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SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018 
 

 

 

SEK är ett forum för kristna kvinnor i Sverige som vill stärka samhörigheten mellan kristna 

kvinnor och arbeta för jämställdhet och kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och 

samfund.  

 

 

 

SEKs uppgift är att: 

 genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna 

kvinnor, bland annat genom utgivandet av medlemstidningen ELSA 

 

 arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, för att 

uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män 

 

 främja det lokala arbetet genom att stötta de lokala kvinnorådens verksamhet, likaså 

övriga medlemsorganisationers arbete  

 

 i anslutning till den årligen återkommande Världsböndagen verka för att gudstjänster 

anordnas och genom böndagskommittén fördela de medel som samlas in som 

böndagskollekter samt upprätthålla kontakten med den internationella 

böndagskommittén 

 

 anordna konferenser och seminarier, såväl egna som tillsammans med andra 

organisationer eller grupper 

 

 ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och 

vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen.  
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SEK:s Värdegrund. 

SEKs uppgift skall utföras utifrån en värdegrund som är gemensam för de organisationer och 

enskilda som ingår i SEK-gemenskapen: 

 

 Det kristna budskapet om alla människors lika värde. 

Varje individ skall respekteras oberoende av kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, 

åsikter, etniskt ursprung eller samhällsställning. 

 

 Övertygelsen att människor bekräftas i mötet med varandra och Gud. 

Det ekumeniska samarbetet med kyrkor och organisationer är i sig en viktig gemenskap 

där SEK tar fasta på det som förenar och håller samman, snarare än det som skiljer. 

SEK arbetar för öppenhet och förståelse mellan olika trosuppfattningar. 

 

 Kvinnogemenskap och kvinnoförmåga är en kraft i sig. 

I gemenskap vill SEK förverkliga organisationens uppgifter, särskilt när det gäller att 

uppmärksamma grupper och individer i Sverige och övriga världen, som är i behov av 

hjälp och stöd för att leva ett värdigt liv.  

 

 Ett demokratiskt förhållningssätt. 

SEK står för åsiktsfrihet, öppenhet och allas skyldighet och rättighet att följa samhällets 

lagstiftning och organisationens stadgar. 
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Årsmöte och årskonferens. 

Årsmöte och årskonferens hölls i Frälsningsarméns lokaler i Uppsala 20-22 april utifrån temat 

”Se jag gör allting nytt”. Helgen uppmärksammade 50-årsjubiléet av Uppsala Möte 1968 och i 

samtal om kvinnor och fredsengagemang blickade vi framåt mot SEK:s framtida uppdrag. 

Årsmötesförhandlingarna ägde rum lördagen den 21 april. 

 

Till styrelse för SEK valdes ordförande Helena Erkenborn, vald till 2020, vice ordförande Elin 

Jönsson, vald till 2022, Inger Jonasson, representant för Världsböndagskommittén vald till 

2022, Kajsa Berg, Vianka Khemis Jenan och Cecilia Ralfe-Stelander, valda till 2020, Ingegerd 

Modig, Veronica Helm Andréasson och Ingela Roxström valda till 2022 samt ersättare 

Margareta Ingelstam, vald till 2020. 

 

Till revisorer omvaldes Christina Gotting, auktoriserad revisor, och Kerstin Bjerhagen, båda 

för ett år. 

 

Till valberedning valdes Ragni Lantz (sammankallande), Lisbeth Malmström och Birgitta 

Thörn. 

 

Carin Gardbring avtackades som ordförande för SEK och Ragni Lantz avtackades som 

ordförande för Världsböndagen. Avtackades gjordes även tidigare ledamöterna Petra Jonsson, 

Birgitta Thörn, Else-Britt Löfdahl och Diana Eliason. 

 

 

 

Styrelse & organisation 

SEK är en ideell paraplyorganisation som består av fjorton medlemsorganisationer (inräknat de 

nio lokala råden) och därtill enskilda medlemmar (SEK-Sverige) och stödorganisationer. SEKs 

högsta beslutande organ är årsmötet, och under verksamhetsåret arbetar den valda styrelsen 

tillsammans med generalsekreteraren för att implementera årsmötets beslut. Under året har 

Esther Kazen arbetat som generalsekreterare (anställd på 60%) och kassör har varit Sarah 

Mossop. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden inklusive det 

konstituerande sammanträdet. 

 

Under 2018 har arbetet pågått med att vidareutveckla verksamheten i linje med SEK:s treåriga 

strategidokument för perioden 2017-2019. Som en del i utvecklingsarbetet anordnades en 

workshop där sju unga vuxna från olika kyrklig bakgrund tillsammans med SEK:s ordförande, 

vice ordförande och generalsekreterare samtalade om SEK:s framtid med utgångspunkt i 

strategidokumentet. Sammanställningen av samtalen under workshopen är en del i det fortsatta 

strategiska arbetet. 

 

Under året påbörjades en grundlig genomgång av organisationens rutiner, arbetsordningar och 

organisationsdokument. Nya rutiner för medlemsadministrering infördes i samband med att den 

nya GDPR lagen trädde i kraft. Genom samtal med de lokala råden påbörjades ett arbete för att 

förtydliga relationen mellan SEK och de lokala råden. Under året sammanställdes bland annat 

styrelsens årscykel och andra arbetsdokument med målsättningen att förtydliga styrelsens och 

generalsekreterarens arbete under året. Arbetet med införandet av ett nytt bokföringssystem och 

medlemsregister förbereddes under året och implementerades vid årsskiftet. 
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Medlemsorganisationer i SEK är:  
EQ kvinna, Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan, Frälsningsarméns 

kvinnoorganisationer, Kvinnor för mission, Kvinnor i Svenska kyrkan. 

 

Lokala ekumeniska kvinnoråd i SEK finns i Göteborg, Jönköping, Karlskrona, Linköping, 

Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala 

 

Stödorganisationer till SEK är: Caritas Sverige, EFS, Evangeliska Frikyrkan, 

Equmeniakyrkan, KFUK/KFUM Sverige, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, 

Vännernas Samfund i Sverige (Kväkarna).  

 

Samarbetsorganisationer till SEK är: Minsta Myntets Gemenskap (Fellowship of the Least 

Coin), NEKK -Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté, Seglora smedja, SKR- Sveriges kristna 

råd, THS, Teologiska högskolan i Stockholm. 

 

SEK är medlem i: EFECW - Ecumenical Forum of European Christian Women, KSAN - 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, Operation 1325, 

Studieförbundet Bilda, SMR - Svenska Missionsrådet, SKL- Sveriges Kvinnolobby,  

UN Women nationell kommitté Sverige, Världsböndagen - World Day of Prayer International 

Committee. 

 

 

Ekonomi 
Årets organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten uppgick till 655 200 kronor (2017; 

655 200 kronor). Världsböndagen, som redovisas nedan, gav kollekter och gåvor på 219 514 kr 

(2017: 280 446 kronor) varav 141 358 kr (2017: 215 900 kr) fördelades till 

utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländer. På grund av att en del kollekter betalats 

in sent på året avsattes 38 346 kr till 2019 års stipendieutdelning. 

 

Till Minsta Myntets Gemenskap inkom under året 6 188 kronor (2017; 4 560 kronor) som 

förmedlades till den internationella kommittén inom Kyrkornas världsråd.  
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Aktiviteter under året utifrån verksamhetsplanen 2018 

 

I. Teologisk fördjupning för förändring (Mål 2018) 

- SEK skall samarrangera eller delta i minst tre mötesplatser för teologisk fördjupning 

där kvinnliga forskare samt forskning med bäring på jämställdhetsfrågor, 

kvinnohistoria och feministteologi. 

- Tydligt positionera tidningen ELSA i en vidare krets för en yngre generation som ett 

nav för teologisk reflektion, kultur och ekumenik. Minst 100 nya 

prenumeranter/medlemmar skall tillkomma under året. 

- I samarbete med Sveriges kristna råds arbetsgrupp fördjupa det teologiska samtalet 

för ökad jämställdhet i kyrkofamiljerna. Minst fyra sammankomster. 

- Publicera minst en debattartikel i angelägen fråga ur ekumeniskt 

jämställdhetsperspektiv. En grupp både från styrelsen och Elsas redaktionskommitté 

bör utses. Inför 2019 se över möjligheter för SEK att hitta nya kanaler för samtal och 

kunskapsspridning, exempelvis ett instagramkonto eller en podd.  

- Undersöka hur receptiv ekumenik kan vara en tillgång i SEKs arbete 

 

 

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor.  
SEK finns representerad i SKR:s arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen diskuterar 

övergripande jämställdhetsfrågor med relevans för medlemskyrkorna och är en resurs för 

SKR:s styrelse. Under året planerades en temadag på temat ”Kyrkorna, #metoo och 

jämställdhet” för att hållas på SKR rådsmöte. Temadagen planerades för att genomföras den 23 

januari 2019 med medverkande som bland annat: Ulrica Fritzon, Inger-Lise Olsen, Sofia 

Camnerin, Misha Jaksic, Philip DeCroy och Esther Kazen.  

 

I gruppen ingår två representanter, en kvinna och en man, från varje kyrkofamilj. Sofia 

Rosshagen, Stockholms katolska stift, Pehr Thorell, Stockholms katolska stift, Inger Lise 

Olsen, Svenska kyrkan, Erik Gyll, Svenska kyrkan, Anethe Carlsson, Pingst – Fria 

församlingar i samverkan, Per Westblom, Equmeniakyrkan, Anne-Christine Lindvall, Serbiska 

ortodoxa kyrkan, Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR. Olle Kristenson, SKR leder och 

utvecklar gruppens arbete tillsammans med SEK:s generalsekreterare som är adjungerad till 

gruppens arbete och fungerar som sekreterare. Arbetsgruppen träffas regelbundet två gånger 

per termin.  

 

 

Kvinnodagsprogram 8 mars.  

Tillsammans med THS - Teologiska högskolan Stockholm bjöd SEK in till ett program på 

Internationella Kvinnodagen. Jenny Karlsson, präst och doktorand samt medlem i Elsa:s 

redaktionskommitté, talade om feministteologer i historien och höll en andakt. Kristina Patring, 

SMR, talade om feminism och religionsfrihet - a match made in heaven?  

 

 

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté, NEKK.  

Till NEKK har de fem lutherska kyrkorna i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och 

Sverige) inbjudits att utse var sin representant och likaså de nationella ekumeniska råden. Från 

Sverige utsågs Veronica Helm Andréasson att vara SEK:s representant från och med 2018. 

NEKK arrangerar återkommande kvinnokonferenser, som hålles i ett av medlemsländerna. 

2018 hölls mötet 25-26 oktober i Uppsala. Mötet inleddes med ett heldagsseminarium med 

rubriken ”För att världen skall leva, en dag om kvinnor som förebilder”. Medverkande var 
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SEK:s generalsekreterare Esther Kazen om bibliska kvinnor, kyrkoherde Karin Sarja om 

kvinnliga missionärer och journalist och författare Lisbeth Gustafsson om Emilia Fogelklou 

samt från Kyrkokansliet i Uppsala Inger Lise Olsen om förebilder med utgångspunkt i #Metoo. 

Representanter från Norge, Finland och Island gav också exempel på förebilder från respektive 

länder. 

 

Dessa länder var tillsammans med Sverige också representerade vid styrelsemötet i NEKK  

26 oktober. Bland de nordiska länderna saknades således representant från Danmark. Vid mötet 

beslöts att NEKK sammanträder varje år alltid i anslutning till en öppen seminariedag, som 

anordnas av respektive land. 2019 i Oslo i anslutning till en dag anordnad av Kirkens 

resurscentrum mot våld och övergrepp. Finland har intentionen att hålla mötet 2020, Island 

2021. Rapporter från respektive land presenterades av styrelseledamöterna. I dessa rapporter 

dominerade #Metoo -frågan. Behållningen var inte minst att vi lärde känna varandra och 

varandras kyrkor.     

 

 

En dag om kristen feminism.  

För fjärde året i rad anordnades ”En dag om kristen feminism” (förra året kallad ”Forum för 

Tro & Feminism”), en konferens om feminism och kristen tro i tre kyrkor i Majorna i 

Göteborg. Ca 100 deltagare var anmälda till konferensen men på den öppna 

förmiddagsföreläsningen deltog fler. Talare/medverkande var bland andra Petra Carlsson, 

Ulrika Falk, Esther Kazen, Madeleine Fredell, Martin Nurmi, Sofia Walan, Ludvig Lindelöf 

och Daniel Korol.  

 

Konferensen anordnades i år av Matteuskyrkan, Carl Johans Församling, Majornakyrkan, 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Bilda och Sensus.  

 

 

Kyrkorna och #Metoo. 

Under hösten 2017 skapades #metoo i sociala medier, och under vintern 2017/2018 utvecklades 

den i Sverige från enskilda personliga (vilket uppmärksammade att många kvinnor bär 

erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier) till gemensamma upprop med fokus på 

arbetsplatser och andra mötesplatser (vilket uppmärksammade att sexuella övergrepp och 

trakasserier sker i alla delar av samhället). Inom kyrkorna startades två upprop, #vardeljus 

(Svenska kyrkan) och #sanningenskagöraerfria (frikyrkorna) som uppmärksammade att 

sexuella övergrepp och trakasserier sker även i kyrkorna och kyrkliga sammanhang. Svenska 

kyrkans upprop innehöll främst berättelser från anställda och förtroendevalda personer som 

upplevt detta som anställd inom Svenska kyrkan, medan frikyrkornas upprop var öppet för alla 

som upplevt detta i frikyrkokontext. Under våren överlämnades det frikyrkliga uppropet med 

ett fyrtiotal anonyma berättelser till SEK.  

 

Vid årsmötet presenterades ett uttalande med uppmaningar till kyrkorna efter #metoo, som efter 

revidering publicerades i Dagen, Sändaren och Kyrkans tidning den 7 juni. Bakom uttalandet 

stod SEK, #Sanningenskagöraerfria, #Vardeljus, EQ Kvinna, Kvinnor i Svenska kyrkan, 

Justitia et Pax – Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms Katolska Stift, Justitia et Pax 

Jämställdhetsråd, Frälsningsarméns Kvinnoorganisation och Forum för prästvigda kvinnor i 

Svenska kyrkan. Uttalandet innehåller sju punkter med uppmaningar till kyrkorna som 

bakomliggande organisationer sett behov av utifrån vittnesmålen under #metoo men också 

utifrån många år av arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier.  
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Uttalandet och de sju punkterna har under året fungerat som en bas för SEKs fortsatta arbete 

med uppföljning av #metoo och kyrkorna som generalsekreteraren använt när hon tillfrågats 

som resurs i panelsamtal och utbildningar under sommaren och hösten. SEK:s uttalande har 

därför bland annat lyfts fram under Almedalsveckan, vid Equmeniakyrkans diakon-utbildning 

och ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) pastorsutbildning. Equmeniakyrkan har under 

året kontaktat SEK för ett möjligt samarbetsprojekt med start 2019 som bland annat skulle 

innehålla uppföljning och vidareutbildning efter metoo. SEK beslutade att finnas med i 

projektet som resurs. 

 

Den 10 september arrangerades panelsamtalet ”Kvinnans plats” i Stockholm av Bilda, 

Equmeniakyrkan, Katolskt Forum och SEK. Medverkande var Caroline Jörnland, Lovisa 

Bergdahl, Sofia Camnerin, Sally Adel, Sofia Lilly Jönsson och moderator Sofia Walan, och 

samtalet rörde feministisk teologi och teori och erfarenheterna efter #metoo.  

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Equmeniakyrkan/
https://www.facebook.com/katolsktforum/
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II. Främjande av fredskultur (Mål 2018) 

- Inbjuda till minst ett andligt fördjupande sammanhang, tex retreat. 

- Aktivt delta i styrgruppen för ekumeniska följeslagarprogrammet, minst tre 

sammankomster. 

- Genom representation och närvaro i olika forum och deltagande i konferenser 

utveckla samarbetet med andra kvinnoorganisationer som verkar för kvinnors 

delaktighet i fredsarbete, t ex Operation 1325. 

- I tidningen ELSA lyfta fredsperspektivet i vid bemärkelse utifrån kvinno- och 

kulturhistorien, minst två artiklar. 

- Genom Världsböndagens arbete bidra till att kvinnor med olika kulturell bakgrund 

får tillfälle att mötas och lära känna varandra. 

- Aktivt bidra i Sveriges kristna råds referensgrupp för fred och där hävda fredskultur 

som kyrkornas särskilda bidrag till fredsrörelsen i stort, minst tre sammankomster. 

 

 

Ekumenisk retreat hos Mariadöttrarna i Heliga Hjärtats kloster, Omberg. 

Första helgen i maj månad arrangerade SEK:s styrelse i samarbete med Mariadöttrarna i Heliga 

Hjärtats Kloster en tyst retreat med temat ”Att möta förändringar.” Nio medlemmar deltog och 

styrelsen representerades av Ingegerd Modig. Det blev en bra spridning både geografisk och 

åldersmässigt. I arbetsgruppen för retreaten ingick Diana Eliasson, Else-Britt Löfdal, Ingegerd 

Modig och Cecilia Ralfe Stelander.  

Heliga Hjärtats kloster är ett kontemplativt katolskt kloster, där systrarna lever under den 

benediktinska klosterregeln. Under retreaten levde deltagarna med i klostrets rytm med 

tideböner, mässor och måltider. Priorinnan, syster Katarina som hade huvudansvar för hela 

retreaten inledde med några  tankar om helgens tema ”Att möta förändringar”. Två 

meditationer leddes av systrarna. En pilgrimsvandring uppför Ombergs sluttning, med vårens 

sippor och vackra vyer hade sex stationer med tystnad och bön.  

 

Det var en ekumenisk helg i tyst gemenskap och fantastiska dagar som uppskattades av alla. 

Någon sa: ”Det här bör jag ge mig varje år”. 

 

 

Ekumeniska följeslagarprogrammet, EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in 

Palestine and Israel).  
Sedan EAPPI:s början 2002 är SEK en av medlemsorganisationerna i EAPPI:s svenska sektion 

med en särskild blick för genderperspektiv och kvinnors delaktighet i freds- och 

försoningsarbetet. SKR är ansvarig för arbetet i EAPPI:s svenska sektion. 

 

Följeslagarprogrammet syftar till att genom en internationell medföljning i Israel-Palestina 

dämpa våldsspiralen och medverka till att rättigheter respekteras. Följeslagare från hela världen 

reser till området för att genom sin ickevåldsliga närvaro motverka att mänskliga rättigheter 

kränks, vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och 

försoning. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet med utsatta grupper – såväl palestinier 

som israeler. Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida 

kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Under 

2018 har en särskild utmaning varit att Israel nekat inresa till flera följeslagare, både från 

Sverige och från andra länder. För att motverka detta har den svenska sektionen av EAPPI bl.a. 

sökt en dialog med Israels ambassadör i Stockholm.  
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Kristina Hellqvist efterträdde Birgitta Larsson i styrgruppen 2017. Kristina och SEK:s 

generalsekreterare är SEK:s representanter. Företrädare från SEK har under året också deltagit i 

arbetet med att rekrytera nya följeslagare. 

 

 

Operation 1325.   

SEK har haft två representanter (Cecilia Ralfe och Ragnhild Greek) i styrelsen för Operation 

1325), som arbetar med kvinnors aktiva delaktighet i fredsprocesser och som SEK 2006 var en 

av grundarna av. Operation 1325 lett av sin ordförande Birgitta Holzt-Alani ger regelbundet ett 

kvinnligt perspektiv på fredsfrågor genom sitt deltagande i seminarier och utfrågningar 

kopplade till internationellt fredsarbete. Det bedrivs också projekt i företrädesvis i MENA- 

området med syftet att medvetandegöra kvinnorna om Operation 1325 och uppmuntra dem att 

skriva nationella handlingsplaner. Ett samarbete med KFUK-KFUM angående Resolution 2250 

om ungas deltagande i fredsprocesser  inleddes med en resa till Palestina i höstas. Höstens stora 

händelse var ett kvinnoseminarium i samband med Jemen förhandlingarna i Sverige och det 

årliga mötet på Kanadas ambassad. 

Operation 1325 har ett mentorprogram för unga kvinnliga styrelsekandidater och erbjuder 

studenter att göra praktik och skriva examensarbeten i relaterade frågor.   

 

 

Sveriges kristna råds referensgrupp för fred.  

SEK finns representerad i SKR:s arbetsgrupp för fred. Referensgruppen diskuterar hållbar fred 

i familj och samhälle, fred med jorden, fred på marknaden och fred mellan folken. SEK ser som 

sin uppgift att särskilt lyfta gender- och jämställdhetsperspektiven i fredsfrågorna, till exempel 

frågan om mäns våld mot kvinnor. Under året gjordes förändringar i SKR:s struktur och 

fokusområden och det är oklart om, och i så fall i vilken form, arbetsgruppen ska fortsätta i 

framtiden.  

I referensgruppen finns representanter från studieförbundet Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan, 

Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Stockholms katolska stift, Justitia et 

Pax, Studieförbundet Sensus, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd, Sveriges kristna råd, Svenska 

kyrkan, Svenska kyrkans unga, Svenska missionsrådet, PMU och Vännernas samfund 

(Kväkarna).  

 

 

MR-dagarna (Mänskliga rättigheter). 

Vid MR-dagarna november 2018,  Älvsjömässan i Stockholm, representerades SEK av Inger 

Jonasson, Ingegerd Modig och Cecilia Ralfe-Stelander.  

Tema för konferensen var ”Rätten till ett liv fritt från våld.” 

Att utsättas för våld är att utsättas för en kränkning av sina mänskliga rättigheter. Att gå fri från 

våld är en mänsklig rättighet. 

MR-dagarna lyfte många olika aspekter av våld som en rättighetskränkning men här fanns 

också program med fokus på metoder och positiva exempel på hur våld i alla dess former kan 

förebyggas och motverkas. 

Vid invigningen uppträdde dansgruppen JUCK. Genom sina juckande rörelser, prydliga 

skoluniformer och stenhårda blickar berörde de frågor om femininitet, sexualitet och genus. 

Dramatikern och författaren Stina Oscarsson talade utifrån sin bok Tror du att du kan förändra 

världen utan att anstränga dig? Medryckande och tänkvärt. 
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III. Främjande av utbildning för kvinnors delaktighet i samfund och samhällsliv  

(Mål 2018) 

- Strategiska insatser för att vidareutveckla och föryngra Världsböndagen. Detta för 

att stärka möjligheten till ekumenisk gemenskap och gudstjänstliv lokalt och globalt.   

- Genom medlemstidningen Elsa öka kunskap om jämställdhet och religions- och 

övertygelsefrihet med bäring på kvinnors liv i hem och arbete. Minst en artikel.  

- Genom strategisk insats på sociala medier och genom nätupplaga av tidningen Elsa 

främja arbete över generationsgränser så att SEK blir ett attraktivt sammanhang för 

ekumeniskt sinnade kristna feminister att organisera sig i.  

- Delta i Ecumenical Forum of European Christian Women, 

EFECW:s,generalförsamling I Serbien.  

- Delta i Almedalsveckan för att undersöka möjligheten för SEK att ta plats i detta 

forum i framtiden.   

- Inför 2019 se över möjlighet att (tillsammans med ungdomsorganisationer) skapa 

någon form av ambassadörsprogram eller liknande för att involvera unga i arbetet 

för en jämställd kyrka och en jämställd värld.   

- Undersöka på vilket sätt SEK redan bidrar till att uppfylla de Globala målen för 

hållbar utveckling (2030) ,särskilt målen 4:5 och 16:7 om kvinnor och mäns 

jämställda utbildning och kvinnors jämställda deltagande i beslutsfattande på att 

nivåer i samhället.   

 
 
Världsböndagskommittén. 

Programmet för Världsböndagen 2018 kom från Surinam och handlade 

om att ”Allt Gud skapat är mycket gott” utifrån 1 Mosebok 1:1-31 där ett viktigt budskap var 

vårt ansvar för Guds skapelse. 

Gudstjänster firades på mer än 200 orter från Luleå och Storuman i norr till Trelleborg i söder.  

Det svenska programmet skickades också till Finland för att användas i svenskspråkiga 

böndagssamlingar. På åtminstone två platser, Södertälje och Enköping firades gudstjänsterna 

den 2 mars i ortodoxa kyrkor. 

Kollektintäkterna blev betydligt lägre än förra året, men drygt 141.000 kronor kunde fördelas 

till 54 kvinnor i 14 länder till stipendieprogrammet för kvinnor i utvecklingsländer, som 

administreras av böndagskommittén i samarbete 

med svenska samfund, missions- och biståndsorganisationer.  

 

Böndagskommittén har mötts fyra gånger under året och har sedan 

årsmötet 2018 bestått av: Inger Jonasson, ordf, Svenska kyrkan/ Equmeniakyrkan, Solveig 

Eriksson, Equmeniakyrkan, metodist, Christina Hallonsten, Katolska kyrkan, Vianka Khamis 

Jenan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Karin Karlsson, Svenska kyrkan, Gunilla Olausson, 

Frälsningsarmén, v ordf, Ann-Josefine Possebo, Sv Alliansmissionen, Malin Råsberg, EFK och 

Kassör Sarah Mossop. 

 

 

Medlemstidningen ELSA.  
Tidningen ELSA - Feministisk teologi, kultur och ekumenik är SEK:s medlemstidning och 

fungerar som en kommunikationskanal och sammanhållande faktor för SEK:s medlemmar samt 

som ett viktigt nav för SEK:s teologiska och ideologiska reflektion. Genom ELSA värvas även 

nya medlemmar eftersom det ofta är tidningen som gör kvinnor intresserade av SEK. 

Tidningen skickas, förutom till enskilda medlemmar, också till SEK:s medlemsorganisationer 

och stödorganisationer. 
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ELSA utkom i enlighet med årets utgivningsplan med fyra nummer. Det kreativa arbetet 

bakom utgivningen stod tidningens redaktionskommitté för. Under året bestod den av Sr 

Madeleine Fredell OP, Romersk-katolska kyrkan, Hanna Stenström, Svenska kyrkan, Ragnhild 

Greek, Svenska kyrkan, Linda Joelsson, Equmeniakyrkan, Jenny Karlsson, Svenska kyrkan och 

Karin Ingridsdotter, Equmeniakyrkan, (fr o m Elsa 3). Redaktör var generalsekreterare Esther 

Kazen och ansvarig utgivare förändrades under året från tidigare ordförande Carin Gardbring 

till nuvarande ordförande Helena Erkenborn. Layout görs av Jonaz Vaneryd.  

 

Teman under året var: 

ELSA nr 1 / 2018:  ”Metoo och kyrkorna” 

ELSA nr 2 / 2018:  ”Åldrandets skattkammare - perspektiv, erfarenheter och mod” 

ELSA nr 3 / 2018:  ”Moderskap och gudsbilder” 

ELSA nr 4 / 2018:  ”Glömda kvinnor i missionen”  

 

Upplagan av tidningen Elsa minskade under året eftersom det i samband med att den nya 

GDPR-lagen infördes tydligare riktlinjer för medlemsregister och utskick. Upplagan behövde 

då revideras i samband med att medlemsregistret reviderades. År 2017 var upplagan 1100 

tidningar och under 2018 ändrades upplagan till 500-600 tidningar. 

 

Under 2018 uppdaterades och sammanställdes utgivningsplan, årscykel och rutiner för arbetet 

med tidningen Elsa. Under 2018 påbörjades även ett arbete med nya rutiner kring utskick till 

medlemsorganisationer, lokala råd och stödorganisationer som kommer implementeras under 

2019.  

 

 

Hemsida och sociala medier.  

Förutom medlemstidningen ELSA är SEK:s hemsida och facebooksida viktiga 

kommunikationskanaler till medlemmar och andra intresserade. Under 2018 fortsatte arbetet 

med att färdigställa den nya hemsidan www.svekumeniskakvinnor.se som lanserades 2017. 

Arbetet kommer slutföras under början av 2019 då det under 2018 inkommit nya idéer om att 

bland annat lyfta fram tidningen Elsa:s plats på hemsidan samt att tillgängliggöra 

föreningsinformation som årsmöteshandlingar, stadgar och andra föreningsdokument på 

hemsidan. Hemsidan administreras av webbansvarig Jonaz Vaneryd, och enklare 

administration kan även skötas av generalsekreteraren. Ansvarig utgivare av hemsidan är 

ordföranden.  

 

Facebooksidan www.facebook.com/svekumeniskakvinnor fungerar som en värdefull 

kontaktyta och administreras av generalsekreteraren.  

 

 

Forum Jämställdhet. 

SEK deltog vid Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet, i Karlstad 6-7 

februari. Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och är en konferens som 

vänder sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på 

alla nivåer, och i alla led och deltagare kommer från kommuner, landsting och myndigheter, 

fackförbund, företag och organisationer. Konferensen är en möjlighet för SEK att lyssna in 

vilka frågor som står högst på agendan i jämställdhetsdebatten i Sverige och deltagande är en 

resurs i styrelsens strategiska arbete framåt. Bland annat tog SEK del av material om 

våldsprevention från Unizon, rapport om porr och prostitution från Unizon och en granskning 

http://www.svekumeniskakvinnor.se/
http://www.facebook.com/
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av satsningar på förlossningsvården av Sveriges Kvinnolobby. Representanter från SEK var 

Cecilia Ralfe-Stelander och Esther Kazen.  

 

 

Almedalsveckan. 

SEK deltog vid Almedalsveckan, som är en demokratisk mötesplats för samhällsfrågor med 

närvaro av politiker (både från riksnivå och lokalt), statliga myndigheter, företagstoppar, 

ideella organisationer, ungdomsförbund och andra engagerade. SEK representerades av 

ordförande Helena Erkenborn och generalsekreterare Esther Kazen. SEK synliggjordes genom 

att generalsekreteraren medverkade i tre olika panelsamtal; ”#Metoo och kyrkorna” (arrangör: 

Equmeniakyrkan), ”Systerskap över religionsgränser” (arrangör: SST) och ”Männen, makten 

och metoo i kyrkan” (arrangör: PMU). Utöver medverkan i panelsamtal deltog ordförande och 

generalsekreterare i flera mingel och föreläsningar.  

 

 

Ecumenical Forum of European Christian Women, EFECW.  

SEK är medlem sedan 1982. Rapport från EFECWs 10:e generalförsamling, Soko Grad, 

Serbien 7-12 augusti 2018. 

Ecumenical Forum of European Christian Women (EFECW) anordnade sin 10:e 

generalförsamling i klostret Sveti Nikolaj i serbiska Soko Grad, nära gränsen till Bosnien, 7-12 

augusti 2018. Till generalförsamlingen inbjöds representanter från ekumeniska 

kvinnoorganisationer i de europeiska länderna. Carin Gardbring, Cecilia Ralfe-Stelander och 

Elin Jönsson åkte som representanter för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. 

 

Till generalförsamlingen kom runt 100 kvinnor från olika katolska, ortodoxa och protestantiska 

traditioner och vi fick uppleva både ekumenikens glädje och smärta. Dagarna fylldes av 

andakter, föreläsningar, workshops, möteshandlingar, utflykter och nätverkande mellan kvinnor 

från olika länder, traditioner och generationer. Temat var "If you remain silent in this time ... 

Christian women speak out" från Esters bok. En ny styrelse valdes, med tre co-presidents (en 

från varje kyrkofamilj) och fyra ledamöter, däribland Carin Gardbring. EFECW har också en 

ny kassör och som tidigare en sekreterare. Vi från SEK deltog i ett grannskapsmöte för 

länderna kring Östersjön. Mötet formulerade ett "Final Message" om fred och rättvisa i vår tid 

som ett tecken på Kristi kärlek på jorden som går att läsa här: 

http://www.efecw.net/activities/general-assemblies.html.  

 

 

Jämställdhetsmyndigheten. 

1 januari 2018 inrättades Jämställdhetsmyndigheten för att säkerställa att regeringens 

jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt 

genomförande av jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten tog bland annat över det 

statliga bidraget till kvinnors organisering som SEK söker sitt årliga verksamhetsbidrag från 

och som MUCF tidigare haft ansvar för. Under 2018 har jämställdhetsmyndigheten mottagit 

och godkänt slutredovisningen av organisationsbidraget för år 2017, samt mottagit och beviljat 

SEK:s ansökan om organisationsbidrag för år 2019.  

 

18 oktober anordnade Jämställdhetsmyndigheten en nätverksträff för organisationer som 

beviljats organisations- och etableringsbidrag för verksamhetsåret 2018. Under träffen 

informerades om Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev vilket skiljer sig från MUCFs 

regleringsbrev och att det är viktigt att SEK håller sig uppdaterad om riktlinjer för bidraget. 

Utöver möjligheten att söka organisationsbidrag (dvs bidrag för ordinarie verksamhet för 

http://www.efecw.net/activities/general-assemblies.html
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kvinnoorganisation med minst 75% kvinnor som medlemmar och med ordinarie verksamhet i 

minst fem län eller med riksintresse) finns även möjlighet att söka ”Verksamhetsbidrag” (dvs 

bidrag till specifik verksamhet eller projekt inom SEK). 

 

15 december skrev SEK under en debattartikel mot hotet om nedläggningen av 

Jämställdhetsmyndigheten vilket föreslagits i regeringsbudgeten. Budgeten röstades igenom 

och nedläggning av jämställdhetsmyndigheten beslutades, men beslutets ändrades i samband 

med regeringsbildningen i januari 2019.  

 

 

Sveriges Kvinnolobby (SKL).  

SEK styrelse stödde nomineringen av Hanna Stenström till styrelsen för SKL.  

 

 

 

Övrigt deltagande och representation under året: 

 

Religionens plats i framtidens Sverige 14–15 mars, 2018. 
I samverkan med Islamiska shiasamfunden och Sveriges interreligiösa råd anordnade 

Myndigheten för stöd till trossamfund en konferens om religion som konstruktiv kraft i det 

framtida Sverige. Vianka Khamis Jenan från SEK deltog i denna konferens. Syftet var att 

stärka förståelsen för det religiösa engagemanget som en viktig demokratikraft. Fokus var på 

främjandeperspektivet och på visionen om social och kulturell hållbarhet.  

 

Som medlemsorganisation deltog SEKs ordförande Helena Erkenborn i KSANs  75-

årsjubileum den 22/10 i Princess hall i Engelska kyrkan i Stockholm. I samband med 

festligheterna föreläste huvudtalare Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten. 

Ordförande i KSAN, Lena Josefsson, höll i en exposé över olika personer som genom åren 

premierats med Fjärilsbroschen, ett bevis för ett gott genomfört arbete i KSANs anda där fokus 

ligger på att minska droganvändning och missbruk. Flera av dem var inbjudna som deltagare i 

75-årsjubileet. 

 

ACT-alliansens generalförsamlings öppnande. 

Tillsammans med UN Women Sverige deltog SEKs ordförande i ACT-alliansens 

generalförsamlings öppnande i Uppsala den 28/10. ACT-alliansen är den ekumeniska rörelsens 

globala samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer för utvecklings och 

humanitära insatser samt påverkansarbete i över 100 länder. Ämnet var Created equal – ett 

samtal mellan Ms Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN Women Executive Director och 

Ärkebiskopen Antjé Jackelén under ledning av Dr Azza Karam Senior Advisor on Culture and 

social Development (UNFPA). SEK fick på detta sätt ta del av rapporter om utvecklingsprojekt 

inom området Gender Justice som är kopplade till de globala hållbarhetsmålen. 

 

SEK fanns representerade även vid följande årsmöten: SMR, SKR, KSAN, KVISK    

 

I övrigt har styrelsemedlemmar besökt/deltagit i de olika lokala ekumeniska kvinnorådens 

sammankomster som t ex Göteborg, Lund, Stockholm, Södertälje och Uppsala.  

Helena Erkenborn är sekreterare i Stockholms ekumeniska kvinnoråd. 

 

  



14 

Stockholm, 16 februari 2019 
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