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”Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti”…. Est.4:14
Yli 100 Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) jäsentä 22 maasta ja
kaikista kristillisistä suuntauksista kokoontui yhteiseen rukoukseen, keskusteluun ja jakamaan
ajatuksiaan yhteisöllisyyden ja pyhiinvaelluksen hengessä. X Yleiskokous pidettiin Pyhän
Nikolaoksen ortodoksisessa luostarissa Serbian Soko Gradissa. Lämpimin ajatuksin kiitämme
paikallisia naisia, jotka toivottivat meidät osallistujat tervetulleiksi sekä luostaria erittäin
vieraanvaraisesta isännyydestä sekä erinomaisista puitteista pitää kokousta.
Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti (Est.4:14) oli valittu kokouksemme teemaksi.
Rukouksellisessa hengessä keskustelimme siitä, mitä juuri nyt tarkoittaa se, että naisina puhumme
niistä aiheista, joita itse kukin kohtaa omien kirkkojensa todellisuudessa.
Haluamme puhua:
-

naisten vähäisestä näkyvyydestä kirkoissamme
naisten sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen voimaantumisen merkityksestä
naisiin kohdistuvasta väkivallasta, raiskauksista, kaltoinkohtelusta ja kidutuksesta
ekumeenisen ja uskontojen välisen dialogin tärkeydestä
jokaisen ihmisen, mutta erityisesti maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden
ihmisoikeuksista
populistista propagandaa vastaan sekä
naisten roolista rauhan rakentajina.

Haluamme tukea niitä naisia, jotka pyrkivät tulemaan arvostetuiksi ja saamaan osallistumiselleen
merkitystä kirkkojemme arjessa.
Jatkamme sellaisten projektien kehittämistä ja tukemista, mitkä vaikuttavat naisten sosiaalista,
poliittista ja taloudellista tilannetta vahvistavasti.
Vuonna 2018 täyttyy 20 vuotta Kirkkojen Maailmanneuvoston ensimmäisestä naisiin
kohdistuneesta solidaarisuus -vuosikymmenestä (Ecumenical Decade in Solidarity with Women –
Suomessa Ekumeeninen vuosikymmen – Kirkot naisten tueksi). Olemme pahoillamme siitä, että
vielä edelleen joudumme kiinnittämään huomiota ohjelman alkuperäisiin tavoitteisiin ja
kehottamaan kaikkia kirkkoja uudelleen sitoutumaan kyseisiin tavoitteisiin. Hallituksen
vahvistamalle Istanbulin sopimukselle (Istanbul Convention) haluamme tukea sekä tukea
Thursdays in Black ja White Ribbon kampanjoille, mitkä molemmat vaativat loppua naisiin
kohdistuneelle väkivallalle.
Kuljemme kaikkien kristittyjen ja kaikkien uskontojen naisten rinnalla matkalla kohti tasa-arvoa ja
iloitsemme jäsenyydestämme sukupuolten tasa-arvoa korostavassa Side by Side-liikkeessä.

Haastamme nykyiset eurooppalaiset ja kansalliset lait ja politiikat jotka olemassaolollaan saattavat
naiset sellaisiin tilanteisiin, joissa he elämästä selviytyäkseen menettävät ihmisarvonsa. Toimimme
solidaarisina niitä naisia kohtaan, jotka ovat ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien armoilla.
Tarjoamme naisille kentän, missä he voivat jakaa tietoa, lisätä tietoisuutta ja kehittää informoituja
ajatuksia niistä kysymyksistä, mitkä ovat ajankohtaisia tämän ajan naisille.
Halumme on toimia rauhan ja sovinnon ääninä kirkoissamme, yhteisöissämme sekä maailmassa
yleensä.
Olemme olleet yhteisellä pyhiinvaelluksella ja luoneet tilaa hengellisyytemme kokemiseen ja
jakamiseen. Yhteisen tapahtuman uudistamina johdattakoon Jumala meitä tiellämme ilolla ja
rauhassa Kristuksen maanpäällisen rakkauden merkkeinä.
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