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AKTUELLT
21/3-2019

Operation 1325:s årsmöte
hålls i RIFFI:s lokaler på
Norrtullsgatan 45
kl 17:30.
Inledningstalet om jeminitiska kvinnor i fredsförhandlingar hålls av Marika Fahlén, medlem i det
svenska kvinnliga medlarnätverket, tidigare ambassadör och särskilt sändebud på UD med drygt 10
års FN-erfarenhet.

#tjejericentrum

I socialamedia kampanjen
#tjejericentrum tar tjejer
plats och delar sina erfarenheter och reflektioner
om hur unga tjejer kan ta
makten över sina egna liv.

Tjejer, fred och säkerhet
Ungdomar världen över är aktörer för fred. Operation 1325:s rapport
Tjejer, fred och säkerhet utgår ifrån unga människors egna perspektiv på hur de kan bidra till fred. Rapporten uppmanar svenska regeringen att jobba ännu mer för ungas rätt att delta i fredsarbete världen över.
År 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 om ungas deltagande
i fredsarbete. Det finns ännu ingen handlingsplan för hur Sverige ska genomföra resolutionen. Vad som finns är ett förslag till regeringen från myndigheten för fred, Folke Bernadotteakademin (FBA), om hur resolutionen
kan genomföras. Mycket är bra men förslaget saknar unga vuxnas eget
perspektiv. Vi tycker det är bättre om unga vuxnas behov, kapacitet och
livserfarenheter står som utgångspunkt och att unga vuxna själva får vara
med så tidigt som möjligt i processen med att förverkliga resolutionen.
Därför har vi rapporten Tjejer, fred och säkerhet främst baserat våra rekomendationer på erfarenheter och tankar från unga som är aktiva inom
Operation 1325:s olika verksamheter. Nedan följer huvudrekomendationera som kan stärka Sveriges kommande arbete med resolutionen:
• Undersök behovet av att sänka universell rösträttsålder till 16.
• Sverige ska inte exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar ungas rättigheter eller som prioriterar militär upprustning framför
att tillgodose alla barn och ungas rätt till skolgång.
• Stöd internationella utbyten inom skolan för att öka förståelsen för
ungas levnadsvillkor i olika länder.
• Utbilda unga vuxna i övergångsrättvisa och inkludera dem i de formella processerna.
• Skapa återanpassningsprogram i Sverige för återvändare från
IS-områden i Mellanöstern.
Hela rapporten kan läsas vår hemsida, www.operation1325.se

Vi välkomnar våra nya praktikanter!

1/2-2019

Vi besökte Röda Korsets
folkhögskola för att genom
en interaktiv workshop
sprida kunskap om resolution 1325.

Under våren kommer Caroline Hajo, Margaret Muru och Anna Santos Rasmussen att praktisera som projekt- och kommunikationsassistenter på kansliet i
Stockholm. Caroline har sin bakgrund på Migrationsverket i Gävle, där hon arbetat som handläggare och teamledare. Nu studerar hon Människa-kultur-religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Genom mitt arbete på Migrationsverket har jag mött människor från
hela världen som på grund av olika anledningar flytt till Sverige. Här
blev exploateringen av kvinnors utsathet i konflikt lika tydlig som
skrämmande - Caroline Hajo

5/2-2019

Kansliet bjöd in till uppsatslunch för att inspirera
och inspireras av unga
studenter som skriver arbeten om kvinnor, fred och
säkerhet.

14/2-2019

Uddevalla FN-förening
inbjuder till öppen föreläsning på Uddevalla stadsbibliotek med Operation
1325.

16/2-2019

Under Utrikespolitiska
föreningens forumhelg i
Örebro talar Operation
1325 om kvinnor, fred och
säkerhet.

Margaret är student vid Södertörn högskola och pluggar Utveckling och internationellt samarbete. Under våren skriver hon sin kandidatuppsats i Globala
studier om effekten av Kinas investeringar i Afrika, från ett neokolonialistiskt
perspektiv med fokus på civilsamhället.

I grund och botten handlar det om allas lika värde. Alla måste få lika
möjligheter och ingen ska känna sig utanför samhället. Därför sökte
jag till Operation 1325 - Margaret Muru
Anna har studerat freds- och konfliktvetenskap vid Lunds Universitet i kombination med folkrätt vid Försvarshögskolan i Stockholm, och har tidigare
verkat ideelt inom Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och
torterade i Malmö.

Inte sällan ses kvinnors erfarenheter som sekundära eller opolitiska i
post-konfliktuella sammanhang. Men hållbar fred måste vara inkluderande och förankrad i hela befolkningen. Därför är kvinnor avgörande
resurser i fredsbyggande insatser - Anna Santos Rasmussen.
Är du också intresserad av att praktisera på Operation 1325? Just nu söker vi
praktikanter inför hösten 2019.
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