
Nordisk Forum, Malmø 12.-15. juni 2014 – New Action on Women’s Rights 

 

Konferansen er en samling av og ved kvinneorganisasjonene i Norden og ses som en 

fortsettelse av Nordisk Forum i Oslo 1988 og i Åbo 1994. Konferansen er blant annet tenkt 

som et bidrag til å sette søkelyset på Platform for Action som ble vedtatt under FNs 

kvinnekonferanse i Beijing i 1995. Det er forventet at konferansen vil ha 15.000 deltakere fra 

alle nordiske land. Se www.nf2014.org. 

Nordisk økumenisk kvinnekomite (NEKK) og WICAS i Norden (Women in Church and Society, 

LVF) har vedtatt å utsette neste nordiske økumeniske kvinnekonferanse til 2016 (i august på 

Holar, Island) og heller satse på å bidra ved Nordisk Forum i Malmø. Arbeidet med et kirkelig 

program er nå kommet langt. SEK (Svriges ekumeniska kvinnoråd) er sekretariat for arbeidet. 

Programmet består blant annet av følgende: 

Bispepanel  

Kvinnor och kyrkor i Norden – Visioner för framtiden – erfarenheter från historien. 

Deltakere: Solveig Fiske, Agnes M. Sigurdardottir, Tuulikki Koivunen Bylund, Tine Lindhardt, 

Irja Askola og Lisbeth Gustafsson (panelleder). 

Tid: Fredag kl. 16-18. 

 

Forelesninger og samtale om feministteologi  

What’s in it for me? Därför behövs feministteologin. 

Deltakere: Annika Borg, Marianne Bjelland Kartzow og Kirsten Almås (samtaleleder).   

Tid: Fredag kl. 14-16. 

 

Verksted om seksuelle overgrep i kirka 

Et trygt sted for alle? Nordiske kirkers arbeid mot seksuelle overgrep. 

Deltakere: Solveig Fiske, Agnes M. Sigurdardottir, Inger Lise Olsen m.fl., ved Dnk.  

Tid: Fredag kl. 12-14 (ev. lørdag kl. 14-16). 

 

WE (Women Empowerment) – verksted 

Innføring i og smakebiter på metodikken i «Kvinne er kvinne best» slik den er videreutviklet i 

kirka på Island. 

Deltakere: Halla Jonsdottir og Sigrun Oskarsdottir, ved den islandske kirke. 

Tid: Lørdag, kl. 14-16 (ev. lørdag kl. 12-14). 

 

Religionsdialog i kvinneperspektiv 

Deltakere: Representanter for jødedom, kristendom og islam, ved SEK (Svriges ekumeniska 

kvinnoråd) i samarbeid med lokal SEK-gruppe. 

 

http://www.nf2014.org/


Nordisk kveldsgudstjeneste i Sankt Johanneskyrka   

Ved lokal malmø-gruppe i samarbeid med Svenska kyrkan sentralt. Gudstjenesten blir del av 

hovedprogrammet for konferansen.  

Tid: Fredag kl. 20. 

 

Miriams rom 

Gjennom hele konferansen har NEKK/WICAS fått gratis et rom til disposisjon som et åpent 

møtested. Rommet skal ha kirkelig profil, men fredag morgen vil en muslim bli invitert til å 

ha morgenbønn/andakt og lørdag en jøde. Søndag blir det kristen morgenbønn.    

 

Brosjyre 

NEKK/WICAS tar også sikte på å lage en egen brosjyre som gir en mest mulig samlet oversikt 

over det kirkelige programmet ved konferansen. Den er tenkt å inneholde både det som 

NEKK/WICAS er ansvarlig for og også andre relevante organisasjoners arrangementer. For 

eksempel er det allerede fra Svenska kyrkans internasjonale arbeid meldt inn to verksteder. 

shs 


