
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.

Life Peace Association stödjer flyktingar, internt fördrivna och tvångsfördrivna kvinnor i Syrien och i grannländer.

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

Följande rekommendationer har tagits fram av Operation 1325 och den syriska civilsamhällsorganisationen Life Peace 
Association.

LÄGESANALYS
• Sedan väpnad konflikt bröt ut i Syrien 2011, har 

våldtäkter använts som krigsvapen av såväl 
regeringsstyrkor som av andra väpnade grupper.

• Kvinnors deltagande i syriska fredsförhandlingar har 
varit bristfällig.

• Kvinnors har under decennier varit diskriminerade och 
kriget har försämrat situationen för kvinnor ytterligare. 
Återuppbyggnaden av landet efter kriget kan potentiellt 
innebära stärkandet av kvinnors juridiska rättigheter.

REKOMMENDATIONER
• Avskaffa straffrihet för sexuellt våld i Syrien.

• Säkerställ kvinnors fullständiga och 
meningsfulla deltagande i freds- och 
återuppbyggnadsarbete.

• Stärk syriska kvinnors rättigheter.

AVSKAFFA STRAFFRIHET FÖR SEXUELLT VÅLD I SYRIEN
Regeringsstyrkor och andra väpnade grupper har använt våldtäkt och sexuellt våld som 
krigsvapen under konflikten i Syrien. Detta har varit särskilt allvarligt med tanke på den rådande 
hederskulturen, som resulterar i att kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, möts av socialt stigma 
och exkludering. Enligt rapporter har regeringsstyrkor fört bort unga kvinnor och flickor för att 
senare återlämnat dem till sina familjer och avsiktligt exponerat dem som våldtäktsoffer för att 
utsätta de för skam och uteslutning. Syrisk lag möjliggör dessutom att våldtäktsmän undviker 
straff genom att gifta sig med sitt offer. En grupp kvinnor som är särskilt utsatta för sexuellt våld 
är fångar. Sedan den syriska väpnade konflikten bröt ut 2011, har 13 500 kvinnor fängslats och 
mer än 7 000 kvinnor sitter i förvar där de utsätts för tortyr, våldtäkter och sexuellt våld. Efter 
frisläppning förskjuts kvinnor ofta från sina familjer på grund av socialt stigma. Frånvaron av ett 
rättssystem som straffar förövare innebär att det inte går att säkerställa rättvisa för offren. För 
att erkänna den förlust och det trauma som offren genomlidit och för att möjliggöra utkrävande 
av ansvar från förövare kommer dokumentation som visar på systematiska sexuella övergrepp 
att vara avgörande i en kommande process för övergångsrättvisa.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör ge stöd till initiativ som erbjuder psykosociala stödtjänster till överlevare av sexuellt 

våld och övergrepp och verka för att kvinnor kan söka rättvisa och utkräva ansvar från förövare.

• Sverige bör i sin kommunikation med både stridande parter i Syrien, EU och FN fortsätta att förespråka 
villkorslöst frigivande av alla fångar och interner, inklusive kvinnor, särskilt mot bakgrund av den 
nuvarande COVID-19-pandemin.

• Sverige bör stödja syriska organisationer som samlar vittnesmål och dokumentation över syste-
matiskt sexuellt våld för att säkerställa att dessa brott senare utreds och prövas i domstol. 
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SÄKERSTÄLL KVINNORS FULLSTÄNDIGA OCH MENINGSFULLA DELTAGAN-
DE I FREDS- OCH ÅTERUPPBYGGNADSARBETE
Sedan kriget i Syrien startade 2011 har det pågått flera fredsförhandlingar. Trots att kvinnor 
i hög grad påverkats av kriget har deras deltagande i fredsförhandlingar varit marginellt och 
uppmuntrats på ad hoc-basis. FN:s nuvarande särskilda sändebud för Syrien har bidragit till att 
inrätta ”Women´s Advisory Board” (WAB), som består av kvinnor som representerar det civila 
samhället. Sändebudet rådfrågar WAB regelbundet och de var även viktiga för att uppnå 28 
procents representation av kvinnor i den konstitutionella kommittén för Syrien. Urvalskriterierna 
för WAB-medlemmar är emellertid inte transparenta och de har ännu inte deltagit i några 
formella fredsförhandlingar. Frånvaron av mekanismer för att ge feedback och informera 
lokalsamhällen och kvinnorättighetsaktivister har också resulterat i begränsat förtroende för 
WAB och har även lett till att många kvinnorättsaktivister avstår från att engagera sig. Vidare 
är det även viktigt att säkerställa att syriska kvinnors deltagande inte bara handlar om numerisk 
representation utan att deltagandet ska vara meningsfullt och faktiskt leda till inflytande 
i beslutsprocesser. I förhållande till detta rapporterar syriska kvinnorättsaktivister att de 
saknar tillräcklig information för att kunna påverka pågående förhandlingar. Kvinnors deltagande 
är också viktigt i återuppbyggnadsarbete, inklusive i övergångsmekanismer, straffrättegångar, 
sanningskommissioner och institutionella reformer i Syrien.

RECOMMENDATIONER
• Sverige bör förespråka att urvalskriterierna för Women´s Advisory Board blir transparenta 

och kräva att WAB närvarar i alla formella och informella fredsförhandlingar om Syrien.
• Sverige bör kräva att kvinnor som representerar det civila samhället bör vara närvarande 

under alla dragningar och möten om Syrien i FN: s säkerhetsråd och i EU:s utrikesråd. 
Dessutom bör Sverige förespråka kvinnors fulla och meningsfulla deltagande i alla 
fredsförhandlingar som leds av FN.

•  Eftersom den svenska strategin för den syriska krisen löper ut 2020, bör den nya strategin 
tydligt lyfta vikten av kvinnors meningsfulla deltagande, både i fredsförhandlingar och i 
återuppbyggnadsarbete.

• Sverige bör stödja syriska kvinnliga civilsamhällesorganisationer genom att tillhandahålla 
plattformar för kvinnor att mötas, organisera, samråda och förbereda positioner inför 
formella och informella fredsförhandlingar.
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STÄRK SYRISKA KVINNORS JURIDISKA RÄTTIGHETER
Medan den syriska konstitutionen föreskriver att kvinnor ska vara jämställda män, har kriget 
gjort det nästintill omöjligt för kvinnor att göra anspråk på detta. Då män utgör majoriteten av 
krigsdödsfallen har kvinnor i många fall förlorat sin lagliga rättighet till bostad och mark 
eftersom de inte kan göra anspråk på arv. Det stora antalet män som har dödats, skadats 
eller tvingats fly, har också resulterat i att kvinnor nu är de huvudsakliga beslutsfattarna och 
försörjarna i nästan 1 av 3 hushåll, jämfört med 4,4% av hushållen 2009. Dock har det utökade 
ansvaret inte åtföljts av fler rättigheter. Enligt en undersökning som gjordes 2016 hade hushåll 
med kvinnor som huvudsaklig försörjare 15–32 % lägre inkomst än de med män som huvudsaklig 
försörjare. Det finns också flera lagar instiftade innan krigets utbrott som är i direkt konflikt 
med konstitutionen, som att män kan förbjuda sina fruar att arbeta utanför hemmet. Lagen 
förespråkar även lägre straff för ”hedersmord”, vilket innebär att en man som dödar en kvinna 
han är släkt med på grund av något som anses hedersrelaterat, behöver han bara avtjäna 2 års 
fängelse, vilket är betydligt lägre än straffet då motivet bakom ett mord är något annat. Dock 
kan efterföljande återuppbyggnadsprocess innebära möjligheter när det kommer till att utöka 
kvinnors rättigheter. Enligt en rapport från Bareeq anser 88% av syriska kvinnor att kampen för 
kvinnors rättigheter är legitim och 96% anser att kvinnans plats är både i hemma och på jobbet. 
Men när kriget är slut, finns det också en risk att återuppbyggnad leder till att normalitet åter-
ställs, vilket kan innebära en konservativ backlash där kvinnors traditionella roller kommer att 
förstärkas.

REKOMMENDATIONER
• Sverige bör förespråka inrättandet av en arbetsgrupp för syriska kvinnors rättigheter 

på FN-nivå, som syftar till att säkerställa inkluderingen av kvinnors rättigheter inom 
återuppbyggnaden av landet. 

• Sverige bör förespråka att FN och EU insisterar på att framtida övergångsregeringar ändrar 
nuvarande lagar som diskriminerar kvinnor, och inför straff för våldtäktsmän, ökar straffet för 
hedersmord och eliminerar mäns rätt att förbjuda kvinnor från att arbeta.

• Sverige bör ge ekonomiskt stöd till kvinnor och stödja kvinnorättsorganisationer så de kan 
bidra vid en återuppbyggnad av landet efter kriget.


