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AKTUELLT

Women’s Mediation School i Palestina

15 juni

Tillsammans med Palestinian Centre for Peace and Democracy har vi under våren startat upp vår nya medlingsskola och medlingsnätverk ”Womens
Mediation School” i städerna Betlehem och Ramallah i Palestina. Projektet
syftar till att öka makt och aktörskap hos unga kvinnor under 30 år, genom
att stödja lokala kvinnliga ledare, aktivister och kvinnoorganisationer. Detta
för att stärka unga kvinnors ledarskap och politiska deltagande i det civila
samhället, för att därigenom främja konfliktlösning och fredsbyggade.

juni -juli

Under det kommande året kommer kvinnorna därför att utbildas i demokrati, mänskliga rättigheter och politisk representation med hjälp från erfarna samhällsledare som kommer att fungera som deras mentorer.

I samband med Järvaveckan arrangerar vi seminariet
”Unga fred och säkerhet”
lördagen den 15 juni
kl 17:30-18:30

Styrelsetrainee take-over!
Över sommaren tar våra
styrelstrainees över våra
sociala media konton för
ett ökat ledarskap bland
unga.

#WomenVoicesofPeace

Följ vår sociala media-kampanj
om kvinnors meningsfulla deltagande i Jemens fredsprocess

Att patriakala hegemonier drabbar och begränsar kvinnors liv och fria val är
ett faktum som tenderar att förstärkas i samband med väpnad konflikt och
post-konfliktuella samhällen. Detta då kvinnor, och särskilt unga kvinnor, i
stigande grad utsätts för fysiskt och sexuellt våld efter väpnad konflikt. Våldet innebär även en begräsning i deras möjlighet till egenmakt och politiskt
deltagande. Här blir ökad kunskapsspridning och främjandet av kvinnors
aktörskap en viktig motkraft i konservativa samhällen.
Genom medlingsutbildningen kommer de unga kvinnorna i Palestina att få
lära sig om fredsförebyggande insatser och sambanden mellan hållbar fred,
ökad inkludering och representation på lokal såväl som nationell nivå. Målet är att kvinnorna inkluderats i minst tre palistinska organisationer, nätverk
eller beslutsfattande organ vid slutet av utbildningen.

DETTA HAR
HÄNT
26 mars

Vi föreläste för vår
medlemsogranisation
Kvinnor för fred i Uppsala

10 maj

Betlehems kvinnor: En önskan om att få
leva sitt liv i fred
November 2018 till februari 2019 var Elin Dellås Följeslagare med Följeslagarprogrammet i Betlehem i Palestina. Programmet har som syfte att med
internationell skyddande närvaro bidra till minskat våld och stötta de krafter som vill fred i Israel och Palestina. Artikeln nedan är är skriven av Elin och
handlar om en utav hennes möten i Betlehem, om kvinnors roll i motståndet mot ockupationen.

Utrikesdepardementet
lanserade rapporten om
Sveriges Nationella
handlingsplan för kvinnor
fred och säkerhet åren
2016-2020 vid ett seminarium i Bankhallen.

I Palestina handlar en stor del av det icke-våldsliga motståndet mot ockupationen och arbetet för en rättvis fred om att stanna kvar. Att bo kvar i
sina byar, även i område C där Israel har både civil och militär kontroll, och
att få livet att fungera trots svårigheterna som ockupationen för med sig.
Jag träffade Nancy Khateeb från YMCA:s projekt Resilience Livelihood som
arbetar för att ge utsatta samhällen verktygen att stanna kvar, och i det
arbetet är vikten av kvinnornas inblandning tydlig.

23 april

Tanken med projektet Resilience Livelihood är att öka motståndskraften
hos utsatta byar inom område C på Västbanken. De arbetar framförallt med
byar som ligger nära israeliska bosättningar och som lever under hot om
landkonfiskering och husrivningar, eller inte får tillstånd att bygga och utveckla. YMCA arbetar med invånarna i byn för att identifiera de främsta utmaningarna, och vilken kapacitet som finns i byn för att göra något åt dem.

FN:s säkerhetsråd antog
resolution 2467 om
sexuellt våld i konflikt
med fokus på ökat skydd
och ett stärkt överlevarperspektiv för kvinnor.

- Genom att arbeta så här så är det invånarna själva som avgör vad
samhället behöver, inte någon annan. Det är viktigt, säger Nancy.
Arbetet drivs sedan av en skyddsgrupp, bestående av några av invånarna,
och i de lyckade exemplen har dessa skyddsgrupper lyckats bygga skolor
och vårdcentraler, fixat el och bromsat landkonfiskering. Här är YMCA ett
stöd genom processen men tanken är att drivet ska komma från invånarna
själva.
Projektet möter många utmaningar och det är inte i alla samhällen som
det ses framgångsrikt. Här är en stor utmaning hur byn ser på kvinnornas
roll. Flera av de byarna som Nancy arbetar i är konservativa och det finns
motstånd mot att kvinnor arbetar på det här sättet. Men i de nio samhällen
som Nancy arbetat i, så har hon sett vikten av att kvinnors roll förändras.
- Att kvinnorna blir involverade och tar en ledande roll gör störst
skillnad. De byar där kvinnornas roll förändrats mest har varit de
mest framgångsrika. Och de byar där männen litar på kvinnornas
arbete.

Många av männen i byarna på Västbanken arbetar långa dagar i Israel eller
i bosättningarna och kan då vara hemifrån från mitt i natten till sen eftermiddag varje söndag till torsdag. Det är kvinnorna i samhället som bär livet i
byn. Nancy tar upp exemplet Jubbet Abh Dibh utanför Betlehem, som varit
så pass framgångsrikt att det rapporterats om i Washington Post. Kvinnorna
i Jubbet Abh Dibh sa först ingenting till sina män och familjer om att det var
involverade i projektet, inte förrän allt var planerat. När männen väl fick reda
på vad som föregick så lät de det fortgå men var skeptiska till att kvinnorna överhuvudtaget skulle kunna uppnå något. Nu några år senare har byn
både fått en skola och tillgång till el.
I dessa projekt, där kvinnor gör så stor skillnad, handlar det framförallt om
att just stanna kvar. Att stanna kvar, trots hot och utmaningar, är en stark
motståndshandling gjord av vanliga människor som i grund och botten
bara vill leva sina liv i fred. I den komplicerade konflikt som denna utgör, ska
det fredsfrämjande arbete och den grundläggande önskan om att bara vilja
leva sitt liv fritt från våld och förtryck inte underskattas.

Seminarium om Unga, fred och säkerhet
Unga anses inte sällan vara pådrivare av konflikter snarare än effektiva fredsbyggare. Deras politiska deltagande, eller eventuella brist på deltagande debatteras återkommande. Diskussionen
kretsar ofta kring vilka konsekvenserna kan bli om yngre generationer inte inkluderas i det politiska
systemet i ett längre perspektiv. Men att utesluta ungdomar är ingen hållbar lösning. Ungdomar
utgör en allt större demografisk grupp och dag lever mer än 600 miljoner unga i konfliktdrabbade
eller sviktande stater. Ofta utgör unga även majoritet i många befolkningar. Så om freden ska hålla
och konflikter inte ska gå i arv måste unga människor få inflytande och sina röster hörda. Därför
symboliserar FN:s säkerhetsresolution 2250 på många sätt en milstolpe inom det internationella
fredsarbetet, då säkerhetsrådet för första gången erkände att unga har en viktig och positiv roll
i det fredsfrämjande arbetet och att unga därför bör ges möjlighet att vara aktiva och delaktiga i
arbete för fred och försoning.
Men hur ser det egentligen ut i Sverige? Får ungdomar plats på lika villkor som vuxna i våra politiska forum och samhällsdebatter? Vad tycker ungdomarna själva är viktigt för deras fred och
säkerhet? Vad är ungas roll i fredsarbetet och vad ser dem som våra största säkerhetsutmaningar?

Allt detta pratar vi om under Järvaveckan 2019 där vi tillsammans med Kvinnor för fred, Svenska
kvinnors vänsterförbund, Kvinna till kvinna och Fryshuset arrangerar seminariet ”Unga fred och
säkerhet” lördagen den 15 juni kl 17.30-18.30. Ungdomar från organisationerna får under samtalet
dela sin syn på säkerhet i sitt närområde och vardag.
Vi har också ett tält under Järvaveckan där ni kan besöka oss mellan den 14-16 juni, och där ni har
möjlighet att ställa flera frågor.
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