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AKTUELLT

11/11

Operation 1325 på MRdagarna, Elmia, Jönköping

13/11

Event på Kanadas ambassad:
Foreign Policy, Civil Society
and the Women, Peace and
Security Agenda

25/11

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor

I FOKUS
MR-dagarna 2017
Mänskliga rättighetsdagarna har
funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga
rättigheter. Konferensen, som i
år hålls i Jönköping, samlar cirka
70 utställare och 150 programarrangörer. En av dessa är Operation
1325, som medverkar med fyra
seminarium på temat kvinnor,
fred och säkerhet.

Feminism i Turkiet

Sedan den turkiska regimen införde undantagstillstånd till följd av
förra årets kuppförsök har civilsamhällets utrymme krympt allt
mer. Hittills har omkring 50 000
personer gripits, många av dem
människorättsförsvarare. Trots
det fortgår kampen om att implementera resolution 1325 och säkra
kvinnors rättigheter.
Operation 1325 bedriver projekt i
Turkiet för att utöka kvinnors mediala utrymme och rätt att delta i
freds - och säkerhetsarbete.

Hör turkiska kvinnor i ett samtal
om feminismens utmaningar i
dagens Turkiet. Medverkar gör
Zeynep Alemdar, som arbetar
för implementation av resolution
1325; Gülseren Onanç, CHP;
Nuray Özbay, European Women’s Lobby och Charlotte Lind,
projektledare på Operation 1325.
Lördag 11/11 kl. 13.00, Konferensrum 11.

Miniseminarium

Operation 1325 arrangerar dessutom miniseminarium om resolution 1325 arabiska, tigrinja och
spanska. Dessa äger rum lördag
11/11 på Lilla Scen.
Arabiska: 14.00-14.30
Tigrinja: 14.30-15.00
Spanska: 15.00-15.30

Öppen debatt om kvinnor, fred
och säkerhet

Feministisk politik i Sverige
och Kanada

Under fredagen den 27 oktober hölls FN:s årliga
debatt om kvinnor, fred och säkerhet i New York.
Bland talarna fanns kabinettschef Maria Luisa
Viotti och UN WOMEN:s chef Phumzile Mlambo-Ngcuka. Mlambo-Ngcuka framhöll att agendan
om kvinnor, fred och säkerhet är en bärande pelare inom globala frågor, och betonade vidare vikten
av att förövare av brott mot kvinnor och flickor i
väpnade konflikter ställs inför rätta.

Tillsammans med den kanadensiska ambassaden
står Operation 1325 värd för ett evenemang om
feministisk politik i Sverige och Kanada.

Under debatten noterades en generell minskning
av kvinnors deltagande i FN-ledda fredsprocesser.
Trots att det finns ett tydligt erkännande av förhållandet mellan jämställdhet, kvinnors deltagande
och fred, görs för lite för att omsätta denna förståelse i praktiken, konstaterade kabinettschef Viotti.
Sverige representerades av Margot Wallström, som
bland annat efterfrågade utökad expertis om kvinnor, fred och säkerhet, bättre datainsamling och ett
integrerat genusperspektiv.
I samband med den öppna debatten har Operation
1325 skrivit en debattartikel i Dagens Arena, som
kan läsas här: http://www.dagensarena.se/opinion/
metoo-galler-aven-varldens-flickor-och-kvinnor-margot-wallstrom/

Kanada och Sverige har båda ökat sina åtaganden
för att främja feministisk politik internationellt
genom att tillkännage en feministisk internationell
biståndspolitik och en feministisk utrikespolitik. Dessa strategier syftar till att stärka kvinnors
mänskliga rättigheter, och lyfta jämställdhet som
det mest effektiva sättet att minska fattigdom och
bygga en mer inkluderande, fredlig och välmående
värld.
I både Sverige och Kanada spelar det civila samhället en viktig roll i att bygga och granska den
feministiska politiken. Kanadas regering är för
närvarande i samråd med det civila samhället som
en del av granskningsprocessen inför Kanadas nya
nationella handlingsplan för FN-resolutioner om
kvinnor, fred och säkerhet. I Sverige har civilsamhällesorganisationer gjort en gemensam insats för
att granska Sveriges feministiska utrikespolitik.
Evenemanget hålls på Kanadas ambassad. Medverkar gör Heather Grant, kanadensisk ambassadör i Sverige; Annika Schabbauer, kanslichef på
Operation 1325; Annika Söder, statssekreterare för
utrikesfrågor och Diana Sarosi, Women Peace and
Security Network Canada.
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