
Operation 1325 är en svensk civilsamhälles organisation som arbetar för implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 
1325. Organisationen grundades av ett flertal kvinnor- och fredsorganisationer 2003 och har som mål att öka kvinnors inflytan-
de i fredsprocesser och konfliktlösning.

Arab Women Organization of Jordan (AWO) är en icke-statlig ideell organisation som arbetar för kvinnors rättigheter. Sedan organi-
sationen grundades 1970 har AWO: s vision varit att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och säkerställa kvinnor och flickors 
egenmakt.

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

Följande rekommendationer har tagits fram av Operation 1325 tillsammans den libanesiska civilsamhälles organisa-
tionen Arab Women Organization of Jordan (AWO

LÄGESANALYS
• Det finns för närvarande närmre 750 000 flyktingar i Jordanien. 

Kvinnliga flyktingar i Jordanien utsätts för könsbaserat våld, 
saknar tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa samt möjlighet 
att försörja sig.

• Jordanien har anammat kvinnor, fred och säkerhetsagendan, 
men detta har till viss del gjorts på bekostnad av andra 
medborgerliga rättigheter, inklusive föreningsfrihet vilket 
begränsat kvinnliga civilsamhällsorganisationer möjlighet att 
till organisering.  

• I linje med Jordaniens nationella handlingsplan för kvinnor, fred 
och säkerhet har Jordanien prioriterat att öka kvinnors deltagande 
i säkerhetssektorn. Dock görs inte tillräckligt för att öka kvinnors 
deltagande i politiskt beslutsfattande och på arbetsmarknaden.

REKOMMENDATIONER
• Bidra till att skydda kvinnor på flykt i Jordanien.

• Försvara kvinnorättsgruppers rätt till organisering.

• Öka kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande 
och på arbetsmarknaden.

BIDRA TILL ATT SKYDDA KVINNOR PÅ FLYKT I JORDANIEN
Nästan 750 000 flyktingar befinner sig i Jordanien. En majoritet har flytt från Syrien och syriska 
flyktingar utgör över 10 % av den jordanska befolkningen. Jordanien har inte kunnat tillhandahålla 
hälso- och sjukvård för de flyktingar som är bosatta i landet och trots att den jordanska regeringen 
har beviljat mer än 100 000 arbetstillstånd till syriska flyktingar, har kvinnliga flyktingar sällan 
tillgång till anställning. Enligt biståndsorganisationen oxfam har 28 % av syriska kvinnliga flyktingar i 
Jordanien rapporterat att de lämnade Syrien eftersom de fruktade våld, inklusive sexuellt och 
könsbaserat våld. Trots försöken att fly från våld rapporterade en överväldigande majoritet 
av kvinnor att de istället utsätts för våld från sina partners. Rättssystemet i Jordanien är dock 
överbelastat och våld mot flyktingkvinnor tas inte till domstol eller leder till åtal. Kvinnor saknar 
även tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa samt tillgång till psykosociala tjänster för att 
hantera de övergrepp de utsatts för.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör stödja kvinnliga aktivister och civilsamhällesorganisationer som tillhandahåller 

sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård till kvinnliga flyktingar samt psykosociala tjänster 
för överlevare av könsbaserat våld.

• Sverige bör stödja syriska kvinnliga flyktingar i Jordanien och tillhandahålla plattformar som dessa 
kvinnor kan använda för att vara en del av den pågående syriska fredsprocessen.

• Sverige bör förespråka att EU:s utvecklingsfinansiering till Jordanien inkluderar stödinsatser som 
syftar till att utveckla det jordanska rättsväsendes kapacitet att utreda och lagföra våld mot flyktingkvinnor. 
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ÖKA KVINNORS DELTAGANDE I POLITISKT BESLUTSFATTANDE OCH PÅ AR-
BETSMARKNADEN 
Medan den jordanska nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet fokuserar på att öka 
kvinnors deltagande i säkerhetssektorn, kvarstår stora utmaningar när det kommer till kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden och i politiken. För närvarande finns det bara 15% kvinnor 
i parlamentet och endast 13% av jordanska kvinnor är del av arbetsmarknaden. Det manliga 
vårdnadshavarsystemet hindrar även kvinnor från att delta i arbetsmarknaden och leder till begräns-
ningar för kvinnors deltagande i övriga delar av samhället. 

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör förespråka att frågan om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden blir centralt i 

EU:s utrikespolitik gentemot Jordanien. I linje med detta bör den nuvarande avsättningen på 
5 % av EU:s budgetstöd till Jordanien som går till jämställdhet och kvinnors rättigheter ökas 
och särskild öronmärkning för insatser inom kvinnor, fred och säkerhet bör uppmuntras i 
kommande budgetstöd.

• Sverige bör tillhandahålla stöd till kvinnliga politiker, särskilt unga kvinnor, i linje med resolution 
2250 om unga, fred och säkerhet. 

• Sverige bör tillsammans med EU förespråka avskaffandet av det rådande manliga vårdnadshavarsystemet 
för att möjliggöra kvinnors politiskadeltagande och ekonomiska egenmakt. 

FÖRSVARA KVINNORÄTTSGRUPPERS RÄTT TILL ORGANISERING
Jordanien har hyllats för sitt engagemang för kvinnor, fred och säkerhetsagendan och antagandet av en 
nationell handlingsplan 2017. Ansträngningar för att öka kvinnors rättigheter och implementera 
kvinnor, fred och säkerhetsagendan har dock i viss utsträckning använts för att rättfärdiga andra auktoritära 
tendenser som restriktioner av yttrandefriheten och föreningsfriheten. Dessa är mycket viktiga rättigheter för 
att det civila samhället, inklusive kvinnorättsgrupper, ska kunna agera fritt då dessa hindrar civilsamhället 
från offentliga protester och yttrandefrihet online.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör stödja lokala kvinnoorganisationer genom att tillhandahålla flexibel finansiering och tillgång 

till plattformar för eget påverkansarbete.
• Sverige bör betona vikten av ett fritt civilsamhälle i diplomatisk dialog med Jordanien
• Sverige bör, tillsammans med EU och FN, insistera att Jordanien följer den allmänna deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna och värnar det civila samhället. 


