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Vad handlar din bok om?
– Mina tankar om att vara både frikyrkopastor och feminist. 
Jag skriver om min relation till Bibeln, att religion ofta kopplas 
ihop med våld, om sex och sexualitet, skam, hopp och att tro 
är politiskt. Jag försöker ge en ärlig men rättvis bild av kristen 
tro från mitt håll, och varför begreppen kristen och feminist 
ibland passar klockrent ihop samtidigt som de också skaver på 
olika sätt. 

Varför var det viktigt för dig att skriva om det?
– Jag har saknat att höra fler kristna ledare vända och vrida på 
den här typen av frågor offentligt. På många sätt skriver jag nog 
för mig själv som tonåring, det jag hade behövt läsa och höra. 

Du skriver ”Att vara troende och feminist är det mest själv-
klara i mitt liv, samtidigt som det är mitt största skav”, vad 
menar du med det?
– För mig personligen är det min uppväxt i kyrkan som har väckt 
det engagemang för rättvisefrågor som gör att jag idag särskilt 
engagerar mig i feministiska frågor och hbtq-frågor. Samtidigt 
är kyrkan inte alltid en särskilt snäll aktör när det handlar om 

just detta. Jag tar avstamp i kyrkans kärleksbudskap, det är där 
jag hämtar kraft, samtidigt som jag ibland också kämpar emot 
vissa rörelser och strukturer inom kyrkan. 

Vem hoppas du ska läsa boken?
– Jag hoppas först och främst att den person som känner sig 
osäker på om den verkligen får plats i kyrkan ska läsa min bok. 
Därför blir jag så glad när jag får meddelanden från någon som 
har blivit stärkt av det jag skriver. Som när unga tjejer eller 
hbtq-personer berättar att de känner sig tryggare i sin tro och 
identitet av det jag skriver, det är så fint att det jag skriver kan 
få göra skillnad.

Hur var det att skriva en bok?
– Svårt, roligt och utmanande. Det är väldigt lyxigt att få sitta 
ner och försöka samla sina tankar eftersom det innebär att själv 
behöva tänka igenom, vända och vrida på tankar, åsikter och 
tro. Jag är väldigt glad att vara klar eftersom det var en krävande 
process, men i hemlighet längtar jag redan efter att skriva mer.

LINA MATTEBO

hallå där
Esther Kazen
som släppte boken Feministpastorns tro och tvivel  
i samma veva som hon slutade som SEK:s  
generalsekreterare.
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