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Stockholm 2020.11.13 

Rekommendationer inför Sveriges ordförandeskap i OSSE angående kvinnor, fred och säkerhet 

I och med att Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE ökar möjligheterna att fördjupa förståelsen 

för begreppet säkerhet, vem som omfattas och hur ett effektivare samarbete kan utformas. Sverige 

kommer därigenom att kunna stödja ett ökat intresse och en vilja att genomföra 

säkerhetsrådsresolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet. OSSE:s jämställdhetsmål är kvinnors 

deltagande i beslut rörande säkerhet och att nuvarande diskriminering elimineras. Sveriges 

ordförandeskap innebär att frågor kring kvinnor, fred och säkerhet kan belysas, vilket Operation 

1325 vill bidra till och därigenom bidra till att ordförandeskapet utnyttjas optimalt. Tre områden 

har identifierats vilka behöver utvecklas, nämligen nationella handlingsplaner, fredsprocesser och 

konfliktlösning samt inkludering av civilsamhället. 

Nationella handlingsplaner 

Nationella handlingsplaner konkretiserar arbetet i relation till 1325-agendan genom att specificera 

åtgärder och ansvarsled. Forskning baserat på 27 medlemsländer visade att handlingsplaner ökar 

implementering av resolution 1325 eftersom de skapar ägandeskap, ansvarsutkrävande, granskning 

och uppföljning (OSCE 2014). År 2017 saknades handlingsplaner i ca. 40% av OSSE:s 

medlemsländer. Många handlingsplaner saknar tydliga mål, indikatorer för att mäta resultat och 

öronmärkta medel. Att öronmärka medel är den viktigaste förutsättningen för genomförandet, 

men endast sju av OSSE:s medlemsstater har öronmärkt finansiering. Utan budgetering finns en 

betydande risk att 1325-agendan prioriteras ned och därmed försvåras genomförandet 

(Implementing the Women, Peace and Security Agenda in the OSCE Region, 2020). 

 Rekommendationer: 

● utarbeta en årlig mekanism för alla länder för gemensamt lärande från framgångsexempel 

och publicering av insamlade data. Det främjar utveckling och antagande av effektiva 

handlingsplaner. 

● framhåll fördelarna med att budgetera nationella handlingsplaner samt att inkludera 

tidsplaner.  

● uppmana samtliga medlemsländer att anta nationella handlingsplaner som inkluderar de 

nyligen identifierade säkerhetshoten klimat och miljö, pandemier, cybersäkerhet, 

rymdsäkerhet, media- och medborgerliga individuella fri- och rättigheter.  

● utveckla nationella handlingsplaner som omfattar hela statsapparaten, vilket innebär att 

fler än antingen bara utrikesdepartement, försvarsdepartement eller 

jämställdhetsdepartement hålls ansvarigt. 

● betona rättighetsfokus och avskaffande av diskriminering som ingång till nya 

nationella handlingsplaner. 
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Fredsprocesser och konfliktlösning 

Efter 20 års arbete med FN:s resolution 1325 utesluts kvinnor fortfarande från fredsprocesser. 

Endast 4% av fredsavtal mellan 1992 och 2011 var signerade av kvinnor trots att fredsavtal där 

kvinnor deltagit i genomsnitt varar 15 år längre än när kvinnor exkluderas (UN Women). Att 

inkludera både män och kvinnor i fredsprocesser och konfliktlösning är avgörande eftersom 

män och kvinnor drabbas olika. Exempelvis deltar män oftare i strid, medan kvinnor får ta hand 

om familj och ta på sig lokala ledarroller i större utsträckning än annars är fallet.  

Antalet konflikter har ökat drastiskt sedan 2010 och det finns fler kvinnor på flykt. Detta 

medför ett ökat behov av att inkludera kvinnor och civilsamhällsorganisationer och hållbara 

konfliktlösningar.  

 Rekommendationer: 

● erbjud stöd åt kvinnors deltagande i medling och dialog, ett OSSE nätverk av 

kvinnliga medlare, samt genus-expertis i medling.  
● främja meningsfull inkludering av civilsamhällsorganisationer i fredsarbete och 

medlingsprocesser, så att civilbefolkningens behov och erfarenhet reflekteras i avtal. 

 

Inkludering av civilsamhället 

Inkluderingen av civilsamhällesorganisationer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet är ett 

mål inom Sveriges feministiska utrikespolitik. Det bör genomsyra Sveriges ordförandeskap. 

Civilsamhällesorganisationer har en central roll i att lyfta kvinnors röster så att deras krav och 

åsikter blir hörda. Det är viktigt att Sverige ger stöd åt demokratiska civilsamhällesorganisationer i 

OSSE:s medlemsländer. 

Rekommendationer: 

● uppmana medlemsländer att driva jämställdhetsintegrerad politik, avskaffa 

diskriminering och inkludera civilsamhällesorganisationer, som metod för att 

genomföra resolution 1325. 

● visa på kopplingen mellan hållbar fred i demokratiska och jämställda samhällen 

med starka civilsamhällesorganisationer. 

● uppmana länderna att i arbetet med resolution 1325 satsa mer på meningsfullt 

deltagande av kvinnor och civilsamhällsgrupper, brett och inkluderande, med 

statistisk representation av befolkningssammansättning samt representation av 

experter, förändringsaktörer och rättighetsbärare, i all kontakt med missioner, 

regionala kontor och i samband med beslut. 
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Operation 1325 har ovan gjort rekommendationer för nationella handlingsplaner, konfliktlösning 

och fredsprocesser samt inkludering av civilsamhället för att därigenom identifiera områden inom 

OSSE:s arbete med resolution 1325 som kan förstärkas och för att belysa vikten av förändring. 

Under en tid med ett minskande demokratiskt utrymme är det särskilt viktigt att stå upp för 

kvinnor, fred och säkerhet och placera ämnet högt upp på agendan. Albanien har under 

jubileumsåret 2020 visat hur det som ordförande kan driva jämställdhetsarbete inom OSSE och det 

är snart tid för Sverige att fortsätta detta viktiga arbete. Sverige har möjlighet att ge stöd till 

kompetensförstärkning och informationsspridning gällande agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  

Vänligen, 

Operation 1325:s Seniora Råd bestående av 

Anita Klum 

Ann Svensén 

Birgitta Holst Alani 

Eva Zetterberg 

Ingela Mårtensson 

MajBritt Theorin 

María Luisa Bartolomei 

och Ann Stödberg (ordförande), Gunnel Bemerfeldt (vice ordförande), Annika Schabbauer 

(kanslichef) 
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