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

Följande rekommendationer har tagits fram av Operation 1325 och den egyptiska civilsamhälles organisationen Egyptian
Center for Women´s Rights (ECWR)

LÄGESANALYS
•

REKOMMENDATIONER I KORTHET

Egypten är en viktig geopolitisk aktör som är
•
engagerad i flera pågående fredsprocesser och skulle
därmed kunna spela en instrumentell roll när det
kommer till att driva på kvinnor, fred och säkerhets- •
agendan i regionen.

Stötta Egypten till att bli en regional aktör för kvinnor,
fred och säkerhet.

•

Trots att kvinnors politiska deltagande har ökat markant •
sedan 2012, är det endast 25 % kvinnor i regeringen
och 15 % i parlamentet.

Motverka könsbaserat våld samt sexuella trakasserier.

•

I Egypten är könsbaserat våld fortsatt vanligt
förekommande och 70 % av egyptiska män erkänner
att de har gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier.

Bidra till ökat politiskdeltagande bland egyptiska
kvinnor.

STÖTTA EGYPTEN TILL ATT BLI EN REGIONAL AKTÖR FÖR KVINNOR,
FRED OCH SÄKERHET
Egypten är en viktig geopolitisk aktör och är delaktig i flera fredsprocesser, så som Israel och
Palestina- och Libyen-konflikten. Egypten skulle därför kunna verka för främjandet av kvinnor,
fred och säkerhetsagendan regionalt. Egypten bidrar även med en betydande andel personal
till FN:s fredsmissioner och kan genom detta verka för att öka kvinnors deltagande i fredsmissioner. Egypten kan även arbeta för att säkerställa att utsänd personal får utbildning om
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vikten av att förebygga sexuell exploatering. Egypten
är dessutom i färd med att utarbeta sin första nationella handlingsplan för kvinnor, fred och
säkerhet, vilket är ett bra tillfälle för Egypten att ta ett regionalt ansvar för kvinnor, fred och
säkerhetsagendan.

REKOMMENDATIONER
•

Sverige bör fortsätta stödja initiativ som verkar för konfliktlösning och fredsbyggande i
regionen, samt möjliggöra för civilsamhället att bidra till att öka kvinnors meningsfulla
deltagande i fredsprocesser genom påverkansarbete och forskning.

•

Sverige bör förespråka att FN, i linje med resolution 1325, har en aktiv dialog med Egypten
angående rekryteringen av kvinnlig personal till fredsmissioner och att all utsänd personal får
omfattande utbildning om resolution 1325 och vikten av att förebygga sexuell exploatering.

•

Sverige bör förespråka att EU och FN uppmuntrar Egypten att aktivt främja kvinnor, fred
och säkerhetsagendan regionalt och att den kommande egyptiska handlingsplanen för
kvinnor, fred och säkerhet direkt hänvisar till kvinnors meningsfulladeltagande i regionala
fredsprocesser.

The Egyptian Center for Women´s Rights (ECWR) är en självständig icke statlig organisation som arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Egypten och Arabregionen.
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.
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BIDRA TILL ATT ÖKAT POLITISKT DELTAGANDE BLAND EGYPTISKA
KVINNOR
Kvinnors politiskadeltagande har ökat markant i Egypten efter den arabiska våren 2012 och
den senare introduktionen av en konstitutionell klausul som reserverar 25 % alla platser på
lokal nivå till kvinnor samt tillsättningen av den första kvinnliga guvernören 2017. Trots detta
fortsätter kvinnors politiskadeltagande vara lågt med 25 % kvinnor i regeringen och 15 % i
parlamentet. En av barriärerna för att öka kvinnors politiskadeltagande är kvinnors låga
deltagande i arbetsmarknaden som förnärvarande ligger på 24,7 % och därmed leder till att
kvinnor inte uppnår ekonomiskt oberoende. Egyptisk lag förbjuder dessutom kvinnor att ta
jobb inom vissa sektorer.

REKOMMENDATIONER
•

Sverige bör förespråka att EU, i linje med den tredje pelaren om kvinnors deltagande i
beslutsfattarprocesser i EU:s handlingsplan för jämställdhet, använder sin position för att
uppmuntra den egyptiska regeringen att öka kvinnors politiskadeltagande på nationell
och lokal nivå.

•

Sverige bör stödja civilsamhällesorganisationer att utföra påverkansarbete för kvinnors
politiskdeltagande, i synnerhet i relation till högre deltagande av unga kvinnor, i linje med
FN:s säkerhetsrådsresolution 2250.

•

Sverige och EU bör i diplomatisk dialog med Egypten förespråka att dekret 155 från 2003,
som hindrar egyptiska kvinnor från att arbeta inom vissa sektorer, upphävs. I tillägg bör
alla andra juridiska och praktiska hinder för kvinnors deltagande i arbetsmarknaden
adresseras.

MOTVERKA KÖNSBASERAT VÅLD SAMT SEXUELLA TRAKASSERIER
2014 antog Egypten en lag som kriminaliserar sexuella trakasserier, men tyvärr har
tillämpningen av lagen varit bristande och sexuella trakasserier är fortsatt vanligt förekommande. Enligt en studie av UN Women och Promundo från 2017, erkänner 70 % av män att de
gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier. Kvinnliga aktivister, så som Amal Fathy, som kritiserat tillämpningen av lagen har mötts av juridiska motåtgärder.

REKOMMENDATIONER
•

Sverige bör erbjuda jämställdhetsutbildningar till brottsbekämpande aktörer i Egypten
som arbetar med utrednings- och förhörsförfaranden relaterade till fall av våldsbrott eller
trakasserier mot kvinnor.

•

Sverige bör öka sitt stöd till det egyptiska civilsamhället och stärka deras kapacitet att
granska och bevaka kvinnors tillgång till rättslig prövning samt utföra påverkansarbete för
lagstiftningsreformer gällande mäns våld mot kvinnor

•

Sverige bör stödja och tillhandahålla juridisk hjälp till egyptiska kvinnorättsaktivister. Mot
bakgrund av detta bör Sverige även offentligt fördöma långvarigt frihetsberövandet av
kvinnliga aktivister.

The Egyptian Center for Women´s Rights (ECWR) är en självständig icke statlig organisation som arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Egypten och Arabregionen.
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.
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