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”Endast om kvinnor spelar en full och
likvärdig roll kan vi bygga grundvalarna för
en hållbar fred – för utveckling, mänskliga
rättigheter och rättvisa.”
KOFI ANNAN, TIDIGARE GENERALSEKRETERARE FÖR FN

Innehåll
2

3
4
5
6
10
13
15
16
17
18
19

Inledning

Vad är Operation 1325?

Organisation

Utbildning och kapacitetsutveckling

Information och kommunikation

Påverkansarbete

Lokalt arbete

Internationellt samarbete och nätverkande

Slutord

Text: Birgitta Ahlqvist, Margareta Ingelstam och Anna
Sundén (redaktör)
Bild: Bilderna är tagna av en mängd personer aktiva i
Operation 1325

Samarbetspartners

Layout: Oscar Vesterlund, Stockholm
Tryck: Norra Skånes Offset AB, Hässleholm, 2007

Finansiering

Skriften är framtagen med stöd av Kvinnors organisering
och utgiven i mars 2007. Operation 1325 är ansvarig för
innehållet.

Inledning

Fred och säkerhet omfattar alla - oavsett
kön
Den freds- och säkerhetspolitiska agendan i
världen har formulerats av män och har därmed
utgått ifrån en traditionellt manlig definition
av fred och säkerhet. Kvinnors kunskap och
erfarenhet har inte tagits till vara och kvinnor
är idag starkt underrepresenterade i allt arbete
med att förebygga, hantera och lösa konflikter,
trots att kvinnor är mycket utsatta i krig.
Från det civila samhällets sida har freds- och
kvinnoorganisationer världen över drivit på för att
förändra den ojämställdhet som råder med krav
på att kvinnors inflytande och representation i
freds- och säkerhetsfrämjande insatser ska öka.
Ett resultat av detta effektiva påverkansarbete är
FNs resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet
som antogs av säkerhetsrådet den 31 oktober år
2000. Har du precis som jag ägnat en stor del av ditt
engagemang för ökad jämställdhet i Sverige och
världen är resolutionen ett viktigt dokument. Den
är unik i sitt slag eftersom den tydligt tar ställning
för ökad jämställdhet inom allt fredsfrämjande
och konflikthanterande arbete. Resolutionen slår
fast att kvinnor är centrala aktörer för fred och
säkerhet vilket betyder att deras inflytande och
delaktighet måste öka, att ett genusperspektiv
ska genomsyra allt freds- och konflikthanterande
arbete och att kvinnor är särskilt utsatta i krig och
konflikt. Deras rättigheter ska skyddas.
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Under 2003 samlades ett flertal svenska kvinnooch fredsorganisationer för att diskutera hur
ett gemensamt arbete skulle kunna se ut med
målsättningen att bidra till att resolutionen
går från ord till verklighet. Sex organisationer
beslutade att gå samman i nätverket Operation
1325.1 Samarbetets övergripande mål var att bidra
till att FNs resolution 1325, om kvinnor, fred och
säkerhet förverkligas i Sverige och i andra länder.
Operation 1325 har sedan dess arbetat med att
informera och opinionsbilda kring hur arbetet
med att genomföra resolution 1325 utvecklas i
Sverige och i andra länder. En del av arbetet har
handlat om att utbilda kvinnor med syfte att skapa
en bas för rekrytering av kvinnor med kompetens
för uppdrag i förebyggande, fredsfrämjandeoch konflikthanterande arbete. Vi har också
informerat och påverkat den svenska regeringen
att anta en handlingsplan för resolutionen och
uppmanat riksdagsledamöter att påskynda
utvecklingen i resolutionens riktning. Genom
vårt arbete skapar vi förutsättningar för fred och
säkerhet som omfattar hela världens befolkning
- oavsett kön.
Den här skriften beskriver Operation 1325s arbete
under åren, 2004-2006, och med den hoppas vi
väcka tankar, idéer och engagemang inför vårt
fortsatta arbete.
Birgitta Ahlqvist, ordförande Operation 1325, februari
2007

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinnor för Fred, Svenska UNIFEM-kommittén, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd och Sveriges Kvinnolobby.
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Vad
är Operation 1325?

På initiativ av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
samlades
trettiosex
kvinnor
från
tolv
organisationer den 13 september 2003 för att
undersöka hur de gemensamt skulle kunna bidraga
till att förverkliga FNs säkerhetsråds resolution
1325. Resolutionen uppmanar alla medlemsstater
att öka representationen av kvinnor på alla nivåer
när det gäller att förebygga, hantera och lösa
konflikter. Bland de närvarande organisationerna
fanns Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet, Kvinnor för fred, Sveriges
Kvinnolobby, UNIFEM och Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd.
De nämnda organisationerna bildade under dagen
nätverket Operation 1325 för att gemensamt
fortsätta arbetet för fredliga relationer i Sverige,
Europa och andra delar av världen.
I dag samarbetar fem svenska kvinno- och
fredsorganisationer i Operation 1325. Målet är att
bidra till att FNs säkerhetsråds resolution 1325:
2000, om kvinnor, fred och säkerhet förverkligas.
De organisationer som ingår i Operation 1325 är:
• Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet, IKFF
• Kvinnor för Fred, KFF
• Riksförbundet Internationella Föreningar
för Invandrarkvinnor, RIFFI
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK och
• UNIFEM Sverige
Ett nära samarbete bedrivs också med Sveriges
Kvinnolobby och tillsammans organiserar vi mer
än en miljon medlemmar.
Resolution 1325, som antogs av FNs säkerhetsråd
år 2000, är ett resultat av ett framgångsrikt och
envist påverkansarbete bedrivet av det civila

”

samhällets organisationer. Den är unik i sitt
slag. För första gången har världssamfundet tagit
ställning för att involvera kvinnor som aktörer i
arbetet för fred och säkerhet:

”Säkerhetsrådet
uppmanar
enträget
medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad
utsträckning deltar på alla beslutsnivåer
i nationella, regionala och internationella
institutioner
och
mekanismer
för
förebyggande, hantering och lösning av
konflikter.”
RESOLUTION 1325:S FÖRSTA PARAGRAF
Resolutionen slår fast att FNs medlemsstater ska
se till att kvinnors representation och inflytande
ökar på alla nivåer i förebyggande arbete,
fredsprocesser och konflikthantering. Vidare
belyser den vikten av att ett genusperspektiv
integreras i fredsbevarande insatser och
fredsförhandlingar, att kvinnors rättigheter skall
skyddas och att FN och medlemsländerna har
ansvar för att kartlägga, följa upp och rapportera
hur arbetet med detta utvecklas.
Säkerhetsrådets resolutioner är bindande och alla
stater ska kontinuerligt redovisa hur man har levt
upp till dem.
För att bidra till att resolutionen genomförs
arbetar Operation 1325 med utbildning,
information, och påverkansarbete såväl i Sverige
som internationellt för att därigenom förebygga
våld och väpnad konflikt samt medverka till att
skapa en hållbar global utveckling.

Organisation

När nätverket Operation 1325 bildades i slutet
av 2003 ansvarade en samarbetsgrupp för dess
strategiska utveckling där varje organisation
som ingick var representerad. Under åren har
samarbetsgruppen träffats minst varannan månad
för att utveckla samarbetet och fatta övergripande
beslut kring verksamheten. Ett arbetsutskott fick
i uppdrag att bereda de beslut som skulle fattas
i samarbetsgruppen och ett antal arbetsgrupper
med olika ansvarsområden arbetade kontinuerligt
med att planera och genomföra olika aktiviteter.
En utbildningsgrupp och en informationsgrupp
var två av dessa.

Från nätverk till paraplyorganisation
Under 2005 anlitades en professionell utvärderare
för att utvärdera samarbetets inledande fas med
fokus på hur nätverket
skulle kunna utveckla
formerna för samarbetet.
Utvärderingens resultat
presenterades på ett
seminarium och ett
av förslagen var att
ombilda nätverket till
en egen organisation
med möjlighet att stå på
egna ben ekonomiskt
och
juridiskt.
Efter
att
förslaget
noga
hade bearbetats ombildades nätverket till
paraplyorganisationen
Operation
1325
i
september 2006. I slutet av 2006 bestod Operation
1325 av fem medlemsorganisationer och hade
ett nära samarbete med Sveriges Kvinnolobby.
Tillsammans
med
Sveriges
Kvinnolobby
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organiserar Operation 1325 idag över en miljon
kvinnor. Det betyder att de satsningar som görs
av Operation 1325 når kvinnor i varierande
ålder, utbildningsnivå, etnicitet och religiös
tillhörighet.

Kansli
Sedan augusti 2005 arbetar en samordnare på
heltid med ansvar för det fortlöpande arbetet
inom Operation 1325 med stöd och ledning av
samarbetsgruppen och flera arbetsgrupper som
jobbar på ideell basis. Arbetsgruppernas insatser
har varit en förutsättning för planering och
genomförande av Operation 1325s verksamhet. I
september 2006 utökades personalstyrkan med
en person som ansvarar för utbildningssatsningar
i Sverige samt en praktikant på heltid. Sedan
september 2005 delar
Operation 1325 kontor
med UNIFEM Sverige
på Gamla Brogatan 27 i
Stockholm.

Operation 1325 och
framtiden?
I samband med ombildning till paraplyorganisation
under
hösten 2006 tillsattes
en grupp med ansvar
för att ta fram förslag
till ett långsiktigt och
strategiskt arbete för
Operation 1325. Gruppen kommer att presentera
sina förslag på Operation 1325s årsmöte i mars
2007.

Utbildning och
6
kapacitetsutveckling

Utbildningsstrategi
Operation 1325 har utarbetat en strategi för
utbildning och kapacitetsutveckling för kvinnor
vars innehåll fokuserar på jämställdhet,
mänskliga rättigheter, FNs resolution 1325,
konflikthantering, kommunikation och ickevåld. I
detta arbete har en mångfald av erfarenheter och
idéer tagits tillvara.

”

”The education and empowerment of
women throughout the world cannot fail
to result in a more caring, tolerant, just and
peaceful life for all.”
AUNG SAN SUU KYI
Utbildningens övergripande mål är

• att enligt FNs säkerhetsråds resolution 1325:
2000 och ickevåldets principer förbereda
kvinnor för att medverka till att förebygga
våld och väpnad konflikt, omvandla konflikter och bygga fred och bidra till en rättvis och
hållbar utveckling och gemensam mänsklig
säkerhet i den nära
omgivningen
och
internationellt
Utbildningsstrategin har
flera steg. I utbildningens
första steg engagerar sig
en grupp kvinnor för att
utbilda sig genom en
kombination av självstudier, studiecirklar och
en eller flera workshops.
Genom steg 1 kan
tusentals kvinnor delta
i lokala studiecirklar
och workshops. Detta
ger dem förutsättningar
som behövs för att bidra
konkret till att förverkliga resolution 1325,

i den egna omgivningen och nationellt, personligt
och politiskt. Steg 1 ger exempelvis motiv och
underlag för att informera, bilda opinion och
påverka politiskt.
I utbildningens andra steg kan de deltagare som
vill gå vidare undersöka möjligheten att anordna
en workshop i samarbete med en organisation/
grupp som verkar i ett konfliktområde och eller i
ett område med latenta konflikter. Alla deltagare,
från Sverige respektive ett konfliktområde,
är varandras ”resurspersoner”. Deltagarna
från Sverige fungerar både som deltagare,
resurspersoner, fredsagenter för förebyggande i
diskussioner, arbetsgrupper och enskilda samtal.
Deltagarna från konfliktområdet delar med sig av
villkor och erfarenheter från sitt arbete för fred.
I utbildningens tredje steg är tanken att de
kvinnor som önskar kan fördjupa sina kunskaper
från steg 1 och steg 2 genom en kombination av
självstudier med hjälp av Internet och en längre
internatkurs. Det lägger grunden för fortsatt
utbildning för professionellt fredsarbete.
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Steg 1
Utbildningens steg 1 har startat och utvecklats
under 2004-2006. Nedan följer en beskrivning av
de utbildningsaktiviteter som har genomförts.

Pilotkurs
En pilotkurs i studiecirkelform genomfördes
under hösten 2004 med utgångspunkt i resolution
1325, förebyggande av våld och våldsamma

konflikter. Deltagare var kvinnor med arabiska
som modersmål i huvudsak från Riksförbundet
Internationella föreningar för Invandrarkvinnor
(RIFFI), en av Operation 1325s medlemsorganisationer. Kursen var en lyckad start för flera
kvinnor som blev intresserade av att utbilda sig
vidare för att aktivt kunna delta i fredsbyggande
arbete. Så här uttryckte sig några av dem efter
kursen:
”Det är oerhört spännande med 1325. Vi är en liten
grupp som vågar prata med varandra, vi vågar säga
vad vi tycker”.
”Vi har kommit varandra närmare och trots att vi
kommer från olika kulturer har vi stor respekt för
varandra”.
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En rapport från kurserna finns att beställa hos Operation 1325. Kontakta info@operation1325.se

Flera fördjupade sig också i FNs deklaration om
mänskliga rättigheter och dess betydelse för
kvinnor. En utvärdering av kursen låg som grund
för utveckling av ett utbildningsmaterial längre
fram.

Kvinnor som fredsagenter – två kurser på
Sida Civil Society Centre i Härnösand
Under pilotutbildningen för kvinnor från
RIFFI efterfrågade flera av deltagarna en längre
internatkurs
som
fördjupning. Under
samma tid diskuterade Operation 1325
möjligheten att arrangera en utbildning
av
utbildare
för
att underlätta för
kvinnor
att
leda
studiecirklar
och
workshops i steg 1.
Behovet av detta hade
tidigare lyfts fram och
påtalats av kvinnor
med
fälterfarenhet
som
fredsarbetare
med olika funktioner
i konfliktområden.
Med stöd av Folke
Bernadotteakademin
och i samarbete med
Sida Civil Society
Centre
beslutade
Operation 1325 därför att arrangera två parallella
kurser: Kvinnor som fredsagenter – Utbildning
för kvinnor som talar arabiska och Utbildning för
utbildare. Kurserna genomfördes på Sida Civil
Society Centre i Härnösand 2-6 januari 2006. 2
Ett 40-tal kvinnor med olika bakgrund deltog
i kurserna och så här beskrev två av dem sina
upplevelser under kursen:
”Kursen gav mig styrka att arbeta vidare för att
aktivera andra kvinnor”
”Att mötas med olika bakgrund i ett inkluderande
forum är en fredshandling i sig”
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fram en separat verktygslåda som komplement till
manualen. Verktygslådan omfattar pedagogiska
metoder och tips till handledare.
Inför utbildningens andra steg sammanställs en
engelsk version av manualen och den kommer
även att översättas till arabiska med stöd av UD.

Steg 2
Sudan
Olika steg har tagits för att initiera utbildningar
enligt steg 2 på lång sikt. Inom ramen för Operation

Utbildning av cirkelledare
I mars och september 2006 utbildades totalt
40 kvinnor till cirkelledare inom ramen för
samarbetet med Sensus studieförbund.

Studiecirklar i samarbete med Sensus
Under 2006 har flera av de kvinnor som utbildades
till cirkelledare tagit initiativ till att starta
studiecirklar i Uppsala, Stockholm, Göteborg
och Malmö. Fler cirklar var på gång på nya orter
under hösten 2006.
Metodutveckling för integrering av ett genusperspektiv
För att på ett tydligare sätt integrera ett
genusperspektiv i organisationens utbildningar
arrangerades en workshop med fokus på genus
i samarbete med Forum För Fredstjänst i mars
2006.

Utbildningsmanual och verktygslåda
Med stöd av Sensus studieförbund har
utbildningsmanualen ”Fredsagent 1325” tagits
fram. Manualen tar upp teman som demokrati,
jämställdhet, mänskliga rättigheter, fredlig
konflikthantering och ickevåld. Dess innehåll
och metoder är utgångspunkter för utbildningens
steg 1 i Sverige och har uppdaterats under åren.
Under 2006 har vi även påbörjat arbetet med att ta
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1325 hade en särskild arbetsgrupp ansvar för att
i samarbete med lokala partner i Sudan planera
ett konsultativt seminarium som genomfördes
i Khartoum 2-6 november 2006. Syftet var att
presentera och få feedback på Operation 1325s
utbildningsstrategi, lära om liknande initiativ
som har tagits av kvinnogrupper i Sudan samt
undersöka och diskutera möjligheter till framtida
samverkan kring resolution 1325 mellan kvinnor i
Sudan och Sverige.

Västbanken/Gaza
En av medlemsorganisationerna, Sveriges
Ekumeniska Kvinnoråd (SEK), har i dialog med
en lokal 1325-grupp i Uppsala tagit fram förslag
till en framtida utbildning tillsammans med
kvinnogrupper i Västbanken/Gaza. För att knyta
kontakter inför detta arbete deltog en representant
från SEK i ett seminarium i Palestina under
sommaren 2006.

Workshop med ”Mujeres por la paz”
Hösten 2006 anordnade Operation 1325 och
Sensus en workshop kring innehållet i Operation

1325s utbildning tillsammans med ett 10-tal
kvinnor aktiva i ”Mujeres por la paz” (Kvinnor
för Fred) från Colombia. Förhoppningen är att
de kvinnor som är intresserade kommer att ta
initiativ till studiecirklar i Colombia på de teman
de finner relevanta.

Steg 3
Operation 1325 har fört samtal med Sida Civil
Society Centre i Härnösand om en framtida
samverkan för utbildningens steg 3. Responsen
har varit mycket positiv och Operation 1325
ser fram emot att formerna för samarbetet med
Centret kommer att utvecklas framöver.
Teologiska högskolan i Stockholm har kontaktats
med en förfrågan om att medverka kring
utformning och genomförande av steg 3. Vidare
samtal kring detta planeras längre fram och inga
överenskommelser har ännu träffats.

Information och
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kommunikation

Elektroniskt nyhetsbrev

Pocketbok – ”Fredsagent 1325”

Sedan starten har Operation 1325 gett ut
ett elektroniskt nyhetsbrev som fokuserar på
frågor om kvinnor, fred och säkerhet. I dag
har nyhetsbrevet fler än 1000 prenumeranter i
Sveriges och en stor spridningseffekt eftersom det
finns tillgängligt för allmänheten på Operation
1325s webbplats. Nyhetsbrevet som kommer ut
med fem-sex nummer per år har visat sig mycket
effektivt när det gäller att knyta kontakter och
sprida information om resolutionen i Sverige och
i andra länder.

Med stöd av UD har pocketboken ”Fredsagent
1325” givits ut på Verbum Förlag. Författare är
Anne Casparsson, Margareta Ingelstam och Petra
Tötterman Andorff. Boken syftar till att ge en
lättillgänglig introduktion till FNs resolution 1325
och en bild av det fredsarbete som har bedrivits
av aktiva kvinnor i Sverige under århundraden.
I boken säger Felicity Hill, som arbetade för
Women’s Internationel League for Peace and
Freedom i New York och var koordinator för
gruppen som verkade för att skapa resolution
1325:

Webbplats
En preliminär webbplats togs fram under 2004
och har sedan dess gjorts om och är under
kontinuerlig
uppdatering
och
utveckling:
www.operation1325.se.

”Jag tror verkligen på förändring, och att förändring
är möjlig, trots att man gör allt för att vi inte ska våga
tro på det.”
Den 1 maj 2006
lanserades ”Fredsagent
1325”
i
samarbete
med förlaget Verbum
och Sida. Ett sextiotal
personer aktiva i olika
enskilda organisationer
och myndigheter deltog.
Bland de medverkande
fanns bland andra
tidigare utrikesminister
Karin Söder, Maj Britt
Theorin samt ett tiotal kvinnor som arbetar ideellt
eller professionellt med frågor om kvinnor, fred
och säkerhet i Sverige och i fält. Många av dessa
medverkade även i boken. Boken finns att beställa
hos Verbum förlag www.verbum.se.

Informationsmaterial
Olika typer av informationsmaterial har tagits
fram för att underlätta det kommunikativa
arbetet:
• en folder om Operation 1325 på svenska
• ett material om resolution 1325 på engelska
• flera Power Point presentationer på svenska
och engelska
• pins i olika storlekar
• en roll-up för externt bruk
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Seminarier och workshops – några
exempel
På
MR-dagarna
2004
arrangerades
en
framtidsteater som var mycket välbesökt och
uppskattad. Det tänkta året var 2010 och
Operation 1325 firade att FNs resolution 1325
hade funnits i 10 år. Representanter för Operation
1325 berättade om den spännande verksamhet
som ägt rum i organisationens regi under åren
som gått.
På Forum Syds 10-årsjubileum i november
2005 arrangerade Operation 1325 en interaktiv
workshop.
För att fira den Internationella kvinnodagen 8
mars 2006 medverkade Operation 1325 med en
workshop på temat ”Kvinnor som fredsagenter”.
Nätverket för 8-mars som stod som arrangör.
I samband med MR-dagarna i november 2006
arrangerade Operation 1325 ett seminarium på
temat ”Den jämställda freden?” med stöd av
den lokala 1325-gruppen i Malmö. Medverkade
gjorde bland andra Chassia Chomsky-Porat från
organisationen Sikkuy som verkar för dialog
mellan judiska och arabiska israeler i Israel och
Nisrin Murqus, medlem i Women’s Democratic
Movement i Israel.
I december 2006 medverkade Operation 1325 med
ett seminarium under IKFFs filmfestival på temat
kvinnor, fred och säkerhet i anslutning till filmen

”Guerilla Girl”. Under seminariet diskuterade
deltagarna om det är möjligt att gå från att vara
”guerillagirl till fredsagent” och vilka hinder som
kan tänkas uppstå.

Medier
Flera artiklar har publicerats i de sex samverkande
organisationernas medlemstidningar och i lokal
press. I ett temanummer av New Routes (nr 4
2006) bidrog Operation 1325 med en artikel om
resolutionen. Organisationen har också medverkat
i en diskussion om 1325 på Internet. Genom ett
samarbete med Aftonbladets ledarsida under
hösten 2005 kommenterade Operation 1325 FNs
reformarbete utifrån ett genusperspektiv. Där
skrev ledarskribenten Jesper Bengtsson:
”Företrädarna för Operation 1325 har en poäng. En
av de viktigaste lärdomar som dragits av de senaste
decenniernas kriser är att kvinnors arbete, högt som
lågt, är helt avgörande för möjligheten att bygga
stabila samhällen.” (Publicerad 2005-09-10)
I samband med kurserna ”Kvinnor som
fredsagenter” i Härnösand, januari 2006, gjorde
lokalpress, lokalradio samt regional-TV inslag
om kurserna. Där framhöll Operation 1325s
samordnare Anna Sundén:
”Att kvinnor ges större möjligheter att delta i arbetet
med att förebygga, hantera och lösa konflikter är
en viktig fråga för demokrati, jämställdhet och
utveckling.” (Tidningen Ångermanland, 2006-0105)

Rapporter
En rapport från ett seminarium som arrangerades
i riksdagen den 10 november 2005 har tagits
fram och skickades till samtliga kommunoch riksdagspolitiker i landet som ett led i
påverkansarbetet. Rapporten finns att ladda ner
på www.operation1325.se.
En annan rapport från kurserna som hölls på
Sida Civil Society Centre i januari 2006 kan
beställas från Operation 1325s kansli. Kontakta
info@operation1325.se.
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Andra externa sammanhang
För att nå en yngre målgrupp har Operation
1325 medverkat på flera av Zenits utåtriktade
aktiviteter, både i Stockholm och i Malmö.
Zenit är Sidas informationsverksamhet riktad
till unga. Några exempel är medverkan på en
jämställdhetskonferens i april 2006 och ett
inspirationstorg i september 2006.
I maj 2006 medverkade Operation 1325 på FN
Unplugged i Stockholm och Malmö som syftade
till att knyta samman unga människor som vill

engagera sig i arbete för mänskliga rättigheter
med enskilda organisationer. Arrangör var
Svenska FN-förbundet.
I september 2006 medverkade Operation 1325
med bokbord och ett miniseminarium på internationella torget på Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg. För Operation 1325s praktikant Maja
Edfast var Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
hennes första riktiga möte med allmänheten som
representant för Operation 1325:

”Insikten att resolution 1325 ännu inte är så
välkänd som den borde vara kombinerad
med den nyfikenhet, drivkraft och
entusiasm jag mötte hos dem som stannade
vid vårt informationsbord och lyssnade
på seminariet, sporrade mig mycket inför
höstens arbete. Det är också otroligt roligt
att se att många av dem som vi kom i kontakt
med under mässan idag visar intresse för våra
utbildningar och vår övriga verksamhet.”
MAJA EDFAST

Påverkansarbete

”

”It isn’t enough to talk about peace.
One must believe in it.
And it isnt’s enough to believe in it.
One must work at it.”
ELEANOR ROOSEVELT
Förslag till flera interpellationer, enkla
frågor och riksdagsmotioner
Operation
1325
har
samarbetat
med
riksdagskvinnor från olika partier aktiva i
”Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig”
(SÄRK). SÄRK är ett partipolitiskt och
religiöst oberoende riksdagssällskap. Möten
och seminarier har ordnats i riksdagens lokaler.
Kvinnliga riksdagsledamöter, nuvarande och före
detta är medlemmar i SÄRK. SÄRK vill påverka
både riksdag och regering, bilda opinion mot krig
och inhämta kunskaper från kvinnliga experter
t.ex. om orsaker till krig, om konflikthantering
utan våld, hur FNs roll för fred och folkrätt
bäst värnas och hur kvinnors beslutsrätt ska
förverkligas enligt FNs säkerhetsråds resolution
1325. SÄRKs arbete mot krig sker inom och utom
riksdagen i samarbete med andra organisationer
t.ex. Operation 1325.
Genom samarbetet, som betyder oerhört mycket
för Operation 1325, kan vi arbeta effektivt för
att FNs resolution 1325 förverkligas i Sverige
och andra länder. Samarbetet har resulterat
i interpellationer, enkla frågor och flera
riksdagsmotioner på temat kvinnor, fred och
säkerhet.
Samarbetet fortsätter även under den pågående
mandatperioden 2006-2010.

Seminarier i samarbete med SÄRK
Den 10 november 2005 arrangerade Operation
1325 och SÄRK seminariet: Lever Sverige
upp till FNs resolution 1325? Seminariet hade
politiker och journalister som målgrupp. En av
de medverkande, Maj Britt Theorin, menade
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att FNs resolution 1325 riskerar att bli en
papperstiger om inte krav ställs på att varje land
tar fram handlingsplaner som skall följas upp
och utvärderas. Sophia Ivarsson, forskare på
Försvarshögskolan, argumenterade för att svensk
personal behöver kvalificerad utbildning och
praktiska verktyg för att resolutionen ska kunna
omsättas i praktiken. Operation 1325 har även
arrangerat fler seminarier i samarbete med SÄRK
under 2004-2006.

Medverkan i utformning av nationell
handlingsplan för resolution 1325
Under 2005 fick Operation 1325 möjlighet att
bidra till utformningen av Sveriges nationella
handlingsplan för genomförandet av FNs
resolution 1325. Detta skedde genom ett antal
konsultativa seminarier och i samband med
dessa riktade Operation 1325 skriftliga krav till
ansvariga ministrar. Några av dessa var:
• att utveckla en klar politik för fredlig konflikthantering istället för militärt ingripande
• att utarbeta en plan för att steg för steg avsätta lika mycket resurser till förebyggande av
väpnad konflikt som till militära insatser
• att ge särskilt stöd till utbildning av kvinnor
för arbete i konfliktområden och internationella fredsuppdrag
• att involvera minst 40 % kvinnor i allt fredsarbete som utbildare, konfliktlösare, medlare,
fredsbevarare, övervakare, observatörer och
fredsförhandlare
• att utveckla strategier för att ett genusperspektiv skall genomsyra allt förebyggande,
konflikthanterande och fredsbyggande arbete
Den svenska regeringen antog sommaren
2006 en handlingsplan för att genomföra
resolutionen under en treårsperiod, 2006-2008.
Regelbunden uppföljning och utvärdering
ska ske, myndigheterna ska uppdras att i sina
årsredovisningar återrapportera om de insatser
de gjort för att genomföra resolution 1325. Detta
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arbete kommer vi från Operation 1325 att noga
följa och granska med utgångspunkt i våra krav.
I samband med Operation 1325s medverkan i
utformningen av den nationella handlingsplanen
bidrog organisationen med erfarenheter och
synpunkter kring denna process i en rapport som
senare lanserades av UN-INSTRAW. Rapporten
syftar till att ge tips och råd till FNs medlemsstater
för genomförandet av resolution 1325.

Politikerveckan i Almedalen 2006
Som ett viktigt led i påverkansarbetet medverkade
Operation 1325 under politikerveckan i Almedalen
på Gotland 2006. Vi var på plats med bokbord
och arrangerade ett seminarium kring Sveriges
handlingsplan för genomförande av FNs resolution
1325 som lades fram i juni 2006. Medverkade på

seminariet gjorde ambassadör Lena Sundh från
UD som hade ansvar för framtagandet av Sveriges
handlingsplan för resolution 1325. Bland övriga
medverkanden fanns riksdagskvinnor från olika
partier aktiva i SÄRK. Några av dem var Helena
Bargholz och Anita Brodén från Folkpartiet
och Lotta Hedström och Mona Jönsson från
Miljöpartiet.

Uppvaktningar
Representanter för Operation 1325 har uppvaktat
regeringen,
riksdagsledamöter
och
olika
myndigheter för att lyfta frågan om kvinnor, fred
och säkerhet. Dåvarande utrikesminister Laila
Freivalds och dåvarande biståndsminister Carin
Jämtin var några av dem som uppvaktades.

Lokalt arbete
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Under 2006 startade lokala
1325-grupper
i
Uppsala,
Stockholm, Göteborg och Malmö
genom samarbetet kring utbildningen
med Sensus studieförbund. Fokus för
deras arbete var främst utbildningsaktiviteter i studiecirkelform och på
vissa håll genomfördes också utåtriktade
informationsaktiviteter kring resolution 1325.
– Den största framgången för oss i Uppsala var att alla
som deltog i cirkeln var pigga på att lära och diskutera,
berättar Ragnhild Greek som var en av de kvinnor som
ledde en studiecirkel i Uppsala. Hennes tips till den som
vill engagera sig är att lära sig mer om frågorna genom
att bilda en grupp som kan jobba tillsammans på
ett interaktivt sätt. I framtiden vill Ragnhild
jobba vidare med seminarier, utbildningar, mer
opinionsbildning i Sverige och stärka kontakter
med kvinnogrupper i andra länder. Ett arbete som
gruppen i Uppsala redan har påbörjat.

Internationellt samarbete
16
och nätverkande

Representanter för Operation 1325 har
deltagit i ett antal internationella seminarier
och konferenser. Några exempel är FN:s 49:e
kvinnokommission i New York och konferensen
From Reaction to Prevention – Civil Society Forging
Partnership to Prevent Violent Conflict and Build
Peace som anordnades av GPPAC i New York.
Samordnaren har deltagit i ett stort antal
seminarier och workshops i Sverige för Operation
1325s räkning.
Genom Sveriges Kvinnolobby och Operation 1325s
medlemsorganisationer har vi även tillgång till ett
nätverk av europeiska kvinnoorganisationer.

Operation 1325 har även träffat representanter
för kvinnoorganisationer i Norge som arbetar
med liknande frågor vilket resulterade i idéer om
framtida erfarenhetsutbyten och samverkan.
Hösten 2006 besökte 18 kvinnorätts- och
fredsaktivister från Israel och Palestina Sverige
under parollen ”Vi vägrar att vara fiender”.
Operation 1325 träffade några av dem under
en intressant dag där frågan om möjligheten
till implementering av FNs resolution 1325 i
fredsprocessen diskuterades.
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Slutord
Under 2007 och framåt vill Operation 1325 utveckla sitt arbete
genom information, politisk påverkan och utbildning som
presenteras i dokumentet ”det långsiktiga arbetet”. Aktiviteterna
genomförs under åren 2007-2008 i samstämmighet med den
nationella handlingsplanen för genomförandet av resolution
1325. Målet är att bidra till att FNs resolution 1325 genomförs i
Sverige och i andra länder.
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Samarbeten
Sensus

I
samarbete
med
Sensus
studieförbund
bedriver Operation 1325 det Sida-finansierade
utbildningsprojektet ”Fredsagent 1325” i Sverige.
Projektet startade under 2006 och fortsätter under
2007.

Sida Civil Society Centre

Sida Civil Society Centre i Härnösand har stöttat
Operation 1325 genom samarbete kring genomförande
av kurser för ”Kvinnor som fredsagenter” i januari 2006.
Fler samarbeten kring utbildningssatsningar väntas
under 2006 och 2007.

Finansiering
UD
Med stöd av UD har pocketboken ”Fredsagent 1325”
tagits fram.
Under 2004-2006 har Operation 1325 haft stöd av UD
för sin löpande verksamhet i Sverige samt för ett factfinding seminarium i Sudan.

Forum Syd
För informationsarbete samt påverkansarbete beviljade
Forum Syd ett bidrag för aktiviteter under 2005.

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin har lämnat stöd till två
kurser, ”Kvinnor som fredsagenter”, som arrangerades
i samarbete med Sida Civil Society Centre i Härnösand
2-6 januari 2006.
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Vadå Operation 1325?
Operation 1325 är en paraplyorganisation som består av följande
medlemsorganisationer:
• Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
• Kvinnor för Fred
• Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
• UNIFEM Sverige
Operation 1325 har även ett nära samarbete med Sveriges Kvinnolobby.
Vårt övergripande mål är att bidra till genomförandet av FNs resolution
1325 om kvinnor, fred och säkerhet genom information, påverkansarbete,
utbildning och kapacitetsutveckling av kvinnor. Vi arbetar i Sverige och
med internationella partners.
Vill du veta mer om Operation 1325?
Besök www.operation1325.se eller hör av dig till info@operation1325.se.
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Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm
Webbplats: www.operation1325.se
E-post: info@operation1325.se

