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Förslag till Verksamhetsplan 2015-2016 
 
 

”Tvätta varandras fötter” – Tjäna utan att utplåna sig själv 

 
Temat för Världsböndagen 2015, ”Jesus sa: Förstår ni vad jag har gjort med er?”, skrivet av kvinnor i 
Bahamas, kommer att prägla verksamheten under året, framför allt under årsmötet.  
 
Den övergripande målsättningen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är bland annat att: genom 
utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor, synliggöra 
kvinno- och genusperspektiv i det kyrkliga och ekumeniska arbetet i Sverige, främja de lokala 
ekumeniska kvinnorådens verksamhet, anordna gemensamma överläggningar med andra 
organisationer eller grupper i frågor där samarbete är viktigt, ta upp till behandling såväl religiösa 
som samhälleliga och internationella frågor och vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen, 
samt att delta i det ekumeniska kvinnoarbetet på nordisk, europeisk och internationell nivå. 
 
SEK:s målsättning kommer att ta sig följande konkreta uttryck under verksamhetsåret: 
 
 

Vi lär av varandra - Organisationsutveckling (Elsa) 
Vi vill tydliggöra SEK:s identitet och roll som ekumenisk kvinnorörelse och förstärka det ekumeniska 
arbetet. För att uppnå det vill SEK arbeta målmedvetet med att göra kristna kvinnor medvetna om att 
SEK finns och om möjligheten att vara medlem i SEK.  
 
SEK vill 

 Utveckla vår roll som forum för kristna kvinnoorganisationer och hitta fler konkreta 
samarbetsmöjligheter med våra medlemsorganisationer, bland annat kalla till gemensamma 
överläggningar och initiera samarbetsprojekt. 

 Fortsätta utveckla och förbättra medlemstidningen ELSA. Tidningens fokus är, som tidigare, 
kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.  

 Fortsätta utveckla SEK:s hemsida och Facebook-sida.  

 Uppmärksamma att SEK funnits i 80 år genom ett jubileumsnummer av tidningen ELSA med 
intervjuer av kvinnor från varje årtionde, firande under årsmötet etc. Historiska tillbaka 
blickar; vad lär oss historien om framtiden?  

 Genomföra ett övernattningssammanträde med SEK:s styrelse för att möjliggöra en 
fördjupning av samtalet kring ideologiska och strategiska frågor inom organisationen. Hos 
Birgittasystrarna på Djursholm 8-10 november.  

 Fortsätta stärka relationen och kommunikationen mellan riksorganisationen och 
medlemsorganisationerna genom att varje styrelseledamot är kontaktperson för en 
organisation och/eller ett lokalt råd. 

 Anordna en träff för ordförandena för SEK:s medlemsorganisationer, eller annan lämplig 
person från organisationen i anslutning till årsmötet för gemensamma överläggningar. Vid 
det tillfället bjuds Gertrud Åström in för att samtala om jämställdhetsfrågor, som en 
uppföljning av Nordiskt forum i Malmö, 2014. 

 Arrangera en årskonferens i Göteborg 17-19 april tillsammans med två 
medlemsorganisationer: Forum för prästvigda kvinnor och Kristen & kvinna. 

 Sträva efter att etablera samarbete med nya medlemsorganisationer och uppmuntra 
böndagsgrupper och andra kvinnogrupper att bli lokala råd inom SEK.  
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Halva himlen är vår – Ledarskapsfrågor (Priscilla) 
Priscilla syftar till att ge kvinnor ökad kompetens till arbete med ledaruppgifter i kyrkliga och andra 
organisationer, så att kvinnors arbete och erfarenheter syns och märks där de utövas. I det arbetet 
samarbetar SEK bland annat med studieförbund och folkhögskolor. 
 
SEK vill 

 Fortsätta att driva frågor om jämställdhet och kvinnors deltagande i kyrka och samhälle i 
samarbete med Sveriges kristna råd, i den gemensamma jämställdhetsarbetsgruppen som 
återupptar sitt arbete under 2015. 

 Delta och medverka i Svenska missionsrådets arbetsgrupp för jämställdhet och teologi, som 
under sina medlemsdagar i januari 2015 arrangerar en workshop om jämställdhet. 

 Arrangera två seminarier om ”Psalmer i 2000-talet med genusperspektiv”, ett i Stockholm i 
januari och ett i Lund i mars. Båda seminarierna sker i samarbete med det lokala rådet. 

 Fortsätta det internationella samarbetet med NEKK (Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté), 
EFECW (Ecumenical Forum of European Christian Women), m fl. 

 Intensifiera kontakterna med de lokala råden och uppmuntra och stödja dem i det lokala 
ekumeniska kvinnoarbetet. 

 
 

Vi arbetar för fred och rättvisa - Fredsbygge och konfliktlösning (Rebella) 
SEK vill erbjuda kvinnor i det ekumeniska nätverket att engagera sig i arbetet för fred och ickevåld. 
SEK vill fortsatt stärka SEK:s medlemsorganisationer och lokala organisationer för ett ökat intresset 
för att skapa en fredskultur. SEK är sedan 2003 en av organisationerna i Operation 1325 som vill 
förverkliga FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet genom information, 
politisk påverkan och utbildning både i Sverige och internationellt.  
 
En feministisk utrikespolitik handlar om att vidga metoder och analysen av problemen och öka sätten 
att möta dem med människan i centrum. I december 2014 bjöd utrikesministern in det civila 
samhällets aktörer, däribland SEK, till ett samtal om en feministisk utrikespolitik som ska föras ut till 
ett bredare samråd i Sverige.  27 juni 2015 är det 100 år sedan kvinnor från olika organisationer, 
kyrkor och samfund i Sverige organiserade 343 möten för en svensk resolution mot krigets vansinne 
och ohygglighet byggd på Haagresolutionen.  Haagresolutionen antogs i april 1915 av 1200 kvinnor 
från 12 länder som samlats i Haag för att protestera mot första världskriget.   
 
SEK vill 

 Fortsätta samarbetet kring Sveriges Kristna Råds fredsarbete.  

 Fortsätta att vara en av medlemsorganisationerna inom SEAPPI, det ekumeniska 
följeslagarprogrammet för Israel och Palestina. 

 Bidra till diskussionen om en feministisk utrikespolitik/främjande av ickevåld. Hur kan vi som 
ekumeniska kvinnor förstå den och vad kan vi bidra med? 

 Uppmärksamma Fredssöndagen den 27 juni 1905. Haagresolutionen 100 år och de svenska 
kvinnornas resolution och fredsinitiativ. 

 
 

Lär känna, be, handla!  – Världsböndagen (Hanna) 
Samarbetet kring den internationella Världsböndagen skapar ekumeniska kontakter mellan kvinnor 
på lokal nivå, med kvinnor från andra kulturer i vårt land och med kvinnor i hela världen. Genom att 
böndagskommittéer i olika länder turas om att skriva gudstjänstprogrammet och sprida kunskap om 
det egna landet utifrån ett kvinnligt perspektiv, bidrar böndagen till såväl gudstjänstförnyelse som 
ökad internationell förståelse och solidaritet. Solidariteten får konkret uttryck i den insamling som 
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görs vid böndagsgudstjänsterna i Sverige. Pengarna används huvudsakligen till utbildningsstipendier 
till unga kvinnor i utvecklingsländerna.  
 
Böndagskommittén vill under det kommande året: 

 Öka intresset för och kunskapen om Världsböndagen genom 
a. Kontakt med blivande präster, pastorer och frälsningsofficerare 
b. Information i ELSA, på hemsidan och via andra interna och externa kanaler 
c. Aktivt deltagande i träffarna med SEK:s medlemsorganisationer 

 Stötta de lokala böndagsgrupperna och erbjuda personlig kontakt med kommittén via e-post  

 Informera på Facebook och hemsida om lokala gudstjänster 

 Aktualisera och sprida den nya World Day of Prayer-affischen 
 
 

Vår relation till Gud - Bön, andakt, teologi och gudstjänstförnyelse (Maria) 
 
SEK vill 

 Uppmuntra kristna kvinnor att arbeta med sin identitet som kristna, både i samtal och i 
andakt.  

 Fortsätta det påbörjade arbetet med att samla in, utveckla och sprida gudstjänstmaterial 
som kan användas i samband med Internationella kvinnodagen, i första hand via hemsidan.  

 Utveckla arbetet med Minsta myntets gemenskap. 
 
 

Vi är en del av Guds skapelse – Kyrka och samhälle (Lydia) 
Guds skapelse är en helhet, allt hör ihop och påverkar varandra, globaliseringen är både på gott och 
ont. Hur vi lever och hur vårt samhälle utvecklas påverkar inte bara oss själva utan hela världen. 
Därför har vi som kristna ansvar för skapelsen, för mänskliga relationer och för den framtida 
utvecklingen.  
 
SEK vill 

 Arbeta för ökad integration och uppmuntra initiativ för nya och gamla svenskar att mötas 
och lära av varandra. Bland annat genom att följa upp arbetet i Södertälje från 2014 genom 
att arrangera ännu en samling, med temat ”Att vara kvinna i Södertälje” med statsvetare och 
krönikör Jenny Madestam som talare. 

 Integrera skapelsefrågorna i olika aktiviteter inom SEK och lyfta kyrkans och vårt personliga 
ansvar för miljö och en hållbar utveckling. Under 2015-16 kommer det att göras framför att 
genom Kyrkornas globala vecka 15-22 november som har temat ”Jord att leva på – Mänskliga 
rättigheter i klimatförändringarnas spår”. 

 Vara medarrangörer i 8-marsnätverkets firande av Internationella kvinnodagen på Fryshuset 
den 5 mars 2015. Temat är ”Rätten till min kropp”. SEK har, tillsammans med Svenska kyrkan, 
bokbord och seminarium under dagen, tema: ”Religion och kvinnors kroppar”. 

 Låta samhällsengagemang ta sig uttryck genom medlemskap i och samarbete med andra 
kvinnoorganisationer såsom KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol - och 
Narkotikafrågor), Sveriges Kvinnolobby, m fl. 


