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Nordiskt Forum samlade omkring 20 000 
personer i Malmö 12–15 juni. En upp-
sjö av parallella seminarier av och med 
namnkunniga kvinnor inbjöd till nya er-
farenheter, kunskap och engagemang.

Andrum behövdes! I andaktsrummet 
”Mirjam” fanns SEK och Kvinnor i 
Svenska kyrkan tillhands med lugn och 
ro, en kopp kaffe, möjlighet till samtal. 
Många tankar och existentiella frågor 
rörs upp under dessa intensiva dagar, 
och det känns tryggt att finna trons re-
presentanter på plats. 

”Källor till liv”, en nordisk ekumenisk 
kvinnogudstjänst, ägde rum i S:t Johan-
nes kyrka med medverkan av nordiska 
biskopar, präster, pastorer och lekkvin-
nor. Predikade gjorde Helen Friberg, 
Equmeniakyrkan. Nordisk Ekumenisk 
Kvinnokommitté, Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd och Svenska kyrkan arrang-
erade intressanta seminarier till exempel 
om feministteologi, om Visioner för 
framtiden – erfarenheter från historien, 
Kvinnor och ledarskap, med mera. 

Operation 1325 framträdde tillsammans 
med bland andra nordiska kollegerna 

Forum 1325 Norway, 1325 Network 
Finland och IKFF Denmark, i flera se-
minarier om Kvinnor, fred och säkerhet. 
I panelen medverkade bland andra Maj 
Britt Theorin, Sverige, Marianne Laxén, 
IKFF Finland, Mariann Murvoll från 
norska utrikesdepartementet, Lis Garval 
minister i genderfrågor, Danmark.  Man 
presenterade en översikt av hur långt 
man hunnit med sina nationella hand-
lingsplaner och insåg att det fanns mer 
att göra. Kvinnor måste ha ekonomiska 
möjligheter att delta fullt ut i arbetet, 
jämlikhet bör inkluderas i budgeten. 
Om planerna inte är bra för kvinnor är 
de inte bra, och nationella handlingspla-
nerna förblir bara papper. Det nödvän-
diga fredsarbetet bör ske innan konflik-
ter bryter ut. Kvinnor ses vanligen och 
nästan enbart som offer, men männen 
måste lämna plats åt kvinnor vid för-
handlingsborden. Det handlar inte om 
gender, det handlar om nationers säker-
het. Vem planerar vapenförsäljningen?  

Cynthia Enloe, professor i politik från 
USA, medverkade i flera intressanta se-
minarier om fredsfrågor och militarism. 
Patriarkatet upprätthåller militarismen, 
menar Enloe, militarism finns som sköld 

och skydd mot rädsla. Den bygger på 
våld och kontroll, och inger en falsk 
känsla av trygghet, ett väpnat försvar 
framstår som något att lita på. Militären 
gör något konkret, den bygger ett försvar 
som är lätt att se, lätt att ta till sig. Så 
starkt lyser de blå dunsterna att många är 
alltför redo att, trots misslyckande efter 
misslyckande tills hela länder ligger i rui-
ner, ändå fortsätta att tro på vapenmakt. 

Cynthia Enloe framhåller att fredsrö-
relsen bör visa på ickemilitära lösningar, 
synliggöra alla fredliga metoder och stra-
tegier som finns att hantera konflikter. 
Viktigt är att börja tidigt! Fascistiska idé-
er uppkommer och sprids där otrygghet 
råder, och fiendebilder tillåts härja fritt. 
I dagens Europa ökar fascistiska grupper, 
även i Sverige råkar vi ut för att den ena 
eller andra gruppen utmålas som ”fien-
der”. Men, säger Cynthis Enloe, vi måste 
visa att det finns andra sätt att vara män-
niska, och ha visioner om ett annat sam-
hälle, där vänskap och förtroende utgör 
grunden. 
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Biskopspanelen som deltog i ett samtal under konferensen. läs mer om biskoparnas 
deltagande i konferensen i nästa nummer av elsA.

Diana eliason och Annika Damirjian 
deltog stolt i tåget genom malmö under 
konferensens sista kväll. 
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