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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. 

Wi’am är en palestinsk gräsrotsorganisation som arbetar för fred, rättvisa och försoning i det palestinska samhället.   

KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET I PALESTINA
 – HUR KAN SVERIGE GÖRA SKILLNAD?   
Följande rekkomendationer har tagits fram av Operation 1325 med stöd från den paletinska civilsamhällesorganisationen 
Wi’am. 

LÄGESANALYS
• Palestinska kvinnor marginaliseras i såväl i formella 

som informella fredsprocesser och hindras från att 
meningsfullt deltagande i förebyggande, hantering 
och lösning av konflikt.

• Trots att det palestinska civila samhället är en viktig 
aktör för att säkerställa ett demokratiskt, fritt och 
jämlikt samhälle, saknar det tillgång till finansiering, har 
få kvinnliga ledare och lider av fragmentisering.

• Palestinska kvinnor är även beroende av internationella 
aktörer för skydd och tillgång till basala tjänster; dock 
inkluderas inte kvinnor i utformandet och planeringen 
av dessa insatser.

• På grund av den långvariga konflikten finns för närva-
rande mer än 6 miljoner palestinska flyktingar bosatta 
i Palestina och i grannländerna. Kvinnliga flyktingar 
utsätts för såväl ekonomisk utsatthet som psykologiskt 
och fysiskt våld.

REKOMMENDATIONERNA I KORTHET
• Sverige bör förespråka palestinska kvinnors 

meningsfulla deltagande i att försvara och 
upprätthålla internationell och humanitär rätt, 
genom representation på nationell och 
internationell nivå.

• Sverige bör stödja det palestinska civila samhället 
i sitt arbete för ett demokratiskt, jämlikt och fritt 
palestinskt samhälle.

• Sverige bör bidra till att palestinska kvinnor 
inkluderas i planeringen och genomförandet av 
humanitära insatser. 

• Sverige bör bidra till att kvinnliga palestinska 
flyktingar skyddas. 

FÖRESPRÅKA PALESTINSKA KVINNORS MENINGSFULLA DELTAGANDE I ATT 
FÖRSVARA OCH UPPRÄTTHÅLLA INTERNATIONELL OCH HUMANITÄR RÄTT
Under den pågående israeliska ockupationen har kvinnor kontinuerligt marginaliserats i formella och 
informella fredsförhandlingar. För att uppnå hållbar fred är det viktigt att palestinska kvinnor meningsfullt 
inkluderas och deltar i upprätthållande av internationell och humanitär lag, både på internationell 
och nationell nivå. Det finns flera mekanismer som syftar till att öka kvinnligt deltagande, inklusive FN:s 
högnivådialog om kvinnor, fred och säkerhet i Palestina samt den etablerade könskvotering där 20 % av 
politiska ämbeten är reserverade för kvinnor. Trots detta tenderar kvinnors röster och rekommendatio-
ner ignoreras. Dessutom betraktas 20 %-kvoten för kvinnligt politiskt deltagande som en maxgräns och 
används som en ursäkt för att inte öka kvinnors politiska deltagande ytterligare.

REKOMMENDATIONER
• Sveriges konsulat i Jerusalem bör aktivt kommunicera om vikten av att inkludera kvinnor i fredsförhandlingar 

och använda sin plattform för att lyfta kvinnor, fred och säkerhetsagendan och kvinnors deltagande, 
särskilt i förhållande till 20 %-kvoten för kvinnligt politiskt deltagande.

• Sverige bör säkerställa att palestinska kvinnor från civilsamhället deltar FN:s säkerhetsrådsmöten och 
debatter om situationen i Palestina.

• Sverige bör förespråka att FN uppfyller sina åtaganden gällande säkerhetsrådsresolution 1325, genom 
att stödja utnämningen av palestinska kvinnliga medlare och förhandlare samt säkerställa 
inkluderande delegationer och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla framtida fredsförhandlingar 
mellan Palestina och Israel.
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STÖTTA DET PALESTINSKA CIVILA SAMHÄLLET ATT FORTSÄTTA BIDRA TILL 
ETT DEMOKRATISKT, JÄMLIKT OCH FRITT PALESTINSKT SAMHÄLLE
Det palestinska civila samhället är en viktig aktör för genomförandet av den palestinska nationella 
handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet och för att långsiktigt skapa ett demokratiskt, jämlikt 
och fritt palestinskt samhälle. I det palestinska sammanhanget lider emellertid det civila samhället 
av kronisk underfinansiering, fragmentering och brist på kvinnliga ledare.

REKOMMENDATIONER
• I linje med den svenska nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet, bör Sverige 

stödja och ge resurser till palestinska kvinnor på gräsrotsnivå för att öka medvetenheten om 
resolution 1325 och kvinnors rättigheter.

• Sverige bör fortsätta stödja palestinska kvinnors civilsamhällesplattformar som syftar till att säkerställa 
deltagande och utbilda framtida palestinska kvinnliga ledare.

• Sverige bör förespråka att EU, i linje med sin handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet, ger 
ytterligare stöd till palestinska kvinnorättsorganisationer för att bevaka och regelbundet 
uppdatera FN och andra internationella mänskliga rättighetsorganisationer om situationen för 
kvinnor i området. Kvinnor, fred och säkerhet bör även vara en av de fem fokus områdena för EU:s 
engagemang i Palestina.

SE TILL ATT PALESTINSKA KVINNOR INKLUDERAS I PLANERINGEN OCH 
GENOMFÖRANDET AV HUMANITÄRA INSATSER
Med bakgrund av den allvarliga humanitära situationen i Palestina på grund av den israeliska 
ockupationen, förlitar sig palestinier i stor utsträckning på internationella aktörer, inklusive Sveri-
ge, EU och FN, för skydd och leverans basala tjänster. Även om det långsiktiga målet är att den 
palestinska staten ska kunna utföra dessa ansvarsområden, kräver den nuvarande situationen att 
internationella aktörer inkluderar palestinska kvinnor i planeringen, budgeteringen och genomförandet 
av insatser. När det gäller rätten till skydd är palestinska kvinnor som fängslats i Israel en särskilt 
utsatt grupp som enligt rapporter utsätts för våld, hot om sexuella övergrepp och saknar tillgång till 
juridiska rådgivning.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör, i linje med resolutions 1325:s hjälp- och återhämtningspelare, inkludera lokala 

kvinnoorganisationer i humanitära- och utvecklingsplaneringsprocesser, inklusive överläggningar 
om prioriteringar, budgetering och resurstilldelning mellan olika sektorer. Sverige bör även 
förespråka att andra viktiga givare som EU och FN organ gör samma sak.

• Sverige bör stödja utvecklingen av lämpliga åtgärder för att kvinnor ska kunna konfidentiellt 
rapportera könsbaserat våld och få adekvat hjälp, i synnerhet under den nuvarande 
COVID-19-pandemin.

•  Sverige bör kräva att kvinnliga palestinska fångar i Israel får tillgång till juridisk rådgivning, 
behandlas med värdighet och respekt samt får tillgång till könsspecifika åtgärder.
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SÄKERSTÄLL PALESTINSKA KVINNLIGA FLYKTINGARS RÄTT TILL 
SKYDD
Det finns för närvarande mer än 6 miljoner palestinska flyktingar bosatta i Palestina och 
angränsande länder. Kvinnliga flyktingar utsätts för ekonomiska, psykologiska, fysiska och 
sociala svårigheter. Det FN-organ som är ansvarigt för att tillgodose palestinska flyktingars 
behov, UNRWA, saknar för närvarande finansiering och kan därför inte leverera basala tjänster 
till palestinska flyktingar, vilket förvärrar säkerhetssituationen för kvinnliga palestinska 
flyktingar.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör tillhandahålla resurser för UNRWA och förespråka att mer finansiering 

tilldelas organisationen av andra internationella givare.

• Sverige bör, i linje med den svenska nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet, 
säkerställa att insatser riktade mot palestinska flyktingar är jämställdhetsintegrerade och 
att särskilda insatser inrättas för kvinnor som har upplevt sexuella övergrepp, samt riktas 
för att säkerställa kvinnors rätt till sexuella och reproduktiva hälsa.

• Sverige bör i diplomatisk dialog med länder som för närvarande inhyser palestinska flyktingar 
lyfta vikten av att de skyddas, får laglig status och att kvinnliga flyktingars rättigheter 
respekteras.


