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Operation 1325 är en svensk civilsamhällesorganisation som arbetar för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 
om kvinnor, fred och säkerhet. Organisationen grundas 2003 av ett flertal kvinno- och fredsorganisationer för att öka kvinnors 
inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning.

WEO främjar lika rättigheter för kvinnor för att säkerställa att de har en aktiv roll i det irakiska samfundet genom att stärka deras 
sociala, politiska, ekonomiska och kulturella deltagande. 

KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET I IRAK –  
HUR KAN SVERIGE GÖRA SKILLNAD? 

Följande rekommendationer har tagits fram av Operation 1325 och i samarbete med den Irakiska civilsamhälles- 
organisationen WEO.

REKOMMENDATIONER I KORTHET
• Garantera kvinnors deltagande i fredsprocesser  

och konfliktlösning. 

• Stärk skyddet av kvinnor i läger för internt  
tvångsförflyttade. 

• Garantera kvinnors deltagande i rättvise- 
institutioner och stärk kvinnors rättigheter. 

GARANTERA KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER OCH  
KONFLIKTLÖSNING 
Iraks försoning och statsåterbyggnad måste ske med avstamp i det lokala samhället och bör  
garantera deltagandet av kvinnor och kvinnoorganisationer, framförallt i förhållande till konflikt- 
lösning. Iraks nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet specificerar inte kvinnors  
deltagande i konfliktlösning. Handlingsplanen har ingen tilldelad budget och saknar rapporterings- 
och utvärderingsmekanismer. Det senaste valet har resulterat i att såväl Iraks kvinnorörelse som 
nationella politiker är mer splittrad än de varit tidigare, vilket försvårar utvecklingen för kvinnor i 
landet. Vidare har både EU och FN fredsbevarande och rådgivande missioner i Irak, men båda  
missioner har hittills inte integrerat kvinnor, fred och säkerhetsagendan tillräckligt i deras verksamhet.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör uppmuntra Irak att designera en budget och nödvändiga resurser till den nästa  

nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet.

• Sverige bör förespråka att Irak förbättrar mätnings- och utvärderingsmekanismer genom att  
applicera professionell mätning som beaktar både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. 

• Sverige bör förespråka att EU:s rådgivande mission att stödja Säkerhetssektorreformen i Irak, 
samt FN:s assisterande mission till Irak, fullt integrerar kvinnor, fred och säkerhetsagendan, och 
garantera jämställdhetsrådgivares deltagande i missioner. 

LÄGESANALYS

• Irak har genomlidit årtionden av instabilitet, krig och 
sekteristiskt våld, vilket avslutades av Iraks seger- 
förklaring gentemot ISIS år 2017. Kvinnor har varit utsatta 
för tillfångatagande, isolering, bristande säkerhet, och 
sexuellt våld. 

• Irak präglas av återuppbyggnad efter konflikt. Till följd av 
dessa konflikter är kvinnors legala rättigheter och skydds-
system underminerade, vilket innebär att kvinnor inte har 
möjlighet att bestämma över sina liv. 

• Irak har världens sjätte högsta antal av internt tvångs-
förflyttade personer, och tredje högsta antalet internt 
fördrivna personer. Förflyttning has resulterat i ökat våld 
gentemot kvinnor och en nedbrytning av socio-ekonomiska 
förutsättningar.
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STÄRK SKYDDET AV KVINNOR I INTERNT TVÅNGSFÖRFLYTTADES LÄGER
Det finns för närvarande 1.4 miljoner internt tvångsförflyttade personer i Irak som är i akut 
behov av beskydd. Kvinnliga internt tvångsförflyttade personer som bor i läget utsätts förför 
sexuellt våld och utnyttjning. De förhindras rapportera om övergrepp till följd av rädsla att 
de kommer utsättas för ytterligare  övergrepp av säkerhetsansvariga. Kvinnor som påstås ha 
koppling till ISIS är särskilt utsatta för sexuellt våld i lägren. Som följd anser UNICEF att  
ungefär 1.29 miljoner personer i Irak är i behov av förebyggande av och skydd från könsbase-
rat våld. Situationen för internt tvångsförflyttade i Irak kommer sannolikt försvåras ytterligare 
eftersom Iraks regering meddelat att samtliga läger stängs ned till 2021, trots att många 
tvångsförflyttade personer inte har något hem att återvända till.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör undersöka möjliga lösningar på sexuellt utnyttjande av kvinnor i lägren för 

tvångsförflyttade personer, och garantera kvinnors skydd. 

• Sverige bör, i samarbete med UNHCR, ge stöd till tvångsförflyttade personer så att de kan 
återvända tryggt, med beaktning för att alla inte har ett hem att återvända till.

• Sverige bör i diplomatisk dialog med Irak belysa vikten att garantera internt tvångsförflyttade 
personers rätt till bostad när lägren stängs. 

GARANTERA KVINNORS DELTAGANDE I RÄTTVISEINSTITUTIONER OCH 
STÄRK KVINNORS RÄTTIGHETER  
Trots att den första kvinnliga irakiska domaren utsågs redan 1959 så avsatte Saddam Hussein 
samtliga år 1984. Numera finns kvinnliga domare finns inom rättssystemet men i låg utsträckning. 
Ungefär 3,9% av alla domare är kvinnor och bland allmänna åklagare var endast 18 kvinnor.  
Kvinnor har dessutom sämre rättsligt skydd än män, och lagen tillåter män att bestraffa kvinnor 
med våld medan våldtäkt inte är ett brott inom äktenskap. Vidare är endast 2% av alla poliser i 
Irak kvinnor vilket har en stor betydelse för rapportering av brott. Polis ska återspegla hela  
samhället för att skapa legitimitet och säkerställa upprätthållande av allas rättigheter, vilket inte 
är fallet i Irak där 98% av poliserna är män.  

REKOMMENDATIONER
• Sverige och EU ska uppmuntra Irak att upphäva diskriminerande lagstiftning, och  förhindra 

straffrihet för de som utsätter kvinnor för våld, och arbeta för att stärka kvinnors rättigheter. 

• Sverige ska stödja Irakiska kvinnoorganisationer att stoppa könsbaserat våld och disciplinering 
med våld.

• Sverige ska genom sitt bilaterala stöd till Irak erbjuda jämställdhetsutbildning till polis och 
stödja rekrytering av kvinnor till polisstyrkor i linje med liknande projekt som Sida  
implementerat i Libanon. 


