
 
 

Operation 1325 är en paraplyorganisation 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 Resolution 1325.  

 

Women Count 
Operation 1325:s skuggrapport av den svenska regeringens  

handlingsplan för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan 
 

År 2020 är ett viktigt år för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Resolution 1325, som ger 
makt åt kvinnor i fredsprocesser, firar 20 år. Dessutom kommer regeringen snart påbörja 
arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för sina insatser inom kvinnor, fred och säkerhet. 
Operation 1325:s skuggrapport är därför särskilt viktig. Nedan följer Operation 1325:s 
rekommendationer för att stärka regeringens och myndigheternas fortsatta arbete. 
 

Inkluderande fredsprocesser och fredsbyggande 
• Tillämpa ett intersektionellt perspektiv i allt arbete på lokal, nationell, regional och 

internationell nivå för att inkludera marginaliserade kvinnor. 
• Stöd kvinnoorganisationer på gräsrotsnivå så att de kan fortsätta bedriva sitt 

påverkansarbete.  
• Inkludera genus i fredsförhandlingar, fredsavtal och fredskommissioner.  

 
Konfliktförebyggande  

• Främja förståelsen hos alla myndigheter kring kopplingen mellan ökad jämställdhet 
och minskad konfliktnivå.  

• Koppla konfliktvarningssystem till hållbar fred och utveckla i samråd med 
civilsamhället och kvinnor.  

• Låt varje konfliktförebyggande insats bli ett långsiktigt åtagande.  
• Främja kvinnors fredsinsatser genom icke-traditionell, innovativ och hållbar 

finansiering.  
 

Stärkt skydd av kvinnor och flickor  
• Inkludera män och icke-binära i arbetet med jämställdhetsintegrering.  
• Inkludera icke-binära och män i arbetet för att motverka patriarkala strukturer.  
• Främja förståelsen kring mänsklig säkerhet för att motverka sexuellt och könsbaserat 

våld.  
• Inkludera kvinnor och främja ett intersektionellt perspektiv i planering och 

beslutsfattande om kvinnor och flickors säkerhet. 
• Undersök hur den internationella brottmålsdomstolen kan användas mer effektivt 

för att motverka straffrihet vid fall av genusbaserat våld.  
 

Ledarskap och expertis  

• Fortsätt det globala ledarskapet inom agendan genom att arbeta långsiktigt med 
lärande, ledarskap, samarbete och ansvarstagande. 

• Motarbeta det krympande demokratiska utrymmet och arbeta aktivt för att skydda 
kvinnorättsförsvarare i Sverige och globalt.  

• Öka det finansiella stödet till civilsamhällsorganisationer. 

• Se över balansen i handlingsplanen mellan insatser som främjar kvinnors deltagande 
och skydd av kvinnor.   
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Nationell tillämpning av kvinnor, fred och säkerhetsagendan 
Operation 1325 rekommenderar att kvinnor, fred och säkerhet också tillämpas i Sverige. Under de 
senaste åren har Sverige sett en ökning av segregation, intolerans och våld mot utsatta grupper i 
samhället. Därför är det viktigt att utveckla det konfliktförebyggande arbetet i Sverige. När alla 
perspektiv beaktas i freds- och säkerhetsarbete kan hållbar och inkluderande fred byggas. Operation 
1325 rekommenderar att även Sveriges vapenexport tas i beaktning inom kvinnor, fred och 
säkerhetsagendan.  

 
Kvinnor i rätts-, säkerhets- och försvarssektor 

• Höj andelen kvinnor som arbetar inom rätts-, säkerhets- och försvarssektorn för att främja 
mänsklig och inkluderande säkerhet.  

• Sverige måste bredda sin förståelse av konflikt för att främja konfliktförebyggande 
mekanismer och konfliktvarningssystem med ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Utbildning  
• Utjämna segregationen inom utbildning för att främja konfliktförebyggande mekanismer och 

stärka en hållbar och inkluderande fred för alla.  
 

Interreligiös dialog 
• Anamma internationell praxis och använd interreligiös dialog som verktyg för 

fredsbyggande.  
• Kartlägg nuvarande arbete inom interreligiös dialog och bistå med finansiellt stöd.  
• Främja möjligheten att delta i interreligiös dialog för alla invånare i alla delar av landet.  

 
Vapenexport 

• Avsluta all vapenexport till länder involverade i konflikter, oavsett omfattning.   
• Avsluta all vapenexport, inklusive uppföljningsleveranser, till länder som är involverade i 

konflikten i Jemen.  
• Inkludera ett intersektionellt perspektiv i analysen av hur exporten påverkar 

mottagarlandets befolkning. Vapenexporten måste vara baserad på mänskliga rättigheter. 
• Öka transparensen för att möjliggöra granskning av hur mänskliga rättigheter, demokrati och 

jämställdhet definieras och prioriteras i de beslut som tas.  
• Låt importländernas arbete för kvinnor, fred och säkerhet väga in i besluten.  

 
Klimatförändringar 

• Bredda definitionen av säkerhet till att inkludera klimatförändringar, konfliktmedvetenhet 
och mänsklig säkerhet.   

• Satsa på forskning kring sambandet mellan jämställdhet, konflikt och klimatförändringar.  
• Utse en nationell samordnare för jämställdhet och klimat som är expert på sambandet 

mellan klimat och agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  
• Föreslå ny säkerhetsrådsresolution som förenar jämställdhet, konflikt och 

klimatförändringar.  
 

Våldsbejakande extremism  
• Säkerställ att nuvarande arbete utgår från hållbar fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet 

och demokrati.  
• Säkerställ att förövare genomgår en omfattande plan för återintegrering i samhället.  
• Stöd kvinnoorganisationers förebyggande av våldsbejakande extremism och granskning av 

jämställdhetsintegrering.  


