
svenska kyrkan internationellt arbete
postadress: 751 70 Uppsala 
telefon: 018-16 96 00 
e-post: info@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se
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”Det värsta är att jag blev berövad 
min barndom.”

Ahayla Navak, Cuttack i Indien

Omslagsfoto: Kvinnorna på bilden kommer från slumområdet Purighat 
Samal Sahi och håller på ett fackligt möte upp sina medlemskort.  
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan är övertygad om att varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet. 

Det internationella arbetet är en del av kyrkans identitet och uppdraget att vara en del av en världsvid gemenskap.

Arbete drivs inom fem prioriterade områden: tro och lärande, fred och försoning, hållbar försörjning, genusrättvisa och 
jämställdhet, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Även demokratiskt utrymme och mänskliga 
rättigheter ska genomsyra arbetet.

I KORTHET



GENUSRÄTTVISA OCH  
JÄMSTÄLLDHET

SÅ ARBETAR SVENSKA KYRKAN  INTERNATIONELLT
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lutheran world service india trust (lwsit) är 
Svenska kyrkans samarbetspartner, som 2013 startade 
en särskild satsning på kvinnor i staden Cuttack i Indien.  
Genom att hjälpa utsatta kvinnor att organisera sig har 
frågor som rör deras försörjning och sociala liv kunnat 
lyftas. Alkoholism och våld inom familjen hanteras som 
en följd exempelvis mer öppet. 

Det har också bildats en fackförening för de kvinnliga 
hushållsarbetarna, vilket tidigare sågs om något helt 
otänkbart. Barnarbete och sexuella övergrepp tillhör 
vardagen för denna utsatta grupp som saknat röst.

– Det värsta är att jag blev berövad min barndom.  
Jag fick ingen utbildning, fick aldrig leka. Det tycker jag 
känns värst, berättade Ahayla Nayak när personal från 
Svenska kyrkan var på ett studiebesök i januari 2016.

Hennes uppväxt är en berättelse fylld av lidande.  
Men också en historia om hur det går att åstadkomma 
förändring och skapa framtidstro. Ahayla Navak 

tvingades själv börja jobba som hushållerska redan som 
10-åring. Hennes pappa dog tidigt och mamman hade 
inte råd att betala skolgången. Under fem år tvingades 
Ahayla Navak arbeta och bo hos en familj där hon 
upplevde ständiga kränkningar och levde i konstant 
rädsla för att förlora arbetet. 

När Ahayla Navak fyllde 15 år började hon istället 
pendla till sitt arbete. Lönen låg då fortfarande kvar på 
de cirka 30 kronor i månaden som Ahayla Navak hade 
tjänat som 10 åring. Precis som övriga kvinnor i samma 
situation riskerade hon att få sparken om hon stannade 
hemma sjuk och semester existerade inte. Dessutom var 
hon konstant rädd att myndigheterna skulle riva deras 
hem i slummen.

– Jag vet hur det är att leva så. Därför brinner jag för 
att hjälpa andra, berättade hon när Svenska kyrkan var 
på besök. 

Barnarbetaren som blev  
fackföreningsledare
Ahayla Nayak är en av många kvinnor i Indien som berövats sin barndom, som vuxit upp med kränkningar 
och våld utan möjlighet till utbildning. Idag lever hon i slummen, men är ändå hoppfull. Genom en 
satsning som Svenska kyrkan stödjer kan kvinnorna i området organisera sig för en bättre framtid.

Ahayla Navak, som bor i slum-
området Gopabandhu Sahii , 
har genom en satsning som 
Svenska kyrkan stödjer blivit en 
erkänd fackledare som kämpar 
för kvinnors rättigheter i Indien.
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Svenska kyrkan ifrågasätter orättvisor mellan könen 
och arbetar för att män och kvinnor ska ha samma 
möjligheter att göra sina röster hörda som ledare 
inom kyrka och samhälle. Genom att också lyfta 
begreppet genusrättvisa tar Svenska kyrkan tydligt 
ställning mot orättvisor på grund av sexuell läggning 
eller könsidentitet. Dialogen ska vara modig, ärlig 
och öppen. Både frimodighet och ödmjukhet 
behöver genomsyra arbetet.

Teologiskt har ställningstagandet sin grund i tron 
på att varje människa är älskad av Gud och har 
samma värde och rätt.  För kyrkan handlar jäm-
ställdhet och genusrättvisa om att värna individen, 
förhindra personligt lidande och arbeta mot kränk-
ningar av mänskliga rättigheter. Det handlar också 
om att minska fattigdom, förbättra hälsa och skapa 
ekonomisk tillväxt. Globalt sett bidrar bristen på 
jämställdhet nämligen till att förvärra fattigdom, 
hunger och en situation med låg utbildningsnivå i 
många länder.

Svenska kyrkan arbetar aktivt mot könsstymp-
ning och tvångsäktenskap samt för varje människas 
rätt att bestämma över sin egen kropp. Tillgång till 
god mödrahälsovård är en viktig del att lyfta i det 
internationella arbetet liksom behovet av kvinnliga 
religiösa ledare som förebilder.  Insatser för att öka 

kvinnors möjlighet till deltagande i samhället i stort 
är också väsentligt för att åstadkomma förändring 
och en positiv utveckling.

Jämställdhet och genusrättvisa ingår som en 
genomgående del i både det långsiktiga utvecklings-
arbetet och det humanitära arbetet. Genom att ta 
initiativ i både religiösa och sekulära sammanhang 
har vi en unik möjlighet att mobilisera kraft för 
positiv förändring världen över. 

Påverkansarbete sker gentemot beslutsfattare  
inom Sverige, EU och FN samt globalt i diskussioner 
med religiösa ledare i geografiska områden där 
kvinnoförtryck ibland sanktioneras av kyrkor och/
eller stater. Svenska kyrkan upplever att det i dessa 
sammanhang ofta är en styrka att kunna agera som 
just kyrka, exempelvis i de teologiska diskussioner 
som kan leda till positiv förändring av diskrimine-
rande synsätt. 

Svenska kyrkan utmanar teologi som motverkar 
genusrättvisa och jämställdhet och tar tydligt 
ställning för mångfald gällande sexuell läggning. 

Tro är inte något statiskt utan behöver formuleras 
i dialog med samtiden. Svenska kyrkan vill här ta ett 
ledarskap och visa att teologi kan vara en positiv 
kraft för genusrättvisa och jämställdhet, med utgångs-
punkt i tron på varje människas värde och rätt. n

Genusrättvisa och jämställdhet

Idag är Ahayla 38 år, gift och har två söner som är  
14 och 19 år. De studerar båda i statlig skola. Gång på 
gång återkommer hon till vikten av utbildning som en 
väg ut ur fattigdom. 

Sedan något år tillbaka är Ahayla Navak också stolt 
ledare för hushållsarbetarnas fackförening. När hon 
valdes var hon redan en känd person i sitt område för sitt 
engagemang. Hon har bland annat lyckats driva igenom 
att en lokal pub fick stänga sedan fylleriet i förlängningen 
bidragit till kvinnomisshandel. Hon har också kämpat 
hårt för att alla barn i området ska få gå i skola.

Som facklig ledare basar Ahayla Navak över två 
representanter från varje slumområde, 47 stycken 
handlade det om i januari 2016. Så till de fackliga 
mötena bjuder hon in nästan 100 personer varje gång. 
Antalet medlemmar totalt är cirka 1 000 stycken. Når 
organisationen 1500 medlemmar blir den formellt 
erkänd av kvinnornas statliga arbetsorganisation och 
kan skriva avtal som ger alla hushållsarbetare tillgång till 
bland annat minimilön och hälsoförsäkring.

10-åringen som tvingades sluta i skolan har gjort en 
lång resa och en stor insats för kvinnors rättigheter. n

”Därför brinner jag för att hjälpa andra.”
 Ahayla Navak


