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• 1,6 & 2,6 miljonersklubben   

• Gröna Kvinnor  

• Kvinnor för Fred (KFF)  

• KvinnorKan  

• Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige (Roks)  

• Riksorganisationen 

Internationella Föreningar för 

Invandrarkvinnor (RIFFI)  

• Svenska Kvinnors 

Vänsterförbund (SKV)  

• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

(SEK)  

• Sveriges Kvinnliga Läkares 

Förening (KLF)  

• Varken Hora eller Kuvad (VHEK)  

  

 

Operation 1325 är en organisation av 
paraplykaraktär grundad av flera svenska kvinno- 
och fredsorganisationer. Genom information och 
utbildning i Sverige och internationellt arbetar 
organisationen för att öka kvinnors inflytande i 
fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 
1325 förordar, informerar, utbildar och skapar 
plattformar för debatt och dialog för att påverka 
beslutsfattare, det civila samhället och 
allmänheten med syftet att implementera FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet.  
  

MEDLEMS-
ORGANISATIONER
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Kansliet under 
våren från vänster 
i bild: 
Ester Tottie, Annika 
Schabbauer, 
Charlotte Lind och 
Ly Pham. 

Kansliet under 
hösten från 
vänster i bild: 
Julia Sundbüe, 
Malin  
Alsered Pihlström, 
Lee Martin och 
Charlotte Lind. 



I förra årets verksamhetsberättelse betonades hur annorlunda år 2020 varit för Operation 1325. 
Behovet av att anpassa arbetssättet och utveckla digitala arbetsmetoder lyftes särskilt fram. Då 
trodde vi nog att situationen skulle återgå till mer av det normala under år 2021. Nu vet vi att så inte 
blev fallet. Trots att pandemin kraftigt påverkade vårt arbete genomfördes ett stort antal aktiviteter 
och nya kontakter etablerades, såväl i Sverige som i MENA-regionen. 

Samtidigt som Operation 1325 fortsatt sitt stöd till, och fördjupat kontakterna med 
partnerorganisationerna i MENA-regionen, särskilt i Palestina, så har arbetet för att stödja kvinnors 
deltagande i freds- och konfliktlösningsprocesser i Jemen intensifierats. 

Operation 1325 är en liten organisation och vi strävar därför efter att samarbeta med andra så att 
stödet blir till byggstenar och passar in i ett mer övergripande stöd. I en artikel i Dagens Arena 
pekade vi på behovet av att svenska organisationer som är verksamma i Jemen delar erfarenheter 
med varandra. Artikeln följdes upp med ett möte i december 2021 där representanter från såväl 
myndigheter som enskilda organisationer deltog. Vi hoppas detta möte ska följas av andra under 
året som kommer.  

På det internationella planet blev Operation 1325 accepterad som deltagare i samordningsmöten för 
kvinnor, fred och säkerhetsagendan i Jemen som organiseras av UN Women i Amman. 
Organisationen har också haft kontakter med andra europeiska enskilda organisationer som verkar 
på marken i Jemen liksom med ett antal jemenitiska organisationer. Genom dessa kontakter hoppas 
vi att det stöd Operation 1325 ger ska bli så relevant som möjligt. 

Under år 2020 ökade Operation 1325 sitt medlemsantal. Med hjälp av en ny arbetsmetod har vi under 
år 2021 kunnat komma närmare både gamla och nya medlemsorganisationer. Genom att bidra med 
nyhetsartiklar till organisationernas tidningar har möjligheter skapats att nå ut till de enskilda 
medlemmarna inom våra medlemsorganisationer. På så sätt har Operation 1325 också fått större 
spridning av sitt budskap.  

Operation 1325 är medlem i Utrikesdepartementets arbetsgrupp för den nationella handlingsplanen 
för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Under året utvärderade 
Utrikesdepartementet handlingsplanen. Som medlem i arbetsgruppen har Operation 1325 haft 
möjlighet att inkomma med rekommendationer för den nya planen.  

FÖRORD: ETT ÅR AV FÖRÄNDRING OCH 
UTÖKAD VERKSAMHET
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Operation 1325:s nya strategiska plan för år 2022-2026 arbetades fram av kansliet och styrelsen vid 
möten under både våren och hösten. Även styrelsetrainees inkluderades i diskussionerna. 

Det årliga styrelsetrainee-programmet genomfördes. Inom ramen för detta får unga kvinnor 
möjlighet att lära sig om vår verksamhet och agera som vidareinformatörer. Vidare genomfördes de 
återkommande studentträffarna kring uppsatsskrivande. Vid träffarna under våren deltog tjugotalet 
personer, vilket är en kraftig ökning. Att träffarna genomfördes digitalt bidrog sannolikt till denna 
ökning.  

Kanslichef Annika Schabbauer beviljades tjänstledigt på ett år från september månad. 
Verksamhetsutvecklare Charlotte Lind är tillförordnad kanslichef och Lee Martin rekryterades som 
projektledare och kommunikatör för perioden. Ett värdefullt stöd till kansliets arbete utgörs av de 
två studenter som varje termin praktiserar på Operation 1325. 

Avslutningsvis kan konstateras att år 2021 blev ett produktivt år för Operation 1325. I och med
vidareutvecklingen av organisationens kommunikationsverksamhet såväl som av dess 
internationella engagemang har vi fortsatt stärka grunden för det kommande arbetet. Den nya 
strategiska planen, som drar upp tydliga riktlinjer, kommer ytterligare att bidra till detta arbete.
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Ordförande Lena Sundh
Vice ordförande Aase Smedler



 

KVINNORS
DELTAGANDE I 
FREDSPROCESSER

 
 



  

MAWADA
Projektet ”Awareness Raising on 
Resolution 1325 in Aden” pågick under 
hela året med stöd från ForumCiv och 
genomfördes av vår partnerorganisation 
Mawada. Projektet syftade till att sprida 
information om kvinnor, fred och 
säkerhetsagendan och stärka unga
kvinnors deltagande och ledarskap samt 
att verka för fred genom sociala media.  

KVINNOR AKTIVA PÅ SOCIALA MEDIA

Arbetet som utfördes kommunicerades ut via en Facebook-sida. 
Sidan har verkat som ett forum där deltagarna både kunnat 
organisera sitt engagemang och uttrycka sina åsikter kring 
kvinnors inkludering i fredsprocesser. Inläggen som publicerats 
har fått stor spridning och gillats av 1 693 personer, långt fler än 
det utsatta målet. Samah Yousef, ordförande i Mawada, berättar 
i en intervju med oss om den positiva responsen till projektet. 
Flertal kvinnor som inte varit delaktiga i projektet har kontaktat 
Mawada via Facebook-sidan för att lära sig mer om projektet 
och arbetet Mawada utför.  
 
Under året har de 10 deltagande kvinnorna deltagit i 
informationstillfällen där de pratat om vikten av resolution 1325 
och kvinnors inkludering i fredsprocesser. Under hösten 
anordnade deltagarna ett webinarium som handlade om 
kvinnors inkludering i en möjlig nationell fredsprocess i Jemen. 
Två av deltagarna har deltagit i radioprogram där de berättat 
om projektet, pratat om resolution 1325 och vikten av kvinnors 
inkludering i fredsprocesser.  
 
Kvinnorna utförde även informationsinsatser samtidigt som de 
besökte internflyktingar i områden utanför Aden för att dela ut 
hygienartiklar och covid-skydd. De kvinnliga internflyktingarna
och projektdeltagarna samtalade om kvinnor, fred och säkerhet. 
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Under året har stort fokus tillägnats situationen i Jemen. Vår partnerorganisation Mawada har spridit
information om kvinnor, fred och säkerhetsagendan samt bedrivit påverkansarbete för fred genom sociala
media. Ett nytt projekt arbetades fram under våren och ansökan om medel skickades till Postkodstiftelsen.
Operation 1325 beviljades projektet, vilket genomförs under september 2021 till och med augusti 2022.
Projektet syftar till att verka för kvinnors inflytande i den jemenitiska fredsprocessen. Det är första gången
Operation 1325 beviljas stöd från Postkodstiftelsen och har större resurser för eget arbete jämfört med
tidigare projekt. 

Utöver samarbetena i projektform har Operation 1325 haft möte med beslutsfattare och knutit nya
kontakter inom svenska civilsamhället. I början av året träffade vi Hans Grundberg, då EU:s ambassadör till
Jemen, och informerade om Sister’s Arab Forums CEDAW-skuggrapport. I september deltog vi vid Sida:s
rundabordssamtal med Jemens utrikesminister Ahmed Bin Mubarak. I november anordnade vi ett första
nätverksmöte med svenska civilsamhällesorganisationer som genomför operativt arbete i Jemen. Flertalet
seminarium har hållits om vårt arbete i Jemen, bland annat vid Bokmässan i Göteborg och Umeå Littfest. 

JEMEN
KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                                                                                            JEMEN: PROJEKT



 

I september påbörjades ett helt nytt projekt för 
Operation 1325. Projektet syftar till att bidra till 
jemenitiska kvinnors inkludering och påverkan i 
en möjlig nationell fredsprocess för Jemen. 
Åsikter från kvinnor i Jemen ska samlas ihop till 
en fredsdeklaration som senare överlämnas till 
lokala och nationella beslutsfattare. Projektet 
genomförs av tre jemenitiska 
partnerorganisationer där organisationen All 
Girls Foundation leder samarbetet. Projektet 
genomförs med stöd från Postkodstiftelsen.  
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INTERVJU MED NY SAMARBETSPARTNER: 
PROJEKT FÖR INKLUDERING AV 

KVINNOR I JEMENS FREDSPROCESS

KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                                                                                           JEMEN: PROJEKT

I en intervju med All Girls Foundations ordförande, 
Intisar Aladhi, berättar hon varför projektet är viktigt. 

– Jag ser fram emot slutet av projektet nästa år när vi 
kan framföra rösterna från tusentals kvinnor till 
beslutsfattarna och be om fred och stabilitet för vårt 
land. Jag ser väldigt mycket fram emot att visa 
beslutsfattarna att kvinnor har en röst, berättar hon 
entusiastiskt och syftar på de insamlade åsikterna 
som kommer att sammanställas i en fredsdeklaration 
och lämnas över till lokala och nationella 
beslutsfattare. 

Aladhi beskriver hur de patriarkala strukturerna i 
Jemen verkar och kvinnornas röster inte ges utrymme 
i det offentliga rummet. Hon menar att det enda 
sättet för Jemen att ta sig framåt som nation är 
genom kvinnors inkludering och att de tillåts att aktivt 
arbeta inom alla olika sektorer i det jemenitiska 
samhället. 

– Projektet är en fantastisk möjlighet för oss att nå ut 
till kvinnorna, höra deras röster, och lyssna till dem, 
och vi ska lyssna. Det är värdefullt för oss som 
organisation liksom för Jemens kvinnor att mötas i 
den här utsträckningen, säger Aladhi. 

Kvinnornas behov och åsikter kommer 
kommuniceras ut via sociala media för att kunna 
nå ut till det jemenitiska civilsamhället. 
Förhoppningen är att kvinnorna känner att deras 
röster är av betydelse. 

Kvinnor har en särskilt utsatt position i samhället, 
men är också starka aktörer som kan verka för ett 
starkare Jemen för alla, säger Aladhi. 

– För att nå en positiv utveckling i Jemen behöver 
vi fred, men fred kan inte nås utan utveckling, 
säger hon och syftar till att kvinnors jämställdhet 
måste prioriteras. 

– Projektet möjliggör inte bara kvinnors aktiva roll 
inom fredsprocesser men öppnar även upp för att 
närma sig andra mål i Agenda 2030, med fokus på 
minskad fattigdom och ökad jämställdhet, 
fortsätter hon. 

Situationen i Jemen är komplex och 
svårnavigerad, både konfliktmässigt och för 
kvinnor men det här projektet för med sig ett 
hopp, menar Aladhi. 
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KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                            JEMEN: PÅVERKANS- OCH INFORMATIONSARBETE

ATT VERKA SOM 
CIVILSAMHÄLLES- 
ORGANISATION I JEMEN
För att introducera vår nya partnerorganisation 
Mawada bjöd vi in till öppet seminarium i 
februari. Mawadas ordförande Samah Yousef 
berättade om hur det är att verka som 
civilsamhällesorganisation i ett konfliktdrabbat 
land och hur kriget påverkar situationen för 
landets kvinnor. Genom att arrangera mötet på 
Zoom gavs möjlighet till samtal mellan en kvinna 
i Jemen och de som följer vårt arbete.   

SAKRÅD MED
UTRIKESDEPARTEMENTET
Med anledning av Sveriges värdskap för FN:s 
givarkonferens för Jemen deltog Operation 1325 
i sakråd med Utrikesdepartementet. 
Tillsammans med sex andra 
civilsamhällesorganisationer presenterade vi 
åtta medskick till biståndsministern och 
utrikesutskottet vid mötet i februari. 
Rekommendationerna lyfte kvinnors deltagande 
i freds- och säkerhetsarbete, konfliktlösning och 
humanitärt- och utvecklingssamarbete. 

MÖTE MED EU:S AMBASSADÖR TILL JEMEN
Vid ett möte i februari med Hans Grundberg, då EU-ambassadör till Jemen, berättade vi om arbetet
våra jemenitiska partnerorganisationer bedrivit under det senaste året. Vi lyfte fram
policyrekommendationer från All Girls Foundation och Sister’s Arab Forum’s CEDAW-
skuggrapport och berättade om vårt samarbetsprojekt med Mawada.  

SAMTAL MED ANNIKA
STRANDHÄLL VID UMEÅ
LITTFEST
Operation 1325:s bredd och dynamik visade
sig i det samtal vi arrangerade vid Umeå
Littfest i mars månad. Annika Strandhäll,
Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska
talesperson mötte Samah Yousef, ordförande
för vår jemenitiska partnerorganisation
Mawada i ett samtal modererat av vår
styrelsetrainee Essra Hussein. Vikten av dialog
om kvinnors meningsfulla deltagande och
aktiva roll i fredsbyggande insatser i Jemen
diskuterades. Årets tema för festivalen var
“Kvinnor i konflikt”, vilket gjorde Operation
1325:s närvaro särskilt relevant.
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KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                      JEMEN: PÅVERKANS- OCH INFORMATIONSARBETE

Operation 1325:s egna debattartikel ”Civilsamhället viktigt 
för fred i Jemen” publicerades i Dagens Arena i juni 
månad. Artikeln för fram civilsamhället som en viktig 
aktör i fredsarbetet i Jemen. Den kunskap, trovärdighet 
och de många kontaktytor som civilsamhället bygger upp 
genom sitt sociala arbete utgör en infrastruktur som kan 
nyttjas i fredens tjänst.   

DEBATTARTIKEL I DAGENS ARENA

Vid utrikesminister Ann Lindes öppna möte 
med svenska civilsamhället inför UNGA76 i 
september frågade Operation 1325 
utrikesministern om Utrikesdepartementets 
kommande engagemang i Jemen. 
Utrikesministern betonade vikten av att dra 
nytta av kvinnors perspektiv och expertis i 
frågan. Hon sa även att hon lyft frågan under 
båda sina resor till Jemen och att hon alltid 
betonar vikten av kvinnors deltagande i 
möten med jemenitiska representanter. 
Utrikesministern sa även att det kan vara 
svårt att träffa kvinnoaktivister och få ta del 
av deras perspektiv, särskilt om de kommer 
från länder där kvinnor inte tillåts resa.
Pandemin har till en viss del underlättat det 
här arbetet då digitala möten har ökat 
möjligheten att tala med 
kvinnorättsaktivister. Utrikesministerns svar 
var glädjande för oss då Jemen är ett av våra 
huvudområden och vi själva märkt vikten av 
att kunna möta kvinnorättsaktivister genom 
digitala möten.  

ANN LINDE OM SVERIGES
ENGAGEMANG FÖR 
KVINNORS DELTAGANDE

RUNDABORDSSAMTAL MED 
JEMENS UTRIKESMINISTER 
I september arrangerade Sida ett rundabordssamtal 
med Jemens utrikesminister Ahmed Bin Mubarak där 
Operation 1325 deltog som en av flera svenska 
civilsamhällesorganisationer. Operation 1325 är den 
enda svenska civilsamhällesorganisationen som
verkar för jämställdhet i Jemen och lyfte frågan till 
Jemens utrikesminister om bristen på kvinnors 
inkludering i tidigare förhandlingar och vad som kan 
göras för att ändra på det. Utrikesministern svarade 
att det är viktigt att starta en dialog med de aktörer i 
Jemen som håller tillbaka kvinnors rättigheter. Han 
betonade vikten av att dialogen med de politiska 
ledarna i landet om kvinnors deltagande fortsätter. 
Närvarande fanns också Jemens ambassadör till 
Nederländerna Sahar Ghanem. Hon sa att tack vare 
resolution 1325 kan hon arbeta som ambassadör för 
Jemen och lyfte fram behovet av ett fortsatt arbete 
för att föra de jemenitiska kvinnornas rättigheter 
framåt.  
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KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                      JEMEN: PÅVERKANS- OCH INFORMATIONSARBETE

Vid Mänskliga Rättighetsdagarna i
december befann vi oss på plats i Göteborg
och höll i ett miniseminarium kring
”Kvinnors deltagande i fredsprocessen i
Jemen”. Där informerade vi om vår
verksamhet, resolution 1325 och vårt
projekt i Jemen för att främja kvinnors
behov och åsikter kring en möjlig nationell
fredsprocess. Seminariet på Globala Scenen
var fullsatt med stående åskådare. 

SEMINARIUM VID 
MR-DAGARNA

DELTAGANDE VID BOK- OCH
BIBLIOTEKSMÄSSAN
I slutet av september gick Bok- och Biblioteksmässan av 
stapeln i Göteborg. Vi var på plats med seminariet 
”Women’s Political Participation in Yemen”. Inbjudna 
talare var Sofia Dohmen från Sida och Samah Yousef från 
vår partnerorganisation Mawada. Vår ordförande Lena
Sundh modererade samtalet. Tillsammans pratade de 
om avsaknaden av kvinnor inom den politiska sfären
efter krigets utbrott och Sidas utvecklingsinsatser i 
Jemen.  

FÖRELÄSNING FÖR RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA 
I slutet av november höll vi i en föreläsning för kursen Genus och mänskliga rättigheter på Röda 
Korsets folkhögskola där vi berättade om vårt samarbetsprojekt “Yemeni Women for Peace” i 
Jemen. Deltagarna var mycket engagerade, ställde många frågor och samtalen fokuserade på vikten 
av kvinnors inkludering i fredsprocesser. 

https://www.facebook.com/events/539810307329514/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1218774455238196%7D%7D%5D%22%7D


  

PCPD
Med stöd från Svenska Institutets program Creative Force 
genomför vår partnerorganisation Palestinian Centre for Peace 
and Democracy (PCPD) ett media-projekt. Syftet är att 
uppmuntra och stärka deltagarnas användning av klassiska 
och sociala media som verktyg för att skapa förändring och 
stärka kvinnors möjligheter till politiskt deltagande och 
inflytande.  

Projektet startade i juli år 2021 och fortsätter under år 2022. 

SOCIALA MEDIA SOM ETT VERKTYG FÖR FÖRÄNDRING

De 21 kvinnorna som deltar i PCPD:s projekt 
har under hösten fått ta del av både 
teoretiska och praktiska kunskaper. De har
fått utbildning om kvinnors rättigheter och 
Kvinnokonventionen, diskuterat de hinder 
palestinska kvinnor möts av, betydelsen av 
kvinnor inom politiken och 
säkerhetssektorn, påverkansarbete, 
konflikthantering och medling. De har även 
fått ta del av kunskap kring Palestinas 
konstitution.  
 
För att sedan kunna kommunicera ut 
budskapet om kvinnors rättigheter och 
kvinnors inkludering i fredsprocesser har 
deltagarna övat sig i att medverka i tv- 
program. I PCPD:s lokaler har de därför 
byggt en studio för det ändamålet. 
Kvinnorna har intervjuats i ett antal korta 
filmer där de själva berättat vad de gör 
inom projektet. Engagemanget hos 
deltagarna har varit stort under projektets 
första fas och de ser fram emot att fortsätta 
utveckla sina kunskaper och färdigheter.  
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KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                                                                                  PALESTINA: PROJEKT

Operation 1325 har sedan en lång tid tillbaka samarbetat med civilsamhällesorganisationer i
Palestina. Två av de äldsta samarbetena har vi kunnat fördjupa under året. Genom Operation 1325:s
stöd har organisationerna Palestinian Center for Peace and Democracy och Wi’am kunnat stärka
kunskapen i sina närområden om kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Eftersom Wi’ams projekt
fokuserade på kvinnors säkerhet i hemmet blev det arbetet än viktigare i och med pandemins
påverkan på kvinnors utsatthet i hemmen.  

I och med det etablerade samarbete vi har med palestinska organisationer blev Operation 1325
inbjudna till Utrikesdepartementets möte om fredsprocessen i Mellanöstern, vilket hölls i maj. Vi
lyfte det perspektiv som våra partnerorganisationer i Palestina förmedlat till oss. 

PALESTINA



 

Wi’am arrangerade en konferens under våren där 
Operation 1325 agerade som inledningstalare. 
Konferensen anordnades som en del av det 
gemensamma projektet Women Security och 
fokuserade på resolution 1325 och våld i hemmet 
under covid-19 pandemin. I samband med 
konferensen genomförde vi en kampanj på våra 
sociala media-kanaler i Sverige. Kampanjen varade 
under en vecka och syftet var att sprida statistik och 
rekommendationer som Wi’am tagit fram.

Vårt samarbetsprojekt med vår 
palestinska partnerorganisation Wi’am 
genomfördes till mestadels under 2020 
men förlängdes till att fortsätta under 
det första halvåret som följd av covid- 
19 pandemin.

WI'AM
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KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                                                                             PALESTINA: PROJEKT &
                                                                                                                                                                       PÅVERKANS- OCH INFORMATIONSARBETE

PALESTINSKA KVINNORS BEHOV VID FREDSBYGGANDE 
Vid Utrikesdepartementets möte i maj om fredsprocessen i Mellanöstern lyfte vi de behov våra 
partnerorganisationer i Palestina har delat med oss. Vi berättade om det dubbla förtryck kvinnor i 
Palestina utsätts för i och med ockupationen och könsbaserat våld, något vår partnerorganisation 
Palestinian Centre for Peace and Democracy betonat. Via vår partnerorganisation Wi’am berättade vi om 
det behov som behövs i form av stöd och kapacitetsstärkande program för att ge palestinska kvinnor 
makt att delta i förhandlingar, medling och beslutsfattande processer. 

WI'AM ARRANGERAR KONFERENS



  

Equality, Justice & Women Platform  är 
en webbsida  skapad av flertalet 
turkiska kvinnoorganisationer. 

EJ&WP GENOM 450 SOCIALA MEDIA- 
INLÄGG NÅDDES CIRKA 
2 MILJONER MÄNNISKOR AV 
DELTAGARNAS BUDSKAP. 

Under projektets gång kommunicerade 
deltagarna ut 450 sociala media-inlägg som 
nådde cirka 2 millioner människor från 
allmänheten. Inläggen fokuserade på kvinnor 
rättigheter främst i relation till fred och 
säkerhet. De olika inläggen var i form av 
animationer, filmer, bilder och textmaterial.  
 
Deltagarna fick ta del av kompetenshöjande 
insatser i sociala media-användning och 
medieuppsökning. Inom ramen för projektet 
deltog även Operation 1325 i en konferens i 
början av februari.  
 
Projektet utfördes i Istanbul av kvinnor aktiva 
för jämställdhet och bidrog till nätverkande 
och kapacitetsutveckling. Genom fri och 
oberoende media syftade projektet till att 
främja kvinnors rättigheter och inflytande 
över samhällsutvecklingen.  
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 STOR SPRIDNING PÅ SOCIALA MEDIA-INLÄGG

KVINNORS DELTAGANDE I FREDSPROCESSER                                                                                                                       TURKIET: PROJEKT

TURKIET
År 2016 gav Operation 1325 uppstartsstöd till en turkisk webbsida som verkar utifrån ett 
feministiskt perspektiv.  Sedan dess har har vårt samarbete vidareutvecklats  och websidan heter 
idag Equality, Justice & Women Platform. Under år 2021 genomfördes den avslutande delen av 
föregående års SI-finansierade projekt.  



UNGA 
KVINNORS 
LEDARSKAP
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Under verksamhetsåret 2021 kunde deltagarna från
projekten Motkraft och Diabella fortsätta sitt
engagemang.

Syftet med Motkraft var att stärka unga kvinnor och
icke-binära som aktörer i arbetet mot
våldsbejakande extremism i sina närområden och i
den offentliga debatten samt att belysa
genusperspektivet på våldsbejakande extremism.
Projektet genomfördes under år 2020. 

Diabella gav projektdeltagarna redskap att hantera
konflikter utifrån ickevåldsmetoden och
interreligiös dialog under år 2019-2020. 

MOTKRAFT & DIABELLA

I möten med Utrikesdepartementet och 
Justitiedepartementet och i ett internationellt 
möte med FN-kontoret för terroristbekämpning 
(UNOCT) och andra unga presenterade  
Motkraft-deltagarna policyrekommendationer. 

Vid Mänskliga Rättighetsdagarna i april 
arrangerade och deltog de unga tjejerna  i 
seminariet ”Unga kvinnor motverkar konflikt 
och extremism”. 

Under hösten blev deltagarna från båda  
projekt inbjudna till kansliet för att diskutera 
möjligheten för dem att hålla i workshops om 
tjejer, fred och säkerhet. 

En rapport över projektet Motkraft 
presenterades också under året. 

UNGA KVINNORS LEDARSKAP PROJEKT: MOTKRAFT & DIABELLA

 UPPFÖLJNING PÅ MOTKRAFT OCH DIABELLA

https://www.youtube.com/watch?v=HWNVjJPQeI4
https://www.youtube.com/watch?v=HWNVjJPQeI4


UNGA ENGAGERAR SIG I 
OPERATION 1325  
15 unga kvinnor medverkade i årets Styrelsetrainee- 
program. Under våren deltog de i fyra
utbildningstillfällen inom engagemang, ledarskap, 
strategiskt arbete och framtidsfokus.  

Våra Styrelsetrainees bemannade vår digitala monter 
under MR-dagarna, båda under april månad. De har även 
haft möjlighet till kunskapsinhämtning genom att lyssna 
in vid våra uppsatsfikor och närvara vid konferenser. I 
sin tur har deras kunskap om sociala media kommit 
Operation 1325 till gagn via den workshop vi hade för att 
diskutera utvecklingen av vår digitala närvaro.  
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CAREER DAY HOS UPPSALA UTRIKESPOLITISKA 
FÖRENING 

Tre styrelsetrainees genomförde vår 
föreläsning vid årets digitala version av 
karriärmässan Career Day. Mässan 
arrangeras av Utrikespolitiska 
Föreningen i Uppsala varje år.  

UNGA KVINNORS LEDARSKAP STYRELSETRAINEEPROGRAMMET

 STYRELSETRAINEEPROGRAMMET



KOMMUNIKATION 
OM KVINNOR, 
FRED OCH 
SÄKERHET



 

För att öka förståelsen för kvinnors deltagande i fredsprocesser går en stor del av Operation 
1325:s resurser till extern kommunikation. Vid höstens planeringsdag fanns en samstämmighet 
gällande betydelsen av den externa kommunikationen för organisationens möjligheter att nå 
sina mål. Nyhetsbrevet uppdaterades med intervjuer med våra partnerorganisationer om våra 
samarbetsprojekt, vår sociala media-profil tydliggjordes, kanslichefens blogg upprättades i slutet 
av året och tre korta informationsfilmer om kvinnor, fred och säkerhet och Operation 1325:s
arbete producerades. Artiklarna om våra samarbetsprojekt har också publicerats i våra 
medlemsorganisationers tidningar. Vi har även startat bloggen WPS-kollen för bevakning av vad 
som händer inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan på både nationell och internationell nivå. 
Vi har nått fler följare genom våra sociala media-kanaler än tidigare år. Målgrupperna för arbetet 
är allmänheten, universitetsstudenter och sociala media-följare. Arbetet med den externa 
kommunikationen genomförs i projektform med bidrag från ForumCiv. 

ÅRETS UPPSATSFIKOR 
Vi har under året anordnat fyra uppsatsfikor 
med syfte att möta studenter som ska skriva 
uppsats med fokus på kvinnor, fred och 
säkerhet. Uppsatsfikorna hölls digitalt under 
året och besöktes av totalt 28 studenter. 
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En rapport från konferensen “Stronger 
Together” släpptes under våren. Konferensen 
anordnades under hösten 2020 och 
uppmärksammade 20-årsjubileet av resolution 
1325. 

RAPPORT FRÅN 
STRONGER TOGETHER

KOMMUNIKATION OM KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

SAMTAL MED NYA 
ORDFÖRANDEN LENA SUNDH
Nya ordföranden Lena Sundh deltog i ett ”lära- 
känna möte” i april månad. Deltagarna, varav flera 
styrelsetrainees, fick chansen att lära känna Lena 
och veta mer om hennes långa engagemang för 
kvinnor, fred och säkerhet.  

251 S T U D E N TER

UNDER ÅRET NÅDDE VI STOR PUBLIK PÅ 
INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN
Över 70 studenter lyssnade på föreläsningen som 
Operation 1325 höll inför Umeå universitets 
studentorganisationer på den internationella 
kvinnodagen. Vi informerade om vår verksamhet, 
arbetet med kvinnor, fred och säkerhet i Palestina 
och Jemen och hur pandemin har påverkat arbetet 
för våra internationella partnerorganisationer. 
Åhörarna visade stort engagemang genom sina 
många frågor. 

 KOMMUIKATION OM KVINNOR, FRED & SÄKERHET
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OMNÄMNANDE I PRIO- 
RAPPORT 
PRIO konstaterar att Operation 1325:s
påverkansarbete bidrog till ökat fokus på kvinnors
rättigheter inom svenska regeringens
utrikespolitik i början av 2000-talet. Vårt agerande
tillsammans med andra
civilsamhällesorganisationer ledde till att
regeringen integrerade resolution 1325 i sin
utrikespolitik, slog PRIO:s rapport som släpptes
under hösten fast. Rapporten behandlar Sveriges
ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd år 2017- 2018
och ger även återblickar på regeringens tidigare
arbete för kvinnor, fred och säkerhetsagendan.  

Under hösten har vi arbetat fram en ny utformning av vårt nyhetsbrev. Öppningsstatistiken har
stadigt ökat och i december öppnades månadens nyhetsbrev av 43.1 % av de som finns på vår
sändlista. 

NYHETSBREV

PRAKTIKANTERNA HÖLL 
FÖRELÄSNINGAR 
Under våren praktiserade två studenter 
från Röda Korsets folkhögskola på kansliet. 
De kunde i slutet av terminen förmedla 
sina nya kunskaper och erfarenheter vid 
flertalet tillfällen. I april och maj 
genomförde de fem föreläsningar för olika 
folkhögskolor där de berättade om vår 
verksamhet för kvinnor, fred och 
säkerhetsagendan och sin praktikperiod 
hos oss. Ytterligare tre föreläsningar hölls 
för FN-föreningar för elever. Inför 
styrelsetraineedeltagarna höll våra 
praktikanter en föreläsning om nationella 
handlingsplaner och Agenda 2030 som 
verktyg i arbetet för inkludering av kvinnor 
i beslutsfattande processer. 

1 680 PERSONER MED VÅRT 
KOMMUNKATIONSARBETE

UNDER ÅRET NÅDDE VI

KOMMUNIKATION OM KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET



INFORMATIONSFILMER
Tillsammans med en kommunikationsbyrå har vi tagit 
fram tre informationsfilmer om vår verksamhet, om 
vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser och 
om vårt långsiktiga engagemang i Jemen. 
Tillsammans med Operation 1325:s kanslichef syns 
Louise Olsson, senior forskare och expert inom 
kvinnor, fred och säkerhet vid Peace Research 
Institute Oslo (PRIO).  

 

KANSLICHEFENS BLOGG

Under hösten har en ny blogg startats i form av
Kanslichefens blogg, skriven av tillförordnad
kanslichef Charlotte Lind. Arbetet för kvinnors
deltagande i fredsarbete och möjligheter och
utmaningar för en civilsamhällesorganisation går
att läsa om.  
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F A CEB O OK

TW ITTER

599 INSTAGRAM
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Siffror hämtade i december 2021



PÅVERKAN FÖR 
KVINNOR, FRED 
OCH SÄKERHET

 



 

DEBATTARTIKLAR
Under årets gång har vi vid flertalet tillfällen 
bidragit till den offentliga debatten genom 
artiklar och pressmeddelanden   

Tillsammans med 44 andra svenska 
civilsamhällesorganisationer skrev vi under 
debattartikeln ”Se upp för krafter som vill minska 
biståndet” som publicerades på den internationella 
kvinnodagen i Aftonbladet Debatt. Artikeln riktade 
sig till den nya biståndsministern Per Olsson Fridh 
för att uppmärksamma det internationella 
biståndets unika roll. Artikeln uppmanade till att 
säkerhetsställa att det svenska biståndet alltid står 
på utsatta människors sida och är väl förankrat i 
lokala organisationer. Samma dag publicerades 
artikeln ”Den feministiska regeringen har inte 
förbättrat kvinnors liv” i DN debatt som 
uppmärksammade den granskning av Sveriges 
regerings arbete för kvinnors rättigheter som gjorts 
i samarbete mellan Sveriges Kvinnolobby 
och CEDAW-nätverket, där vi ingår.  
  
På initiativ av det internationella nätverket 
Women’s Peace Network som verkar för fred och 
mänskliga rättigheter i Myanmar undertecknade vi 
ett öppet brev till FN:s säkerhetsråd i mars månad. 
Hela 181 organisationer undertecknade brevet som 
uppmanar FN:s säkerhetsråd att hålla Myanmars 
militär ansvarig för våldet mot kvinnor i Myanmar.  

Under årets gång har vi deltagit vid en
rad möten med politiker och andra
beslutsfattare för att uppmärksamma
vårt arbete för kvinnor, fred och
säkerhetsagendan.  

MÖTEN

PÅVERKAN FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET
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RUNDABORDSSAMTAL OM EU:S 
TREDJE HANDLINGSPLAN FÖR 
JÄMSTÄLLDHET OCH 
SÄKERHET 

Under ett rundabordssamtal om EU:s tredje 
handlingsplan för jämställdhet lyfte vi 
förbättringsmöjligheter inom området kvinnor, 
fred och säkerhet. Vi betonade inkluderingen av 
civilsamhällets expertis i planering och 
genomförande av handlingsplanen och vikten av 
kvinnors inkludering i beslutfattande och på 
ledarskapspositioner. Mötet arrangerades av EU- 
parlamentarikern Hannah Neumann i maj 
månad.  

 JÄMSTÄLLDHET OCH
MEDIEFRIHET INOM OSSE

Arbetsgruppen för kvinnors rättigheter inom
Civic Solidarity Platform, vilket är det nätverk
av civilsamhällesorganisationer som påverkar
OSSE, genomförde ett livestreamat samtal på
Facebook i maj. Vi poängterade behovet av
kvinnor i media för att bidra till en jämställd
journalistkår och möjliggöra en diversifierad
granskning och bevakning av beslutsfattare. Vi
lyfte även att kvinnors politiska rättigheter
synliggörs när kvinnor talar utifrån sina egna
perspektiv i media. 
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COLOMBIA-GRUPPEN
Tillsammans med andra svenska
civilsamhällesorganisationer
undertecknade ordförande Lena Sundh ett
öppet brev i maj månad som uppmanade den
Colombia, Sverige och det internationella
samfundet att agera mot mordvågen på
mänskliga rättighetsförsvarare i Colombia.  

CONCORD

Ett motionsunderlag om jämställdhet i 
utvecklings- och utrikespolitiken togs fram. 
Underlaget användes vid Concord:s 
dialogmöten med utvalda riksdagspartier. 
  
Concord tog fram rekommendationer till 
regeringen inför dess rapportering till FN:s 
möten med medlemsstaterna om hållbar 
utveckling. Rekommendationerna fokuserade 
på betydelsen av den feministiska 
utrikespolitiken.  
  
Operation 1325 informerade Concord om 
FN:s Gender Equality Forum där vi följt arbetet 
och lagt fram rekommendationer för att öka 
fokuset på kvinnors deltagande i fredsprocesser. 

CIVIL SOCIETY PLATFORM
PÅVERKAR OSSE
Operation 1325 anslöt sig till Civil Society 
Platform i och med svenska regeringens 
ordförandeskap i OSSE under år 2021. Möte 
hölls med Utrikesdepartementet där vi la fram 
våra rekommendationer om att verka för 
nationella handlingsplaner och ökade 
ansträngningar för kvinnors rättigheter I 
Albanien.  
  
Nätverket Civil Society Platform består av 
civilsamhällesorganisationer som gått 
samman för att påverka OSSE.   

UTRIKESDEPARTEMENTETS
ARBETSGRUPP FÖR SVERIGES
NATIONELLA HANDLINGSPLAN

Under året utvärderade Folke 
Bernadotteakademin regeringens arbete med 
den nationella handlingsplanen. Operation 
1325 och andra fredsorganisationer lyfte 
vikten av ett intersektionellt perspektiv och la 
fram förslaget att svenska 
civilsamhällesorganisationer kan bidra till 
genomförande av planen genom sitt 
samarbete med lokala 
kvinnorättsorganisationer.

NATO:S CIVILSAMHÄLLES-
PANEL

Vi har arbetat med att ta fram underlag till ett 
yttrande som ska delges NATO-ambassadörer 
inför NATO:s antagande av en policy för 
motverkande av konfliktrelaterat sexuellt våld. 
Fokus ligger på varför det är viktigt med en 
strategi som utgår ifrån överlevaren. 

PÅVERKAN FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

ARBETSGRUPPER VI ÄR MEDLEMMAR I



SAMVERKAN 
MED 
MEDLEMMAR



 

KUNSKAPSFÖRMEDLING TILL
MEDLEMSORGANISATIONER
Under hösten fokuserade vi på att öka spridningen av Operation 
1325:s budskap inom medlemsorganisationerna. Genom att bidra 
med artiklar till deras medlemstidningar har vi nått ut till våra 
medlemsorganisationers medlemmar på ett nytt sätt. 
  
Till Kvinnor för Freds inlaga i Miljömagasinet nr 50 bidrog vi med en 
artikel om kopplingen mellan könsroller och hållbar fred. Artikeln 
baserades på en kurs vi deltog i under hösten som anordnades av 
forskningsinstitutet SwissPeace.  
 
I 1,6 & 2,6 miljonersklubbens medlemstidning bidrog vi med en artikel 
om vårt samarbetsprojekt i Jemen tillsammans med vår 
partnerorganisation Mawada. I artikeln intervjuades ordförande 
Samah Yousef som berättade om hur viktigt det är för unga kvinnor i 
Jemen att få ta del av kunskap kring kvinnors inkludering i 
beslutsfattande och fredsprocesser.  

JEMENISTISKA 
KVINNORS UTSATTHET 
BELYSTES UNDER 
PLANERINGSDAGEN
Vid höstens planeringsdag beskrev den
jemenitiska journalisten Affrah Nasser
konflikten i Jemen och varför en fredlig
lösning är så svår att nå. Hon berättade
om kvinnors särskilda utsatthet i Jemen
och uppmanade till interaktion med
lokala kvinnor. Hjälp behövs i form av
ekonomiska resurser, nätverk och
spridning av kunskap kring kvinnors
situation i Jemen. Affrah betonade
samtidigt att organisationer måste vara
försiktiga i att inte exploatera de
jemenitiska kvinnornas hårda arbete.

SAMVERKAN MED MEDLEMMAR
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I juni träffade seniora rådet vår palestinska 
samarbetsorganisation Wi’am via Zoom. Ordförande Lena 
Sundh berättade om sina lärdomar och erfarenheter från 
sitt arbete för kvinnors deltagande i fredsprocesser. Wi’am 
berättade om kvinnors utsatthet i Palestina och om hur de 
arbetat i det projekt Operation 1325 givit stöd åt.   

ZOOM-MÖTE MED WI'AM

Seniora rådet grundades år 2019 med ett syfte att 
introducera fördjupad expertis inom kvinnor, fred 
och säkerhet till styrelsens arbete. Seniora rådet 
består av kvinnor med lång erfarenhet av arbete 
och engagemang inom kvinnor, fred och
säkerhet. Deras diskussioner och arbete för 
Operation 1325 möjliggör utveckling av 
organisationens strategiska framtids- och 
omvärldsanalys.   

SENIORA RÅDET

SAMVERKAN MED MEDLEMMAR



 

ORGANISATIONS-
UTVECKLING

 
 



Under året har vi arbetat med att ta fram en
ny strategisk plan för åren 2022-2026. Planen
kommer användas för att säkerställa att vi
arbetar målinriktat inom de olika
verksamhetsområdena. 

NY STRATEGISK PLAN

ORGANISATIONSUTVECKLING

För att öka förståelsen av kopplingen mellan 
könsroller och hållbar fred deltog vi under hösten 
i en kurs anordnat av forskningsinstitutet 
SwissPeace. Kursen hölls digitalt och hette 
“Gender, Conflict and Peacebuilding”.
 
Föreläsningarna bidrog med nya koncept såsom 
högriskfeminism och patriarkala motreaktioner, 
de behandlade även kvinnliga fredsaktivisters 
säkerhet i Colombia och vikten av att inkludera 
män och pojkar i arbetet för en feministisk fred 
och lokala kvinnors betydelse inom 
fredsprocesser. Kursen bidrog även med konkreta 
genusanalysverktyg som kan användas för att 
utvärdera projekt och program.  

Under senhösten kommunicerades lärdomar ut 
från kursen till våra följare i form av en sociala 
media-kampanj. 

KOMPETENSUTVECKLING 
INOM GENUS OCH HÅLLBAR 
FRED 
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Under hösten har vi aktivt arbetat med att
stärka vår externa kommunikation.
Nyhetsbrevet uppdaterades med intervjuer
med våra partnerorganisationer om våra
samarbetsprojekt, vår sociala media-profil
tydliggjordes, kanslichefens blogg
upprättades i slutet av året och tre korta
informationsfilmer om kvinnor, fred och
säkerhet och Operation 1325:s arbete
producerades. Artiklarna om våra
samarbetsprojekt har också publicerats i våra
medlemsorganisationers tidningar. Via
sociala media kommunicerade vi dessutom ut
kunskapen från kursen “Gender, Conflict and
Peacebuilding” anordnad av
forskningsinstitutet SwissPeace. Vi har även
startat bloggen WPS-kollen för bevakning av
vad som händer inom kvinnor, fred och
säkerhetsagendan på både nationell och
internationell nivå. Kommunikationen på våra
sociala media-kanaler har utvecklats och vi är
numer även aktiva på LinkedIn.  

UTVECKLING AV VÅR 
EXTERNA 
KOMMUNIKATION 

ORGANISATIONSUTVECKLING
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Maj Britt Theorin, en av initiativtagarna till 
Operation 1325 och dess ordförande från 
2010 till 2014, gick bort år 2021. Hon var 
ledamot för Socialdemokraterna i Sveriges 
riksdag och i Europaparlamentet, global 
aktör i kampen för fred och nedrustning och 
en kämpe för kvinnors rättigheter och 
deltagande i fredsarbetet.

Maj Britt var aktiv i den svenska och den 
internationella fredsrörelsen genom bland 
annat i Internationella fredsbyrån, Kvinnor för 
Fred, UN Women Sverige, Parliamentarians for 
Global Action, Pugwash, Gröna korset 
(tillsammans med Michail Gorbatjov) och IKFF.  
Hon var också med och bildade Women 
Parliamentarians for Peace och satt under en 
tid i dess styrelse.

Hon utsågs av Olof Palme till 
nedrustningsambassadör och till att leda den 
svenska nedrustningskommisionen år 1982 – 
1991.

Efter att FN:s säkerhetsråd slagit fast att 
kvinnor har en viktig roll att spela i arbetet för 
internationell fred och säkerhet  i och med 
resolution 1325 blev Maj Britt en av dem som 
ledde civilsamhällets engagemang för att 
säkerställa att Sverige skulle bidra till 
resolutionens genomförande, både inom 
civilsamhällets ram men också på 
regeringsnivå. 

Maj Britt var en av initiativtagarna till Operation 
1325. Under åren 2010 – 2014 var Maj Britt 
ordförande. 

För detta uppdrag förde hon med sig ett djupt 
engagemang och kunskap och ett imponerande 
kontaktnät, såväl internationellt som svenskt, från 
offentliga organisationer såväl som från 
civilsamhälle. 

Vi är många som under årens lopp haft förmånen att 
entusiasmeras, och lära oss, av Maj Britts kunskaper 
om och engagemang för fredsfrågor och kvinnors 
deltagande i fredsarbetet. Hon var en färgstark 
person i alla dess bemärkelser. Hennes insatser, 
kunskaper och engagemang kommer att saknas 
oerhört.

TILL MINNE AV MAJ BRITT THEORIN 1932-2021
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september 2021

Sofia Nordenving ,  projektledare t.o.m. 29 

januari 2021

Lee Martin,  projektledare och 

kommunikatör fr.o.m. 1 september 2021

Signe Andersson,  praktikant VT21

Ester Tottie,  praktikant VT21

Ly Pham,  praktikant VT21

Julia Sundbüe,  praktikant HT21 

Malin Alsered Pihlström,  praktikant HT21 

PERSONAL  

Styrelsens arbetsutskott har haft  4 

protokollförda sammanträden (22/2, 9/6, 

23/8 och 5/10)  samt ad-hoc möten under 

2021.

STYRELSEMÖTEN  
Styrelsen har haft sammanträde nio gånger 

under året (20/1, 15/2, 12/3, 14/4, 12/5, 

21/6, 4/9, 10/11, 14/12). Årsmötet hölls den 

27 mars. Inledande talare för årsmötet var 

Gulseren Onanç  från vår turkiska 

partnerorganisation 

“Equality,  Justice & Women Platform” och 

fokus låg på Turkiets beslut att lämna 

Istanbulkonventionen. Konstituerande 

styrelsemöte hölls den 14/4.  

Konsulter anlitade under året har varit 

verksamma inom ekonomisk redovisning 

och kommunikation.  
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Makt åt kvinnor i  
fredsprocesser. 

Operation1325.se info@operation1325.se


