
 

 

Verksamhetsplan 2020 

Inledning 
2020 är ett särskilt år för Operation 1325 då vi uppmärksammar att resolution 1325 firar 20 år, 

resolutionen för unga, fred och säkerhet fyller fem år och att Beijing plattformen fyller 25 år. Vi planerar 

därför flera aktiviteter på olika platser runtom i Sverige och med inbjudan till olika målgrupper. Först 

kommer vi att fira på Kanadas ambassad då vi lanserar vår egen granskningsrapport av Sveriges 

genomförande av den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet under dess sista 

genomförande år. Därefter hålls ett föredrag på Lunds universitet om civilsamhällets roll i 

fredsprocesser.  

Vi kommer under året att delta i flera evenemang tillsammans med andra som tar upp jubileet. 

Tillsammans med nätverket Global Network of Women Peacebuilders kommer vi under året att driva en 

kampanj för att uppmärksamma UNSCR 1325, fem år med Unga, fred och säkerhet samt Beijing +25. Vi 

ska använda våra sociala media kanaler och direkta kontakter med beslutsfattare och aktivt medverka till 

att uppmärksamma kampanjen. Med CONCORD:s nätverk för jämställdhet kommer vi att göra en 

bevakning av Sveriges feministiska klimatpolitik och det publiceras en rapport med rekommendationer 

som kommer att framföras vid ett event för riksdagsledamöter och andra viktiga aktörer. 

I höst arrangerar vi en internationell konferens för att tillsammans med partnerorganisationer diskutera 

hur Sveriges 1325 arbete tar sig konkreta uttryck. Behovet av att uppmärksamma jubileet grundar sig i 

bristen på större framsteg inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan i våra partnerländer och är ett 

naturligt sätt att lyfta fram det här behovet. Frågan är viktig eftersom tidsspannet från det att 

resolutionen antogs och var arbetet befinner sig nu ger en klar och tydlig indikation på vilka framgångar 

som har uppnåtts och vad som saknas för att skapa förändring för global hållbar utveckling och ökat 

förverkligande av resolutionen. Vi fokuserar specifikt på Jemen, Palestina, Turkiet och Albanien eftersom 

det finns en kunskapslucka för läget i enskilda länder och specifikt dessa inom denna fråga.  

Detta är Operation 1325 
Operation1325 samlar, utvecklar och sprider kunskap om kvinnor, fred och säkerhet i Sverige och 

internationellt. Vår roll som paraplyorganisation möjliggör för andra kvinnoorganisationer att bedriva sitt 

arbete för att stärka kvinnors position i samhället. Vi ingår i nätverk av andra organisationer med 

angränsande agenda. Vi skapar en större bas att stå på i frågan om kvinnor, fred och säkerhet. Vi arbetar 

generationsöverskridande i flera former. Varje år inbjuds fyra studenter att praktisera på kansliet vilket 

ger kunskap och erfarenhet för att etablera nya kvinnosammanslutningar och att organisera sig. Varje år 

genomför vi ett styrelsetraineeprogram för unga kvinnor som utvecklar deras personliga ledarskap, ger 

dem inblick i styrelsearbete och föreningsteknik samt en mentor i styrelsen. 

Operation 1325 jobbar med ett nätverk av kvinnoorganisationer i Mellanöstern. Tillsammans med 

kvinnor från flera länder granskar vi Sveriges, EU:s och FN:s insatser för kvinnor fred och säkerhet. På så 

sätt baseras Operation 1325:s policyrekommendationer på erfarenheter, kunskap och behov hos kvinnor 

som påverkas av svenska regeringens och internationella organs beslut. 



Politiskt påverkansarbete  
Operation 1325 kommer under året att stärka sin kapacitet i politisk analys genom att arrangera öppna 

seminarier med talare från olika expertområden. De kommer att inträffa i samband med styrelsemöten 

och årsmöte samt styrelsetraineeträffar. 

Operation 1325 deltar i UD:s referensgrupp för kvinnor, fred och säkerhet. Eftersom det är sista året för 

handlingsplanen kommer våra råd att fokusera på hur vi vill att en framtida handlingsplan blir utformad 

och vilka perspektiv den intar.  

Operation 1325 deltar i NATO:s civilsamhällsråd för kvinnor, fred och säkerhet. Förutom årlig medverkan 

vid ett internationellt möte då kvinnoorganisationers perspektiv presenteras för medlemsstater och 

partnerstater, kommer vi även att genomföra en fokusgruppsdiskussion som granskar begrepp som 

säkerhet och försvar för att öka genomslaget av kvinnors deltagande i säkerhetsbeslut.  

För vår egen policygranskning av kvinnor, fred och säkerhet använder vi oss av strukturen och underlaget 

som finns i rapporten Women Count, först framtagen av The Global Network of Women Peacebuilders. 

Vår egen skuggrapport, kallad Women Count 3.0, ska lanseras och diskuteras vid eventet på Kanadas 

ambassad dit beslutsfattare och ämbetspersoner inbjuds. I år kommer vi att utöka granskningen med ett 

nationellt perspektiv för att syna det fredsbyggande och konfliktförebyggande arbete som Sverige 

nationellt gör eller inte gör. Baserat på våra erfarenheter och forskning diskuterar rapporten även 

interreligiös dialog, våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, Sveriges vapenexport samt segregationen 

i svensk skola. 

Operation 1325 riktar sitt politiska påverkansarbete gentemot svenska riksdagsledamöter inom 

utrikesutskottet och försvarsutskottet samt förvaltningsanställda vid utskotten samt 

regeringsföreträdare och förvaltningsanställda inom Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet. 

Vi ökar kunskapen om kvinnor, fred och säkerhetsagendan hos denna målgrupp genom att organisera 

seminarium, hålla såväl enskilda möten med politiker och som bjuda in dessa till offentliga seminarium 

så att de kan respondera på våra frågor i ett allmänt forum. Vi kommer att göra en policyanalys med 

fokus på Sveriges, EU:s och FN:s insatser i MENA-regionen. Genom att rekommendationerna tas fram av 

kvinnor som lever i regionen bär de legitimitet och trovärdighet. Denna avgränsning och fokus på MENA 

ger oss också ökade möjligheter att följa upp på genomslaget för våra rekommendationer hos 

beslutsfattare och förvaltningsanställda. 

Centrala dokument i granskningen är Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av kvinnor, 

fred och säkerhetsagendan i fokusländerna Irak, Palestina och Syrien. FN:s insatser granskas via ”Report 

of the Secretary-General on women and peace and security” med fokus på länderna som ingår i MENA-

nätverket och EU:s insatser granskas via den nya EU:s Action Plan on Women, Peace and Security. 

Operation 1325 påverkar politiskt genom att bidra till arbetet utfört av CONCORD. Vi deltar i 

jämställdhetsarbetsgruppen som planerar att föra dialog med Sida för jämställdhetsperpektiv i utrikes- 

och biståndspolitiken, öka riksdagens intresse för feministiska utrikespolitiken, representera oss vid 

CSW64 och Beijing+25 konferenserna, bidra till EU:s jämställdhetsintegrerade utrikespolitik och påverka 

Sverige att förstärka länken mellan feministisk utrikespolitik och klimatpolitik. 



Internationellt samarbete 

Women’s Mediation School in Palestine  
Women’s Mediation School in Palestine är finansierat av Forum Syd och engagerar 20 unga kvinnor till 

mars 2020. De kommer att producera en handbok med lärdomar om generationsöverskridande arbete 

för medlingskompetens och politiskt ledarskap inom civilsamhället med exempel från Palestina och 

Sverige. 

Women Security 
Med stöd från Forum Syd ska Operation 1325 samarbeta med vår partnerorganisation Wi’am i Palestina.  

Under året kommer de förstärkt att arbeta för kvinnors säkerhet genom att utbilda lokala fredsmedlare i 

dialog och konfliktlösning inom familjen och i lokalsamhällen. Kvinnors skydd mot våld i hemmet och 

stärkande av kvinnors rättigheter ligger i fokus. Operation 1325 ska medverka till metoduppföljning och 

att öka synligheten för kvinnor som ledande aktörer för mellanmänsklig fred och säkerhet på lokal nivå. 

Operation 1325 kommer, om det finns finansiellt stöd, att kontinuerligt starkare samarbete med MENA-

nätverket som en del av en längre process där målet är att de deltagande kvinnorna i nätverket kommer 

delta i officiella fredsförhandlingar som rör deras egna länder, där det är aktuellt.   

Med ytterligare finansiering räknar vi med att samarbeta med albanska AWSP för en konferens med hela 

Balkan om nationella handlingsplaner, en granskning av Albaniens allra första handlingsplan för kvinnor, 

fred och säkerhet samt ge stöd till media att bevaka KFS i Albanien. 

Om vi får stöd planerar vi att stödja en av våra turkiska partnerorganisationer i samverkan för kvinnors 

deltagande och perspektiv på fredsarbete genom medieaktiviteter. Det ska utföras av lokala kvinnliga 

aktivister i Istanbul och Operation 1325 bidrar med att skapa kontaktytor och kapacitetsutveckling. 

Aktiviteter inkluderar kapacitetsuppbyggnad i användning av sociala medier och medieuppsökning; 

kapacitetsuppbyggnad i att skapa medieinnehåll; skapande av ett nätverk och möten med politiker och 

kvinnoorganisationer. Genom fria och oberoende medier syftar projektet till att främja att kvinnor ska ha 

lika makt att forma samhället i en fredlig riktning. 

Om vi får ytterligare stöd ska vi genomföra projektet Peace Influencers of Palestine. Det avser att stödja 

kvinnors deltagande i fredsarbete genom medieaktiviteter som utförs av unga kvinnor på Västbanken 

som ska skugga kommunfullmäktige och andra lokala ledare. Aktiviteter inkluderar 

kapacitetsuppbyggnad i hur sociala medier kan uppsökas och användas; kapacitetsuppbyggnad på att 

skapa medieinnehåll; organisera möten med politiker och kvinnoorganisationer. Genom fria och 

oberoende medier syftar projektet till att kvinnor ska ha lika makt att forma samhället i en fredlig 

riktning. Operation 1325 kommer att bidra med nätverk, kontaktytor och erfarenhet. 

Arbetet i Sverige 

Diabella  
Diabella är ett projekt för tjejer mellan 15 och 19 år som kommer att avslutas i augusti. Då har 20 

personer blivit fredsinfluencers och kommunicerat sina krav på deltagande för demokratiska samhällen 

som är motståndskraftiga mot radikalisering och extremism. Under Järvaveckan i juni kommer de att 

framföra sina argument i ett seminarium. Stöd kommer från Myndigheten för ungdomsfrågor och 

civilsamhälle. 



Motkraft  
Ungdomsprojektet Motkrafts första del utbildar 20 unga (18-25år) kvinnor i Stockholmsområdet om de 

extremistiska miljöerna, dess grogrunder samt förebyggande och motverkande arbete. Förutom att öka 

kvinnors delaktighet i det preventiva arbetet mot VBE syftar projektet till att särskilt applicera en 

genderanalys för att stärka det förebyggande arbetet. Detta görs bland annat genom att synliggöra hur 

stereotypa könsroller spelar in i rekrytering av de olika formerna av VBE. 

Under en lägerhelg får kvinnorna utbildning i att skapa kampanjer på sociala media, i sina närområden 

och i den offentliga debatten som användas för att utforma motkraftskampanjer. Under projektets sista 

del är projektdeltagarna aktörer, aktivister och informatörer i arbetet mot våldsbejakande extremism 

genom att lyfta resultaten av sina kampanjer i sina närområden och offentliga sammanhang.  

Styrelsetrainee-program 

Programmet erbjuder inblick och kunskap i styrelsearbete och ger möjlighet att sprida vårt budskap 

genom medverkan vid mässor och genom att bidra till vårt sociala media-arbete. Styrelsetrainee-

programmet är också ett sätt att inkludera fler kvinnor, särskilt unga, i arbetet för fred och säkerhet och 

därmed ett sätt att i praktiken omsätta resolution 1325:s vision till verklighet. Eftersom programmet 

genomförs för femte året i rad och vår palestinska partnerorganisation genomför ett liknande 

generations-överskridande ledarskapsprogram, kommer vi att publicera en handbok i vår metodologi 

och våra rekommendationer för fler att arbeta för unga kvinnor, fred och säkerhet. 

Information och kommunikation 
Vi bedriver informations- och kunskapsspridande verksamhet i form av föreläsningar, seminarium och 

interaktiva workshops för att hålla våra medlemmar uppdaterade inom kvinnor, fred och 

säkerhetsagendan.  Seminarier och utbildningar görs med stöd av Forum Syd. Vi kommer att informera 

studenter på Röda Korsets folkhögskola och Lunds universitet, civilsamhällsorganisationer bl.a. på MR-

dagarna, politiker i utrikes- och försvarsutskott, allmänheten bl.a på Bok- och Biblioteksmässan och 

under Järvaveckan samt genom debattartiklar och sociala medier, myndighetspersonal och 

förtroendevalda. 

 

Intern verksamhetsutveckling 

För att stärka den interna kompetensen och organisationen som helhet har styrelsen skapat 

ansvarsområdet verksamhetsutveckling. Syftet med verksamhetsutvecklingen är att tydliggöra Operation 

1325:s verksamhet så att den är bärkraftig och relevant, kan väcka engagemang och har långsiktig 

finansiering för att bedriva sin verksamhet. Verksamhetsutvecklingen kommer ske med transparens och 

samskapande som ledord. För år 2020 finns fyra fokusområden. Ett område är att starta 

utvärderingsarbetet som ska leda till en tydligare strategisk plan för år 2022-2026. Andra området är att 

producera en mer överskådlig verksamhetsberättelse som kan vägleda styrelsen i deras arbete på ett 

bättre sätt. Tredje är att förstärka ansökningsarbetet för nya projekt samt integrera ett starkare 

resultatbaserat fokus i projektgenomförandet. Dessutom kommer en anti-korruptionspolicy arbetas 

fram. 

 



VERKSAMHETSSCHEMA 2020- uppdaterat 20200213 

Datum Aktivitet Projekt/verksamhet Ansvarig 

Januari    

15 Intro nya praktikanten  AS/PS 

30 Styrelsetrainee träff 1 18-21 Kapacitet AS 

 Helgutbildning, Diabella Kapacitet SN &SB 

 Social aktivitet, Diabella Kapacitet SN &SB 

13 CONCORDs gröna granskning av FUP första utkast  AS 

22 Styrelsemöte 17.30-20   

27 UD referensgrupp översyn av HP Påverkan AS 

Februari    

20 Styrelsetrainee träff 2 kl 18-21 Kapacitet AS 

15 Styrelsemöte 15-16? mentorskapsutbildning  AS 

15 Planeringsdag kl. 10-15  CL/AS 

 Uppsatslunch Information CL 

 Helgutbildning, Diabella Kapacitet SN &SB 

Mars    

4 Kanadas ambassad Women Count Påverkan AS 

 Praktikantrekrytering   

 Social aktivitet, Diabella  SN &SB 

 Rekrytera nya praktikanter  AS 

 Fokusgruppsdiskussion, Diabella Påverkan SN &SB 

 Heldagsutbildning, Diabella  SN &SB 

 Utbildningsdag, Motkraft   

6 Internationella kvinnodagen, Lund Information AS 

 Styrelsetrainee träff 3 (ersätts med deltag årsmöte m mentor)  AS 

27 Årsmöte  AS 

April    

2 Seniora rådet, vår kl. 11-15 Påverkan AS 

23 Styrelsetrainee träff 4 kl 18-21  AS 

10-13 Påsk   

10 Lansering av CONCORDs gröna granskning av FUP   

 2 utbildningsdagar, Motkraft   

Maj    
 SIPRI – Stockholm Peace Forum Information/Påverkan  

 Social aktivitet, Diabella  SN &SB 

 Fokusgruppsdiskussioner, Diabella  SN &SB 

7 Styrelsemöte kl. 17.30-20   



 

 Utbildningshelg, Motkraft   

Juni    

10-14 Järvaveckan Information/Påverkan SN &SB 

 Avslutning, Diabella  SN &SB 

 Utvärdering, Diabella  SN &SB 

15 Styrelsemöte  kl. 17.30-20  AS 

Juli    
 Semester   

Augusti    

29 Planeringsdag kl. 10-15   

September    

24-27 Bok- och biblioteksmässan Information/Påverkan CL&BR 

 Konferens i Stockholm Stronger Together Kapacitet CL 

20 Ansök Olof Palmes minnesfond   

Sep-nov  Kampanj spridning Motkraft, Bokmässan/MR-dagarna   

Oktober    

 Praktikantrekrytering   

 Uppsatslunch   

1 Styrelsemöte kl.17.30-20   

15 Seniora rådet, höst kl. 11-15   

 FN New York, 1325 veckan, seminarium Kapacitet/Påverkan/Info. CL 

November    

 Stockholm Civil Society Days   

 MR-dagarna  CL 

 Utvärdering Motkraft   

December Semester   

15 Styrelsemöte jullunch kl. 12-15   


