VERKSAMHETSPLAN 2021

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) är en ideell paraplyorganisation för enskilda personer och
organisationer, som arbetar på kristen ekumenisk grund. SEKs vision är en värld präglad av fred,
rättvisa och respekt för skapelsen där alla människor har möjlighet att bidra till och bruka sina gåvor i
samhälle och samfund.

SEK vill vara ett forum för att uttrycka och utforska ekumeniskt systerskap.

SEKs verksamhetsområden 2021 är:
1.
2.
3.
4.

Resurscentrum för jämställdhet, feministisk teologi och ekumenisk kvinnohistoria
Mötesplatser för kristna kvinnor i Sverige
Samverkan med andra organisationer i Sverige och internationellt
Organisationsutveckling

1. Resurscentrum för jämställdhet, feministisk teologi och ekumenisk kvinnohistoria
SEK vill tillhandahålla digitala och analoga resurser och vara en samtalsgenerator i frågor som rör
jämställdhet, feministisk teologi och ekumenisk kvinnohistoria.

Medlemstidningen Elsa – feministisk teologi, kultur och ekumenik


Ge ut fyra (4) nummer av medlemstidningen Elsa.

SEKs hemsida & Facebook-sida




Publicera utvalda artiklar ur Elsa och lyfta aktuella frågor på SEKs hemsida och Facebook-sida
för att väcka intresse och stimulera kommentarer på ämnet.
Tillhandahålla ett material i form av samtalskort om jämställdhet, att lägga under fliken
”Material” på hemsidan.
Skapa en lista över böcker och artiklar som kan användas i Elsas läsecirklar, ibland med länk
till recension och/eller studieplan, på hemsidan.

Påverkansarbete





Initiera eller stå bakom kampanjer, uttalanden och debattinlägg som främjar SEKs vision, till
exempel Kyrkornas Världsråds kampanj Thursdays in Black – för en värld utan våldtäkt och
våld och påverkansarbete för att lyfta fram problematiken kring surrogatmoderskap.
Utgöra ett nätverk av sakkunniga personer i frågor som rör jämställdhet, feministisk teologi
och ekumenisk kvinnohistoria, för att lyfta dessa ämnen i samhälle och samfund.

2. Mötesplatser för kristna kvinnor i Sverige
SEK vill skapa digitala och fysiska mötesplatser på lokal och nationell nivå mellan kvinnor från olika
kristna samfund för inspiration, lärande och gemensam bön.

Starta ekumeniska studiecirklar





Utbildningsdygn för cirkelledare: SEK ska tillsammans med Studieförbundet Bilda bjuda in 12
kvinnor till ett utbildningsdygn på Sigtunastiftelsen som blir en kickoff för Elsas läsecirklar och
Elsas skaparcirklar. Inbjudan att vara del av SEKs cirkelledarpool ska annonseras på
föreningssidorna i Elsa.
Elsas läsecirklar: kvinnor som vill läsa och samtala om texter som rör jämställdhet, feministisk
teologi och ekumenisk kvinnohistoria ska erbjudas en form för detta genom Elsas läsecirklar.
Elsas skaparcirklar: kvinnor som vill skapa i samvaro med andra och samtidigt delta i ett
ekumeniskt utbyte ska erbjudas en form för detta genom Elsas skaparcirklar.

Evenemang och webinarier





Samarrangera ett webbinarium om mäns våld mot kvinnor ur ett teologiskt perspektiv
tillsammans med Equmeniakyrkan och Enskilda Högskolan Stockholm (EHS).
Samverka med WSCF-E (World Student Christian Federation in Europe) i planeringen av en
internationell digital konferens om kristen feminism.
Uppmärksamma Internationella kvinnodagen 8 mars i samverkan med EHS.
Överväga att arrangera egna webbinarier som följer Elsas teman.

Världsböndagen




Genom Världsböndagkommittén främja, samordna och synliggöra firandet av
Världsböndagen i Sverige första fredagen i mars.
Tillgängliggöra årets material på svenska.
Förmedla insamlade pengar till utbildningsstipendier för kvinnor i andra länder.

Lokala ekumeniska kvinnoråd


Stötta de lokala råden i dialog med dem.

3. Samverkan med andra organisationer i Sverige och internationellt
SEK vill vara en del i det stora arbetet för FNs globala mål genom att samverka med nationella och
internationella kristna och icke-konfessionella organisationer, framförallt kring följande mål:
Mål 4:5 Utrota diskriminering i utbildning.
Mål 4:7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.
Mål 5:1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor.
Mål 5:2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.
Mål 16:7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande.

Organisationer som SEK är medlem i


SEK ska sända representanter till dessa organisationers årsmöten.

Sveriges Kristna Råd (SKR)


SEK ska utse en representant i arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor.

Operation 1325


SEK ska nominera en representant i styrelsen.

Sveriges Kvinnolobby (SKL)


SEK ska ha kontakt med SKL.

Nordisk Ekumenisk Kvinno-Kommitté (NEKK)


SEK ska välja en kontaktperson för NEKK.

Ecumenical Forum for European Christian Women (EFECW)


SEK ska genom sina två “national coordinators” hålla kontakten med det europeiska
nätverket EFECW och då det är möjligt, delta i dess sammankomster.

World Day of Prayer International Committee (WDPIC) och
World Day of Prayer National Committees of Europe (WDPNCE)


Genom Världsböndagskommittén i Sverige hålls kontakten med Världsböndagens europeiska
och globala nätverk.

Fellowship of the Least Coin


SEK ska samla in mindre summor till Minsta Myntets Gemenskap vid sammankomster.

4. Organisationsutveckling
SEK vill utveckla sin organisation så att den blir än mer relevant i samtiden.

Digital omställning


Skaffa en licens för videomöten.

Medlemsvärvning




Synliggöra SEK och de resurser och aktiviteter som erbjuds genom Facebook-sidan,
hemsidan, medlemstidningen Elsa och på så sätt nå nya medlemmar.
Närvara vid kristna konferenser och andra sammankomster.
Öka antalet stödförsamlingar så att Elsa syns i fler församlingar.

Dokument



Bereda förslag till stadgerevision inför årsmötet 2022.
Bereda förslag till strategisk plan för 2022-2025.

