SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2021
Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK)är ett forum för kristna kvinnor i Sverige som vill stärka
samhörigheten mellan kristna kvinnor samt arbeta för jämställdhet och kvinnans ställning i
samhället, särskilt inom kyrkor och samfund.

Uppgift








Att genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna
kvinnor, bland annat genom utgivandet av medlemstidningen ELSA.
Att arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, för att uppnå
full jämställdhet mellan kvinnor och män.
Att främja det lokala arbetet genom att stötta de lokala kvinnorådens verksamhet, likaså
övriga medlemsorganisationers arbete.
Att 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.
Att anordna konferenser och seminarier, såväl egna som tillsammans med andra
organisationer eller grupper.
Att ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och vid
behov delta i den offentliga opinionsbildningen.

Värdegrund
SEKs uppgift ska 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 ska 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 organisationers 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.

Styrelse och organisation
SEK är en ideell paraplyorganisation som består av nio medlemsorganisationer (inräknat de fem
lokala råden och nätverken) och därtill enskilda medlemmar (SEK-Sverige) och stödorganisationer.
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SEKs högsta beslutande organ är årsmötet, och under verksamhetsåret arbetar den valda styrelsen
för att implementera årsmötets beslut.

Organisation och utveckling
Årsmöte
Årsmötet hölls som ett digitalt zoom-möte den 17 april 2021. I samband med årsmötet hade vi ett
webinarium ”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt”, där vi uppmärksammade 100 år av
kvinnlig rösträtt med fokus på kvinnor som verkat för demokrati och kvinnors röst i kyrka och
samhälle. I webinariet medverkade Ewa Lindqvist Hotz och Elisabet Gerle.
Till styrelse för SEK valdes:
Ordförande Evelina Hermansson, vald till 2023
Vice ordförande, Elin Jönsson, vald till 2022
Ordinarie ledamöter:
Cecilia Ralfe Stelander, vald till 2023
Annika Delemark, vald till 2023
Gunilla Bäckström, vald till 2022
Maria Lundberg, vald till 2023
Maria Schönning, vald till 2022
Azeb Witzell, vald till 2022
Inger Jonasson (VBD), vald till 2022
Suppleant:
Birgitta Sedin, vald till 2022, avgick tidigt efter årsmötet.
Val av Världsböndagskommitté:
Ordförande Inger Jonasson, vald till 2022
Birgitta Wadhstorp, vald till 2022
Lisbet Malmström, vald till 2022
Christina Hallonsten, vald till 2023
Vianka Khamis Jenan, vald till 2023
Gunilla Olausson, vald till 2023
Gunilla Bäckström, vald till 2022
Gunilla Lundgren, vald till 2022
Val av revisorer:
Christina Gotting, auktoriserad revisor, vald till 2022
Irene Tynnemark, vald till 2022.
Ingen revisorsersättare valdes.
Val av valberedning:
Ellen Berntell (sammankallande)
Lisbeth Malmström
Kajsa Berg
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Medlemsorganisationer och lokala råd
SEK’s lokala ekumeniska kvinnoråd och nätverk
Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Södertälje.
Under året har Göteborgs lokala råd röstat för upplösning av sitt nätverk. Frågan har även väckts i
Stockholms lokala råd (EkiS).
Medlemsorganisationer
EQ kvinna
Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan
Kvinnor för mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Stödorganisationer till SEK
Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan (Caritas Sverige)
Equmeniakyrkan
KFUK - KFUM Sverige
Svenska Alliansmissionen
Vännernas Samfund i Sverige (Kväkarna)
SEK-medlemskap i
EFECW – Ecumenical Forum of European Christian Women
Operation 1325
Studieförbundet Bilda
SKL – Sveriges Kvinnolobby
WDPIC – World Day of Prayer International Committee (Internationella kommittén för
Världsböndagen)
Samarbetsorganisationer
Minsta Myntets Gemenskap (Fellowship of the Least Coin)
Magnificat (tidigare NEKK – Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté)
SKR – Sveriges kristna råd
EHS – Enskilda Högskolan i Stockholm
Stödförsamlingar
Jesu Moder Marias kloster, Tomelilla
Mariadöttrarna i Vallby
Mikaelikyrkans missionsförsamling, Skärholmen
Samfundet Dominikansystrarna, Stockholm
Svenska kyrkan, Sala
Tyska St: Gertruds församling, Stockholm

Styrelse
Det har varit ett omvälvande år med fortsatta stora utmaningar under den pågående pandemin.
Detta gäller även för SEK. Styrelsen har i huvudsak mötts via Zoom-möten men har trots
pandemirestriktioner även lyckats ha ett fysiskt möte på Ekumeniska centret i Alvik. Styrelsen har
sammanträtt sju gånger från förra årsmötet: 210503 konstituerande möte samt efterföljande
styrelsemöte på Zoom, 210609 (Zoom), 210911 (Ekumeniska Centret i Alvik), 211025 (Zoom), 211207
(Zoom), 220110 (Zoom), 5-6 februari 2022 (På Sigtuna tillsammans med inbjudna lokala råd,
medlemsorganisationer, valberedning, redaktionskommitté och Världsböndagskommitté).
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SEK inbjöd under året alla medlemsorganisationer, d.v.s. lokala råd i Stockholm, Malmö, Göteborg,
Södertälje och Uppsala, Kvinnor för Mission, Forum för Prästvigda Kvinnor, EQ Kvinna och Kvinnor i
Svenska Kyrkan (KviSk) till samråd.
Vi ställde oss frågorna: Hur blir vi som ekumenisk kvinnoförening relevant för framtiden? Var står ni
som föreningar nu och vilka är era utmaningar och framtidsvisioner? Hur kan vi som
paraplyorganisation finnas till för er?
Tillsammans med dem hade vi velat framtidsspana: Är vi relevant som organisation? Hur kan vi
fungera som brygga och paraply mellan olika kyrkliga kvinnliga organisationer? Vad skulle ni önska av
oss som paraplyorganisation?
Responsen blev mycket låg på det initiativet och karaktären på mötet fick ändras därefter.
Styrelsen har sedan juni månads möte haft pågående samtal om SEKs framtid och frågan om
nedläggning/upplösning har lyfts, stötts och blötts och arbetats med under mötena som följde. Vi har
på olika sätt försökt vrida och vända på läget, se och satsa framåt men ändå kommit fram till beslutet
om att föreslå årsmötet 2022 att lösa upp paraplyorganisationen SEK. Det har inte varit ett lätt
beslut, men styrelsens majoritet tror att detta är det rätta för föreningen i den tid som är nu. SEK har
rötter tillbaka till 1935, och har betytt mycket för kvinnor, kyrkorna och samhället genom årtiondena.
Tankarna går till alla de kvinnor som gett sin tid, sin kraft och sina förmågor till SEK.
En vecka efter att styrelsen beslutat att föreslå årsmötet att lösa upp SEK mottogs
Jämställdhetsmyndighetens beslut att avslå SEKs ansökan om organisationsbidrag enligt
förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering, som styrelsen skickat in i oktober
2021. JäMy tog detta beslut 10 december med hänvisning till att SEK ”inte kunnat uppvisa att ni är en
riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse.”
Styrelsen har överklagat beslutet.
Framtidsspaningen som var planerad på Sigtuna 5-6 februari blev i stället en helg som riktades in på
hur vi kan göra ett så bra och värdigt avslut som möjligt för organisationen Sveriges ekumeniska
kvinnoråd.
Efter att vår generalsekreterare slutat var styrelsen tvungen att lösa de administrativa bitarna inom
SEK. Det har vi under året löst genom att anlita Ekumeniska centret för de kansliuppgifter som inte
täcks längre när generalsekreteraren slutat. Det har varit en inkörsperiod med skapande av nya
rutiner. Vi vill rikta ett stort tack och en eloge till Per Gillerstrand på Ekumeniska Centret som varit
ett stöd i tillblivandet av samarbetet.
Styrelsen riktar ett stort tack till dess ordförande och vice ordförande för det omfattande insatser de
utfört för att få till stånd ett fungerande arbete trots de bristande stödfunktionerna där mycket av
arbetet fallit direkt på dem med stöd av övriga styrelsen genom strukturerad arbetsfördelning.

Ekonomi
SEKs ekonomi hanterades under året av kassör Emmalill Hector. Se vidare årsbokslutet för 2021.
SEK har ansökt om nya anslag från Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) för 2022.
Avslag på ansökan delgavs av JÄMY den 10 december 2021.
Överklagan av beslutet har gjorts i januari 2022.

Medlemmar
20211231 hade SEK 443 direktanslutna medlemmar, en är man.
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Det totala antalet medlemmar i SEK inklusive medlemmar i SEKs medlemsorganisationer var
20201231 1756 personer, varav 44 är män (2,5%)

Kommittéer
Världsböndagskommittén
Kommittén är en arbetsgrupp som ligger utanför SEKs styrelse, med Världsböndagens ordförande
som finns representerad i SEKs styrelse.
Rapport finns under ”Mötesplats och utbildning”.
ELSAs redaktionskommitté
Kommittén är en arbetsgrupp som ligger utanför SEK’s styrelse, och ansvarar för tidningen ELSA.
Rapport finns under ”Resurscentrum och opinionsbildning”.

Resurscentrum och opinionsbildning
Medlemstidningen ELSA
Tidningen ELSA – Feministisk teologi, kultur och ekumenik är SEKs medlemstidning och fungerar som
en kommunikationskanal och sammanhållande faktor för SEKs medlemmar, samt som ett viktigt nav
för SEKs 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 SEKs medlems- och stödorganisationer.
Under 2021 har SEKs medlemstidning ELSA utkommit med 4 nummer. Lina Mattebo har som
redaktör tillsammans med redaktionskommitté bestående av Madeleine Fredell, Linda Joelsson,
Hanna Stenström, Fredrika Uggla och Ivani Ahlberg/Elin Jönsson för styrelsens räkning, och
skribentnätverk arbetat fram årets tidningar, som haft följande tema: I pandemins tid, Bön – en ny
blick, Kontroll – från styrning till frihet och Demokrati – lika värde och rättigheter. Jonaz Vaneryd har
formgett tidningarna.

NEKK – Magnificat
Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK) har under året bytt namn till Magnificat, som är
beteckningen på Marias lovsång i Lukasevangeliet. De digitala mötena har kretsat kring nätverkets
identitet och uppdrag. De stora ekumeniska kvinnokonferensernas tid är förbi har konstaterats och
idag sker nätverkande gärna genom sociala medier, varför en Facebook-sida har skapats. Islands
representant har lämnat gruppen. Två lutheraner och en katolik från Finland har varit aktiva, den
senare är Sara Torvalds, som är gruppens sammankallande. Elin Jönsson har deltagit i mötena för
SEKs räkning.

Opinion
Stöduttalanden
Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!
Beslut taget på SEKs styrelsemöte den 11 september 2021 om att stödja kampanjen som syftar till att
förmå Sveriges regering att signera FNs kärnvapenförbud. Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW,
presenterades och stöddes av en majoritet på 122 stater i FN:s Generalförsamling i september 2017
och trädde i kraft den 22 januari 2021.
Stoppa nedskärningarna inom förlossningsvården!
SEK har under hösten 2021 stött två upprop/namninsamlingar initierade av Kvinnolobbyn där det
ställs krav på öronmärkta resurser till förlossningsvården, främst riktat till Region Stockholm.
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Mötesplats och utbildning
Världsböndagskommittén
Programmet för Världsböndagen 2021 kom från Vanuatu och hade temat ” Bygg på en stadig grund”
hämtat från Matteus 7:24 - 27. Våra systrar i ögruppen Vanuatu ville påminna om budskapet i Jesu
berättelse, att HÖRA Guds ord och GÖRA därefter som den kloke mannen gjorde som byggde sitt hus
på berggrunden.
På grund av Covid-19 pandemin kunde gudstjänster inte firas fysiskt. Men på ca 25 platser hade man
spelat in gudstjänster som deltagarna kunde ta del av. En av dom hade spelats in av
Världsböndagskommittén och kunde ses av alla som ville. En annan hade spelats in av kvinnor i
Vanuatu tillsammans med representanter från alla sju regioner av Världsböndagsfamiljen. Några
videor kan ses på Världsböndagens hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen.
Det svenska programmet skickades också till Finland för att användas av svenskspråkiga.
Kollektintäkterna blev betydligt lägre än förra året men 170.000 kronor kunde fördelas till ett 45-tal
kvinnor i 15 länder till stipendieprogrammet för kvinnor i låginkomstländer, som administreras av
böndagskommittén i samarbete med svenska samfund, missions- och biståndsorganisationer.
Böndagskommittén sammanträdde en gång fysiskt och tre gånger digitalt på grund av pandemin.
Böndagskommittén har sedan årsmötet 2020 bestått av: Inger Jonasson, ordf, Svenska
kyrkan/Equmeniakyrkan, Gunilla Bäckström, Svenska kyrkan, Christina Hallonsten, Katolska kyrkan,
Vianka Khamis Jenan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Lisbeth Malmström, Svenska kyrkan, Gunilla Olausson,
Frälsningsarmén, v ordf (ersattes i december av Anna-Maria Tuftström), Bitte Wadhstorp,
Equmeniakyrkan, Gunilla Lundgren, Pingstkyrkan.
Kassör har varit Emmalill Hector.

Konferenser, panelsamtal och seminarier
Inbjudan till cirkelledarutbildning på Sigtunastiftelsen
Styrelsen bjöd in till en cirkelledarutbildning 9-10 oktober på Sigtunastiftelsen genom meddelande i
ELSAs andra och tredje nummer, enligt verksamhetsplanen, men dygnet gick inte att genomföra på
grund av för få intresserade. Elsas läse- och skaparcirklar har därför inte kunnat startas.

Internationella kvinnodagen på Enskilda Högskolan Stockholm
SEK var medarrangör till de digitala föreläsningarna som hölls 8 mars från EHS, där Gunilla Gunner,
Maria Bexelius och Adriana Bara föreläste om kvinnors ledarskap i frikyrkan, kvinnors flyktingskap
respektive kvinnor i Rumänska ortodoxa kyrkan.

Nätverkande och samverkan
Samarbeten
SEK har under året deltagit i ett samarbete med KRISS riks, WSCF-E, Debora (KRISS lokala råd i Lund)
samt Hanna Stenström som sakkunnig inom kristen feminism från SEK på temat: ”How to Be a
Christian Feminist”. En digital seminariehelg genomfördes. Inbjudna talare var Petra Carlsson om
ekofeminism, Esther Kazen och Madeleine Fredell om hur kristen feminism uttryckt sig genom åren,
Hanna Stenström om hur man kan läsa Bibeln feministiskt tillsammans med Jenny Grimbeck som
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utformade en mer interaktiv del. Alla föreläsare hade uppdraget att belysa hur man kan vara kristen
feminist i praktiken.

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor
Elin Jönsson har varit adjungerad till arbetsgruppens möten från SEK. En man och en kvinna från var
och en av de fyra kyrkofamiljerna är menade att ingå i gruppen, som sedan augusti sammankallas av
Jan Eckerdal som anställts som ny teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd. Möten har hållits
digitalt men också vid ett tillfälle fysiskt på Ekumeniska centret i Alvik. En pilgrimsprocess har
planerats och ska inledas under våren 2022, med besök på platser med anknytning till respektive
kyrkofamilj.

Operation 1325
Operation 1325 arbetar med Kvinnors Fred och Säkerhet utifrån FNs deklaration 1325. 2021 har
arbetet framförallt fokuserat på situationen för kvinnorna i Jemen och Palestina. Ordförande Lena
Sundh och tf GS Charlotte Lind samt praktikanter har deltagit flitigt i hearings, konferenser och
parlamentariska seminarier samt nätverkat med andra organisationer. Operation 1325 skriver också
en omfattande skuggrapport till FN om hur Sverige lever upp till resolutionen. Det konstateras gång
på gång att det nationella arbetet ligger efter. Vidare driver Operation 1325 ett mentorprogram där
bl.a . det Seniora Rådet, som huvudsakligen består av tidigare ordföranden, stöttar intresserade
adepter och styrelsetrainees. Studenter från universiteten kan göra sin praktik på kontoret och är ett
välkommet tillskott till det lilla kansliets omfattande arbete. SEK har som en av grundarna av
Operation 1325 alltid haft en representant i styrelsen och de senaste åren har det varit Cecilia Ralfe.

European Forum Ecumenical Christian Women/EFECW
SEK är medlem I den europeiska ekumeniska organisationen för kristna kvinnor – EFECW, som
bildades i Bryssel 1978 och har över 30 medlemmar. På grund av corona har det enbart varit
zoommöten 2021. England hade t.ex. ett adventsfirande och i våras var det ett möte om
coronasituationen i våra länder. Mötena brukar avslutas med att alla ber Fader Vår på sitt
modersmål. Vart fjärde år är det årsmöte och 2018 valdes Carin Gardbring till styrelseledamot på
mötet i Serbien. Cecilia Ralfe och Evelina Hermanson är utsedda att representera SEK.

Representation
SEK representerades på MR dagarna samt vid årsmöten för KviSk och KFUK-KFUM Sverige.
Den 22 oktober firade Equmeniakyrkan 10-årsjubileum som samfund efter sammanslagning av de tre
samfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. SEK
inbjöds att delta och representerades av styrelseledamoten Maria Schönning. Ett panelsamtal hölls
om de 10 år som gått och vad som hände i början och hur utvecklingen varit. Detta leddes av
tidningen ELSAs redaktör Lina Mattebo.
SEK är genom Världsböndagen medlem i Världsböndagens internationella kommitté – WDPIC, som
bildades 1967 i Sverige och ingår i den Europeiska Världsböndagsfamiljen. Under 2021 inbjöds till
fem zoommöten. I maj om firanden och delande av erfarenheter av VBD i pandemins tid, i juli om
konst och bön i pandemins tid, i oktober om handling inför klimatförändringarna, i november om
programlandet England, Wales och Nordirlands tema ”Jag vet vilka avsikter jag har för er”. Skotska
kommittén inbjöd till zoommöte med ordföranden om ledarskapserfarenheter. Inger Jonasson
representerar Världsböndagen i WDPIC.
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