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Förord
2019 var ett arbetsintensivt och spännande år för Operation 1325. Verksamheten fick ett större fokus på
unga kvinnor i Sverige vilket har varit mycket givande. Dessutom utvecklades nya metoder för påverkan,
bland annat i form av framtagandet av skuggrapporten till Universal Periodic Review (UPR) av Sveriges
försvar av de mänskliga rättigheterna. Operation 1325 har även blivit mer efterfrågat internationellt som
en intressant aktör som främjare för kvinnors viktiga deltagande i fredsarbete. Detta märktes till
exempel när Operation 1325 bjöds in att tala om Sveriges roll som fredsbyggare under FN-mötet
Kommission för kvinnors status (CSW). Operation 1325:s utbildning i medlingsarbete för palestinska
kvinnliga ledare från alla delar av samhället fick en mycket bra respons. Trots mindre resurser under
2019, har ambitionerna varit fortsatt höga och vi kan konstatera att vi har nått våra strategiska
målgrupper. Åtgärder vidtogs också för att möta situationen med färre resurser genom att skapa
ansvarsområdet verksamhetsutveckling.
Under året har Operation 1325 också informerat allmänheten och myndigheter och beslutsfattare om
kvinnor, fred och säkerhet. Styrelsemedlemmar har bidragit till information om Operation 1325:s arbete.
Exempel på detta är engagemang vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, vid Hemse folkhögskolas
internationella dag på Gotland. Den utökade kontakten med unga i och med vårt nya fokus på unga, fred
och säkerhetsagendan har varit mycket givande. Vi har genomfört flera workshops på en högstadieskola i
en Stockholmsförort och arrangerat seminarium med unga tjejer på Järvaveckan. Projektet Diabella som
riktar sig till unga kvinnor har värvat 20 deltagare i Stockholmsområdet. De har engagerat sig för
demokrati och användning av religionsdialog som verktyg mot extremism. För första gången har unga
tematiserat religion och kultur och det har lett till nytt engagemang kring behovet av inkludering.
Våra styrelsetrainees gjorde en studieresa till Turkiet för möten med partners och med
ungdomsorganisationer. Samverkan mellan kansli, styrelse och styrelsetrainees i olika åldrar har varit
väldigt givande och vi har nått ut till flera olika grupper.
Operation 1325 organiserade en namninsamling om kvinnors rätt att delta i Jemens fredsprocess som
överlämnades till utrikesminister Ann Linde i december. Flera debattartiklar har publicerats, bland annat
i Aftonbladet.
Beträffande vårt internationella arbete vill vi särskilt nämna Young Women Mediation School som
genomfördes i Palestina med 20-talet deltagare som utbildats och engagerar sig som ledare i lokala
civilsamhället och politik. Vårt arbete för kvinnor som medlare i internationellt arbete har etablerats
under 2019 och vi är mycket nöjda med vårt bidrag.
Under 2019 anslöt sig tre nya organisationer till Operation 1325 och det blev byte på ordförandeposten.
Ann Stödberg efterträdde Anita Klum som styrelseordförande i augusti. Anita klum var ordförande under
perioden mars till augusti. Innan dess var Birgitta Holst Alani ordförande. Vi har alla tre imponerats stort
av det kraftfulla engagemanget som finns i organisationen för vårt gemensamma viktiga arbete med
främjande av kvinnor, fred och säkerhet!
Ann Stödberg, Styrelseordförande från den 1 september
Anita Klum, Styrelseordförande till den 31 augusti
Birgitta Holst Alani, Styrelseordförande till den 21 mars
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Det här är Operation 1325
Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinnooch fredsorganisationer. Genom information och utbildning i Sverige och
internationellt arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i
fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar,
utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka
beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att
implementera FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet.
Operation1325 har sju medlemsorganisationer: Kvinnor för Fred (KFF),
Riksorganisationen Internationella Föreningar För Invandrarkvinnor (RIFFI),
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK), Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(SKV), Sveriges Kvinnliga Läkares Förening (SKL), Östersjö fred och Varken
Hora Eller Kuvad (VHEK).
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Styrelsen 2019
Anita Klum, ordförande t.o.m. 31 augusti
Ann Stödberg, ordförande fr.o.m. 31 augusti
Sylvia Rönn, vice ordförande t.o.m. 31 augusti
och representant för KFF
Sanna Vatanen, vice ordförande fr.o.m. 31
augusti och representant för RIFFI
Cecilia Ralfe-Stelander, representant för SEK
Gunnel Bemerfeldt, representant för SKV
Suppleanter
Ragnhild Greek, representant för SEK
Klaudia Jagne, representant för RIFFI
Birgitta Rang, representant för SKV
Ferah Bozcali, representant för KFF
Adjungerade till styrelsen
Aase Smedler, representant för Sveriges
Kvinnolobby
Maria Sandgren Loa, kassör
Arbetsutskottet 2019
Anita Klum, ordförande t.o.m. 31 augusti
Ann Stödberg, ordförande fr.o.m. 31 augusti
Sylvia Rönn, vice ordförande t.o.m. 31 augusti
Sanna Vatanen, vice ordförande fr.o.m. 31
augusti
Maria Sandgren Loa, kassör
Annika Schabbauer, kanslichef
Valberedning
Ianthe Holmberg, t.o.m. 31 augusti
Mehri Afsahi
Segen Meles

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sammanträde sex gånger
(17/1, 21/2, 23/4, 27/5, 9/10, 12/12).
Årsmötet hölls den 21 mars 2019.
Planeringsdag för Operation 1325 hölls den 31
augusti. I samband med detta hölls ett
extrainsatt årsmöte i kansliets lokaler. Utöver
detta träffades såväl styrelse som
kanslimedlemmar vid flera tillfällen i samband
med gemensamma aktiviteter.
Arbetsutskottsmöten
Styrelsens arbetsutskott har haft fyra
sammanträden (21/2, 1/7, 27/8, 16/9) under
2019 och även kommunicerat per mail och
telefon.
Personal
Annika Schabbauer, kanslichef
Charlotte Lind, verksamhetsutvecklare
Sofia Nordenving, projektledare
Sogend Barzani, kommunikatör
Caroline Hajo, praktikant
Anna Santos, praktikant
Margret Muru, praktikant
Paula Savina, praktikant
Konsulter anlitade under året har varit
verksamma inom ekonomisk redovisning,
digital kommunikation, grafisk formgivning.

Revisorer
Christina Gotting, ordinarie auktoriserad
Eva Stein, ersättare auktoriserad
Ingrid Pineiro, ordinarie lekman
Sofia Bergström, ersättare lekman
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Kansliet
Med två nya medarbetare, Sofia Nordenving och Sogend Barzani, dubblades antalet anställda på
Operation 1325 under året.

Från vänster: Annika Schabbauer, Charlotte Lind, Sogend Barzani,
Paula Savina (praktikant hösten 2019) och Sofia Nordenving.

En sammanställning av kansliets minnesbild av 2019.
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Nationellt arbete
Diabella
Diabella är ett projekt som stärker unga kvinnor och tjejer i
konfliktförebyggande arbete i sina familjer, lokalsamhällen och det
offentliga. Deltagarna är mellan 15–20 år och kommer från Järfälla,
Solna, Stockholm och Nacka. Genom lägerhelger och informationsträffar
får de verktyg för konflikthantering, interkulturell och religiös dialog samt
kunskap om mänskliga rättigheter och FN-resolutionerna 1325 och 2250.
Vi kallar dem Operation 1325:s fredsinfluencers.
Projektet startade hösten 2019 med rekrytering av deltagare genom
workshops i fyra klasser på Kista dansgymnasium, informationsbord med
Flicka-plattformen på Fryshuset, flyersutdelning utanför Imam Alimoskén i Järfälla, informationsspridning genom ungdomscoacher från
jobb-torg Kista-Rinkeby, medverkan i panelsamtal på ABF och i sociala
medier. Resultatet visades i form av drygt 70 intresseanmälningar till
projektet i november. Projektets första träff hölls med de 23
ungdomarna den 7 december. Då fick gruppen lära känna varandra, veta
mer om Diabella och Operation 1325:s arbete.

Styrelsetraineeprogrammet
Under 2019 anordnade Operation 1325 Styrelsetraineeprogrammet där
11 engagerade unga kvinnor deltog. Deltagarna gavs möjlighet att få
De unga kvinnorna som deltar i
mentorer ur Operation 1325:s styrelse vilket var uppskattat av både
Diabella.
deltagare och mentorer. Dessutom hölls regelbundna
styrelsetraineesmöten med olika teman så som engagemang, strategier,
ledarskap och framtiden. De deltog även på Operation 1325:s årsmöte, planeringsdag och
styrelsemöten, samt engagerade sig i ett flertal informationsinsatser, så som Järva-veckan och MRdagarna. Med bidrag från Olof Palmes minnesfond åkte några styrelsetrainees och Annika på studieresa
till Turkiet i oktober för att undersöka unga tjejers möjlighet att engagera sig för demokrati och
mänskliga rättigheter, fred och säkerhet.

Seniora rådet
År 2019 grundade Operation 1325 det Seniora rådet för kvinnor,
fred och säkerhet. Syftet med rådet är att knyta fördjupad expertis
till styrelsen. Genom att etablera ett diskussionsforum för kvinnor
med en lång erfarenhet av arbete och engagemang inom kvinnor,
fred och säkerhet vill Operation 1325 utveckla föreningens
strategiska framtids- och omvärldsanalys. Seniora rådet utgörs av
Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Anita Klum, Eva Zetterberg,
Birgitta Holst Alani, Ann Svensén och Maria Luisa Bartolomei.
Seniora rådet.
Vid det första mötet i oktober närvarade samtliga medlemmar,
tillsammans med Operation 1325:s ordförande Ann Stödberg och
kanslichef Annika Schabbauer för diskussion om ämnen som berör trender inom kvinnor, fred och
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säkerhet, hot mot agendan, viktiga aktörer och möjligheter i framtiden. Under dagen diskuterades bland
annat den feministiska utrikespolitiken, att kvinnors rättigheter fortsätter att hamna långt ner på
agendan, de hotfulla klimatförändringarna och militarism. Rådet var enade om att det är viktigt att
försvara civilsamhällets utrymme för att värna mänskliga rättigheter och kvinnors aktiva deltagande. I
framtiden utgör det lokala ett viktigt perspektiv där ungas aktivism och enfrågerörsler måste bejakas för
att bryta passiviteten i fredsrörelsen.
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Internationellt arbete
Palestina Women’s Mediation School
Tillsammans med Palestinian Centre for Peace and Democracy (PCPD) startade Operation 1325 under
våren 2019 upp vår nya medlingsskola och medlingsnätverk Women’s Mediation School i Palestina.
Projektet syftar till att öka makt och aktörskap hos unga kvinnor under 30 år, genom att stödja lokala
kvinnliga ledare, aktivister och kvinnoorganisationer. Detta för att stärka unga kvinnors ledarskap och
politiska deltagande i det civila samhället, för att därigenom främja konfliktlösning och fredsbyggande.
Kvinnorna har under 2019 deltagit i aktiviteter som anordnas av PCPD och andra palestinska
civilsamhällesorganisationer i området. Aktiviteterna har genomförts i Bethlehem och Ramallah.
Genom utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter och politisk representation av erfarna
samhällsledare, som också fungerar som mentorer, har de unga kvinnorna i Palestina att få lära sig om
fredsförebyggande insatser och sambanden mellan hållbar fred, ökad inkludering och representation på
lokal såväl som nationell nivå. Målet är att kvinnorna inkluderas i minst tre palestinska organisationer,
nätverk eller beslutsfattande organ vid slutet av utbildningen. Projektet har uppnått sitt mål med att
stärka kvinnor i sin aktivism och ledarskap, inkludera kvinnor i palestinska organisationer eller
beslutsfattande organ, samt främjat implementeringen av resolution 1325. Deltagarna i Women’s
Mediation School har uttryckt att de har utvecklat värdefulla verktyg inom ledarskap och aktivism och att
projektet har gett dem initiativ för att fortsatt stärka dessa egenskaper i framtida engagemang. Likaså
tycker deltagarna att mentorskapsdelen var kunskapsgivande och har hjälpt dem att öka deras eget
självförtroende. Deltagarna har visat intresse för att använda resolution 1325 för att främja jämställdhet
och social rättvisa i fredsmedlingen i Palestina. Vidare uppgav deltagarna vikten av deras lika deltagande
och deras engagemang för att främja fred och säkerhet för kvinnor och att öka deras roll i
beslutsfattande positioner.
Den 15–20 oktober 2019 åkte Operation 1325:s vice ordförande Sanna
Vatanen och kanslichef Annika Schabbauer på ett projektbesök till
Palestina för att träffa deltagarna. På plats hölls en utbildningsdag i
medling för de 18 unga kvinnliga deltagarna. Sanna introducerade
Operation 1325 och Annika föreläste om och höll i övningar kopplade
till grunderna i ungt ledarskap, medling och icke-våldskommunikation.
Utbildningsdagen var uppskattad och fick goda utvärderingar av
deltagarna efteråt. Sanna och Annika hade även möte med PCDP:s
arbetslag för Women’s Mediation School och ledamöter ur PCPD:s
styrelse för att diskutera projektet. Vidare arrangerades möten under
projektbesöket med Palestinian Women’s General Union, Wi’am,
svenska generalkonsulatet i Jerusalem, Svenska kyrkan och TAM
(Women’s Development and Media Centre). Vid samtliga möten
diskuterades den allt mer pressade situationen för arbetet med
resolution 1325 gällande finansiella bidrag, brist på demokratiska
värderingar och de ökade hoten för kvinnor i Palestina.

Women’s Mediation School.
Presentation i samband med
aktivitet under Operation 1325:s
utbildningsdag.
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Studieresa till Turkiet med styrelsetrainees
I oktober åkte Operation 1325:s styrelsetrainees på en femdagars
studieresa till Istanbul i syfte att undersöka hur unga kvinnors och
tjejers möjligheter att organisera sig kring frågor som berör
mänskliga rättigheter, demokratiskt utrymme och hållbar fred ser ut
i Turkiet. Med avstamp i FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om
kvinnor, fred och säkerhet samt säkerhetsresolution 2250 om unga,
fred och säkerhet utformades planen för studieresan och dess
besök. Under studieresan träffade gruppen dels en rad av Operation
1325:s samarbetspartners, bland annat Women’s Justice and
Equality Platform (Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu), KA.DER, TJA
Diplomacy (Free Women’s Movement). Även ett antal andra
aktörer, gräsrotsorganisationer och aktivister som var nya för
Operation 1325 hanns med som KADAV (Women’s Solidarity
Foundation) och Universus och Yalnız Yürümeyeceksin (”You will
never walk alone”). Möten anordnades också med representater
från Sveriges generalkonsulat och Svenska Forskningsinsitutet i
Istanbul (SRII).
Studieresan gav deltagarna inspiration och en djupgående
förståelse, inte bara för situationen i Turkiet, utan även för ungas
och kvinnors rättigheter. Trots de svårigheter den turkiska
kvinnorörelsen stöter på upplevde deltagarna att kvinnorörelsen
har en stor betydelse och att det finns ett starkt driv att föra
kvinnokampen vidare. Det erfarenhetsutbyte som studieresan
möjliggjorde är unikt och något som samtliga deltagare kommer att
bära med sig i sitt fortsatta engagemang och arbete. Dessutom
bidrog resan till ett större kontaktnät med aktivister och
samarbetsmöjligheter. Efter studieresan gavs deltagarna i
Styrelsetraineeprogrammet möjlighet att delta i informationsarbete
på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping, vid ett seminarium i
Riksdagens Mittpolen och på sociala medier.

Möte med grundaren Gülseren Onanç och
medlingsforskaren Pınar Akpına från
Women’s Justice and Equality Forum.

Styrelsetrainees på möte med Universus.

NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security
Operation 1325 har år 2019 fått en plats i NATO:s civilsamhälles rådgivningspanel för kvinnor, fred och
säkerhet – NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security. Gruppens syfte är att
fungera som ett forum för dialog och feedback från civilsamhället till NATO inom frågor som har att göra
med kvinnor, fred och säkerhet. Operation 1325:s rekommendationer baseras på vårt eget
granskningsarbete och lärdomar från de projekt som vi driver. Det årliga mötet hölls i november i Bryssel
där Operation 1325 närvarade.
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Makt åt kvinnor i Jemens fredsprocess
I samband med Bok-och biblioteksmässan lanserade Operation
1325 en kampanj för att stärka arbetet för inkluderingen av
kvinnor i fredsprocessen i Jemen. Kampanjen utgick från vårt
seminarium i december 2018 med jemenitiska
kvinnoorganisationer och det gemensamma uttalandet som
skrevs vid detta tillfälle. Under #WomenVoicesofPeace
informerade vi allmänheten via sociala medier om situationen i
Jemen och samlade in namnunderskrifter. I december överräckte
Operation 1325, via ordförande Ann Stödberg och Annika
Schabbauer, 679 namnunderskrifter för kvinnors rätt att delta i
fredsprocessen i Jemen till utrikesminister Ann Linde. Vid tillfället
uttryckte Ann Linde tacksamhet för namninsamlingen då frågan
om Jemen är svår att skapa uppmärksamhet kring.
Vidare stöttade Operation 1325 i oktober Sister’s Arab Forum for
Human Rights (SAF) möte i Kairo för jemenitiska fredsaktivister
och olika kvinnonätverk. De träffades för att utbyta information,
strategier och för att stärka samarbete mellan kvinnor och
organisationer i regionen som jobbar med fred och säkerhet.

Överlämning av namnunderskrifterna till
utrikesminister Ann Linde.

Sister’s Arab Forum for Human Rights möte
i Kairo.

FN-möte i New York Comission on the Status of Women
I samband med Commission on the Status of Women-mötet bjöd
vår samarbetsorganisation Global Network of Women
Peacebuilders (GNWP) in till en paneldiskussion den 13 mars med
titeln Social Protection as a conflict prevention strategy – local
women’s perspectives on development as a critical component of
the Sustaining Peace approach. Operation 1325 deltog i panelen
tillsammans med representanter från Sverige, Bangladesh och
Mali för att diskutera kvinnors socialt skydd, utbildning och
arbete som en konfliktförebyggande strategi och lokala kvinnors
perspektiv på utveckling och hållbar fred. Vi nämnde hur
civilsamhället kan bidra till hållbar fred samt om vad hållbar fred
betyder för Sverige och ungas perspektiv på ökad inkludering i
fred och säkerhet. Värdar för seminariet var delegationerna från
Japan och Liberia, UN Women, UN Peace Building Support Office
och Global Network of Women Peacebuilders.

Paneldebatt med GNWP. Från vänster:
Annika Schabbauer, kanslichef Operation
1325, Rahama Nantoumé, projektledare för
Think Peace Mali, Nazneen Akhatar,
representant för organisationen Naripokkho
Bangladesh, och Agnieszka Fal-Dutra Santos,
GNWP.
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Politiskt påverkansarbete och informationsspridning
UD:s civilsamhällesforum
För tredje året i rad hölls UD:s civilsamhällesforum, CSO Forum. Sanna Vatanen från Operation 1325:s
styrelse valdes in till arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena för samverkan.
UD:s arbetsgrupp för Sveriges nationella handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet
År 2019 deltog Operation 1325 i UD:s arbetsgrupp för Sveriges nationella handlingsplan om kvinnor, fred
och säkerhet. I januari lämnade vi rekommendation till utkastet för rapporten för Sveriges tredje
nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet och i april möttes referensgruppen för att
presentera och lyssna på myndigheters arbete med att ta fram denna rapport. Den slutgiltiga rapporten
presenterades därefter i maj av dåvarande utrikesminister Margot Wallström på ett seminarium. Arbetet
fortsatte även under hösten och Operation 1325 närvarade i november vid ett möte med arbetsgruppen
där ett flertal myndigheter presenterade sitt uppföljningsarbete med den nationella handlingsplanen och
det gavs också en presentation av planering för översyn av handlingsplanen.
Concords jämställdhetsarbetsgrupp
Under 2019 har Operation 1325 ingått i nätverk med andra organisationer genom Concords
Jämställdhetsarbetsgrupp för att samarbeta och aktivt verka för kvinnor, fred och säkerhet. Utöver de
gånger nätverket sammanträtt för möten har vi tillsammans träffat bland annat Sidas ansvariga för den
globala jämställdhetsstrategin. Inför Ann Lindes sakråd med civilsamhället hade nätverket ett förmöte
för att koordinera oss och reflektera över tidigare rekommendationerna ur 2017 års granskning av den
feministiska utrikespolitiken. Planeringen för den feministiska granskningen av klimatpolitiken inleddes i
slutet av året.
Skuggrapport av Universal Periodic Review-rapporten
Florence Foster från Kväkarnas FN-kontor i New York stöttade Operation 1325:s arbete att för första
gången ta fram en skuggrapport till Sveriges Universal Periodic Review-rapport. Denna process handlar
om Sveriges efterlevnad av konventionen för mänskliga rättigheter. Underlaget kommer bland annat
våra rekommendationer från rapporten Tjejer, fred och säkerhet. Operation 1325:s rekommendationer
finns med bland civilsamhällets rekommendationer till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve. Anita
Klum har framfört det muntligt vid ett sakråd med ansvarig politisk företrädare och lyft kravet om
implementering av UNSCR 2250.

12

Järvaveckan – unga tjejer i fokus
Tillsammans med Kvinnor för fred och Svenska ekumeniska
kvinnorådet hade vi ett tält på plats under Järvaveckan i juni.
Tältet bemannades också av volontärer från
styrelsetraineeprogrammet. Järvaveckan var ett tillfälle för
oss att nå ut till ungdomar. Vi frågade vad deras uppfattning
om fred var, vilket var ett uppskattat initiativ med många som
skrev sina svar på lappar eller spelade in sina svar till en podd.
Vi arrangerade också ett seminarium tillsammans. Ämnet som
diskuterades var unga, fred och säkerhet. På scen fanns Sona
Kinti från Fryshuset, Nasrin Ebrahimi från Operation 1325 och
Soha Osman från Ung och trygg, en organisation hon startat
själv. Alla tre är unga tjejer med erfarenhet av att känna sig
utsatta och otrygga i sitt närområde. De samtalade med Selina
Juopperi, projektledare på Fryshuset och Katja Hölboll som är
LSU:s representant till FN. Modererade gjorde Charlotte Lind
från Operation 1325.
Bokmässan – stort stöd för Jemen
Vid Bok- och Biblioteksmässan var vår adjungerade
styrelseledamot Aase Smedler moderator för ett seminarium
om Jemen. Deltagare var Lina Al Hassani, initiativtagare till
Women for Yemen, Monica Green, ordförande UN Women
nationell kommitté Sverige samt Peter Semneby, regeringens
särskilda sändebud till Jemen. Vid bokbordet fanns en
namninsamling där besökare kunde skriva under för kvinnors
deltagande i Jemens fredsprocess. Fler än 400 namn samlades
in under mässan!

Järvaveckan. Tilda Nilsson Gige, vår
styrelsetrainee, pratar med ett par flickor
under Järvaveckan.

Från seminariet vid Bokmässan. Från vänster: Lina
Al Hassani, Initiativtagar till Women for Yemen,
Peter Semneby, Sveriges speciella sändebud för
Jemen, Monica Green, UN Women nationell
kommitté Sverige, Aase Smedler, Operation 1325.

Women Count
Arbetet med vår skuggrapport Women Count inleddes under
hösten. Skuggrapporten granskar Sveriges genomförande av
den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet.
Praktikanten Paula Savina och forskaren Deanna Pittman
sammanträdde med en arbetsgrupp från styrelsen för att
diskutera indikatorer att granska och rekommendationer att
lägga fram. Myndigheter har intervjuats och myndigheternas
rapporter har legat till grund för vår egen rapport.
NGO Working Group on Women, Peace and security
Operation 1325 skrev den 30 oktober under NGO Working
Group on Women, Peace and Security:s öppna brev till FN:s
medlemsstater. I brevet gavs det rekommendationer för att
främja implementeringen och arbetet med agendan för kvinnor,
fred och säkerhet.

Vid montern på Bokmässan. Från vänster:
Lina Al Hassani, Karin Beckham, SKV, Hiba,
Göteborg.
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1325-möte i New York – förberedelser inför 20-årsjubileet
Charlotte Lind och Annika Schabbauer befann sig i New York i två
dagar i slutet av oktober för att medverka vid FN:s årliga
sammanträde för att uppmärksamma resolution 1325. Där
presenterade de sin idé om ett seminarium vid nästa års möte för
både den svenska regeringens delegation till FN och GNWP –
Global Network of Women Peacebuilders, då resolution fyller 20
år. De lyssnade också på flertalet seminarium och framträdanden,
bland annat en presentation av Margot Wallström.

Från ett möte i New York under
1325-veckan. På skärmen syns
Norges försvarsminister. Norge
lanserade en handbok för att
motverka sexuellt våld i konflikt.

Styrelsetraineeprogrammets riksdagsseminarium om kvinnors
deltagande i fredsprocessen i Afghanistan
Styrelsetrainee Nasiba Daytabar arrangerade under handledning av
sin styrelsementor ett seminarium med Anders Österberg,
riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Seminariet handlade om
kvinnors deltagande i fredsprocessen i Afghanistan. Deltagare i
panelen utöver Operation 1325 var en representant för Svenska
Afghanistankommittén, Adolfo Eldridge, senior rådgivare i dialog
och medling på Folke Bernadotteakademin, och Annika Otterstedt,
biträdande chef för Asien-avdelningen på Sida.

MR-dagarna- uppskattat seminarium om Jemen
MR-dagarna hölls i år i Jönköping, där vi den 16 november
arrangerade ett uppskattat seminarium om kvinnors rätt att
delta i Jemens fredsprocess. Charlotte Lind modererade
samtalet med Operation 1325:s samarbetspartner Hend
Omarian och Pieter-Jan van Eggermont från Läkare utan
gränser. Eftersom temat för MR-dagarna var rätten till hälsa
gav Läkare utan gränser en god inblick i situationen för kvinnor
och hur svårt det är för Läkare utan gränser att nå ut till de som
behöver hjälp. Hend Omarian berättade om sin aktivism och
hur hon åkt till bland annat London för att träffa de högsta
ledarna inom Jemens South Transitional Council för att påverka
dem att inkludera kvinnor i sina samtal om landets framtid. 30
personer fanns i publiken, varav 6 män. Paula Savina och fyra
volontärer samlade i hela 74 namn till vår namninsamling för
kvinnors deltagande i Jemens fredsprocess. Charlotte Lind
modererade också ett seminarium arrangerat av UNICEF
Sverige och Läkare utan gränser. Båda seminarierna blev
uppmärksammande i en artikel i Amnesty Press.

Artikeln går att läsa HÄR.
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Kvinnor i fredsrörelse - Kvinnliga Akademikers Förening i Uppsala
Uppsala Kvinnliga Akademikers förening arrangerade den 25 november 2019 seminariet Kvinnor i
fredsrörelse. Under en dag diskuterades fred, genusperspektiv, teoretiska utmaningar och praktiska
erfarenheter för att försöka besvara frågor om hur kvinnors deltagande i fredsprocesser ser ut, kan
förbättras och säkerhetsställas i framtiden. Operation 1325 var del i panelen till temat De praktiska
erfarenheterna av kvinnors deltagande i fredsprocesser där Annika Schabbauer gav exempel från
Uganda, Sydafrika, Syrien, Jemen, Albanien och Turkiet. Utöver Operation 1325 medverkade även
representanter från Folke Bernadotte Akademin, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet,
Östersjöfred, Uppsala universitet och Örebro universitet. Samtliga deltagare var positiva till dagen och
önskade att det skulle bli början på ett vidare samarbete.

Debattartiklar
År 2019 har Operation 1325 ett flertal gånger höjt sin röst utåt för att främja agendan för kvinnor, fred
och säkerhet via debattartiklar.
Tillsammans med medlemmarna i Concords jämställdhetsarbetsgrupp publicerade vi den 13 september
debattartikeln Ta feminismen till nästa nivå, Linde i Aftonbladet som uppmanade Ann Linde att stärka
arbetet med den feministiska utrikespolitiken. Artikeln, som fick stor spridning, finns tillgänglig HÄR och
resulterade i ett möte med Ann Linde. Den 25 oktober publicerade vi en debattartikel i Omvärlden
Sverige måste försvara freden i Colombia – inte bidra med stridsflyg med Colombiagruppen. Artikeln
finns att läsa HÄR. Samma dag publicerades även
debattartikeln Svensk MR-institution inte en dag för tidigt i
Uppsala Nya Tidning som Operation 1325 skrivit under
tillsammans med ett flertal civilsamhällesorganisationer.
Artikeln finns tillgänglig HÄR.
Vi fick den 12 november med en debattartikel i Aftonbladet
som handlade om Musikhjälpen. Artikeln visar på att ämnet är
viktigt och att det är bra av Musikhjälpen att lyfta frågan om
våldtäkt i konflikt. Men att valet av titel är fel i och med att
den blandar ihop sex med våldtäkt. Artikeln delades av
Kvinnolobbyn och fick därigenom 204 likes och 33 delningar.
Från Operation 1325:s Facebook-sida delades artikeln 36
gånger och nåddes via vår sida av 653 personer.

Debattartikeln till Musikhjälpen finns
att läsa HÄR.

Sociala medier
På Facebook har Operation 1325:s följarantal ökat under 2019 från 1893 personer i januari till 2046
personer i december. Av följarna är 76 % kvinnor, 20 % män och 4 % oidentifierat. Följarna är till största
del i åldrarna mellan 25 till 34 år gamla och kommer främst ifrån Sverige, Palestina och USA. Operation
1325:s Instagramkonto har även det ökat i popularitet. Det mest gillade inlägget med 32 likes lades ut
den 26 september och handlade om kampanjen för makt åt kvinnor i Jemens fredsprocess. I slutet av
året hade Instagramkontot 276 följare. På Twitter har Operation 1325 tweetat 143 gånger under året.
Den mest populära tweeten som nådde 6795 personer handlade om föreläsningen i London för de
turkiska kvinnorna som deltog i studieresan med Democratic Process Institute.
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Föreläsningar
Besök på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm
I kursen Asyl och migration i praktiken på Röda Korsets
folkhögskola föreläste Operation 1325 vid två tillfällen
om kvinnor, fred och säkerhet. Annika Schabbauer samt
Paula Savina introducerade bakgrunden till FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325 och arbetet med agendan
för kvinnor, fred och säkerhet fram tills idag. Sedan
följde en interaktiv workshop där diskussioner mellan
studenterna berörde jämställdhet, ansvar och
ansvarsutkrävande. Frågor gällande det komplexa
sambandet mellan bl.a. demokrati- och fredsbyggande,
identitet och tillhörighet, klimatförändringar och
kvinnor, fred och säkerhet togs också upp.

Studenter och lärare i kursen Asyl och
migration i praktiken på Röda Korsets
folkhögskola.

Föreläsning för Uddevalla FN-förening
Den 14 februari föreläste Charlotte Lind och styrelseledamoten Birgitta Rang för Uddevalla FN-förening
om Operation 1325 och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 12 åhörare, varav 4 män, var på plats.
Föreläsningen var uppskattad, vilket syntes i de skriftliga utvärderingarna. Efteråt samtalade vi om hur
den feministiska rörelsen verkat tidigare och vad den behöver för att stärkas idag, som att män och
kvinnor behöver arbeta tillsammans sida vid sida.
Föreläsning för Utrikespolitiska föreningen Örebro
I Örebro föreläste Annika Schabbauer på Utrikespolitiska föreningens årsmöte den 16 februari om
Operation 1325 och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. I publiken var det omkring 50
universitetsstudenter, varav hälften av deltagarna var män.
Föreläsning hos S-kvinnor i Staffanstorp
Kvällen den 6 mars besökte Annika Schabbauer S-kvinnor i Staffanstorp för att diskutera fred, frihet och
feminism. Det var 29 deltagare varav flera 80-plussare som närvarade. De beslöt sig för att skriva ett
stödbrev till Margot Wallström för den feministiska utrikespolitiken.
8 mars på Al-Azharskolan – unga pratar trygghet i närområdet
För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen höll flera personer inom organisationen
workshops för högstadieelever på Al Azhar-skolan i Vällingby i västra Stockholm. Totalt pratade Annika
Schabbauer, Charlotte Lind och Maggie Muru med 270 elever mellan 13 till 16 år och höll 8 workshops.
Ungdomarna var engagerade och alerta och hade många kloka insikter. De fick möjlighet att reflektera
kring vilka säkerhetshot de lever med i sin vardag och fick inspiration för att starta sin egen organisation i
syfte att påverka samhälle och politiker verksamma i de frågor de lyfte fram.
Föreläsning för Uppsala Kvinnor för Fred
Den 8 maj höll Anna Santos en föreläsning om Operation 1325 och kvinnor, fred och säkerhet för vår
medlemsorganisation Kvinnor för Fred i Uppsala.
Föreläsning för SCB:s International Training Prgoramme kurs om Gender statistics
Operation 1325 hoppade in istället för Kvinna till Kvinna den 23 maj för att föreläsa om Women Count
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som påverkansmetod för deltagarna i SCB:s International Training Prgoramme kurs om Gender statistics.
I publiken satt 13 män och 17 kvinnor från fem olika länder som aktivt deltog i övningar och ställde
frågor. Innan föreläsningen visste 6 personer vad resolution 1325 innebär, efteråt kunde 20 personer
sammanfatta kunskap om 1325.
Föreläsning för Democratic Progress Institute i London
Den 29 augusti föreläste Annika Schabbauer för 15 turkiska
kvinnor på komparativ studieresa i London med Democratic
Progress Institute. Syftet med studieresan var att nu för första
gången diskutera möjligheter till att inkludera kvinnor i en
konfliktlösning i Turkiet efter att gruppen studerat flera
fredsavtal i bl.a. Sydafrika och Irland. Två internationella talare
ombads ge exempel på kvinnors deltagande från andra delar
av världen - Saferworld om Colombia och Nepal, samt
Operation 1325 om Uganda och Sydafrika. Efter en
introduktion om resolution 1325 och Alva Myrdal berättade
Föreläsning för Democratic Progress
Institute på The Law Society i London
Annika att vad som stärkt kvinnors framgångsrika deltagande i
Uganda var bl.a. kvotering, en delad och allmän avsky för brott
mot barn och lättnaden efter tidigare diktatur, förbättrad samverkan mellan militär och civilsamhälle. I
Sydafrika var det expertis inom genus, breda kvinnokoalitioner, kvotering, påverkansarbete och allmänna
konsultationer som var framgångsfaktorer för kvinnors deltagande.
Föreläsning SAFRAN i Lund
Lördagen den 14 september arrangerade stödföreningen till Afrikagrupperna Skåne och ABF Mittskåne,
SAFRAN Södra Afrikaföreningen i Skåne, seminariedag i Lund. Under seminariet presenterade Annika
Schabbauer Operation 1325 och vad för möjligheter Sydafrika har genom sin plats i FN:s säkerhetsråd för
att verka för kvinnor, fred och säkerhet.
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
Styrelseledamot Birgitta Rang arrangerade den 14 september en kortkurs vid namn Operations 1325:s
arbete kring kvinnor, fred och säkerhet med fokus på Jemen på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Birgitta
höll en presentation om Operation 1325:s arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan och Annika
Schabbauer höll en presentation om Jemen. Dagen arrangerades som förberedelse för volontärer inför
Bok-och biblioteksmässans seminarium och start för vår kampanj Makt åt kvinnor i Jemens fredsprocess.
Utbildningsdag om Somalia Forum Syd
Den 1 oktober arrangerade Somalia Business Hub på Forum Syd en utbildningsdag med Annika
Schabbauer som behandlade An overview of Resolution 1325. Under dagen medverkade 14 deltagare i
utbildningen som tog upp hur FN arbetar med resolution 1325, hur kvinnor och flickor påverkas
annorlunda av konflikter och krig och hur kvinnor i starka patriarkala samhällen, genom ekonomiska och
sociala verktyg, kan bli medlare och fredsaktörer.
Föreläsning Enskilda Högskolan Stockholm
Under den sista lektionen den 21 oktober på kursen Mänskliga rättigheter och filosofi på Enskilda
Högskolan i Stockholm fick Annika Schabbauer berätta kort om Operation 1325 för de 25 studenterna
och läraren Linde Lindqvist. Fem studenter anmälde intresse för att vara frivilliga på MR-dagarna,
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styrelsetraineeprogrammet eller för nyhetsbrevet. Läraren fick erbjudande om att ta emot Operation
1325 för informationsspridning även i andra kurser.
Lunchföredrag Rotary Norrköping
Den 7 november 2019 medverkade Annika Schabbauer på ett lunchföredrag hos Rotary Norrköping. I
publiken satt 20 personer, varav hälften var män och samtliga över 45 år gamla. De lyssnade på ett
föredrag om kvinnors utsatthet för sexuellt våld i konflikt och fattigdom, med exempel från Palestina,
Uganda och Sydafrika. Vidare presenterades Operation 1325 och Jemen-kampanjen. Det följdes av en
beskrivning av den socioekonomiska situationen för kvinnor i Jemen, bristen på säkerhet för
civilbefolkningen och hur kvinnors rättigheter begränsats av kriget. Avslutningsvis förklarade Annika
kvinnors rätt att delta i beslut om fred och säkerhet och Operation 1325:s fortsatta arbete med
kampanjen. Efter föredraget bjöds det på lunch och Operation 1325 skänkte en gåva till ett av Rotarys
projekt mot kolera.
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Deltagande i offentliga seminarier och evenemang
24/1: No development without peace, no peace without development, Sida
8/2: Medling bland unga, Fryshuset
11/2: Yemen Seminar, Utrikespolitiska Institutet
20/2: Vem tar ansvar för brotten i Syrien? Sveriges roll i kampen mot straffrihet, Civil Rights
_____Defenders och European Center for Constitutional and Human Rights
21/2: Möte i riksdagen med Amineh Kakabaveh (VHEK)
22/2: Discussion with EU parliament candidates and human rights defenders from the Balkan
_____countries on the future of the EU, Kvinna till Kvinna
3/4: Svensk krigsmaterielexport i relation till Sveriges åtaganden för uppfyllandet av Agenda
____2030 och Arms Trade Treaty, Parlamentarikerforum för Lätta vapen-frågor
9/4: After the INF Treaty, SIPRI
25/4: Policyforum - Så Påverkar vi EU:s utvecklingspolitik, CONCORD
4/5: Gender in Peace and Conflict Studies, Rotary Peace Fellow vid Institutionen för Freds-och
____konfliktforskning Uppsala universitet
10/5: Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet, UD
13/5: Stockholm Forum on Peace and Development, SIPRI
20/5: Women in Humanitarian Crisis, Plan International
20/5: Aktörsmöte för att rapportera om den feministiska utrikespolitiken, UD
21/5: Creative Force konferens om demokrati och kultur, SI
5–6/9: Utbildning i kommunikation via sociala medier, Globalportalen
8/10: Workshop om att sätta mål inom en organisation, TRS
11/10: Rundabordssamtal internationella flickdagen, Plan International
14/10: Utvecklingsforum 2019: Jämställdhet i motvind – hur vänder vi trenden?, Sida
24/10: Möte mellan Ann Linde och civilsamhällesorganisationer
14/11: Utbildning i genus-integrerade indikatorer för tidig konfliktvarning, NATO
18/11: Jämställdhetsmyndighetens möte med civilsamhället
18–20/11: Utbildning i Results Based Management, SIDA
2/12: Ingen fred utan kvinnor och unga, FUF
9/12: Kursen Förhandling och medling i praktiken, Institutionen för Freds-och konfliktforskning
_____Uppsala Universitet
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