
VERKSAMHETSPLAN 2018


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd är en kristen ekumenisk paraplyorganisation för 
enskilda, nätverk och organisationer i Sverige. Organisationen samlar i första hand 
kvinnor, men män som vill bidra till ökad jämställdhet är välkomna som medlemmar 
i SEK. Sida vid sida med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige 
och omvärlden arbetar SEK utifrån sin ekumeniska grundsyn med att stärka kvinnors 
delaktighet och demokratiska inflytande i samfunds- och samhällsliv. 


SEKs teologiska grundsyn är personlig och ekumenisk. SEK har sin hemvist i en bred 
och vittförgrenad feministisk teologisk tradition. SEK vill värna den personliga trons 
integritet inom de religiösa traditionerna och den centrala betydelsen av det 
personliga mötet mellan människa och människa där livs- och Kristuserfarenhet kan 
delas. Bekräftandet av den enskilde som både egen person och som delaktig i ett 
religiöst och/eller kulturellt sammanhang innebär ett förvaltande i samtiden av en 
kritiskt kreativ profetisk tradition som förvaltats av ett pärlband av kvinnor i den 
kristna kyrkans historia och på detta sätt bidragit till samfundens och samhällets 
utveckling. Varje människa är skapad till Guds avbild och är kallad att göra bruk av 
denna gudslikhet - sina gåvor - i världen. Varje inskränkning i samfund och samhälle 
av människans möjlighet att bruka sina gåvor i Guds tjänst innebär en inskränkning 
av Guds pågående försoningsverk i världen. 


Verksamhetsplanen har tagits fram utifrån SEKs tre profilområden:


1.  Teologisk reflektion för fördjupning och förändring. 

2.  Främjande av fredskultur med ekumeniska förtecken. 

3. Främjande av utbildning för kvinnors ökade delaktighet och inflytande i samfunds- 
och samhällsliv. 


Varje del inleds med en text som sammanfattar SEKs bedömning av några för 
området angelägna frågor i samtiden. Därefter följer i punktform planerade aktiviteter 
för arbetet under 2018. Dessa aktiviteter kommer att följas upp vid årets slut.
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TEOLOGISK FÖRDJUPNING FÖR 
FÖRÄNDRING


Teologisk reflektion hämtar sin impuls från erfarenheten att något är brustet, och inte 
är som det ska. I vårt sammanhang syftar teologisk reflektion till att utveckla ett sätt 
att tänka som inspirerar människor att bidra till att hela det som är trasigt och bidra 
till Guds försoningsverk i världen. Den feministiska teologin har sitt ursprung i den 
brustenhet i skapelsen som är kvinnors marginalisering och underordning. Den 
feministiska teologins ärende är att bidra till ett tänkande som inspirerar enskilda och 
samfund till att dagligen leva den omvändelse som innebär en strävan efter jämställda 
relationer mellan kvinnor och män i familj, samhälle och samfund. 


Aktiviteter 2018


• SEK ska samarrangera eller delta i minst tre mötesplatser för teologisk 
fördjupning där kvinnliga forskare medverkar  med bäring på 
jämställdhetsfrågor, kvinnohistoria och feministteologi.  

• Tydligt positionera tidningen Elsa i en vidare krets och 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 en 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 SEK:s arbete.  
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FRÄMJANDE AV FREDSKULTUR


Vi lever i en politiskt och religiöst polariserande tid där upprustning och 
militarisering får en allt högre plats på den politiska agendan nationellt och globalt. 
Motbilder som problematiserar militariseringskulturen är få. På den globala scenen är 
det kvinnor som drabbas värst av krig, våld och naturkatastrofer. Kvinnor hör till de 
mest utsatta och fattiga i alla samhällen i världen. Kvinnor som är på flykt och som är 
asylsökande möter särskilt stora svårigheter.  Många kvinnor lever i en krigsliknande 
situation i sin egen hemmiljö. Våld i nära relationer drabbar i första hand kvinnor. 
Religionens nya synlighet i samhället är en positiv företeelse, men ofta framställs de 
religiösa traditionerna som källa till konflikter och därtill som kvinnoförtryckande. 
Konservativa religiösa krafter i Europa gör gemensam sak med politiskt extrema 
rörelser för att kringskära kvinnors liv och hälsa. Inom såväl politik som religion 
tenderar kvinnor att bli ett slagträ i en polariserad debatt. 


Aktiviteter 2018


• Inbjuda till minst en andligt fördjupande sammanhang, t ex 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 historien. Minst två artiklar. 

• Genom Världsböndagens arbete bidra till att kvinnor med olika kulturell 
bakgrund får tillfälle att mötas och lära känna varandra. 

• Aktivt delta i Sveriges kristna råds referensgrupp för fred och där hävda 
fredskultur som kyrkorna särskilda bidrag till fredsrörelsen i stort. Minst tre 
sammankomster. 
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FRÄMJANDE AV UTBILDNING FÖR 
KVINNORS DELAKTIGHET I 

SAMFUND OCH SAMHÄLLSLIV


Kvinnor har i dag alltmer inflytande på de flesta samhällsområden och så även i 
samfunden i Sverige. Ett uttryck för det är att den främsta företrädaren för landets 
största trossamfund och för Sveriges kristna råd är kvinnor och att kvinnor har höga 
poster inom politik och samhällsliv. Jämställdhetsfrågorna har hög prioritet inom det 
politiska området, exempelvis genom en uttalat feministisk utrikespolitik och 
inrättandet av en jämställdhetsmyndighet. Emellertid återstår mycket arbete för att 
kvinnors fulla mänsklighet som medmänniskor, medborgare och medskapare 
respekteras såväl i Sverige och utomlands. Det är synligt inom samfunden i Sverige, 
där kvinnors andliga och psykosociala hälsa alltför ofta hotas mot bakgrund av 
organisationsstruktur och samfundskultur som premierar män. Motsägelsefullt nog, 
tycks de organisationer som inom samfunden traditionellt samlat och organiserat 
kvinnor, inte attrahera yngre generationer av kvinnor.


Aktiviteter 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. 

• Del t a i Ecumen ica l Fo rum o f Eu ropean Chr i s t i an 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.  
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• 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. 
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