
 

 

Verksamhetsplan 2023 
Fokus 2023 kommer att ligga på optimering. Delvis på grund utav det rådande ekonomiska läget i världen 

med stigande priser i inflationens spår och dels på grund utav det ändrade biståndsfokuset i Sverige efter 

regeringsbytet hösten 2022. När detta skrivs (början av mars) är enbart två utav fem sökta bidrag beviljade. 

Två är nekade och svar väntas på det resterande. Det står dock klart att den finansiella situationen kommer 

att vara en utmaning under 2023. Trots det kommer Operation 1325 fortfarande göra sitt bästa för att 

vara lika relevant som alltid.  

Bekräftade anslag från Forum Civ kommer gå till fortsatta samarbeten i Palestina med både en mångårig 

partner och en helt ny. Operation 1325 hoppas också förlänga engagemanget i Turkiet med bidrag från 

Svenska Institutet (SI). Ett pågående SI projekt avslutas i mitten av året i Palestina. 

En annan anledning till att optimering står i fokus är behovet av utökade nätverken med fokus på aktörer 

inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet både lokalt, nationellt, regionalt och internationellt då tuffa 

tider kräver mer samverkan för att nå resultat. Särskilt då antalet anställda på kansliet kommer behöva 

ses över.  

2023 är andra året i den femåriga strategin vars teman lagt grund för upplägget nedan.  

Notera de projekt som avslutades och återrapporterades i första kvartalet 2023 nämns inte, se 

verksamhetsplan från 2022 för mer detaljer om dessa.  

Kvinnors deltagande i fredsprocesser  
The FeminInfluencers (Palestina) 

Operation 1325 och Palestinian Centre for Peace and Democracy (PCPD) samarbetar sedan 2022 för att 

stärka och inspirera 20 unga kvinnliga medietränande aktivister i att använda både traditionella och sociala 

media som ett sätt att bidra till ökad yttrandefrihet, rörelsefrihet och jämställdhet. Deltagarna deltar i ett 

kapacitetsbyggande program som ökar deras förmåga att genomföra dialoger med allmänna 

beslutsfattare, direktsända TV-sessioner, producera TV-inslag och genomföra filmvisningsworkshops för 

att sprida idéer om kvinnors rättigheter och jämställdhet i den offentliga sfären. Kulmen är en visning av 

egen-producerade filmklipp på flera platser på Västbanken på Internationella kvinnodagen 2023. Projektet 

finansieras av Svenska Institutet och pågår till mitten av året.  

Operation 1325:s MENA-program (Palestina) 

Detta tre-åriga program har som syfte att stärka kvinnors deltagande i fredsprocesser på lokal och nationell 

nivå. 20 kvinnor från civilsamhället kommer få ökad kunskap om hur de kan delta aktivt i fredsskapande 

och konfliktlösning. Detta genom djupdykande övningar inom konfliktlösning, fredsförhandling, 

fredsbyggande och uppföljning av fredsavtal. Vilket kommer från ett gemensamt kunskapsutbyte. I 

förlängningen ska kvinnorna synliggöras och därmed bli erkända som potentiella fredsaktörer, som kan 

både delta i processerna och dela sin kunskap vidare genom att skapa ett rättighetsbaserat nätverk som 

kan påverka lokala beslutsfattare. Projektet genomförs av vår partnerorganisation Palestinian Centre for 

Peace and Democracy (PCPD) och vår nya partner The Palestinian Working Woman Society for 

Development (PWWSD). Det finansieras av Forum Civ och pågår under perioden 2023-2025.  



Building Bridges with Europe: Practice Sharing to Promote Gender Equality and Peace in Turkey (Turkiet)1 

Det nya projektet har som syfte att bygga broar och skapa nätverk och samarbeten mellan turkiska 

beslutsfattare och aktörer inom civilsamhälle med fokus på jämställdhet och agenda för kvinnor, fred och 

säkerhet och aktörer inom EU och specifika europeiska stater med samma fokus. Med slutgiltigt syfte att 

de nya lärdomarna kommer att reflekteras i policys i Turkiet. Projektet genomförs av vår 

partnerorganisation Equality and Solidarity Association (SES). Det finansieras av Svenska Institutet och 

pågår mellan hösten 2023 och hösten 2025. 

Unga kvinnors ledarskap  
Operation 1325s engagemang gällande unga kvinnors ledarskap i Sverige är pausat då det planerade 

anslaget 2022 aldrig beviljades. Det finns dock fortfarande idéer och vilja. Tillgängliga resurser kommer 

sätta gränserna. 

Det samma gäller för trainee-programmet som tidigare varit en del av Info-komm projekten (se nedan). 

Det finns dock ett fortsatt samarbete med frivilliga föra detta trainees som t.ex. gör omvärldsbevakning 

för Operation 1325. Under 2023 kan andra arrangemang ses över med syftet att hålla den yngre 

generationen aktiverad och motiverade för att skapa morgondagens engagerade kvinnor. 

Kommunikation om kvinnor, fred och säkerhet  
Dessvärre delades inga medel ut från Forum Civ för informations- och kommunikationsarbete för 2023. 

Det gör att mängden externa arrangemang kommer att ses över. Operation 1325s styrelse har stor vilja 

att delta i evenemang så som Bok- och biblioteksmässan samt MR-dagarna, och planen är att delta när det 

finns möjlighet och intresse. 

Bristen på medel försakar inte behovet av att göra kommunikation, både för att fortsätta öka kunskapen 

om kvinnor, fred och säkerhet men också för att synas som organisation och med det attrahera och 

informera fler om vårt och våra partnerorganisationers viktiga arbete.  

Därför kommer det fortfarande tas in kommunikations praktikanter för att hålla vår hemsida, nyhetsbrev 

och sociala mediekanaler uppdaterade. Hemsidan behöver en översyn gällande både struktur och innehåll 

för att göra den lättillgänglig och relevant för besökare. I kommunikation med partnerorganisationer ser 

vi över hur kunskapsbanken kan utvecklas och bli ett användbart verktyg. 

Påverkan för kvinnor, fred och säkerhet 
Operation 1325 är fortsatt medlem i flertalet påverkansnätverk. 

Inom CONCORDs jämställdhetsarbetsgrupp samverkar vi med andra organisationer för att bidra till 

vidareutvecklingen av Sveriges nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och EU:s Gender 

Action Plan.  

Som medlem inom svenska OSSE-nätverket kommer vi ge stöd åt andra medlemsorganisationer, främst i 

östra Europa, i deras arbete med nationella handlingsplaner.   

Inom svenska civilsamhällets Colombia-grupp bidrar Operation 1325 med ett kvinnor, fred och 

säkerhetsperspektiv.  

Vi samverkar med Global Network of Women Peacebuilders i deras påverkansarbete gentemot FN.   



Tillsammans med Sveriges Kvinnoorganisationer påverkar vi svenska regeringen för kvinnors rättigheter.  

Utöver detta tas varje möjlighet att bedriva påverkan hos relevant aktörer från Utrikesdepartementet till 

andra civilsamhälleorganisationer genom att lyfta lärdomar och resultat från de projekt och länder där 

partnerorganisationerna verkar.  

Organisationsutveckling 
Fler alternativ för finansiering kommer att ses över kontinuerligt, liksom möjligheten att reducera 

kostnader utan att kompromissa med kvalitet.  

Fokus under 2023 kommer att ligga på professionalisering, organisering och digitalisering utav kansliet och 

dess arbete för att optimera arbetet i relation till de resurser som finns tillgängligt t.ex. befintliga 

kompetenser inom nätverket nationellt och internationellt. 

Under 2022 utförde Stockholm policy group en generell granskning utav Operation 1325 roll inom 

fredsbyggande och en specifik över vilka förväntningar och behov partnerorganisationerna har på 

samarbetet med Operation 1325. Vilket låg till grund för flertalet rekommendation. Det sker en 

kontinuerlig dialog med partnerorganisationer för att forma relevant och effektiva samarbeten baserade 

på dessa, deras uttryckta behov samt tillgänglig kompetens. Det kommer att bli ett spännande arbete 

under 2023. 

Utöver det internationella nätverket, behövs även en översyn av det nationella nätverket då antalet 

medlemsorganisationer sjönk under 2022. Vilket leder till frågor om vad som finns under Operation 1325s 

paraply och vad som borde vara där. Det kommer att undersökas närmare under 2023. Det finns också 

ambitioner att lyfta blicken och kroka arm med organisationer med samma tema inom Norden vilket kan 

öppna upp för andra finansieringsmöjligheter samt förstås aktivitet i de länder de vi verkar.  

Samt se över hur stödmedlemskapet kan utvecklas. 


