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Konferanser
Internasjonal konferanse for Globalt kvinnenettverk for fred, Europeiske
lederkonferanser (ELC),  FN-konferanser, Fredsinitiativ for Midtøsten (MEPI)

Hennes Historie-prisen
Vi søker med denne prisen å anerkjenne kvinner som i det stille tjener sine
medmennesker og sitt lokale samfunn. I

Fredsbroen
Et virkningsfult verktøy til forsoning. Kvinner fra ulike bakgrunner hvor det historisk
sett har vært konflikter, finner forståelse for hverandre. Fredsbro-seremoniene
fortsetter som et fornyende og virkningsfullt bidrag til arbeidet som pågår for å
bygge et effektivt globalt grasrotnettverk av kvinner viet til å skape fred i familien,
samfunnet og den større verden vi lever i.

Egenutviklingstrategier
Vi ønsker å hjelpe kvinner til å finne sin indre styrke og belyser temaet både i
foredrag, seminarer og som del av vårt Helseverksted.

Helseverksted
Intensjonen med et helseverksted er å skape et rom hvor kropp og sinn kan finne
hvile og avslapning, og hvor man kan hente inspirasjon og næring for sjelen.
Tanken er at man skal få hjelp og veiledning til å bli bedre kjent med seg selv og sitt
indre liv, og ikke minst kroppens ressurser. Et helseverksted vil være et rom hvor
det tilbys ulike alternative behandlingsformer, hvor det holdes foredrag, og hvor
man kan lære enkle teknikker for bruk til avspenning i hverdagen.

Partnerskap på tvers av kulturer
Ved å samles som kvinner og erkjenne
vår unike feminine natur,  vil vi se at
hver av oss har makt og ansvar til å
bidra til  enhet og samhold.  Når vi står
sammen som kvinner, søstre, mødre og
koner, fast bestemt på å iverksette
tiltak, blir vi en kraft som ikke kan
ignoreres verden over.

Forum for NGO-ledere
Målet til Globalt kvinnenettverk for fred
(GWPN) er å danne et forum for NGO-
ledere (ledere av ikke-statlige
organisasjoner). Deres samlede
innsikter og vurderinger kan utfylle
synspunktene som kommer fram innen
FN, som er en institusjon for
representanter utnevnt av regjeringer,
og dominert av menn. Et slikt
rådgivende forum kan fremme en leging
av historiske sår og fredsbygging basert
på forsoning, tilgivelse og kjærlighet på
tvers av barrierer skapt av hudfarge,
religion, nasjonalitet og språk.


