”Alla deltagare hade samma mål
– att prata om
kvinnors situation i kyrkan”
Efter att ha deltagit ledarskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig 2016 kände
två kvinnor sig så inspirerade att de ville anordna en egen utbildning – för sitt
eget sammanhang. Syftet var inte bara att fördjupa sig i frågor som rör mänskliga
rättigheter utan även att diskutera och medvetandegöra kvinnors engagemang,
delaktighet och makt i församlingar samt att ge inspiration till kvinnor att vilja
och våga utvecklas som ledare.

A

lla deltagare hade samma mål – att prata om

kvinnors situation i kyrkan och på vilket sätt vi kan utvecklas. Med rätt resurser. Det är frågor som man inte pratar om så mycket i vanliga fall, berättar Josefin Chamoun,
som är tillförordnad ordförande för Syrianska kvinnoförbundet i Sverige och en av de som var med och anordnade konferensen.
Enligt henne finns det ett stort behov av att diskutera dessa frågor
bland kvinnor inom den syrisk-ortodoxa gruppen. Josefin menar vidare att de utmaningarna som kvinnor står inför tar sig uttryck på olika Josefin Chamoun
sätt: Det kan handla om balansen mellan olika normer som råder i hemmet och i samhället. Det
kan beröra de krav och förväntningar som kommer när de ska kombinera jobb, barn och hushåll. För vissa handlar det om en känsla av utanförskap – trots att man varit bosatt i Sverige länge.
– Det behövs också mer kunskaper och kompetens inom olika områden som rör kvinnors livssituation, säger Josefin.

och viktiga kunskaper fick också de tjugofem deltagarna under konferensen. Benjamin Atas, som är ärkebiskop i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, höll ett anförande om kvinnors roll ur ett teologiskt perspektiv, där han hänvisade till flera bibliska texter som framhäver
kvinnors betydelse och värde.
Människorättsjuristen Hanna Gerdes höll en introduktion till mänskliga rättigheter där hon
bland annat diskuterade på ämnets komplexitet när rättigheter ibland krockar med varandra, och
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”Syrianska kvinnoförbundet kommer att jobba vidare
för jämställdhet och ledarskap. Med en hand kan man
inte klappa, det behövs två händer för att skapa ljud.”

de olika gränsdragningar som behöver göras.
Konferens innehöll också ett seminarium kring härskartekniker
– med journalisten Rebecka Bohlin – där deltagarna själva fick
arbeta fram olika strategier för hur härskartekniker kan hanteras
och hur de kan jobba för förändring. Kvinnorna visade ett stort
engagemang som tog sig uttryck i intensiva diskussioner och intressanta reflektioner.

josefin berättar att deltagarna var väldigt nöjda med konferensen och önskar att fördjupa sig inom ämnena ännu mer.
– De tyckte att det var alldeles för kort tid. Därför planerar vi ett
ytterligare tillfälle. Vi har inga stora resurser men vi är på gång.
Hon själv är engagerad i frågor som rör kvinnors rättigheter eftersom hon tror på vikten av utveckling.
– Det finns väldigt mycket som vi kan lära oss – våra rättigheter och skyldigheter. De påverkar oss i alla möjliga situationer, i
hemmet, i kyrkan och på arbetet. Kunskap är makt. Hon tänker
tillbaka till tiden då hon undervisade i samhällsorientering. Där
träffades människor från olika kulturer med vitt skilda perspektiv.
– Mycket av det som diskuterades gick jag också igenom när jag
kom till Sverige.
– Syrianska kvinnoförbundet kommer att jobba vidare för jämställdhet och ledarskap. Med en hand kan man inte klappa, det
behövs två händer för att skapa ljud. Alla måste hjälpas åt för att
åstadkomma förändring!
Jana Jakob
Projektkoordinator SST
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