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”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 
konfl ikter.” 

RESOLUTION 1325:S FÖRSTA PARAGRAF

Vadå Operation 1325? 

Sedan 2004 samarbetar sex svenska 
kvinnoorganisationer i projektet Operation 1325. 
Målet är att bidra till att FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325:20001, om kvinnor, fred och 
säkerhet förverkligas. Resolutionen är unik i 
sitt slag då den slår fast att kvinnor är särskilt 
utsatta i konfl ikter samtidigt som de är centrala 
aktörer i arbete för fred. Den är ett resultat 
av frivilligorganisationers framgångsrika 
påverkansarbete under fl era decenniers envisa 
arbete för jämställdhet. Genom resolutionen 
har världssamfundet äntligen tagit ställning för 
att involvera kvinnor som aktörer i allt arbete 
för fred och säkerhet. I dag är kvinnor starkt 
underrepresenterade på området. 

För att resolutionens intentioner ska bli verklighet 
har kvinnor i hela världen börjat mobilisera. 
Operation 1325 verkar för att förbereda 
kvinnor att medverka till att förebygga våld, 
omvandla konfl ikter och bygga fred med stöd 
av FN:s resolution 1325. De organisationer som 
samarbetar 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  
• Sveriges Kvinnolobby, SKL 
• UNIFEM - Sverige

Inledning och bakgrund

Tillsammans har organisationerna mer än en 
miljon medlemmar runt om i Sverige.

Utbildning för professionellt arbete i 
konfl iktområden och internationella 
fredsuppdrag

Arbete i konfl iktområden, i internationella 
fredsmissioner och fredsuppdrag är ett växande 
arbetsfält som innefattar ett mycket stort antal 
arbetsuppgifter och nya funktioner. I upp-
följningsrapporterna till resolution 1325 lyfter 
Kofi  Annan fram en del av dem. Det fi nns 
mer än hundratalet  funktioner  och  typer  av  
arbetsuppgifter för att förebygga och omvandla 
våld i krissituationer och i konfl iktområden. 

Det behövs kvinnor som arbetar med 
övervakning, rapportering, medling, preventiv 
diplomati, förtroendeskapande åtgärder, ut-
veckling av informella nätverk, arbete med 
mänskliga rättigheter och demokrati, psykosocialt 
arbete (särskilt i efterkrigsområden) och in-
stitutionsuppbyggnad. Det fi nns behov av 
genusanalys och genusperspektiv inom alla 
områden. Framför allt fi nns det behov av kvinnor 
som inspirerar och stöder kvinnor - kvinnor som 
delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och 
resurser i det gemensamma arbetet för en rättvis, 
fredlig och hållbar utveckling.

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

FN:S GENERALSEKRETERARE KOFI ANNAN

”
rådet uppmanar ådet uppmanar 
taterna att se till att kvintaterna att se till att kvi
ng deltar på alla beng deltar på alla be
a, regionala och inteonala och inte
er och mekanismoch mekanis
nde, hantering och lhantering och ”

m kvinnor spelar enm kvinnor spelar en
oll kan vi bygga grundoll kan vi bygga grund

fred – för utveckling, för utveckling, 
och rättvisa.”ättv

FN:S GENERALSEKRETERARE:S GENERALSEKRETER

1 Se hela resolutionen på www.operation1325.se
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Kvinnor som fredsagenter - en 
utbildningsstrategi i fl era steg

Under 2004 började Operation 1325 utveckla 
en stegvis utbildningsstrategi som ger varje 
kvinna möjlighet att ”göra något för freden”. 
Utbildningen har som övergripande mål att 
steg för steg ge kunskaper, erfarenheter och 
kompetens för kvinnor som vill engagera sig 
som fredsagenter på olika nivåer. Poängteras 
bör att utbildningens innehåll och metoder inte 
enbart är framtagna av Operation 1325. De är 
resultaten av att kvinnor från olika fraktioner 
och stridande parter i konfl iktområden - Balkan, 
Sydafrika, Indien och Mellanöstern – har 

deltagit i olika kurser och workshops. De har 
skaffat sig kunskaper och redskap att arbeta för 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, 
ickevåld och fredliga relationer – både i den 
närmaste omgivningen och internationellt. Det 
är dessa erfarenheter som ligger till grund för 

en fredsagentutbildning i fl era steg. Eftersom 
deltagarna ”äger” processen har det varit möjligt 
att använda samma utbildningsmodeller i olika 
länder och kontexter.

I utbildningens första steg engagerar sig en grupp 
kvinnor för att utbilda sig genom en kombination 
av självstudier, studiecirklar och en eller fl era 
workshops. Genom steg 1 kan tusentals kvinnor 
delta i lokala studiecirklar och workshops. Detta 
ger de 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 i Syd eller Öst- och Centraleuropa, 
särskilt i konfl iktområden och i områden med 
latenta konfl ikter. Alla deltagarna - från Sverige 
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respektive ett konfl iktområde - är varandras 
”resurspersoner”. Deltagarna från Sverige 
fungerar både som deltagare, resurspersoner, 
fredsagenter för förebyggande och resolution 
1325 i diskussioner, arbetsgrupper och enskilda 
samtal. Deltagarna från konfl iktområdet delar 
med sig om villkor och erfarenheter från sitt 
arbete för fred. 

I utbildningens tredje steg är tanken 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.

Varför två kurser för ”kvinnor som 
fredsagenter”?

Under hösten 2004 arrangerade Operation 
1325 en pilotutbildning i studiecirkelform 
för Steg 1. Målgruppen var kvinnor bosatta i 
Sverige med rötter i konfl iktdrabbade länder. 
Flertalet av deltagarna kom ursprungligen från 
arabisktalande länder och många var aktiva 
i organisationen RIFFI. Under utbildningen 
föreslog och efterfrågade deltagarna en längre 
internatkurs för kvinnor på arabiska.

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 konfl iktområden.

Med stöd av Folke Bernadotteakademin och 
i samarbete med Sida Civil Society Centre 
beslutade Operation 1325 att arrangera Kvinnor 
som fredsagenter – utbildning för kvinnor som 
talar arabiska och utbildning för utbildare 2-6 
januari 2006.

Operation 1325:s utbildningsgrupp ansvarade 
för planering och genomförande av kurserna 
som handleddes av professionella handledare. 
Huvudansvarig för ”kursen för arabisktalande 
kvinnor” var Sue Williams med mångårig 
erfarenhet av att utbilda utbildare världen 
över. Huvudansvarig för innehållet i kursen 
för ”utbildning av utbildare” var Dr. Diana 
Francis. Diana Francis har handlett kurser i 
konfl iktområden i Europa, Asien, Afrika och 
Mellanöstern och var tidigare ordförande för 
International Fellowship of Reconciliation.

Kurserna genomfördes huvudsakligen på 
engelska och kursen för arabisktalande tolkades 
till arabiska. Kurserna, som till huvuddelen 
genomfördes var för sig, hade gemensamma 
samlingar första och sista dagen samt tre kvällar.  
Drygt 20 kvinnor deltog på respektive kurs.

Med  denna  rapport  hoppas  Operation 1325  inspi-
rera till fl er utbildningar och kapacitetsutveckling 
för kvinnor. Målet är att fl er kvinnor i Sverige och 
i andra länder ges möjlighet att aktivt delta fullt ut 
som aktörer och initiativtagare för fred i enlighet 
med målsättningarna i FN:s resolution 1325 om 
kvinnor, fred och säkerhet. 

”
“It isǹ t enough to talk about peace.
One must believe in it.
And it isn´t enough to believe in it.
One must work at it.”

ELEANOR ROOSEVELT
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Om deltagarna

Ett viktigt syfte med kursen ”Utbildning av 
utbildare” var att rekrytera fl er kvinnor till arbetet 
med Operation 1325, främst som utbildare i steg 
1. I inbjudan efterlystes kvinnor som redan har 
ett engagemang för att förebygga våld och bygga 
fred, ”som t ex har deltagit i det Ekumeniska 
Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, 
Peace Brigade International, fredstjänstprogram i 
Guatemala och Chiapas”. De kvinnor som redan 
hade en pedagogisk erfarenhet av workshop-
pedagogik (MOD-kurser, etc) förutsattes vara 
särskilt intresserade, liksom de som studerat 
eller studerar freds- och konfl iktfrågor eller 
angränsande områden. Engagemang i en ideell 
organisation var en tydlig merit. Ett intresse av att 
delta i Operation 1325:s arbete med utbildning, 
opinionsbildning och politiskt arbete och ingå i 

Operation 1325:s resursbas var en förutsättning 
för att bli antagen till kursen. Intresset för 
utbildningen var mycket stort och deltagarna 
bidrog med olika kunskaper, spetskompetenser 
och erfarenheter. Flertalet hade erfarenhet av 
fredsarbete i fält och vana av att utbilda.

Om utbildningens innehåll och metoder

Den manual som utarbetas för ”Steg 1” 
bygger i stor utsträckning på internationell 
kursverksamhet i konfl iktområden och tidigare 
kurser som genomförts av Diana Francis, 
som alltså är väl förtrogen med det material 
som utarbetats inom Operation 1325. Många 
av de övningar och faktablad som användes i 
utbildningen fi nns i manualen Fredsagent 1325, 
Utbildning för demokrati, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, ickevåld, konfl ikthantering och fred2. 

Kvinnor som fredsagenter 
- utbildning av utbildare

2 De som gått ”utbildning-av-utbildare-kurser” kommer att få en kod för att ladda ner manualen (försöksupplaga). Översättning av manualen till engelska och arabiska planeras.
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Diana redovisade från början att i planen för 
kursen ingick att gå igenom innehåll och metodik 
enligt Steg 1 och dessutom samtidigt visa på 
en handledares möjligheter och svårigheter i 
utbildningsprocessen (vilket också särskilda 
faktablad handlar om, t ex Facilitation and 
Training Workshops for Confl ict Transformation, 
Aims of Training and Dialogue Workshops). Tiden 
var däremot inte tillräcklig för annat än en 
översiktlig och beskrivande genomgång av några 
av manualens delar.  

En viktig del av utbildningen är att tillägna sig 
kunskap om hur kommunikation fungerar; lära 
sig att kommunicera och i synnerhet konsten att 
lyssna. Diana erbjöd de deltagare som inte redan 
deltagit i kommunikationsutbildning att delta i ett 
extrapass under någon av kvällarna. 

Under kurser som Diana hållit i olika delar av 
världen har hon fört dagbok (vilket hon också 
rekommenderade till deltagarna) för att göra sig 
själv mer medveten om det som är enkelt och det 
som är svårt i handledning, om vilka val hon gör 
och varför, vad hon kan och vill ändra på. De 
insikter och erfarenheter hon samlat har resulterat 
i olika faktablad (”handouts”), som också kan 
innehålla råd och anvisningar, checklistor, etc. 
Under kursens gång delade Diana ut ett stort antal 
faktablad som kompletterade olika övningar.

Under första samlingen – liksom under resten 
av kursen – integrerade Diana refl ektioner 
över uppgiften som handledare, t ex : ”En av 
utmaningarna för en handledare är att planera 
och ha koll på tiden utan att pressa deltagarna för 
hårt; det gäller att både ha ett färdigt program men 
också kunna vara öppen och fl exibel att kunna 
ändra det. Om t ex gruppdeltagarna kommer i 
konfl ikt med varandra, kan den reella konfl ikten 
användas som en möjlighet att lära och utgöra ett 
praktikfall för fördjupning. Det gäller också att 
använda gruppens erfarenheter i olika övningar 

och integrera de ämnen som deltagarna är 
intresserade av i processen”.  Ett särskilt faktablad 
handlade t ex om en handledares uppgifter vid 
utbildning/handledning av utbildare (”Facilitation 
of Training Workshops for Confl ict Transformation”). 

Utbildningen av fredsagenter ska också ge 
möjligheter att få stöd och inspiration genom 
olika kulturella uttrycksformer, sång, musik, 
texter, kreativa lekar, etc.  Diana påminde om 
det kinesiska ordspråket: ”En fågel sjunger inte för 
att den har ett svar, den sjunger därför att den har en 
sång”. 

Ett exempel från kursen är ett citat från en dikt av 
den nordamerikanska poeten Adrienne Rich:

Kursen innehöll många praktiska övningar, 
rollspel, etc. som kompletterades av modeller 
och teorier: ”inget är så praktiskt som en god 
teori”. Några modeller, t ex Johan Galtungs 
klassiska konfl iktteorier, användes ett fl ertal 
gånger i utbildningsprocessen och gav upphov till 
refl ektion och diskussion. 

En modell, Stadier och Processer i Konfl iktomvandling, 
som har utarbetats av Diana Frances i 
samarbete med Guus Meijer, var ett redskap för 
återkommande analys under kursdagarna. Ett 
diagram beskriver de stadier och processer som 
vanligtvis måste passeras för att förändra förtryck 
och mycket stor obalans i maktförhållanden till 
en hållbar fred. Mer storskaliga konfl ikter är för 
det mesta inte okomplicerade utan innehåller 
ett stort antal frågor, aktörer/parter och andra 
som indirekt berörs av konfl ikten. De innehåller 
konfl ikter och maktkamp såväl mellan grupper 
som inom grupper. 

Trots att diagrammet är förenklat kan det utgöra 
ett mycket konstruktivt redskap för analys av 

”My heart is moved by all I cannot save,
so much has been destroyed.
I have to cast my lot with those
who age after age, perversely
with no extraordinary power
reconstitute the world”

ADRIENNE RICH”
s moved by all I cannots moved by all I canno
as been destroyed.as been destroyed.
ast my lot with thoset my lot with thos
fter age, perverselye, p
traordinary powerdinary power
e the world”the w

A
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större konfl ikter och ge underlag för planering. 
Diagrammets utgångspunkt är en situation då 
förtrycket är så totalt att konfl ikten är dold eller 
latent. Den förtryckta gruppen är passiv trots 
extrem orättvisa eller strukturellt våld. 

Processen går genom olika stadier av 
”medvetandegörande” och ”kompetensutveckling” 
- formering av grupper – analys, utarbetande av 
strategi och mobilisering av stöd för att synliggöra 
konfl ikten. En ickevåldslig konfrontation - med 
syfte att förändra maktrelationerna - kan få 
till stånd en dialog. För en dialog behövs ett 
medgivande från båda sidor. Nästa steg kan bli 
förhandling (med eller utan medling), som kan 
leda till avtal. Sedan sker en bearbetning av det 
förgångna, bearbetning av stereotyper och annat 
försonings- och fredsbyggande arbete (se vidare 
”Stages and Processes in Confl ict Transformation”).

En annan modell är ”Berget” (av några kallad 
”Isberget”) som visar att kreativ och konstruktiv 
kommunikation och konfl iktomvandling inte bara 
består i att använda vissa metoder eller tekniker 
när konfl ikter uppkommer, utan också innefattar 
fl era förberedande stadier. 

Det grundläggande stadiet gäller att lära sig att 
förstå, bekräfta och respektera sig själv för att 
kunna respektera andra. Det är då en människa 
får större möjligheter att lära sig lyssna till andra 
med empati och inlevelse. Samtidigt behöver hon 
också lära sig att uttrycka sina egna åsikter och 
stå för dem, att uttrycka personliga behov och 
rädslor, att sätta problemen i centrum och inte 
angripa personer eller grupper. Hon behöver 
göra sig medveten om vilka hinder som fi nns för 
en bra kommunikation. Respekt för motparten 
i kombination med förmågan att kommunicera 
ger förutsättningar för ett samarbete med att 
bearbeta konfl ikten. Det i sin tur ger möjligheter 
för gemensam analys och omformulering av 
problemen: 

du mot mig ⇒ vi 
konfl ikt ⇒ gemensamt problem
då ⇒ nu ⇒ framtid
positioner ⇒ behov och intressen
omöjligt ⇒ möjligt
offer ⇒ aktörer som kan välja

Sedan följer val av alternativ och utvärdering. 
På samtliga stadier i processen behövs både 
analys och fantasi.  Genom att gå igenom de 
olika stadierna, blir det möjligt att nå fram till 
en inklusiv lösning, som motsvarar alla berördas 
behov. 

Deltagarna prövade sedan - i mindre grupper 
- att kartlägga en konfl ikt från egen erfarenhet, 
analysera de olika aktörernas positioner, behov 
och rädslor och sedan redovisa i den större 
gruppen. Några grupper beslöt att fokusera på 
konfl ikter som berör kvinnor, t ex ”Behöver vi 
kvinnor i fredsbevarande styrkor?”, andra grupper 
behandlade konfl ikter i Aceh, Indonesien och i 
Norrbotten - de svenska samernas/renägarnas 
behov av betesmarker,  
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Programmet dag för dag
Utbildningens första samling på måndag eftermiddag började med att deltagarna presenterade sig för varandra 
och delgav varandra förväntningar inför kursen.  De kom överens om några regler för samarbetet – ett delat 
ansvar för utbildningsprocessen - och om dagliga basgruppsmöten för gemensam refl ektion och feedback. 
Kursveckans hela dagar hade delats in i två pass på förmiddag och eftermiddag som beskrivs i det följande med 
rubriken för passet och rubriken på eventuellt faktablad. 

TISDAG 3 JANUARI

FÖRMIDDAG
Presentation av dagens och veckans program
Inledning om facilitation
Facilitating

En diskussion om feedback
Constructive Feedback

Vad kommer vi att tänka på då vi hör ordet 
konfl ikt? 
Brainstorm/idéregn och samtal.

Om våld. Defi nitioner. Teorier.
Johan Galtung ś ”Violence Triangle”

Stadier och processer i konfl iktomvandling
Många aktörer - på olika nivåer, innanför och 
utanför konfl ikten, partners och motståndare
Inledning av Diana och diskussion.
Stages and Processes in Confl ict Transformation
A Framework for Analysis

Stöd och hinder i en konfl ikt

Att träna sin kommunikationsförmåga. Olika 
metoder. 
Att inte lyssna, att lyssna, att lyssna utan att säga 
något, aktivt lyssnande
Att tala – ”passivt”, aggressivt, tydligt och bestämt 
(assertive)

Attentive Listening, Assertive Speaking

Inledning om role-play
”Hassle line”
(Ett rollspel som ger deltagarna möjlighet till en 
spontan tidsbegränsad argumentationsövning 
mellan två personer.)
Facilitatorś  tasks for role-play

Refl ektion över personliga stilar
Fördomar som påverkar kommunikationen
Linjen – en värderingsövning
Continuum/spectrum lines, barometers or line-
ups

EFTERMIDDAG
”Berget”  - problemlösning i en konfl ikt (se tidigare 
beskrivning) 
Inledning av Diana och diskussion.
The Problem-Solving ”Mountain”
Notes on Identity
Communication and Confl ict
The Dynamics of Confl ict

Kartläggning av behov och rädslor 
Grupparbete, rapporter och diskussion
Needs and Fears Mapping

Basgrupper. 
Uppgift till basgrupperna: fundera över kursens 
innehåll, processen och hur du själv bidragit 

MÅNDAG 2 JANUARI

EFTERMIDDAG
Introduktion
Förväntningar på kursen.
Några riktlinjer för samarbetet i gruppen.
Brainstorm/idéregn
Behov av basgrupper. Indelning i basgrupper.



10101011

operati

1325
ONSDAG 3 JANUARI

FÖRMIDDAG
Återblick på gårdagen.
Syfte med dagen

Inledning om handledning (ibland översatt till 
”underlättande”) och medling
Constructive Negotiation and Facilitative 
Mediation

Medling 
Erfarenheter av medling. Tredje part.
Funktioner och processer

”Mini-rollspel” med få aktörer – med användning 
av ett exempel från någon av grupperna (t ex 
från övningen om kartläggning av en konfl ikt; 
två parter, en medlare, en handledare och 
observatörer).
Debriefi ng, analys och diskussion

Akvarium (”fi shbowl”). Kort beskrivning.
Constructive Negotiation and Facilitative 
Mediation
Roles Commonly Seen in Groups
Role-play
Diskussion om morgonens processer

EFTERMIDDAG 
Stadier och processer i konfl iktomvandling
Inledning

Ickevåld och genus
Redskap för att analysera förtryck, planering 
av strategi, mobilisering av stöd för 
förändringsarbete
Grupparbete med exempel från egna 
erfarenheter
Goss-Mayr Models for Analysis and Planning
Active Nonviolence   

Presentationer av grupparbeten: t ex 
diskriminering av kvinnor i anställningsprocesser, 
omskärelse av kvinnor, ojämlik fördelning av 
föräldraledighet i heterosexuella relationer, 
diskriminering av kvinnor i försvarsmakten.
Gender and the Peace Processes

Diskussion om aktivt ickevåld, behov av lyhördhet, 
känslighet i kombination med civilkurage 
Civil Courage Training

Ett konstruktivt program för en bättre framtid (”a 
constructive programme”/Gandhi)

Basgrupper
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operation

1325
FREDAG 6 JANUARI

FÖRMIDDAG
Rapporter från torsdagens arbetsgrupper och 
förberedelser för den sista samlingen tillsammans 
med parallellkursen

Att göra ett program för en workshop
Checklist for Agendabuilding

Att samarbeta med en annan handledare
Facilitation of Training Workshops for Confl ict 
Transformation
Att arbeta med fl era språk
Konsekutiv tolkning och simultantolkning 
Utvärdering

TORSDAG 4 JANUARI

FÖRMIDDAG
Tillbakablick och resumé. Mer om feedback.

Att bearbeta det förfl utna – vad innebär det? Vad 
är försoning?
Reconciliation after Confl ict
Restorative Justice – an Overview

Att utforska våra värderingar – sanning, rättvisa, 
barmhärtighet och fredag
Exploring values

FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Hur kan vi 
använda den? Vad kan vi göra?
Något om bakgrund och innehåll. Prioriteringar. 
Listning av idéer
Rapport om behov och planer från 
parallellkursen.
Arbete med FN:s säkerhetsråds resolution 
1325:2000

EFTERMIDDAG
Refl ektion över morgonen.

Underlag för refl ektion och diskussion
Civila samhällets organisationers och enskildas 
roller i fredsprocesser i kvinnoperspektiv. 
• Hur ser kvinnors villkor och medverkan ut nu, på 
kort sikt, på lång sikt?
Fredsprocesser äger rum i brytningstid och 
öppnar upp nya möjligheter. 

• Analysera behoven. Kräv kvinnors medverkan i 
alla de sektorer i samhället som  de är 
delaktiga i. 
Nuvarande kvinnoroller ger kvinnor särskilda 
fördelar som fredsstiftare (peacemakers). 
• Vilka är fördelarna och nackdelarna med att 
använda dem?

Vilka behov fi nns det – och vilka planer? Hur kan 
jag medverka?
Egen refl ektion, diskussion i par och i storgrupp.

Fortsatt planering med likasinnade.
Varje deltagare fi ck i uppgift att skriva ner på ett 
papper hur hon ville arbeta vidare med 1325 och 
hitta någon eller några likasinnade med liknande 
intressen. 
• Relatera till de behov och intressen som uttryckts 
av deltagarna i den parallella 
kursen (med arabisktalande kvinnor). 
• Fundera över hur ni vill fortsätta. Kan ni arbeta 
tillsammans? 
• Vilka andra kan ni kontakta som kan vara 
intresserade? Vad är nästa steg?
• Vilka är dina/gruppens  styrkor och svagheter för 
att tillsammans genomföra det ni vill? Vilka behov 
ser ni? 
Groups as the Building Blocks of Movements

Genomgång av fredagens agenda. Vad fattas? Vad 
bör inkluderas? 
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relaterar specifi kt till kursen: Är kvinnor bättre 
på att skapa fred än män? Deltagarna ansåg att 
kvinnor kan visa män hur man skapar fred, men 
att vi då måste arbeta tillsammans med män och 
inte bara för oss själva. Sue menade att det är ett 
faktum att kvinnor har mindre makt än män idag 
och vi hoppas att om kvinnor hade mer makt så 
skulle många saker vara bättre, men att det idag 
inte fi nns några bevis på att så skulle vara fallet.

Därefter presenterade Sue de tre nyckelfrågor 
som skulle vara vägledande under kursen:

• Vad är konfl ikt?
• Vad kan man överföra kunskap och erfaren-

het från en situation till en annan?
• Kan vi påverka? Nationellt och internatio-

nellt?
Den övergripande frågan i relation till 
utbildningens huvudmål (se nedan) är naturligtvis: 
Vad kan vi som individer göra för freden?

Kvinnor som fredsagenter 
- utbildning för arabisktalande kvinnor

Om deltagarna

De kvinnor som deltog i utbildningen var 
engagerade i olika föreningar på fl era orter i 
Sverige och representerade en bredd när det 
gäller ålder, språk och etnicitet. Alla hade olika 
erfarenheter av och en önskan att engagera sig för 
fred.

Utbildningens mål och metoder

Handledaren Sue Williams inledde kursen med att 
tala om konfl ikter och gav en allmän introduktion 
till vad gruppen skulle komma att diskutera under 
kursveckan. Hon påpekade att det är svårt att tala 
om vår egen kultur tills vi träffar på en annan, 
och relaterade detta till frågan om konfl ikters 
uppkomst. Att tro att olikheter nödvändigtvis 
måste ge upphov till konfl ikt vore ett alltför negativt 
förhållningssätt. Sue tog också upp en annan 
frågeställning gällande fredsbyggande arbete som 
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För att utbildningsdagarna skulle fungera 
så bra som möjligt utformade deltagarna 
därefter tillsammans en lista med regler och 
förhållningssätt. De saker som deltagarna tyckte 
var viktigast att hålla sig till var dessa:

• Alla ska stänga av sina mobiltelefoner
• Punktlighet
• Respekt 
• Lära känna varandra
• Respektera olikheter
• Tålamod
• Försöka att interagera personer från olika 

länder
• Lära känna deltagarna i den andra kursen
• Lyssna för att förstå

Programmet dag för dag
TISDAG 3 JANUARI

Agenda för dagen:

• Förhoppningar och farhågor
• Värden
• Demokrati
• Mänskliga rättigheter
• Säkerhetsrådets resolution 1325
• Utvärdering
• Film

Förhoppningar och farhågor

Dagens första övning bestod i att tillsammans 
försöka formulera förhoppningar och farhågor 
inför kursen. I rummet ställde deltagarna ut två 
rader med stolar vända mot varandra. Alla tog 
plats på en stol och hittade en person att prata 
med. Uppgiften för alla par blev sedan att enas om 
en förhoppning och en farhåga Övningens syfte 
vara att lyssna till den andre personens tankar för 
att sedan kunna kompromissa och komma överens 
om vad man ska säga. Resultatet redovisades 
sedan på tavlan.

Efter detta gick Kirsti Kolthoff, representant 
för Operation 1325, igenom kursens mål och 
informerade om att Operation 1325 jobbar med att 
färdigställa en manual för utbildning i projektet. 
Manualen presenteras i åtta mål under rubriken 
”Fredsagenter för en freds- och ickevåldskultur”. 

De åtta målen är:

• Utveckla en fredskultur genom utbildning
• Främja en hållbar ekonomisk och social ut-

veckling
• Arbeta för ökad respekt för mänskliga rät-

tigheter
• Säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och 

män
• Utveckla demokratiskt deltagande
• Utveckla förståelse , tolerans, och solidaritet
• Stödja utvecklingen av kommunikation, in-

formation och kunskap
• Främja internationell fred och säkerhet3

Det övergripande målet med utbildningen är ”att 
med stöd av FN:s säkerhetsråds resolution 1325:
2 000 förbereda kvinnor att enligt ickevåldets 
principer medverka till att förebygga våld, 
omvandla konfl ikter och bygga fred och bidra till 
en rättvis och hållbar utveckling och gemensam 
mänsklig säkerhet i den nära omgivningen och 
internationellt.”4

Vidare är metodiken uppbyggd efter grundtanken 
att såväl handledare som deltagare är resurser, 
och att utbildningsmiljön skall ge möjlighet till 
att: 

• Skapa idéer och tankar
• Pröva idéer och tankar
• Ompröva ursprungliga ställningstaganden 
• Tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter5

Sue Williams tillade att vi måste komma ihåg 
att alla lär sig saker på olika sätt och att vi måste 
vara medvetna om att vi ska tänka på hur vi gör 
något och inte bara på vad vi gör. Detta betyder 
i förlängningen att alla deltagarna förmodligen 
inte kommer att arbeta som utbildare efter kursen, 
då vissa kanske är mer intresserade av och känner 
sig duktigare på att arbeta med fredsarbete på ett 
mer praktiskt sätt. Det gäller därför att anpassa 
arbetet till den som ska utföra det.

3 Manualen (bild 1), bilaga nr 1 den 3/1
4 Manualen (bild 3), bilaga nr 1 den 3/1
5 Manualen (bild 10), bilaga nr 1 den 3/1
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Förhoppningar

• Förstå varandras olikheter
• Vara mer aktiv
• Att utbildningen påverkar de deltagande 

kvinnorna till medvetenhet och utbildning av 
andra kvinnor

• Att förstå resolution 1325 och kunna arbeta 
med den

• Jämlikhet mellan man och kvinna vad gäller 
utbildning

• Att kunna sprida resolution 1325 ut i världen

Farhågor

• Att resolutionen bara stannar på papper
• Att förvandla resolutionen till verklighet
• Missförstånd mellan varandra
• Att männen inte kommer släppa in kvin-

norna i arbetet, vilket är en förutsättning för 
att ta vidare steg efter kursen

• Att inte bli hörd

En stor oro bland deltagarna var just att ingenting 
kommer att hända, att de inte skulle kunna 
komma att påverka. Sue förstod problematiken 
men menade att trots att vi vill alltid vara säkra 
på att varje steg vi tar så fi nns det inga garantier. 
Målet är dock att vara effektiva! Empowerment, 
effektivitet, nätverk, solidaritet och så vidare är 
medel, inte mål. Att förutsätta att världen skulle 
se annorlunda ut om kvinnor skulle ha mer makt, 
är ett alltför stort antagande som vi inte riktigt 
kan göra idag. De frågor vi måste ställa oss i 
nuläget är: Var är vi nu?, Vart är vi på väg? Var 
vill vi vara?.

Värden

Manifesto 2000 för en Kultur av Fred och 
Ickevåld initierades år 2000 av en grupp 
av Nobelprisvinnare för att översätta FN:s 
resolutioner till ett mer vardagligt språk och 
underlätta dess tillgänglighet.  UNESCO är den 
organisation som står bakom Mainfestet.

De olika värdena i manifestet är:

• Respect all life
• Reject violence
• Share with others

• Listen to understand 
• Preserve the planet 
• Rediscover solidarity6

Deltagarnas uppgift blev att välja varsin värdering 
och utifrån detta besvara på följande tre frågor:

• Hur uppfattar du värdet?
• Hur relaterar värderingarna till varandra?
• Är det någon värdering som enligt dig sak-

nas?

Deltagarna diskuterade i smågrupper och efter 
ett tag redovisades vad de kommit fram till inför 
övriga deltagare.

Preserve the planet

• Detta värde betyder att utan planeten fi nns 
inget liv. Vi måste hitta lösningar på miljöför-
störingen annars kommer vi inte att ha någon 
planet kvar. Att bevara planeten kräver också 
problemlösningar. Man måste skydda natu-
ren och miljön.

• Relationen mellan värderingarna är att alla 
handlar om att bevara planeten på ett eller 
annat sätt, att respektera den.

• Det värde som saknas är något som handlar 
om att skydda mänskligheten mot olika sjuk-
domar, epidemier och så vidare.

Rediscover solidarity

• Solidaritet fi nns på olika sätt men det behövs 
någon slags kraft eller agenda för att imple-
mentera solidaritet. Det är viktigt att man tar 
sin kunskap och förmedlar detta i sitt hem-
land.

• Solidaritet hänger ihop med alla de andra 
punkterna i Manifestet.

• Inget förslag

Reject violence

Varför? :

• Det är den överlägsna makten
• Alla har olika bakgrund och har växt upp i 

olika miljöer
• Politiska och ekonomiska orsaker
• Sexuellt utnyttjande

6 Manifestet, bilaga nr 2 den 3/1
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Hur undvika våld? :

• Genom demokrati
• Medvetenhet om problemen med våld
• Genom ett sekulariserat samhälle
• Att arbeta med familjer
• Jämlikhet mellan könen
• Utrota den kulturella rasismen

Listen to understand:

• Lyssna för att möta kvinnors behov och för 
att bättre kunna förstå behovet. 

• Detta relaterar till målet att bevara planeten 
till nästa generation.

• Manifestet borde innehålla ett löfte om att 
det skall vara levande

Sharing with others:

• Ingen girighet eller hat, vi borde se på det som 
att ”som jag själv vill bli bemött, så bemöter 
jag också andra”. Vi måste vara tålmodiga.

• Värdena relaterar till varandra på det sättet 
att de alla handlar om ett sunt samhälle utan 
våld.

• Ett värde borde läggas till; Var optimistisk 
och ha ärliga intentioner!

Respect all life:

• Detta är det värdet som ligger till grund för 
alla de andra värdena. Vi borde sätta oss själ-
va in i Manifestet så att det blir en personlig 
sak att leva upp till i det privata livet.

• Alla värdena relaterar till varandra
• Ett värde borde läggas till: Förlåtelse.

Kirsti avrundade övningen med att konstatera 
att om du är villig att ställa dig bakom Manifestet 
och dess värden så måste du kunna säga att jag 
kommer att respektera allt liv, avstå från våld osv. 
Manifestet går också att skriva under för den som 
vill ta ett personligt ställningstagande.

Dagen gick vidare med att hela gruppen gjorde en 
övning kallad: ”Trust walk”. Deltagarna delade in 
sig i grupper om två och två med uppmaningen 
att välja en partner som man inte tycker att man 
känner så väl. Den ena personen i paret fi ck sätta 

på sig en ögonbindel medan den andra personens 
uppgift var att få personen med bindel att använda 
sina sinnen för att ta reda på vilka föremål som 
ledsagaren satte i hennes hand eller under ens 
näsa.. Deltagarna fi ck därefter komma med 
förslag till varför denna övning genomförts:

• När du har självförtroende så litar du också 
på andra

• Ansvar för någon annan
• Se hur de blinda har det
• Se hur mycket du litar på en främmande per-

son
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Demokrati

Det fi nns många, många defi nitioner på vad 
demokrati egentligen betyder. Deltagarna fi ck 
frågan: vad betyder demokrati för dig? Följande 
förslag presenterades:

• Frihet och jämlikhet mellan män och kvin-
nor

• Samarbete och tolerans, att älska varandra
• Deltagande i val
• Transparens
• Deltagande av alla samhällets aktörer i be-

slutsfattande
• Alla har rätt att säga sin åsikt
• Delaktighet
• Frihet att uttrycka sig fritt och ha vilken tro 

man vill
• Frihet från förtryck
• Acceptera kritik
• Komma till gemensamma beslut
• Lika värde
• Kunskap om rättigheter och skyldigheter 
• Alla är lika mycket värda

Dessa tankar om demokrati visar verkligen på 
den breda defi nitionen av demokrati. Det fi nns 
ytterligare ett fl ertal aspekter på begreppet t.ex.: 
Hur praktiserades egentligen demokratin från 
början? Och vad är alternativen till demokrati? 

• Oligarki-Fåtalsvälde
• Demokrati- folkvälde
• Anarki- Utan styre

Ovanstående alternativa styrelseskick skissades 
ned av Aristoteles för snart 2500 år sedan. 
Denna modell har sedan fått ligga till grund 
för och utvecklats till en generell teori om den 
demokratiska processen. Robert Dahl presenterar 
denna teori i boken” Demokratin och dess 
antagonister”. Huvudpoängen med modellen är 
att om man vill fatta beslut på demokratisk väg så 
måste det ske inom ramen för en sammanslutning. 
Utan en gemenskap, ingen demokrati.7

Utöver kravet på gemenskap så måste en helt 
demokratisk process, oavsett om det är fråga om 
ett land eller en liten förening, uppfylla följande 
fem demokratikriterier: Medborgarskap för alla, 
Kontroll över dagordningen, Effektivt deltagande, 
Lika rösträtt och Upplyst förståelse.

Mänskliga rättigheter

FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna 
tillkom 1948. Kvinnokonventionen, CEDAW, som 
reglerar kvinnors mänskliga rättigheter tillkom år 
1979, men antogs och ratifi cerades av Sverige först 
1980. FN:s deklarationer är viktiga för att reglera 
de mänskliga rättigheterna på den globala nivån. 
FN:s medlemsstater ska ha ratifi cerat dessa, men 
för att följa upp hur de olika länderna verkligen 
lever upp till FN:s konventioner så skriver NGO:
s regelbundet s.k. Parallellrapporter, även kallade 
Skuggrapporter, där man riktar kritik mot det 
man upplever att landet i fråga inte har levt upp 
till. Dessa rapporter lämnas sedan in till de olika 
kommittéer i FN där de granskas. Baserat på detta 
kan FN sedan sätta press på de länder som inte 
levt upp till en viss konvention.

FN:s resolution 1325 antogs av FN:s säkerhetsråd 
år 2000, och föregicks av ett fl ertal viktiga 
dokument. Ett av dessa är den handlingsplan 
som antogs av ett stort antal länder i Peking 1995 
där det fanns ett starkt önskemål att involvera 
fl er kvinnor i konfl iktförebyggande arbete. 
Efter konferensen i Peking ville man förverkliga 
dokumentet samt påverka säkerhetsrådet till att 
ta kvinnorna, och deras rättigheter i frågan, på 
allvar. Antagandet av Resolution 1325 var ett 
historiskt beslut som blivit verklighet tack vare 
det civila samhällets påtryckningar. För att få till 
en reell förändring krävs dock ett kontinuerligt 
aktivt engagemang och hårt arbete för att påverk 
de länder och institutioner som ansvarar för 
resolutionens implementering.  Idag, 5 år efter att 
resolutionen har antagits, är många besvikna och 
frågar sig vad som egentligen har hänt under den 
här tiden. Det åligger nu regeringarna att göra 
upp handlingsplaner för resolution 1325, något 
Sverige arbetar med för närvarande.

I anslutning till detta informationsavsnitt gjorde 
deltagarna en övning kring resolution 1325 med 
syftet att utifrån ett urval av dess paragrafer 
besvara frågan: Vad kan det civila samhället göra? 
De olika grupperna valde ett antal paragrafer som 
de ansåg vara av högsta prioritet för det civila 
samhället.  Följande refl ektioner presenterades:

§3 Öka antalet kvinnor för speciella uppdrag; 
Identifi era kunskapen hos kvinnor och öka den.
§5 Genusperspektiv i fredsbevarande operationer; 
Personer av båda könen skall vara med och 

7 ”Demokratins ABC”, bilaga nr 3 den 3/1
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utveckla idéer i konfl iktdrabbade områden.
§8 Genusperspektiv i förhandlingar och 
genomförande med beaktande av särskilda behov, 
lokala kvinnors initiativ, kvinnors mänskliga 
rättigheter-konventioner och lagar.; Göra kvinnor 
medvetna om sina rättigheter, att kunna erbjuda 
skydd speciellt vid krig samt behandling och 
boende, uppmuntra utbildning och bilda klubbar 
där kvinnor kan umgås. Det civila samhället 
borde också bilda kommittéer för att informera 
kvinnor om deras rättigheter. Media har en stor 
roll i samhället, men media visar bara kvinnor 
som sitter i beslutande positioner de borde också 
visa på det lidande som många kvinnor utsätts 
för.
§4 Fler kvinnor i FN:s fält operationer; Inom FN 
borde det generellt fi nnas fl er kvinnor som är 
aktiva inom systemet.

Dagen avslutades med en utvärdering. Sue 
Williams bad deltagarna att tänka på vad som har 
varit bra och vad som har varit mindre bra under 
dagen. Synpunkterna var många, men det som de 
merparten av deltagarna tyckte varit bra är sättet 

som de har jobbat på, att grupperna har varit 
blandade med personer som kommer från olika 
länder och som inte kände varandra sedan tidigare. 
Många sade också att de upplevt stämningen som 
tålmodig och produktiv vilket var positivt. Några 
menade att en mindre bra aspekt av dagen var att 
de upplevde det som att alltför mycket fokus hade 
legat på ett mikroperspektiv med mycket detaljer, 
istället för ett fokus på att tala om resolution 1325. 
Andra negativa aspekter av dagen var att det varit 
för många och för långa raster samt att det kändes 
som att många inte höll sig till de grundläggande 
reglerna som alla gemensamt hade satt upp från 
början.

ONSDAG 4 JANUARI

Agenda för dagen:

• Kommunikation
• Konfl ikthantering
• Hur kan vi jobba med 1325?
• Jämställdhet
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Under förmiddagspasset denna dag talade Sue 
om kommunikation, och om hur vi olika våra 
kommunikationsmetoder kan vara. Tolkarna 
fi ck här svårt att översätta det engelska ordet 
”perceptions” vilket är intressant att notera, då 
det säger oss en hel del vad som går och inte går 
att översätta till andra språk. Sue ritade en cirkel 
med tre olika delar för att visualisera termen 
kommunikation:

Sue delade därefter ut kopior med bilder som 
föreställde olika saker som kan tolkas på många 
olika sätt. Deltagarna ombads att titta noga på 
bilderna för att försöka se bakom det som de vid 
första anblicken såg, för att se om de möjligtvis 
kan tolka bilderna på andra sätt.8 När deltagarna 
tittat på bilderna ett tag såg några saker de inte 
sett förut medan en del behövde ta hjälp av andra 
för att se något nytt. Deltagarna kommenterade 
övningen med att det är fantastiskt hur olika vi 
uppfattar saker. 

Vilka slutsatser kan vi då dra av att vi uppfattar 
saker så olika? Olikheterna i tolkningen kan både 
vara positiva och negativa, men ger dock alltid 
grund för diskussioner. Deltagarna ansåg också 
att det är positivt med olika synsätt. En negativ 
aspekt av dessa tolkningsskillnader kan vara att 
det blir just negativt när det inte uppfyller sitt 
syfte, beroende på hur en person är så blir utfallet 
positivt eller negativt. Utfallet blir också negativt 
om man inte accepterar den andres sätt att se och 
tolka.

Genom att resonera kring och berätta om den 
egna tolkningen kan vi lära oss att se nya aspekter 
av bilder och upplevelser. Vi behöver verkligen 
”det andra” perspektivet från dem som ser på 

saker annorlunda än vi själva gör. Man kan träffa 
en person som ser på saker helt tvärtemot vad man 
själv gör men båda kan ändå ha rätt. Det handlar 
alltså om en förståelse för att alla människor har 
olika uppfattningar om saker. Det är dock ofta 
lättare och mer bekvämt att vara med personer 
som ser saker som man själv ser dem, annars blir 
man lätt förvirrad.

Sue fortsatte med att konstatera att barn hela tiden 
vill veta vad andra ser. Frågan är; vad händer med 
oss som vuxna? I konfl ikter har man vitt skilda 
erfarenheter, och olika grupper har åsikter om 
varandra på grund av vad man har upplevt. I 
vissa samhällen fokuserar man på olikheterna för 
att ett ställningstagande krävs; man måste välja 
sida. En stor uppgift i en konfl ikt kan därför vara 
att uppmuntra till en dialog. Det kan dock vara 
svårt att få någon att vilja kommunicera med en 
person som har en annan åsikt i en konfl ikt. Ett 
sätt att överkomma detta är att låta personer som 
har något gemensamt mötas, exempelvis personer 
med samma yrke, eller ett delat intresse. På detta 
sätt kan man skapa tillfälle att hitta på alternativa 
metoder att lösa konfl ikten på.

Efter en kort paus engagerade Sue Williams 
kvinnorna i en lyssnarövning. Övningen gick ut 
på att veta hur det känns när någon inte lyssnar 
på det du säger. Två personer satt mitt emot 
varandra. Den ena pratade om någonting, och den 
andra skulle visa hur det kan se ut när en person 
inte lyssnar på vad den första säger, t ex genom att 
prata om andra saker, inte ta ögonkontakt, vara 
upptagen med andra saker, utstöta ljud och byta 
samtalsämne. 

Att visa att man lyssnar handlar om att ta 
ögonkontakt, respondera på det den andra sagt 
och sitta med ansiktet mot den som pratar. Att 
ta ögonkontakt kan dock i vissa länder/kontexter 
anses aggressivt, och till och med opassande om 
det är en kvinna som tar ögonkontakt med en 
man. Detsamma gäller kroppsspråk, då det kan 
bli obehagligt om en person kommer för nära i ett 
samtal. Det kan därför vara bra att hålla ett lagom 
avstånd, så att den man pratar med känner sig 
bekväm. Sue gav ett exempel från Botswana där 
en dialog förutsätter att båda parter tar utrymme i 
diskussionen. Att bara prata själv och inte låta den 
andre prata anses här oartigt.

Det man kan fråga sig själv när man kommunicerar 
med en annan person är: Lyssnar personen?, Hör 

Experience
+ perceptions

Communication
+ understanding

Problems
+ issues

8 Se bilaga nr 1, 2, 3 och 4 den 4/1
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Controlling
(ready to give up the relationship)

Avoiding
(can give up relationship and goal)

Accomodating
(give up the goals)

Problem solving

Compromising
(no one gets exactly what they 

want)

personen?, Förstår personen?, Håller personen 
med? Förstår personen mig bara för att han eller 
hon håller med mig? Det kan vara så att en person 
håller med i en diskussion bara för att bli av med 
den, eller så lyssnar personen på mig men håller 
för den skull inte alls med mig. Dessutom kan 
man lyssna till och förstå en person utan att hålla 
med eller säga emot. Att lyssna på en annan part 
kan i vissa situationer vara farligt då den egna 
gruppen kan uppleva det som hotfullt och detta 
kan i värsta fall leda till att man blir utesluten ur 
sin egen grupp.

Det kan vara svårt att se en anledning till att möta 
och föra en dialog med en person som inte är av 
samma åsikt som en själv, och som man kanske 
till och med ogillar. I mötet med ”den andra 
parten” får man dock en chans att rätt presentera 
sin historia ur sin egen synvinkel. Denna dialog 
ligger därför i egenintresset. Människor behöver 
ha en anledning till att träffas och diskutera en 
uppkommen situation, och därför kan det vara 
klokt att föra samman personer med en gemensam 
nämnare

Det fi nns många olika personliga metoder att 
hantera konfl ikter. Några av dessa presenteras i 
följande diagram:

Controlling: Individer som använder denna 
metod, ser konfl ikter som en tävling som kan 
vinnas eller förloras, och där vinst är viktigt. 
Den kontrollerande metoden är ofta ett resultat 
av individens behov av att skydda sig själv från 
nederlaget att ha fel. En sådan individ  kan ofta 
bli aggressiv när han/hon har fel vilket leder till 
mer konfl ikter.

Compromising: Den grundläggande inställningen 
här är att alla vinner något och förlorar något i 
en konfl iktlösningssituation. Detta är en vanlig 
metod för att hantera konfl ikter, men leder oftast 
till kortsiktiga lösningar, till att alla känner att de 
förlorat något viktigt, samt till att man utesluter 
alternativa lösningar.

GOALS

RELATION-
SHIP
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Problem-solving: Denna metod karakteriseras 
av en vinna-vinna inställning där konfl ikter ses 
som ett problem som ska lösas på tu man hand. 
Den sätter stort värde på relationen med den 
andra parten och på en lösning som gör båda 
parter nöjda. Denna metod är den mest effektiva 
lösningen men är också den svåraste.

Accomodating: Denna metod innebär att fred 
skall skapas utan en tanke på vad det kommer att 
kosta. Här trycker man på det gemensamma och 
försöker släta ut eller ignorera motsättningarna. 
Detta kan vara en konstruktiv lösning om en 
konfl ikt skulle tära för mycket på en relation.

Avoiding: Denna metod innebär att individen 
drar sig tillbaka emotionellt eller fysiskt från en 
konfl ikt, detta ger ingen talan i en konfl iktslös-
ningssituation, men det kan vara en bra lösning 
om konfl ikten inte angår individen personligen. 
Faran är dock att problemet växer okontrollerat 
och kan komma skada andra.9

Därefter blev deltagarnas uppgift att hitta en 
person de inte tycker att de kände så bra och 
försöka föra en diskussion trots skilda åsikter. 
Uppgiften var att diskutera om det fi nns ett land 
som det är bäst att bo i. En av deltagarna fi ck 
bestämma sig för att ett speciellt land är det bästa 
att bo i, medan den andra framhöll att det kan 
fi nnas fl era alternativ. Deltagarna måste också 
välja en konfl ikthanteringsmetod från fi guren 
att använda under diskussionen, skild från den 
metod man tycker att man använder i vanliga 
fall. Deltagarna märkte här att en undvikande 
konfl ikthanteringsmetod är ett väldigt bra sätt att 
göra andra personer frustrerade!

Efter denna uppgift följde en annan där deltagarna 
delades in i grupper om fem. Alla grupper fi ck fem 
kuvert, ett till varje person, med små pappersbitar 
klippta i olika storlekar. Därefter måste gruppen 
utan, att prata, försöka samarbeta så att alla 
deltagare fi ck ut varsin triangel från bitarna. 
Uppgiften bygger på att alla måste samarbeta, och 
inte vänta på att de andra ska bli klara för att man 
själv har fått en triangel.

Efter pausen ställde Kirsi Kolthoff frågan: Vad 
kan vi göra för att implementera resolution 1325? 
Vi kan agera politiskt med FN men också på det 
nationella planet. Det är viktigt att Operation 1325 
kommer ut till projektets medlemsorganisationer 
och dess medlemmar för att påverka och skapa 

opinion. En annan fråga är vad deltagarna 
personligen kan bidra med, och vilket stöd 
Operation 1325 kan ge fredsagenterna? 

Förslagen från deltagarna på hur man kan 
använda utbildningen, var bland annat att 
anordna studiecirklar i demokrati där man 
höjer kvinnors medvetenhet om sin roll som 
medborgare, t. ex cirklar i resolution 1325 och 
mänskliga rättigheter. Att resa till andra länder 
och informera - för att skapa nätverk och kontakt 
med kvinnor utanför Sverige - var ett annat 
förslag. Uppgiften för deltagarna blev därefter att 
i grupp arbeta med resolution 1325 och utifrån 
resolutionens paragrafer diskutera hur vi kan 
jobba med resolutionen och besvara följande 
frågor:

• Vad (vilken paragraf det gäller)
• Hur
• När 
• Finansiering

Efter 30 minuters arbete presenterade grupperna 
sina respektive förslag:

Grupp 1:

• Öka representationen på alla nivåer(§ 1)
• Öka kvinnors och hela samhällets medvetan-

de om kvinnors rättigheter genom studiecirk-
lar, via media, införa informationsprogram i 
skolorna, förbättra kvinnors ekonomiska 
situation, hälsoinsatser samt genom lagstift-
ning.

• Så tidigt som möjligt!
• Individuella bidrag, statliga bidrag, via fonder 

och från SIDA.

Grupp 2

• Öka antalet kvinnor för speciella uppdrag 
(§ 3)

• Genom att ordna utbildning och kurser
• När det fi nns ett stort intresse
• Genom information och samarbete med an-

dra grupper

Grupp 3

• Genusperspektiv i förhandlingar och genom-
förande (§ 8)

9 Se bilaga nr 5 den 4/1
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• Genom utbildning via studieförbund, delta-
gande i val, via media, debatter, tvingande 
lagar och engagemang från kvinnoorganisa-
tioner.

• Så fort som möjligt
• Inget förslag

Grupp 4

• Handlingsprogram för ökad kvinnorepresen-
tation (§2)

• Bilda kvinnogrupper, utbilda kvinnor i första 
hjälpen, kvinnorepresentation i fredsdele-
gationen, medvetandehöja kvinnor samt att 
kvinnans roll ska tydliggöras.

• Preventivt dvs. innan någonting händer men 
även efter konfl ikten för att se över resultatet 
samt lösa problem. Militärutbildning av kvin-
nor, peacekeeping.

• Genom bidrag från hjälporganisationer samt 
skapa en kassa för att lösa problem.

Även om vi har kommit långt i Sverige idag fi nns 
det mycket att arbeta med vad gäller jämställdhet, 
menade Kirsti Kolthoff. Det är även viktigt att 
Sverige är aktivt internationellt och inom EU:s 
jämställdhetsarbete. Enligt nationalencyklopedin 
är jämställdhet ”ett tillstånd som kan anses råda 
när män och kvinnor har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter eller först när män 
och kvinnor har samma ställning och infl ytande”. 
Det fi nns dock en alternativ defi nition, tagen ur 
”Jämställdheten mot nya mål”, som menar att det 
är ”makten att forma samhället och sitt eget liv”.

Delmålen med jämställdhetsarbetet är:

• Ett aktivt medborgarskap
• Avlönat arbete med ekonomisk självständig-

het för alla
• Ge och få omsorg utan att underordnas. Det 

obetalda arbetet ska delas lika mellan kvinna 
och man.

• Samma möjlighet till kroppslig integritet. 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Dagen avslutades med att de fem härskartekni-
kerna gicks igenom (Modell av Berit Åas.)

TORSDAG 5 JANUARI

Dagens agenda:

• Backspegel (gårdagen)
• Att analysera konfl ikter; Triangeln
• Grupparbete
• Positioner, intressen och behov; ”Wonder-

fruit” och ”mapping”
• Interventioner; Var kommer det civila sam-

hället in, dialog, fredsbyggande och ickevåld.

Sue Williams konstaterade inledningsvis att 
dagens fokus var konfl ikt. Detta är ett väldigt 
viktigt område för oss alla, och speciellt för 
den här gruppen där många kommer från 
konfl iktområden.

En av defi nitionerna av konfl ikt är: ”Konfl ikt är 
en relation(1) där två eller fl era parter har eller 
tror sig ha(2) oförenliga mål(3).” Utifrån denna 
defi nition kan det framstå som att konfl ikter är 
omöjliga att lösa. En närmare undersökning av 
delarna i defi nitionen ger dock en annan bild:

• 1. Om människor inte har någon slags rela-
tion med varandra så uppstår det förr eller 
senare en konfl ikt, men själva konfl ikten är 
också en form av relation. Det dåliga är när 
konfl ikten handlar om att man inte alls vill ha 
en relation med den andra parten.

• 2. ”Tror sig ha…”, här fi nns det fortfarande 
en fas som har formen mer av en tanke än 
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Om man skulle ta bort alla de pelare som stöttar 
triangeln så att den kan stå, så skulle konfl ikten 
falla. Den skulle då tappa tillförsel av näring och 
kollapsa.

Deltagarna gavs därefter i uppgift att göra sin 
egen fi gur med utgångspunkt från den egna 
konfl ikten i sitt hemland eller något annat land i 
samma modell som den ovan.11

Efter lunch gick Sue Williams igenom ”The onion”- 
Needs, interests and positions.12 Dessa tre bildar 
lager som kan liknas vid tre skikt som en lök där 
behov(needs) är längst in, intressen(interests) är 
utanpå den och positioner(positions) ligger som 
det yttersta lagret. De frågor man måste ställa sig 
i relation till detta är: Varför har personen detta 
intresse, dessa behov och dessa positioner?

Vi kan aldrig helt veta vilka behov människor har, 
men vi kan försöka tänka oss in i deras situation. 
Förtroende för andra krävs för att berätta om 
dina behov. Om positionerna inte möter behoven 
så kan du aldrig vinna. En förhandling handlar 
ofta om att ge bort någonting som du känner 
att man inte behöver. Vissa behov är dock icke 
förhandlingsbara i en konfl ikt, och då måste man 
fi nna ett sätt att försöka möta båda parternas 
behov.

För att träna sig i att förhandla fi ck deltagarna 
varsitt papper där de blir tilldelad en roll, antingen 
ska som försäljare eller köpare. Två köpare och 
en försäljare sattes sedan i grupper för att börja 
förhandla om att köpa frukt av säljaren. Frukten 
ska av den ena köparen användas som ingrediens 
i en parfym, och då behövs bara skalet på frukten, 

något som faktiskt har prövats. Målen kanske 
i realiteten inte alls är oförenliga!

• 3. ”Mål”, vilka är målen? Ibland så defi nierar 
vi våra mål så att de är i direkt motsats till 
den andra gruppens mål. Ordet ”oförenliga” 
borde här egentligen bytas mot ”olika”.

Konfl ikt kan också illustreras på följande sätt10:

Detta diagram illustrerar det faktum att våld är 
bara en liten del av en konfl ikt, under toppen 
på ”isberget” ligger det otroligt mycket mer som 
stimulerar en konfl ikt men som inte är lika lätt 
att se. Små förändringar i beteende kan därför 
vara ett mått på om någonting har förändrats. 
Attityderna måste förändras på det individuella 
planet, något som i regel går väldigt långsamt. 
Diagrammet visar också att våld inte är det enda 
problemet i en konfl ikt, samhällets struktur/
systemet kan döda folk på samma sätt som våld 
gör. Ett exempel från verkligheten användes 
här för att illustrera denna teori. I Nord-östra 
Kenya fi nns Wajir-distriktet. Området bebos av 
kenyanska medborgare som är somalier vad gäller 
kultur och språk. Islam är den rådande religionen 
i området. På 1990-talet blossade en konfl ikt upp i 
området. Denna konfl ikt och vad som ledde fram 
till den kan ritas upp på följande sätt:

Konfl ikten i området får sin näring av alla 
dess pelare, och kännetecknas av rädsla och 
misstänksamhet. Detta förvärras av att man 
inte skiljer på folk som begår vanliga brott och 
på aktörer i den stora konfl ikten, och av det 
faktum att politikerna lägger sig i och eldar under 
konfl ikten för att själva kunna stanna vid makten. 
Alla de delar som presenterades i fi guren på 
föregående sida, isberget, fi nns i denna konfl ikt: 
Attityder, strukturella problem och beteende. 

Attitudes
(hatred, fear)

Contradiction
(unjust structure, unjust 

economy, structural violence)

Violence
(behaviour)
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10 Se bilaga nr 1 den 5/1
11 Se bilaga nr 2, 3 och 4 den 5/1
12 Se bilaga nr 5 den 5/1. ”The onion”
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och den andra köparen ska använda sin frukt för 
att tillverka medicin till ett barnsjukhus, och då 
behövs bara fruktköttet. Grupperna får sedan 
redovisa vem som fi ck köpa frukten av köparna, 
vilka som vann på affären och vilka som förlorade. 
Detta visar oss hur de olika aktörerna hanterade 
en förhandlingssituation och hur de vann och 
förlorade på olika lösningar. Den ultimata vinna-
vinna lösningen var att köparen från sjukhuset 
köper all frukt och sedan säljer skalet som man 
ändå inte använder till parfymfabriken. Den som 
säljer får då betalt för frukterna och köparna 
delar på kostnaderna och båda får frukt. I 
förvånansvärt många grupper hade dock inte de 
båda säljarna pratat och förhandlat med varandra 
vilket betyder att de inte fått reda på att det var 
olika delar av frukten man var ute efter.13

För att få en överblick över en konfl ikt kan det 
vara bra att göra en sk. ”mapping” för att göra det 
mer konkret, en konfl iktkarta. En sådan karta är 
en redovisning av vilka grupper och aktörer som 
fi nns representerade i konfl ikten. På detta sätt 
blir det tydligt vilka grupper och vilka intressen 
som fi nns och hur dessa kan sammanföras. I 
konfl ikten i Wajir-området i Kenya fanns en 
rad olika aktörer inblandade. Det var de äldste, 
klanledare, polisen, lokala myndigheter, de unga, 
kvinnor, de olika folkgrupperna och de religiösa 
ledarna. I denna konfl ikt gick kvinnorna till de 
äldste i byn för att be dem ta ansvar för konfl ikten. 
De äldste visste att de var de ansvariga och de 
var dessutom rädda för att tappa ansiktet inför 
kvinnorna. Därför lyckades kvinnorna övertala 
de äldste att försöka sätta stopp för konfl ikten. På 
detta sätt samverkade sedan det civila samhället 
för en lösning av konfl ikten.14

Deltagarna ombads därefter fundera på hur det 
civila samhället, och då speciellt kvinnogrupper, 
kan ingripa för att förbättra en konfl iktsituation. 
En av grupperna med fokus på Israel-Palestina 
konfl ikten menade att palestinska och israeliska 
kvinnor borde mötas trots att man är olika och 
har olika förutsättningar. Sådana möten kan 
möjliggöras genom att man delar på den fi nansiella 
lokala marknaden, vilket gör att folk möts och 
dessutom tjänar man på det ekonomiskt. Man kan 
också skapa hantverksfabriker där man anställer 
kvinnor från båda sidor av konfl ikten för att på 
så sätt skapa en dialog och ett förtroende utifrån 
att man träffas regelbundet i sitt arbete. Gruppen 
betonade att kvinnor kan skapa en förändring.

En annan grupp med utgångspunkt i kravallerna 
i Paris 2005 ansåg att man måste återskapa 
förtroendet i området genom att arrangera 
möten för att skapa dialog. Eftersom regeringen 
i detta fall inte visat något stort intresse av detta, 
ligger det på det civila samhället att få till stånd 
en förändring. Broar behöver byggas mellan 
regeringen och de utsatta i konfl iktområdena, och 
detta kan det civila samhället hjälpa till med.

Gällande konfl ikten i Irak menade en annan 
grupp att det där är viktigt att ha tät kontakt med 
det religiösa etablissemanget samt att aktivt verka 
för att landet rör sig mot en mer demokratisk 
riktning. Gruppen betonade vikten av att ge 
Iraks kvinnor de verktyg som har erbjudits på 
denna kurs, för de skall kunna verka för fred 
och säkerhet. Gruppen ansåg också att man bör 
utnyttja media för att utbilda människor och bilda 
opinion samt bygga fredskontor för att kunna 
hantera fredsfrågorna.

En grupp deltagare med rötter i Sudan pekade 
på vikten av att implementera resolution 
1325 och tillika de mänskliga rättigheterna i 
området. Tonvikten bör ligga på förebyggande 
arbete samt att trycka på att kvinnor ska delta i 
konfl ikthantering redan från början. Det behövs 
utbildning, workshops och kvinnoorganisationer 
som arbetar på plats. Andra förslag från denna 
grupp var att etablera tidningar i området som tar 
upp kvinnofrågor, och politiska partier med bara 
kvinnor.

FREDAG 6 JANUARI

På utbildningens sista dag fi ck deltagarna ett 
utvärderingsformulär för att utvärdera kursens 
innehåll samt praktiska kringarrangemang. Den 
sista sessionen hölls tillsammans med den andra 
kursen för kvinnor som fredsagenter. 

13 Se bilaga 6, 7 och 8 den 5/1. ”Wonderfruit”
14 Se bilaga nr 9-12 den 5/1
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Som avslutning samtalade deltagarna om hur de 
önskar arbeta vidare efter kursen. En mängd idéer 
kring detta föddes. Under kursens gång hade fl era 
av deltagarna som gick utbildning för utbildare 
uttryckt en förhoppning om att kursen skulle 
resultera i ett nätverk för fortsatt gemensamt 
arbete med utbildning, kompetensutveckling 
och nya projekt, på olika nivåer, både i Sverige 
och i konfl iktområden. Under kursens sista dagar 
arbetade deltagarna fram gemensamma planer:

• utveckling av ett nätverk för fortsatt utbyte av 
erfarenheter och diskussion av gemensamma 
initiativ

• utveckling av kontakter och samarbete med 
kvinnor i konfl iktområden

• övervakning av arbetet med att genomföra 
resolution 1325 och gemensam påverkan i 
Sverige och i länder som särskilt berörs 

• stöd till dokumentations- och informations-
verksamhet om 1325

• workshops för att testa utbildningsmaterialet 
Fredsagent 1325

• samarbete med Fred i våra händer om utbild-
ningar etc.

• gemensamma utbildningar med militär, ci-
vila samhällets organisationer, irakiska kvin-
noorganisationer och andra

En grupp med representanter från Försvaret 
och civila samhällets organisationer analyserade 
Paragraf 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 
och föreslog

• utveckling och vård av ett kontaktnät mellan 
fredsfrämjande personal i Försvaret och i ci-
vila samhällets organisationer med syftet att 
använda varandras kompetenser, belysa olika 
perspektiv och samarbeta om utbildningar

• utveckling av samarbete med Genderforce15 
för samarbete och användning av de praktis-
ka verktyg, metoder och material som utarbe-
tats för utbildning för fredsuppdrag. Samar-
betet mellan civila samhällets organisationer 
och myndigheter i Sverige kan underlätta 
för fredsbefrämjande personal från Sverige 
att etablera kontakter med civila samhället i 
konfl iktområden, i samverkan med t ex UD 
och ambassad- och biståndspersonal i om-
rådet. Eftersom krigföringens karaktär har 
förändrats och innefattar etnisk rensning, 
våldtäkter, massmord riktat mot den civila 
befolkningen är det viktigt att integrera den 
civila befolkningen i återuppbyggnadsarbe-
tet. Operation 1325 bör kunna medverka till 
kontakt och samarbete, särskilt med kvinno-
organisationer t ex i de områden där nätver-
kets organisationer ska arbeta. 

Gruppen beslöt att fortsätta att träffas och 
fortsätta inventeringen av det som kan/ska göras 
för ett lyckat framtida arbete samt för att identifi era 
och utveckla gemensamma utbildningar, etc. Ett 
samarbete på nationell nivå kan också underlätta 
ett  internationellt samarbete med planering och 
genomförande av utbildning för fredsmissioner, 
etc. 

14 deltagare bildade 

• SNOW - ett ”Supportive Network of Women 
Trainers” med syftet att utbyta kunskaper, 
samarbeta och dela med sig av idéer.  Kom-
munikation via Internet; namn med foto på 
SNOW-agenterna på Operation 1325:s hem-
sida, lokala möten, nationell samling under 
våren 2006 inklusive fortsatt gemensam 
utbildning och träning med syfte att kunna 
erbjuda workshops för deltagare från olika 
organisationer (se vidare om SOL-gruppen 
från parallellkursen)

Inför framtiden

“Never doubt that a small group of 
thoughtful, committed people can change 
the world. Indeed, it is the only thing that 
ever has.”

MARGARET MEAD, ANTROPOLOG”
oubt that a small oubt that a small 
, committed people c, committed people c
Indeed, it is the only , it is the only 

MARGARET MEAD,T ME

15 Ett samarbete mellan Försvarsmakten och olika organisationer som avser  - att öka kunskaperna och insikterna om jämställdhet och ökad andel kvinnor i nyckelpositioner och i 
internationella insatser; - att skapa erforderliga hjälpmedel i det dagliga arbetet för att implementera genusdimensionerna inom ramen för internationell krishantering; att öka kunskap om 
traffi  cking hos personalen i insatsstyrkor..
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En deltagare beslöt 

• att börja samla exempel på kvinnogruppers 
fredsarbete i konfl iktområden för spridning 
via hemsidor och nyhetsbrev (kanske bok). 
Alla uppmanades att skicka in exempel till 
Malin Brenk.

Deltagare från Uppsala beslöt 

• att organisera ett möte den 26 januari 2006 i 
Uppsala med medlemmar från de lokala för-
eningar som tillhör de organisationer som in-
går i Operation 1325 med syftet att börja med 
att genomföra Steg 1 – med studiecirkel och 
workshops. (Vid det gemensamma mötet mel-
lan båda kurserna sista dagen beslöt grupper 
från Stockholm och Malmö att också organi-
sera möten just den dagen).

De deltagare som gick utbildningen för kvinnor 
som talar arabiska ville exempelvis;

• Forma en agenda för framtida samarbete vil-
ket betyder att mötas och dela erfarenheter, 
göra studiebesök tillsammans och att bjuda 
in varandra.

• Dela med sig av erfarenheter från den andra 
gruppen (utbildning av utbildare) under till 
exempel en helg

• Bilda en kommitté med personer ur båda 
grupperna

• Fördjupa sina kunskaper och sin förståelse 
för de teman som tagits upp under kursen.

• Undersöka hur fl er kvinnor än de som har 
gått kurserna kan involveras

• Ta kontakt med kvinnoorganisationer i kon-
fl iktområden för att undersöka deras intresse 
av nätverkande och samarbete

• Nå ut till män för att också engagera dem
• Bilda nätverk som sammanför grupperna
• Skapa en gemensam agenda för de båda 

grupperna, t. ex starta 8-mars fi rande tillsam-
mans.

• Erfarenhetsutbyte med kvinnor från andra 
länder

Rent praktiskt bestämdes att informationsmöten 
skulle hållas den 26 januari 06  i Uppsala, Malmö 
och Stockholm för alla de som vill veta mer om 
hur man kan arbeta med resolution 1325. Mötena 
skulle arrangeras av deltagare från utbildningarna 
i samarbete med Operation 1325.

Ett annat glädjande besked var att det skulle 
startas upp en e-postlista för utbyte av idéer, 
boktips för alla de kvinnor som deltagit på 
utbildningarna i Härnösand.

Dessa idéer och planer påminde om ett av de citat 
som hade satts upp på väggen i kurslokalen:

”It goes on at a time, 
it starts when you care to act
it starts when you do it again
after they said no
it starts when you say we
and know who you mean
and each day you mean one more”

MARGE PIERCY, FRÅN THE LOW ROAD”
”It goes on”It goes on
it starts whit starts wh
it starts whs w
after they r th
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I en avslutande ”runda” fi ck deltagarna som gick utbildning för utbildare möjlighet att kort 
kommentera frågan ”Vad har varit viktigast på den här kursen? Några exempel på svar:

I den skriftliga utvärderingen skrev några av deltagarna om insikter som kursen hade gett:

Deltagarnas 
slutsatser och refl ektioner

Inspiration från alla – från Diana och alla 
deltagarna – och jag hoppas att jag ska kunna 
fortsätta med det här.  Det här är bara första 
steget och jag är beredd att ta nästa.

Generositeten. Både från vår handledare och 
deltagarna. Modellen “Stadier och processer i 
konfl iktomvandling” var särskilt bra.  Det var 
fi nt att det var så många faktablad – som ger 
inspiration och kunskap och också fungerar som 
bra redskap.

Tack alla för att ni har varit så generösa. Jag 
är så förtjust i det sätt som Diana fungerar 
som handledare – alltid så uppskattande och 
uppmuntrande.

Det här har varit en väldigt viktig vecka i mitt liv. 
Jag har lärt mig en massa – från er alla, från mig 
själv och från Diana. Sån vill jag vara om 30 år. 
Jag har fattat fl era viktiga beslut den här veckan 
– de gäller vad jag ska göra de kommande åren.

Jag har blivit väldigt inspirerad. Jag behövde det 
efter ett riktigt skitdåligt år. Jag har både lärt 
mig en massa nytt och fått stöd för det jag redan 
gör.

”Att mötas med olika bakgrund i ett inkluderande 
forum är väl en fredshandling i sig”

”Inspirerande med så mycket erfarenhet, 
engagemang och resurser samlade”

Om insikter som kursen hade gett:

”Att kvinnor har en viktig roll att spela i 
fredsprocesser”

”Att kommunikation är jätteviktigt”

”Kursen gav mig styrka att arbeta vidare för att 
aktivera andra kvinnor”

”Jag förstår bättre syftet med att öka kvinnors 
kompetens för att förebygga och lösa konfl ikter” 

”Det fi nns redan otroligt mycket kunskap och 
kapacitet i gänget som samlades i Härnösand så 
nu gäller det att bygga vidare så att vi bildar ett 
nätverk av kompetenta kvinnor”

”Att jag har en stor potential att jobba vidare med 
fredsfrågor och det är möjligt att göra skillnad”

I den skriftliga utvärderingen skrev några av deltagarna som gick kursen för kvinnor som 
talar arabiska:

”Det var inspirerande med så många välutbildade 
kvinnor från olika platser med olika kunskaper”. 
Flera deltagare lyfte fram att det var positivt att 
deltagarna hade bidragit med olika kunskaper 
och erfarenheter under kursen.
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Flera av deltagarnas idéer inför framtiden som föddes under den 

januarikalla kursveckan på Sida Civil Society Centre genomfördes 

under 2006. Den 26 januari bjöd deltagarna som planerat in nya 

intresserade till informationsträff ar kring resolution 1325 i Uppsala, 

Stockholm och Malmö. Under våren 2006 startade ett samarbete 

kring utbildning mellan Operation 1325 och Sensus där fl era av 

deltagarna fungerar som handledare och resurspersoner. På ett antal 

orter har deltagarna tagit 

initiativ till att starta och 

leda studiecirklar och 

workshops. Deltagarna 

har på olika håll i landet 

dessutom engagerat sig 

genom att informera 

och opinionsbilda kring 

frågor om kvinnor, 

fred och säkerhet 

med utgångspunkt i 

FN:s resolution 1325. Bland några grupper har möjligheten att gå 

vidare till utbildningens steg 2 i samverkan med kvinnogrupper i 

konfl iktdrabbade områden analyserats. Med stöd av dessa kvinnors 

engagemang och initiativ arbetar Operation 1325 vidare med ökad 

kraft, beslutsamhet och vitalitet. 

Vad hände sen?

”
Jag tror inte mycket på resolutioner. Men 
jag tror på att fred måste skapas inifrån. Och 
då måste man öva mänsklig kontakt med 
oliktänkande. Hur svår den övningen är 
behöver ingen tala om för oss. Men vi är nu 
en gång här, vi olika sorters människor med 
en olikartad historia, skilda omständigheter 
och orosfaktorer. Och vi måste skapa 
mötesplatser, där vi kan komma till tals med 
varandra, inte bara för att instämma med 
dem vi mest likna, utan just för att lyssna till 
de fj ärraste, de mest annorlunda. 

EMILIA FOGELKLOU
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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

Målet är att bidra till genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet genom information, opinionsbildning, utbildning och 
kompetensutveckling i Sverige och internationellt.

Kontakt?
Vill du veta mer om Operation 1325? Hör av dig till info@operation1325.se 
eller besök oss på webben www.operation1325.se.

operationoperation

13251325




