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

Följande rekommendationer har tagits fram av Operation 1325 tillsammans den libanesiska civilsamhälles organisationen Sawa for Development Association.

LÄGESANALYS

REKOMMENDATIONER

•

•

Öka kvinnors deltagande i politik och i fredsarbete.

•

Bidra till att skydda kvinnor på flykt i Libanon.

•

Ge stöd åt arbetet för att öka lokalt ägandeskap
över kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

Libanon har det högsta antalet flyktingar per capita i
världen och en majoritet av flyktingarna i Libanon är
kvinnor och barn.

•

Trots att landet är mer liberalt och öppet än andra länder
i regionen, är kvinnligt politiskt deltagande mycket lågt
med endast 4,7 % kvinnor i parlamentet och 10 % i
Regeringen.

•

Libanon har en nationell handlingsplan för kvinnor, fred och
säkerhet, men det lokala civilsamhället saknar ägandeskap
och är inte tillräckligt integrerade i dess genomförande.

ÖKA KVINNORS DELTAGANDE I POLITIK OCH FREDSARBETE
Trots att Libanon betraktas som ett socialt progressivt land i förhållande till närregionen, är kvinnors
representation i politiken fortfarande chockerande låg med endast 4,7% kvinnliga parlamentariker och
10% kvinnor i regeringen. I kontrast till detta har kvinnor spelat en viktig roll i de pågående protesterna
och kvinnliga aktivister har organiserat och lett flera motståndsrörelser i förhållande till den nuvarande regeringskrisen. FN:s tillfälliga fredsbevarande styrka i Libanon (UNIFIL), som har mandat att säkerställa intern vapenvila och bidra till humanitärt stöd till civilbefolkningen, består för närvarande endast av
6% kvinnor. Även om styrkan arbetar med kvinnor, fred och säkerhetsagendan kvarstår utmaningar, i
synnerhet i relation till samarbete med det civila samhället. Kvinnor har dessutom inte inkluderats i
tillräcklig utsträckning i genomförandet av resolution 1701 om ett permanent eldupphör och nedrustning
av alla väpnade grupper i Libanon.

REKOMMENDATIONER
•

Då associeringsavtalet mellan EU och Libanon upphör 2020, bör Sverige förespråka att det nya
avtalet tydligt hänvisar till vikten av kvinnors ökade politiska deltagande och säkerställandet av
kvinnors rättigheter, i linje med EU:s jämställdhetsplan.

•

Sverige bör stödja libanesiska kvinnoorganisationer som utmanar kulturella och samhälleliga normer
som hindrar kvinnor från politiskt deltagande och stödja kvinnorörelser och dess ledande
kvinnorättsaktivister.

•

Sverige bör förespråka att FN:s säkerhetsråd arbetar för en jämn könsfördelning i UNIFIL, samt att
styrkan tillsätter jämställdhetsrådgivare och ökar samarbetet med kvinnliga civilsamhällsorganisationer.

•

Sverige bör förespråka att FN:s säkerhetsråd fortsätter att arbeta för att säkerställa kvinnors
meningsfulla deltagande i genomförandet av resolution 1701.

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 inflytande i fredsprocesser och konfliktlösning.
Sawa for Development Association grundades 2006 i Libanon och arbetar med kunskapsspridning om mänskliga rättigheter och att
utbilda kvinnor om deras rättigheter för att bidra till jämställdhet.

BIDRA TILL ATT SKYDDA KVINNOR PÅ FLYKT I LIBANON

Libanon har det högsta antalet flyktingar per capita i världen, med en flyktingbefolkning på 4 miljoner
människor, varav de flesta kommer från konfliktregioner. 75% av flyktingarna i Libanon är kvinnor och
barn. Kvinnliga flyktingar i Libanon utsätts för diskriminering och sexuellt och fysiskt våld, både från andra
flyktingar och från lokalbefolkningen. 9 av 10 syriska flyktingar i Libanon saknar adekvat tillgång till mat vilket har lett till att destruktiva överlevnadsstrategier så som barnäktenskap, blivit allt vanligare. Begränsad
tillgång till resurser har även lett till stora spänningar mellan flyktingar och lokalsamhället.

REKOMMENDATIONER
•

Sverige bör stödja kvinnoledda initiativ för samhällsdialog som bidrar till byggandet av fredliga
samhällen.

•

Sverige bör tillhandahålla åtgärder som gör det möjligt för flyktingkvinnor i Libanon att anmäla
att de blivit utsatta för könsbaserat våld och få tillgång till skydd och psykosocialt stöd. Vidare
bör åtgärder som motverkar förekomsten av barnäktenskap antas.

•

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

STÖD ARBETET FÖR ATT ÖKA LOKALT ÄGANDESKAP ÖVER KVINNOR, FRED
OCH SÄKERHETSAGENDAN
Libanons politiska system är uppdelat enligt religiös och etnisk tillhörighet, vilket har konsekvenser
för ägandeskapet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Det finns för närvarande en nationell
kvinnokommission som ansvarar för genomförandet av den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet, men denna kommission inkluderar inte det lokala civilsamhället och är
nära anslutet till styrande eliter. I kombination med detta tenderar internationella icke-statliga
organisationer att dominera genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i landet och
misslyckas ofta att inkludera lokala gräsrotsorganisationer i tillräcklig utsträckning. Därigenom
behöver lokala kvinnoorganisationer ha mer ägandeskap över kvinnor, fred och säkerhetsagendan
och få stöd att förespråka frågor som de identifierar som viktiga.

REKOMMENDATIONER
•

Sverige bör stödja lokala kvinnoorganisationer genom att tillhandahålla flexibel finansiering
och erbjuda plattformar för att diskutera och skapa debatt kring frågor som de identifierar
som viktiga.

•

Sverige bör förespråka att FN-organ, såsom UN Women, som har närvaro i Libanon, aktivt arbetar
för att inkludera lokala kvinnorättsorganisationer och bidrar till en lokalisering av kvinnor, fred och
säkerhetsagendan. Dessutom bör Sverige säkerställa att lokala kvinnoorganisationer inkluderas i
planeringen och genomförandet av humanitärt bistånd.

•

Sverige bör i diplomatisk dialog med den libanesiska regeringen betona vikten av att inkludera
kvinnors röster i politiken och dela med sig av hur civilsamhället kan inkluderas i politiska
samrådsprocesser.

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 inflytande i fredsprocesser och konfliktlösning.
Sawa for Development Association grundades 2006 i Libanon och arbetar med kunskapsspridning om mänskliga rättigheter och att
utbilda kvinnor om deras rättigheter för att bidra till jämställdhet.

