
Legenden om Lucia - om alla flickors rätt till ett värdigt liv 

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en 

flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. 

Hon ska kunna skriva sin egen historia.  

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig 

redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr 

och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle 

hennes kyskhet bestå.  

  Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom 

hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak 

säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer. 

Flickors situation idag 

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. 

Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp 

mot flickor. Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort.  

  Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras 

möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i 

många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, 

ingen rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa. 

 

Act Svenska kyrkan gör skillnad 

Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har 

stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka kränkande normer och 

diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och 

barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället.  

  Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar 

om utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda barnäktenskap och projekt 

för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och 

sexualitet och stå upp för alla människors lika värde.  

 

Legenden om Lucia ger hopp  
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin värdighet som gjort att vi idag firar henne 

med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. Legenden om Lucia kan 

ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kroppar och 

kunna göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta 

makten över sina egna liv.  

 

Text: Susanna Olivin 

 

Fakta om julinsamlingen  
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de 
är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett 
värdigt liv.  

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och 
kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid 
första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna 
påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att 
bestämma över sin egen kropp. 
 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack! 
svenskakyrkan.se/act 


