimatförändringarna har påverkat landet mycket med 
förödande stormar och torka som följd. 

HISTORIA
Filippinernas historia tros ha börjat med människor som kom på 
primitiva flottar/båtar för ca 67 000 år sedan. Negrito-stammar 
(av afrikanskt ursprung) bodde på öarna, och så småningom ut-
ökades befolkningen med invandrare från Sydostasien (austro-
nesier).

Det första registrerade besöket från väst var Ferdinand Magel-
lan 1521, en portugisisk upptäcktsresande som ledde en spansk 
expedition till Ostindien. Miguel López de Legazpis expedition 
50 år senare inledde den spanska kolonisationen, som varade i 
mer än tre århundraden. 

Genom det spanska styret enades landet, som tidigare hade 
utgjorts av små självständiga furstendömen. Man drev tillbaka 
den växande islamska befolkningen söderut. 

Spanjorerna grundade skolor, universitet och några sjukhus i 
Manila. Allmän utbildning var gratis från 1863 och förblev så 
ända till slutet av den spanska eran. Detta skapade en viktig och 
stor grupp välutbildade infödda, t ex José Rizal, Filippinernas 
nationalhjälte. Ironiskt nog var det i början av den amerikanska 
ockupationen i början av 1900-talet som spansk litteratur och 
press blomstrade. 

Den filippinska revolutionen mot Spanien började i augusti 
1896, vilket ledde till den första filippinska republiken. Men i 
slutet av spansk-amerikanska kriget fick USA kontrollen över 
Filippinerna. Den rebelliska regeringen i Filippinerna motsatte 
sig detta och förklarade 1899 krig mot USA, med stora förluster 
som följd. Filippinernas president Emilio Aguinaldo fängslades 

Bakgrundsinformation om Filippinerna
BASFAKTA
Officiellt namn: Filippinska republiken. Republica ng   
  Pilipinas
Läge:   Ögrupp (7 107 öar) i västra Stilla havet
Yta:   300 000  km2 (2/3 av Sveriges yta)
Huvudstad:  Manila
Folkmängd:  100 miljoner
Språk:   Mer än 120 olika. Filipino och engelska   
  används mest
Religion:  86-92% kristna

1901 och USA:s regering deklarerade officiellt att konflikten 
var över 1902.

USA hade etablerat en militärregering på Filippinerna den 14 
augusti 1898 efter intagandet av Manila. En civil regering till-
sattes den 1 juli 1901, följd av en vald filippinsk regering 1907.   
Samväldesstatus beviljades 1935 som förberedelse till planerad 
full självständighet från USA 1946. Förberedelserna för en helt 
självständig stat avbröts av den japanska ockupationen under 
andra världskriget. Genom Manila-fördraget proklamerades Fi-
lippinska republiken som en självständig stat efter krigsslutet. 
Den amerikanska närvaron är dock fortfarande påtaglig. 

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet märktes en 
växande studentaktivism och president Ferdinand Marcos ut-
färdade belägringstillstånd. Den fredliga och oblodiga folkre-
volutionen 1986 medförde Marcos fall.  Demokrati inträdde 
men perioden som följde kännetecknades av politisk instabilitet 
och en hämmad ekonomisk produktivitet. På senare år har den 
ekonomiska tillväxten emellertid ökat. 2016 hade Filippinerna 
världens högsta ekonomiska tillväxt, 7%.

POLITIK
Filippinerna är en demokratisk konstitutionell republik. Lan-
det styrs som en enhetlig stat, med undantag av den autonoma 
regionen på Mindanao. Under århundraden har ön Mindanao 
varit muslimskt. De senaste 50 åren har man från regerings-
håll uppmuntrat till invandring. Men den rika jordbruksön 
har halkat efter när det gäller infrastruktur, utbildning och 
levnadsförhållanden. Rebellgrupper har frodats. På senare tid 
har underhandlingar förts med dessa grupper för en bestående 
fred. 

Kvinnor innehar endast 17% av valbara politiska poster. Någ-
ra orsaker kan vara tunga arbetsbördor, könsstereotyper och 
brist på politisk utbildning. Två kvinnor har valts till presidenter 
– Corazon Aquino (1986-1992) och Gloria Macapagal-Arroyo 
(2001-2010) – men de tillhörde politiska familjer med patriar-
kala strukturer. 

2016 vann Rodrigo Duterte en jordskredsseger i president-
valet på löftet att ta i med hårdhandskarna mot narkotikahan-
deln och annan organiserad brottslighet. Tusentals personer har 
mördats av polis och andra som tagit lagen i egna händer och 
Duterte har utsatts för stark kritik från människorättsorganisa-
tioner och FN.

EKONOMI  
Filippinernas ekonomi är idag en av Asiens snabbast växande, 
den 39:e största i världen enligt 2013 års världsbanksstatistik. 
Filippinerna anses som ett nytt industrialiserat land, som har 
gått från en ekonomi grundad på jordbruk till en baserad på 
tjänster och tillverkning. 

Filippinerna är bland de länder som producerar flest gästar-
betare. Under de senaste 40 åren har arbetsmigration blivit en 
betydande ekonomisk faktor som på många sätt påverkat lan-
dets sociala struktur. De flesta gästarbetarna från Filippinerna 
flyttar till Gulfstaterna. 90% av hushållsarbetarna är kvinnor. 
Eftersom det är ont om arbetsmöjligheter hemma har den filip-
pinska regeringen stiftat lagar till skydd för gästarbetarna, men 
de utnyttjas ändå och utsätts för våld och diskriminering.

Filippinerna exporterar bl a elektronik, transportutrustning, 
kläder, kokosfett och frukt. Filippinerna är en av ”tigerekono-
mierna” vid sidan av Indonesien, Malaysia och Thailand. Stora 
problem återstår dock, t ex inkomstskillnader, korruption och 
bristande infrastruktur.
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Jeepneys syns överallt och är det populäraste allmänna 
transportmedlet i landet. Motordrivna trehjulingar är vanliga 
speciellt på landsbygden, och tåg, bussar och taxibilar i stads-
områdena. Bra transportmöjligheter är viktigt för en växande 
ekonomi. Många kvinnor arbetar utanför hemmet och behöver 
kunna ta sig till och från arbetet snabbt och säkert. 

Telekom-industrin avreglerades 1995, vilket ledde till att 
många serviceföretag uppstod för mobil, fast telefoni, internet 
och andra tjänster. SMS-tjänster är mycket vanliga i Filippiner-
na. Mer än fem miljoner personer använder sina mobiler som 
plånböcker, vilket gör landet till nummer 1 bland utvecklings-
länderna när det gäller betalningar över nätet. 

Turistindustrin bidrar till 5,9% av Filippinernas bruttonatio-
nalprodukt. Stränderna, bergen, regnskogen och öarna hör till 
landets populäraste turistmål. Det förekommer också sexturism 
inklusive barnsexturism, trots att prostitution är olaglig. 

BEFOLKNING
Filippinerna har en befolkningstillväxt på 2,04%, en av de hög-
sta i Asien. Juli 2014 översteg befolkningstalet 100 miljoner. 
Filippinernas invånare är mycket unga och ca 31% är minder-
åriga. 

Det finns mellan 120 och 170 språk i landet och om man 
räknar alla dialekter blir antalet mer än 300. Sedan 1930-talet 
är nationalspråket filipino, som har tagalog som grundspråk. 
Engelskan ses som ett officiellt språk för kommunikation och 
instruktion. 

UTBILDNING
Utbildningen på Filippinerna har påverkats både från USA, 
Spanien och grannländer i Asien. Läs- och skrivkunnigheten i 
landet är mycket hög, 96,1% bland kvinnor och 95% bland män. 

Skolstarten sker vid fyra års ålder och fullföljs med högskole-
studier. Kommunala skolor får statligt stöd, men det finns också 
privata skolor. Grundskolan är gratis.  

Utbildade kvinnor har gjort viktiga insatser för landet. Maria 
Orosa (1893-1945) var en pionjär inom mat-teknologi, nutrition 
och konservering. 

Fe del Mundo (1911-2011) föddes i Manila och var den första 
kvinnan som blev antagen vid Harvard Medical School i USA 
redan år 1936 – mer än 10 år innan skolan officiellt började anta 
kvinnor. Hon grundade det första barnsjukhuset i Filippinerna.

RELIGION
De filippinska öarna var starkt influerade av hinduismen och 
litteratur och filosofi från Indien under de första århundradena 
efter Kristus. Som en följd av den spanska kolonisationen är 
kristendomen den största religionen och mer än 80% av befolk-
ningen är romersk-katolsk. Den filippinska staten är emellertid 
sekulär, kyrkan och staten är skilda åt. 

2012 uppgick den muslimska minoriteten till 5-11% av be-
folkningen. De flesta av dem är bosatta på Mindanao, Palawan 
och på Sulus-öarna. 

Traditionell filippinsk religion praktiseras av uppskattnings-
vis 2% av befolkningen. Mindre än 1% är icke-religiösa. 

Det finns ett visst samarbete mellan den romersk-katolska 
och den protestantiska kyrkan, t ex Böneveckan för kristen 
enhet, som arrangeras tillsammans med Filippinernas kristna 
råd. Påven Franciskus besökte landet i januari 2015. Miljoner 
människor slöt upp, även icke romersk-katolska ledare. 

På Filippinerna kan kvinnor som studerar teologi bli ordine-
rade till pastorer i flera protestantiska kyrkor. Det finns också 
kvinnliga biskopar, kyrkoledare, diakonissor, teologer och krist-
na lärare. En regional tidning ”In God´s Image Now” är ett fo-
rum för feministisk teologi i Asien och många bidrag kommer 

från Filippinerna. 
Benediktinnunnan Mary John Mananzan är en av grundarna 

av Gabriela, en sammanslutning av kvinnoorganisationer som 
kämpar för kvinnors rättigheter, och dess ordförande. 

KVINNORNA I FILIPPINERNA
Före den spanska kolonisationen på 1500-talet hade kvinnorna 
i Filippinerna en relativt hög status i samhället. De infödda fi-
lippinska kvinnorna hade rätt att namnge sina barn, kunde ärva 
egendom och bedriva handel och kunde efterträda byhövdingen 
om det inte fanns någon manlig arvinge. Både pojkar och flic-
kor fick lära sig hushållsarbete. Kvinnor hade samma frihet som 
männen socialt och lokalt. Det finns ingen historisk notering om 
prostitution. Kvinnorna hade också en tydlig politisk roll som 
lagstiftare och styrande. 

Kvinnorna spelade en viktig roll i den traditionella religionen. 
Babaylan var en religiös funktion som vanligtvis utfördes av 
en kvinna. Hennes roll var att både fysiskt och psykiskt hela 
medlemmarna i det lokala samhället med sin kunskap om både 
kroppen och själen. Babaylan var en av tre pelare i samhället 
tillsammans med datu (byhövdingen) och panday (smeden). 

De spanska kolonisatörerna införde feodalism, vilket led-
de till en lägre ställning för kvinnorna i hela landet. Kvinnor-
na fostrades genom religionen att bli söta, fogliga, lydiga och 
självuppoffrande. Den infödda kvinnan blev en överbeskyddad, 
försynt kvinna, vars utbildning inriktades på kyrkan, köket och 
barnen. Hennes grundrättighet, kontrollen över sin egen kropp 
med dess reproduktiva val, har fram tills idag inte återerövrats. 

Emellertid fanns det kvinnor som stod emot den spanska ko-
lonisationen precis som många babaylaner stod emot kristendo-
men. Filippinska kvinnor är modiga och begåvade. I dessa da-
gar tar många på sig rollen som familjeförsörjare när de flyttar 
utomlands som servicepersonal, hembiträden eller duktiga yr-
keskvinnor inom sjukvården, men det innebär en oerhörd social 
kostnad när kvinnor lämnar hemmet för att arbeta utomlands. 
Regeringen deklarerar en årlig inkomst från gästarbetare utom-
lands på 26 miljarder dollar (218 miljarder kr). Summan ökar 
varje år allteftersom fler kvinnor och män flyttar utomlands för 
att arbeta. USA:s koloniala styre i slutet av 1800-talet intensifie-
rade exploateringen och förtryckandet av kvinnorna. Fler kvin-
nor flyttade från landsbygden för att ta arbete som hembiträden. 
Prostitution organiserades på plantagerna och på nattklubbar 
vid USA:s militärbaser. 

På 40-talet kom den japanska ockupationen med hunger, för-
störd egendom och familjesplittring som följd. Många kvinnor 
tvingades till militärläger för att vara glädjeflickor för de japan-
ska soldaterna. 

Den filippinska ekonomin är nu jordbruks- och exportorien-
terad och importberoende. Man kämpar för att få en industriali-
serad ekonomi. Trots att man har haft två kvinnliga presidenter 
är majoriteten av kvinnorna fattiga och utsatta för övergrepp 
och exploatering, även om konstitutionen förespråkar lika rät-
tigheter. Det filippinska samhället mäter fortfarande en kvinnas 
värde i hennes självuppoffring, lydnad mot överheten och social 
anständighet i det tysta. Kyrkan vidmakthåller och värnar i all-
mänhet dessa kvinnoideal. 

Sexuellt, psykiskt och ekonomiskt våld förekommer också, 
liksom trafficking. Flera olika lagar som är avsedda att skydda 
kvinnorna inom dessa områden har bara haft begränsad effekt. 

Filippinernas Kristna Råd har ordnat kurser för kvinnoledare 
i medlemskyrkorna för att minska våldet mot kvinnor, och flera 
protestantiska och ekumeniska kvinnoorganisationer har enga-
gerat sig mot våld mot kvinnor och barn. 

forts nästa sida
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Filippinerna är för närvarande hem för Minsta myntets ge-
menskap (Fellowship of the Least Coin), en bönerörelse för 
fred, rättvisa och försoning, som stöds av Världsböndagen.

VÄRLDSBÖNDAGEN I FILIPPINERNA
Protestantismen kom till Filippinerna under sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal genom nordamerikanska missionärer. Deras fru-
ar introducerade Världsböndagen på Filippinerna, vilket ska-
pade en gemenskap mellan de kvinnliga kyrkoledarna inom de 
protestantiska samfunden. 1947 bildades United Evangelical 
Church Women, som idag heter Church Women United of the 
Philippines (CWUP). Dess huvuduppgift var att göra Världs-
böndagen känd.

CWUP:s Världsböndagskommitté består av representanter 
från nio kvinnoorganisationer i medlemskyrkor inom Fi-
lippinernas Kristna Råd. 

Världsböndagen har deltagit i samfundskonferenser tillsam-
mans med Minsta myntets gemenskap för att främja ekumeni-

ken. Stöd har getts till dem som överlevt katastrofer av olika 
slag.  

CWUP ger stöd till yngre kvinnor för ekumeniskt ledarskap 
och engagerar sig inom områden som HIV och aids, våld mot 
kvinnor och barn samt trafficking. 

                                                

Bibelstudium 1: 4 Mosebok 27:1-11
”Har jag varit orättvis mot er?”
FJÄRDE MOSEBOK är den fjärde boken i Gamla testamen-
tet. Den är en krönika över Israels färd från Egypten till det 
förlovade landet och börjar med en folkräkning av män över 21 
år som kunde värvas till krigare. Det är en bok med lagar, bl a 
reningslagar. Den innehåller också planeringen av tältstäderna. 
Här inleddes fördelningen av arv. Allt detta hände i Sinai öken 
runt 1410 före Kristus. De framträdande personerna i boken är 
Moses, Aron och Miriam.

Vår text är berättelsen om en familj under tiden för ökenvand-
ringen. Selofchad var Manasses släkts förstfödde son. Under 
färden till Israel dog Selofchad och lämnade kvar sina fem dött-
rar: Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. Under folkräkning-
en visade det sig att Selofchad inte längre fanns i släktregistret 
eftersom han var död. Så hans överlevande – de fem döttrar-
na – fanns inte, eftersom kvinnor inte kunde ärva enligt lagen. 
Selofchads familj är inte längre del av Manasses släkt.

Så vad ska de göra? De står inför fysisk och social uteslut-
ning. De har inget hem, ingen släkt och inga pengar att försörja 
sig med. Fattigdom skulle betyda hunger och hemlöshet. Dess-
utom riskerar de att falla offer för opportunister eftersom de är 
kvinnor. Därför måste systrarna komma till rätta med sin situa-
tion och samarbeta för att hitta en lösning. De behöver hävda sin 
rättmätiga plats i samhället och kunna försörja sig själva utan att 
vara en börda för någon annan.

DÖTTRARNA BESLÖT sig för att gå till Moses tält för att 
lyfta fram två juridiska frågor (4 Mos 27:4a):

1. Namnet på deras far, som tillhörde Manasses släkt men 
som strukits i släktregistret, därför att han inte hade någon son.

2. Att få tillgång till faderns ägodelar.  

Döttrarnas krav (4 Mosebok 27:4b):
1. ”Återinsätt vår fars namn i Israels stammars släktregister.” 
2. ”Låt oss få mark att äga liksom vår fars manliga släkting-

ar.” De behöver ärva trots att de är kvinnor, så att de kan för-
sörja sig själva.  

Moses svar (4 Mosebok 27:5-7):
1. Mose lade fram deras sak inför Herren, och Herren talade 

till Mose: ”Selofchads döttrar har rätt. Du skall låta dem ärva 
mark liksom deras manliga släktingar; låt arvet efter deras far 
tillfalla dem.”

2. Och bestämmelsen skulle gälla andra i samma situation (4 
Mosebok 27:8), så döttrarna hjälpte till att ändra lagen för alla 
i Israel.

ÖVERALLT I VÄRLDEN lever kvinnor i samhällets periferi. 
Här ställs fem modiga kvinnor inför de juridiska frågorna och 
lägger fram problemen för de äldste. Denna handling ger oss ett 
exempel på hur vi kan ta tag i våra egna liv och skapa en ljusare 
framtid, inte bara för stunden utan för framtida generationer. 
Det är uppmuntrande att veta att en grupp kvinnor kan ändra 
lagar till kvinnors fördel i samhället. 

GRUPPÖVNING:
Idéutbyte:
• Använd den här övningen för att motivera gruppen att aktivt 
hitta ett sätt att stödja kvinnor i samhället som ett uttryck för tro, 
vittnesbörd och tjänst.
• Be deltagarna skriva ner idéer om hur kvinnor kan utrusta sig 
själva och andra i sin kamp för sina rättigheter
• Diskutera varje idé; reflektera över hur Världsböndagen och 
kyrkornas kvinnoorganisationer kan hjälpa till.
• Låt gruppen komma överens om en idé som ni vill genomföra.
• Utarbeta en praktisk, tidsbegränsad handlingsplan i linje med 
VBD:s motto: ”Lär känna, be, agera.”

ÖVERALLT I VÄRLDEN exkluderas kvinnor i hemmet, på 
arbetet och också i kyrkan. Faktum är att om kvinnor kommer 
till sin rätt, blir deras förmåga dubbelt så stor.  Resultatet blir ett 
mer produktivt och gladare hem, en mer ansvarstagande kyrka, 
en aktiv kvinnogrupp och ett progressivt samhälle.

Frågan som måste besvaras överallt är: Har jag varit orättvis 
mot dig? Är familjen rättvis mot sina mödrar och döttrar? Är 
kyrkan rättvis mot sina kvinnliga medlemmar? Sitter kvinnor 
med i beslutsfattande positioner i kyrkan? Viktigast av allt, kän-
ner kvinnor till sina rättigheter? Hur påverkar kvinnors rättighe-
ter ekonomisk rättvisa?

Är samhället rättvist mot kvinnorna? Vi behöver inte bevisa 
att kvinnor kan influera och bli beslutsfattare. Överallt har kvin-
nor visat världen att de är ledare i sin egen kapacitet. Det är dags 
att kvinnor hävdar sin rättmätiga plats i skapelsen.    

4.

Ris. 
©: WDPIC
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Come To The Circle

tune:  "Wade in The Water"
Music adapted and Words by: Prima S. Formilleza

arranged:  James E. Green

Music: Public Domain 
Text: Copyright © Prima S. Formilleza

”Kom och berätta”

Kom                     och    be    -    rät   -  ta                   din                          hi  -   i       -     sto    -  ria.

Kom,                        sjung    om          värl            -               den      som         finns    in    -     om           dig. 

Kom                    hit      till       cir   -   keln,           där                        vän   -   ner          vä   -     än    -    tar

för    att     de    -    la,             de   -   la            liv                   med                  dig.                         dig.

Bearb: Karin Öhagen, Ragni Lantz

5.
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BIBELBERÄTTELSENS SOCIALA SAMMANHANG
Verserna skrevs i ett ekonomiskt sammanhang som var baserat 
på jordbruk. Marken har förberetts, grödan har planterats och 
vårdats, och man väntar på skörden. Om det är rikligt med regn, 
kommer plantorna att växa, frodas och bära frukt. Å andra si-
dan kommer vanskötsel, inklusive insektsangrepp, dåligt väder 
och andra olyckor – naturliga eller orsakade av människor – att 
utsätta grödan för fara och minska skörden eller kanske till och 
med omintetgöra den helt.

Eftersom platsen är stenig och kuperad kan förberedelsearbe-
tet och skötseln av plantorna vara mycket påfrestande och job-
big. Väderförhållandena (hetta, fukt eller kyla) gör arbetarnas 
situation ännu besvärligare (Matt 20:12).

Arbetet är säsongbetingat och intensivt. Druvskörden, till ex-
empel, måste ske vid rätt tidpunkt för att frukten ska vara som 
bäst och druvorna saftiga och söta. När skördetiden närmar sig, 
börjar vingårdsmästaren anställa folk. Arbetarna samlas vid tor-
get i hopp om att få arbete i vingårdarna. En del har troligen 
arbetat i vingården tidigare, men om skörden är god behövs det 
fler arbetare. Så de väntar vid torget i förhoppning om att denna 
dag få jobb och lite inkomst till familjens försörjning. Arbetarna 
anställs för en viss tidsperiod, de är inte permanent anställda.

PARALLELLER I FILIPPINERNA
I den filippinska provinsen Negros Occidental, där ekonomin är 
baserad på sockerproduktion, finns det arbetare som bor i enkla 
bostäder på plantagerna. Under lågsäsongen kupar och rensar 
de och utför annat arbete som har med skötseln av grödan att 
göra. De är de första som anställs under skördetiden. En viktig 
aspekt av detta är att kvinnor och barn är inkluderade. Ibland får 
en baby följa med till fältet.

Men när skördetiden är begränsad och intensiv, till exempel 
när det gäller sockerrör eller ris, rekryteras arbetare av agenter 
eller entreprenörer. Dessa hämtar ett stort antal män från någon 
annan plats för att jobba med skörden. Arbetarna måste lämna 
sina familjer i flera månader, så de begär vanligtvis en viss del 
av lönen i förskott för att familjen ska ha något att leva av.  För-
skotten betraktas som lån och ska betalas tillbaka med ränta. 
Efter skörden har räntan förstås slukat lönen och arbetarna har 
mycket lite med sig hem till familjen. Dessutom är lönerna långt 
under den nivå som behövs för ett drägligt liv. De räcker bara 
för en eller högst två personer. Med normalt sex personer i varje 
filippinsk familj förstår man att inkomsten inte räcker till. Den 
ekonomiska orättvisan är uppenbar.

SÅ FUNGERAR JORDBRUKSEKONOMIN:
1. Hög arbetslöshet både i städer och på landsbygd. I skri-

vande stund är 12 miljoner filippiner arbetslösa, flertalet inom 
jordbrukssektorn.

2. Säsongarbete. I en jordbruksekonomi  finns det arbete i 
samband med plantering och skörd. I en industriekonomi finns 
det jobb när det är ökad efterfrågan på gods och tjänster, till 
exempel före och efter jul.

3. Ackordarbete. Dagliga kontrakt – pakyaw – eller en över-
enskommelse om att man ska arbeta en viss tid för ett visst be-
lopp. Vanligtvis är kontrakten på fem månader för att man inte 
ska behöva anställa personen permanent.

4. Inget arbete, ingen lön. Man arbetar inte på helgen, så då 
får man inte heller lön. Ingen betald ledighet, sjukledighet eller 
hälsoförmåner.

Bibelstudium 2: Matt 20:1-16
”Har jag varit orättvis mot er?”

5. Ett risfält på en hektar inbringa 24 000 pesos (ca 43 000 kr) 
om året. Vatten är oumbärligt för risfälten. Bevattningssystem, 
regnreservoarer och brunnar är nödvändiga för en god skörd.

DET ÄR SKÖRDETID 
Skördetiden är en tid av välstånd. Det är en tid att glädjas. Det är 
därför vi firar tacksägelsegudstjänst i många av våra kyrkor och 
lägger jordbruksprodukter på altaret som ett tackoffer. 

En arbetare gläds inför möjligheten att få jobb. Arbetet är inte 
bara ett försörjningsmedel utan även ett bidrag till en rättvis 
ekonomi. Arbetet ger värdighet åt individen och samhället och 
borde vara en källa till social jämställdhet och ett värdigt liv 
med tillgång till mänskliga rättigheter. 

Men i bibelberättelsen använder Jesus markägarens genero-
sitet som ett tecken på hurdant Guds rike är. Han betalar lika 
mycket till alla arbetare fastän de arbetat olika länge. Varför får 
de som varit sysslolösa större delen av dagen samma lön som 
de som arbetat hela dagen? Vad fanns det för behov i Matteus 
samtid som fick Jesus att berätta en sådan här liknelse? Vad sä-
ger den oss i dag? Hur ser Guds rike ut i dag?

SAMTALSUNDERLAG 
Utgångspunkten: Guds ekonomiska rättvisa
Gud, skaparen, försåg skapelsen med material för ett produktivt 
liv (jord, hav, himmel, regn, sol, måne, luft). Tillgångarna är till 
för alla. Ingen är exkluderad. Gud gav människorna liv, styrka, 
intelligens, känslor och förstånd att begripa och använda Guds 
gåvor på bästa sätt.

I Bibeln får vi veta att varje stam i Israel fick ett landområde 
som sitt hem att leva av. Landet tillhörde alla. Det kunde inte 
säljas. Därför fanns det ett jubelår, då all mark måste återbördas 
till ursprungligt skick eller till den stam som den tillhörde från 
början. Ingen ägde marken. 

Dagens situation: pakyaw (ackordarbete)
Nånstans längs vägen förändrades situationen. Det finns de 
som äger stora landområden eller vingårdar, medan andra blir 
arbetare på heltid eller deltid. Bibeltexten lyfter upp läget i en 
jordbruksekonomi. I Filippinerna finns det många liknande situ-
ationer. Titta bara på de stora sockerrörs- och bananplantagerna! 
Det är gott om arbete under planterings- och skördetiden, men 
inget däremellan.

Tidigare fick arbetarna betalt varje dag för sitt dagsverke. Nu 
praktiserar landägarna pakyaw. Det är ett kontrakt mellan ar-
betaren och ägaren om att ett arbete ska avslutas inom en viss 
tid mot en viss ersättning. Landägaren föredrar denna metod, 
eftersom den får arbetaren att jobba snabbare, med minimal 
övervakning. Även arbetarna föredrar detta kontrakt, eftersom 
de kan sätta sina egna arbetstider. Men de har ingen fast anställ-
ning och frågan vad som är en rättvis ersättning är en utmaning.

Traditionell filippinsk kultur: dagyaw
I ett samhälle där många människor har egna risfält hjälps gran-
nar åt med planteringen. Processen kallas dagyaw, och arbetet 
är intensivt, eftersom planterandet måste bli färdigt på en dag. 
Grannarna får bara mat, inga pengar för sitt arbete, men risskör-
den delas av alla som deltog i planterandet. Tillvägagångssättet 
fortsätter tills alla fält planterats eller skördats.  Dagyaw är ett 
bra sätt att bygga och underhålla en gemenskap, ett bevis på 
omsorg om varandra. (I Finland finns en liknande sed, talko.)

6.
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Är jag orättvis mot er? Guds krav på rättvisa!
En rapport från den engelska biståndsorganisationen Oxfam 
2015 konstaterade att 1% av världens befolkning äger 99% av 
världens tillgångar. 

I Filippinerna äger 20% av befolkningen 80% av nationens 
tillgångar. För att övervinna och minska gapet mellan de som 
har och de som saknar måste vi så frön av rättvisa, så att vi alla 
får del av skörden.

7.

Gruppsamtal:
Samtala i små grupper om hur kyrkor, och i synnerhet kvinnor, 
kan så och vårda frön av ekonomisk rättvisa, som innebär mat, 
utbildning och bättre levnadsförhållanden för alla.

Be varje grupp att komma med minst ett konkret förslag som 
presenteras för alla. Diskutera förslagen och försök enas om ett 
eller flera som kan omsättas i handling av er lokalt för att stödja 
den fortsatta kampen för rättvisa för hela Guds skapelse.

Beställningslista, se sista sidan!

Världsböndagens historia
1887 börjar Mary Ellen James, USA, ordförande i Presbyteri-
anska kvinnoförbundet, samla kvinnor till förbön för immig-
ranter från Europa. Initiativet växer till en nationell, ekumenisk 
böndag. På 1920-talet börjar kvinnorna i Nordamerika sprida 
böndagsidén även till kvinnor i missionsländerna. 
1931 firas Världsböndagen ffg i Sverige, i S:t Peters Metodist-
kyrka i Stockholm, på initiativ av missionären Maja Johansson. 
Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté får programansvaret.
1959 bildas Sverige Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, genom att 
Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté går samman med den 
år 1935 bildade Kristna Kvinnors Samarbetskommitté. SEK tar 
över ansvaret för Världsböndagen.
1968 bildas Internationella Böndagskommittén vid en konfe-
rens i Stockholm. Den består av representanter för nationella 
böndagskommittér i hela världen, är ansvarig för Böndagens 
allmänna organisation och kallar till överläggningar vart femte 
år, då beslut fattas om teman och vilka länder som ska ansvara 
för programmet. Mellan konferenserna sköts löpande ärenden 
av en exekutivkommitté med representanter från varje region. 
Kontoret finns i USA, i staden New York. 
1980 är drygt 150 nationella böndagskommittéer anslutna till 
Internationella Böndagskommittén.

1982 antas den nuvarande böndagssymbolen. Den 
föreställer fyra stiliserade gestalter som knäböjer i 
fyra väderstreck och tillsammans bildar ett kors. Ringen som 
förenar dem kan tolkas som en jordglob. Symbolen är framta-
gen av kvinnor på Irland.
1984 ansvarar Sverige för programmet som har temat ”Levande 
vatten från Kristus, vårt hopp” (Joh 7:37-39)
1987 uppmärksammas Världsböndagens 100-årsjubileum i mer 
än 170 länder med gudstjänster på mer än 1 000 språk.
2011 firar Världsböndagen i Sverige 80 år med högtidsguds-
tjänst och kvinnofrukost i S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm.
2012 samlas Internationella Böndagskommittén i New York för 
att planera böndagarna 2015-20 och för att välkomna Rosangela 
Oliveira som ny direktor efter Eileen King.
2014 samlas 90 kvinnor från 33 länder till Europakonferens i 
Salzburg, Österrike. Tema: ”Lära av varandra – leva tillsam-
mans.”
2017 hålls nästa internationella konferens, i Iguaçu, Brasilien. 
Temat är ”Seeking wisdom to care for God’s creation” (”Sök 
visdom att vårda Guds skapelse”). Då kommer teman och pro-
gramländer för 2021-25 att fastställas och en ny exekutivkom-
mitté att utses.
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Förslag till Kollekttal Hälsning från en stipendiat
”Jag heter Nida Zareen. Jag är farmaceut. Under min utbild-
ning hade jag lyckan få finansiell hjälp från er genom Svenska 
Alliansmissionen och för det är jag mycket tacksam.

Livet är svårt i Pakistan, där familjeinkomsten är låg och 
barnfamiljer kämpar med ständigt ökande utgifter. Båda mina 
föräldrar arbetade hårt för att jag och mina tre syskon skulle få 
gå i bra skolor. Jag tackar Gud och mina föräldrar för att jag 
fick gå en bra utbildning i kristna skolor i ett muslimskt land. 

När jag hade slutat college blev jag antagen vid farmakolog-
utbildningen i Islamabad. Det var både en glädje och en börda 
för min familj, för förutom de höga skolavgifterna måste jag 
betala för inackordering. Stipendiet från er gjorde kostnaden 
lite mindre. Efter min examen från farmakologskolan fick jag 
jobb på ett kristet sjukhus i Qalandarabad.

Jag är mycket tacksam för ert stöd och hoppas att Gud väl-
signar er så att ni kan fortsätta att hjälpa andra som ni hjälpt 
mig.”

Kollekten skickas in före 1 april 2017 till pg 40 47 22-1 (Sve-
riges ekumeniska kvinnoråd/VBD).

KOLLEKTEN SOM VI strax ska ta upp går som vanligt i 
huvudsak till utbildningsstipendier för kvinnor i fattiga länder. 
Sedan vår svenska stipendieverksamhet startade för drygt 50 år 
sedan har mer än 3 000 kvinnor i utvecklingsländerna fått hjälp 
att förverkliga en bättre framtid för sig själva, sina familjer, sina 
kyrkor och samhället i stort.

I samarbete med svenska samfund, stift och missionsor-
ganisationer kunde Världsböndagskommittén inom Sveriges 
ekumeniska kvinnoråd förra året stötta 71 kvinnor i 15 länder: 
Brasilien, Demokratiska republiken Kongo-Kinshasa, Ecuador, 
Indien, Israel/Palestina, Liberia, Malawi, Moçambique, Nica-
ragua, Pakistan, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Thailand och 
Zimbabwe. Den katolska hjälporganisationen Caritas fick ett 
bidrag på 25 000 kr till ett projekt för barn och ungdomar med 
funktionshinder i 2016 års programland, Kuba. Totalt fördela-
des drygt 190 000 kronor. 

Behoven är dock mycket större – fjolårets totala ansöknings-
belopp var nästan dubbelt så mycket som vi hade möjlighet att 
dela ut! – och vi vädjar därför om en generös gåva. 

Må Gud välsigna varje gåva, varje givare och varje mottaga-
re!

Världsböndagskommittén

Kontakt: 
Världsböndagen delar expedition med Sveriges eku-
meniska kvinnoråd (SEK). 
Adress: Världsböndagen, 
Box 14038, 167 14 Bromma 
SEK:s generalsekreterare Ewa Lindqvist Hotz ombe-
sörjer utskick och nås på telefon 08-453 6804, e-post: 
sek@ekuc.se
Böndagskommitténs ledamöter kan nås via e-post: 
Ragni Lantz, ordf, ragni.lantz@gmail.com

Solveig Eriksson, solveig1eriksson@gmail.com
Christina Hallonsten, christinahallonsten@gmail.com
Inger Jonasson, i.jonasson46@gmail.com
Vianka Khamis Jenan, viakha@hotmail.com 
Birgitta Lundqvist, birgitta.lundqvist@crossmail.se
Gunilla Olausson, gunilla.olausson@fralsningsarmen.
se
Marita Wahlström, marita.wahlstrom@telia.com
Karin Öhagen, karin ohagen@gmail.com

BESTÄLLNINGSLISTA
Porto + 10 kr i administrationsavgift tillkommer på alla försändelser. 
Betalning görs efter leverans.
Allt material utom CD-n, pg-blanketten och broscher kan laddas ner gratis från vår hemsida: www.sek-vbd.se.

________ st CD med bildband från Filippinerna (PowerPoint-presentation) à 30 kr

________ st affischer à 5 kr

________ st ytterligare gudstjänstprogram à 5 kr

________ st böndagsbroscher i vitmetall à 30 kr

________ st böndagsbroscher i gulmetall à 30 kr

________ st böndagsbroschyrer (endast porto och admininistrationsavgift)

Beställare:

Adress:  

tel:                                     e-post:

Skickas till Världsböndagen, SEK, Box 14038, 167 14 Bromma senast 15 februari. Beställning kan också göras via 
e-post: sek@ekuc.se  


