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Introduktion
Ungdomar världen över är aktörer för fred. Det bekräftade
FN i slutet av år 2015, då FN:s säkerhetsråd antog resolution
2250. Borta sedan länge är idén om att bara militärsoldater
kan garantera ett lands säkerhet. I och med FN:s bredare definition av fred, freden som långsiktigt hållbar, behövs också
fler aktörer inkluderas. Det innefattar alla i ett samhälle.
Varför ungdomar ska vara med i fredsarbetet är egentligen
ganska enkelt. Det är ju de som kommer leva med konsekvenserna av dagens beslut i framtiden. Unga vuxna kan utgöra
en viktig drivkraft i att avsluta långdragna konflikter genom
att inte bära vidare hämnd och återgäldning till kommande
generationer. Dessutom är hälften av världens befolkning under
30 år och utgör en stor resurs för vår gemensamma framtid.
Fred skapas av människor. Den svenska paraplyorganisationen Operation 1325 vet att fred också påverkas av människans egen uppfattning om sin roll i samhället och känslan
av att vara betydelsefull och viktig. Det finns många hinder
som håller unga tillbaka från politiskt inflytande och särskilt
påverkan inom frågor som rör fred och säkerhet.
Därför stöttar Operation 1325 unga i deras engagemang
för fred genom projekten Tjejer, fred och säkerhet och Den
digitala fredsagenten. Med den här rapporten vill vi sprida
tjejer och killars tankar och idéer och uppmanar svenska
regeringen att jobba ännu mer för ungas rätt att delta i fredsarbete världen över.

3

Om den här
rapporten
Rapporten ger en överblick av innehållet i resolution
2250, vad Sverige kan göra för att förverkliga resolutionen och vad unga vuxna själva rekommenderar.
Sverige har ännu inte antagit något beslut om hur
resolutionen ska genomföras men år 2017 fick den
svenska myndigheten för fred, Folke Bernadotteakademin (FBA), i uppdrag att arbeta fram en plan för
Sveriges genomförande. Den här rapporten går igenom
deras förslag. Mycket är bra men FBA:s plan saknar
unga vuxnas eget perspektiv. Vi tycker det är bättre
om unga vuxnas behov, kapacitet och livserfarenheter
står som utgångspunkt och att unga vuxna själva får
vara med så tidigt som möjligt i processen med att
förverkliga resolutionen.
Därför innehåller den här rapporten rekommendationer
som kan stärka FBA:s förslag och Sveriges kommande
arbete med resolutionen.
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Grunden för

Operation 1325:s
rekommendationer

Rekommendationerna är främst baserade på erfarenheter och tankar från unga
som är aktiva inom Operation 1325:s
olika verksamheter. De har levt hela
sina liv i Sverige eller ganska nyligen
kommit hit och bor i Stockholm med
omnejd.
Under hösten 2018 reste fyra unga
från Sverige till Palestina inom projektet
Tjejer, fred och säkerhet. De fick ta del
av ett omfattande studiebesök och pratade
med unga från både Palestina och resten
av världen vid en KFUM-konferens om
resolution 2250. De delade senare med sig
om sina erfarenheter och om situationen
i Palestina genom att föreläsa i svenska
högstadieskolor.
Ungdomarna i projektet Den digitala
fredsagenten kommer från förorter till
Stockholm. Under en utbildningsvecka
i juni 2018 fick de lära sig om kvinnors

rättigheter och de mänskliga rättigheterna,
nonviolent communcation, konflikthantering och att sprida information via sociala
media. Under hösten 2018 arrangerade de
ett event där villkoren för tjejer i förorten
diskuterades.
Vad som sagts av unga i FN:s globala studie The Missing Peace är också
inkluderat. Rapporten är baserad på en
undersökning genomförd av FN år 2017
där unga vuxna berättar om sin roll som
fredsbyggare i världen.

FN:s definition för unga vuxna är
åldrarna 18-29. Operation 1325
arbetar med ungdomar från 15 år
och uppåt, rekommendationerna
innefattar därför också deras
perspektiv.
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Resolution 2250

– ungas deltagande i fred och säkerhetsarbete
Resolution 2250 syftar till att synliggöra och uppmärksamma unga människors
möjligheter och potential för att bidra till fred världen över. Resolutionen grundar
sig på fem pelare.

Deltagande
Resolutionen uppmanar FN:s
medlemsstater att ge plats åt
unga i beslutsfattande processer på både lokal, nationell
och internationell nivå och
att skapa mekanismer för att
unga på ett effektivt sätt kan
delta i fredsprocesser.
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Skydd
Alla parter i en väpnad konflikt måste
ta ansvar för att skydda civila, inklusive
unga, från sexuellt och könsbaserat våld.
Stater måste respektera och garantera
individens mänskliga rättigheter, inklusive
ungas mänskliga rättigheter, inom sina
egna landsgränser.

Förebyggande
Medlemsländer ska erkänna unga som fredsskapare
och erbjuda dem stöd för att genomföra våldsförebyggande initiativ. Medlemsländer ska också främja
arbete för fred, tolerans och interreligiös dialog där
unga deltar.

Partnerskap
Resolutionen uppmanar
medlemsländer att öka
sitt politiska, finansiella,
tekniska och logistiska
stöd till fredsinsatser som
inkluderar ungas behov och
deltagande. Dessutom ska
stater samarbeta med civilsamhället för att motverka
våldsbejakande extremism.

Avväpning, demobilisering
och återanpassning
Resolutionen uppmuntrar alla
aktörer engagerade i avhopp och
återintegrering att ta hänsyn till
ungas behov, inklusive jämställdhetsintegrerade insatser inriktade
på sysselsättning, arbetsträning och
utbildning.
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För att genomföra

resolution 2250
FBA har lämnat ett förslag till regeringen om hur resolutionen kan genomföras.
Det innehåller de här punkterna:
Policy- och strategiarbete
• En nationell handlingsplan för att genomföra 2250 föreslås samt att resolutionen
finns med i instruktioner och regleringsbrev till myndigheter.
• Att resolution 2250 blir en del av genomförandet av Agenda 2030. Sverige har i
sitt förslag till genomförandet av Agenda 2030 bidragit till en generationsanalys av
genomförandet av de hållbara utvecklingsmålen.
• Dra nytta av lärdomar från Sveriges arbete med handlingsplanen och genomförandet
av resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet (FNs säkerhetsråds resolution1325 och
efterföljande).
• Använda sig av kunskapen i FN-studien Progress Study on Youth, Peace and Security.
Bilateralt utvecklingssamarbete
• Undersök om de insatser som är riktade till samhället inkluderar och ger ett
tillräckligt stort utrymme för unga.
• Främja att civilsamhället i konflikt- och postkonfliktländer stärks och att det
inkluderar unga från samhällets alla delar.
• Integrera resolutionen i kommande land- och regionala utvecklingsstrategier samt i
regleringsbrev till berörda myndigheter, inklusive ambassader.
• Främja ökad kapacitet hos lokala myndigheter och institutioner att inkludera unga i
arbetet med att förebygga och förhindra återfall i konflikt.
• Uppdra åt svenska myndigheter med uppdrag att bedriva utvecklingssamarbete att
integrera analys av unga kvinnors och mäns perspektiv i allt fredsfrämjande arbete.
• Verka för att ambassaderna för dialog om resolutionen med motparter i samarbetsländerna.
• Främja samverkansprojekt mellan svenska myndigheter med organisationer och
partners i strategiländer samt diasporagrupper med fokus på resolutionen.
• För dialog med konfliktdrabbade stater om ungas inkludering i nationella Agenda
2030-strategier eller genomförandeplaner.
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Multilateralt utvecklingssamarbete och civil krishantering
• Tillsätt experter på unga och fredsarbete, på samma sätt som det finns
genusexperter.
• Sverige bör vara drivande i arbetet för att unga integreras i resolutions- och mandatstexter inom FN. Unga människors behov, perspektiv
och förutsättningar bör analyseras djupare. Unga ska också få vara
med under hela processen från planering till utvärdering.
• Anordna möten kring unga, fred och säkerhet mellan ambassader och
internationella organ för att bidra till dialog.
• Uppföljning och finansiering måste genomföras, därför behöver
resolutionen uppmärksammas i både nationella och internationella
styrdokument och uppföljningsdokument.
• Ungas deltagande behöver integreras inom all verksamhet istället för
att behandlas som ett särintresse. Därför behöver unga inkluderas i
den egna verksamheten bland internationella organ (som FN och EU)
och ambassader.
• Utvecklingsbankernas styrdokument, policys och verksamhet kan också bidra till ett hållbart statsbyggande genom sina satsningar. EU och
FN har på uppdrag av FN:s generalsekreterare anordnat en konsultation om unga, fred och säkerhet med unga deltagare från Europa för
att skapa underlag till Global Progress Study.
• EU behöver en plan för genomförandet av resolution 2250.
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Samverkan och stöd till civilsamhället
• EU kan vara ett föregångsexempel med program som Erasmus+
Ung och Aktiv, som är ett verktyg för den gemensamma europeiska ungdomspolitiken.
• Tydligare riktlinjer som lyfter ungas perspektiv för stöd till civilsamhället har efterfrågats från svenska civilsamhället.
• Ge stöd till organisationer, initiativ och program som beaktar
ungas behov, perspektiv och förutsättningar i konflikt- och postkonfliktländer, inkluderar ungas deltagande, och har ett intersektionellt förhållningssätt. Ge teknisk hjälp till oerfarna organisationer. Både kortsiktiga och långsiktiga lösningar behövs.
• Främja samarbete mellan svenska ungdomsorganisationer, diasporagrupper och unga i konflikt- och postkonfliktländer.
• Se över möjligheterna för stöd till alternativa och informella
organisationsformer.
• Tillvarata civilsamhällets expertis främst inom områdena delaktighet, förebyggande och partnerskap.
• Skapa dialog mellan generationer eller makthavare och unga
samhällsgrupper.
• Främja möjligheter för civilsamhället att hålla nationella och
internationella möten för att fokusera på unga, fred och säkerhet.
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Kunskaps- och kompetenshöjande insatser
• Mer kunskap om ungas perspektiv behövs inom regeringskansliet
och bland svenska myndigheter. Informationskampanjer om unga
kvinnor och mäns insatser för fred behövs, samt att ambassader
sprider sina kunskaper.
• Resolutionen har inte funnits med i instruktioner och regleringsbrev vilket inneburit ett lågt fokus på unga inom det internationella fredsfrämjande arbetet. Pilotprojekt inom områden där
resolutionen har relevans kan genomföras som första åtgärd.
Projekten kan även bli ett led i att utbilda internationell expertis
och nyckelaktörer i konflikt och postkonfliktområden.
• Referensgrupper eller råd med representanter för ungas perspektiv
kan inrättas av både utlandsmyndigheter och svenska myndigheter.
En intern- och extern kommunikationsstrategi för Sveriges engagemang inom arbetet med resolution 2250 bör därefter utvecklas.
Forskning
• För att förstå ungas perspektiv och hur de drabbas av konflikt bör
kvantitativ och kvalitativ forskning inom området främjas. Det
behövs kunskap om hur unga kvinnor och män drabbas, hur de bidrar till både konflikt, fred och återuppbyggnaden av ett samhälle
efter krig. För att se till skillnader och olika livsvillkor behöver
ålder och kön synliggöras i undersökningarna.
• Exempelvis kan Dag Hammarskjöldfonden, EBA, FBA, FOI, Nordiska Afrikainstitutet, Raoul Wallenbergsinstitutet och SIPRI driva
utvecklingen av datainsamling och bidra med kunskaper som kan
utforma internationell standard och utöka kapacitetsutvecklingen
inom resolutionens område.
• Sverige bör främja kunskapsutbyte inom området genom att
initiera internationella möten, event och konferenser.

11

Men vad säger

unga

själva då?
Det pratas ofta om unga men sällan pratas det med unga. För att
Sveriges arbete ska bli ännu starkare behöver implementeringen av
resolutionen 2250 utgå från de förbättringsområden som unga själv
identifierat.

Områdena är:

Politisk inkludering

J

Ekonomisk

Ekonomisk inkludering
Utbildning
Jämställdhet
Rättvisa och mänskliga rättigheter
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Politisk inkludering
Avväpning, demobilisering och återanpassning

Unga idag möter svårigheter genom att de uppfattas som ett problem av
samhället, vilket begränsar deras handlingsutrymme och leder till ett minskat förtroende för vad unga klarar av. Men unga vill och bör inkluderas i
alla delar av beslutsfattande som påverkar dem själva. Deras medverkan
ska vara meningsfull och inte bara representativ.
Att fatta beslut som inkluderar unga behöver inte vara en indikator för
att unga tas på allvar. Ibland kan dessa policys vara ålagda myndigheter,
departement eller institutioner mest för syns skull. Att unga inte är politiskt inkluderade anses föda vidare exkludering på social, ekonomisk
och kulturell nivå. Det kan leda till en tillitsproblematik där ungdomar
inte litar på demokratiska institutioner, politiker, äldre, sociala eliter eller
internationella aktörer.
I de allra flesta länder har ungdomar över 18 år möjlighet att rösta i val.
Däremot är det i 73 procent av världens länder olagligt för unga att ställa
upp i val själva, de kan då behöva vara 25, 30 eller 35 år gamla. Det finns
dock positiva exempel, som det Europeiska ungdomsforumet. Ungdomsråd
kan vara en väg till att vara med i policyprocesser, men enligt flera av de
ungdomar som medverkat i rapporten The Missing Peace kan de även ha en
negativ effekt. Anledningen är att politikområden skiljs åt så ungdomar enbart
får delta i s.k. ’ungdomsfrågor’ vilket begränsar meningsfullt deltagande.
Kvotering med unga från olika grupper och garanti för ungas deltagande
kan ses som en del av lösningen då det öppnar viktiga dörrar. Men att skapa
kvalitativa resultat och inte bara kvantitativa är viktigt.
I The Missing Peace berättar unga om sina erfarenheter av att starta
politiska initiativ men att det sällan lett till politiskt inflytande. Samma
reflektion gjordes av deltagarna i vårt projekt Tjejer, fred och säkerhet. De
palestinska ungdomar som drivit fram politiska initiativ hörsammas sällan.
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Det här behövs
•

Unga är och behöver ses som värdefulla aktörer i
samhället istället för att ses som ett problem.

•

Unga behöver få ställa upp i val vid samma ålder
som de får rösträtt.

•

Ungas politiska initiativ behöver uppmärksammas.

•

Ungas perspektiv behöver integreras i de processer
där slutgiltiga beslut fattas.

Operation 1325 rekommenderar
•

Uppmuntra unga kvinnor till politiska deltagande
genom informationskampanjer, handlingsplaner
och riktade aktiviteter.

•

Ge stöd till civilsamhället för att lyfta fram ungas
politiska initiativ.

•

Undersök behovet av att sänka universell rösträttsålder till 16.
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Ekonomiskt
deltagande
Det finns en koppling mellan politisk exkludering
och ekonomisk exkludering bland unga. Utan eget
ekonomiskt ägandeskap är det svårt för unga att
känna sig tillräckligt viktiga för att utföra politiska
eller fredsskapande insatser. En anställning kan leda
till en känsla av självbestämmande som är viktig
för att förbereda unga i fredsarbete. En inkomst
bidrar till att unga känner sig som ’riktiga vuxna’,
oavsett om de är under eller över 29 år.
Den främsta orsaken till ekonomisk exkludering
bland unga vuxna är att de har svårare att komma in
på arbetsmarknaden. Att verka för att unga kommer
in på arbetsmarknaden skulle alltså innebära en
förstärkning av arbetet för fred.
De flesta, 75% av alla unga världen, är anställda
inom den informella sektorn. I utvecklingsländer
är siffran ännu högre. Det gör att unga ofta hamnar
inom anställningar med oregelbunden arbetstid och
osäker anställningsform. Det kan också betyda att
rättigheter på arbetsplatsen saknas. Unga vill ha
säkerhet på sin arbetsplats och schysta villkor i
sin anställning.
Det är viktigt att komma ihåg att ekonomi eller
arbetslöshet inte i hög utsträckning är kopplat till
att unga går med i extrema grupper. I stället är det
andra faktorer som drar unga till extremism. Enligt
forskning från Mercy Corps (2015) var stödet för
extremistiska grupper i Afghanistan fortsatt högt
hos dem som förbättrade sin ekonomiska ställning.
Det är vid en sammantagen exkludering från politiska, sociala och ekonomiska möjligheter som
bidrar till en ökad nivå av våld hos unga.
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Det här behövs
• Unga behöver släppas in på
arbetsmarknaden eftersom en
egen inkomst leder till politisk
inkludering och känslan av att
kunna bidra till politiska och
fredsbyggande samhällsinsatser.
• Unga vuxna behöver bli inkluderade i den formella arbetssektorn, erbjudas säkra anställningsformer och trygga arbetsvillkor.
Operation 1325 rekommenderar
• Kom ihåg att kvinnor och män
upptar olika delar av arbetsmarknaden. Verka för jämställda löner och för att motverka
underrepresentation av kvinnor
på arbetsmarknaden och förhindra sexuella trakasserier på
jobbet.
• Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för mer utsatta
grupper. Agera mer aktivt mot
snedrekrytering genom att
skapa integrationsplaner på
arbetsplatsen.

Utbildning
Utbildningssektorn i ett land i konflikt drabbas hårt. Skolor har blivit ett politiskt
mål där rebellgrupper rekryterar nya medlemmar. Skolskjutningar är ett hot mot
ungas säkerhet, särskilt i USA. Samtidigt är utbildning bland den mest effektiva
vägen tillbaka från en konflikt. Med utbildning kan unga få en bättre framtid och ett
bättre liv. Skolan är också en plats där
unga kommer i kontakt med resten av
Det här behövs
samhället.
• Skolor behöver bli en frizon från alla
Det är viktigt att göra en jämställdhetsatyper av våld. Att unga får tillgång
nalys på vilka som får tillgång till utbildning
till utbildning är en förutsättning fördå
kvinnor och tjejer har mindre möjlighede ungas egen och hela samhällets
ter att gå i skolan. När flickor och unga
framgång.
kvinnor har tillgång till utbildning är det
•Skolan utgör en väsentlig länk till
mer troligt att de får delta i fredsbyggande
resten av samhället för unga och
och bli engagerade medborgare genom ett
behöver kunna bedriva sin verksamhet även då konflikt råder.
politiskt engagemang. Många av ungdomarna
i The Missing Peace har betonat vikten
• Flickor och unga kvinnor behöver
av att bygga strategiska partnerskap
garanteras utbildning så de kan
bidra till fredsarbete och engagera på
mellan olika samhällsorganisationer
sig i samhället.
både nationell och internationell nivå för
att verka för fred.
Operation 1325 rekommenderar
• Eftersom unga själva identifierat utbildning som ett viktigt område för fredsarbetet bör utbildningsdepartementet ha ansvar
för att genomföra delar av unga, fred och säkerhetsagendan.
• Sverige ska inte exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar ungas
rättigheter eller som prioriterar militär upprustning framför att tillgodose alla barn
och ungas rätt till skolgång.
• Skolgång bör bli obligatorisk för alla flickor i hela världen.
• Humanitär rätt och övriga regelverk som skyddar skolor i konflikt måste respekteras.
• Fredspedagogik och konfliktlösning bör bli obligatoriska inslag i skolan.
• Skapa grundförutsättning för ett fredligt samhälle genom likvärdig och jämställd
skola för tjejer och killar med olika bakgrund.
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Jämställdhet
Genusperspektivet inom konfliktförebyggande arbete synliggör
de olika risker för våld som män respektive kvinnor utsätts för.
Kvinnor är i störst risk för våld i hemmet, men när sexuellt våld
används som en metod i krigsföring blir unga kvinnor utsatta både
inom hemmet och utanför. Våldet mot kvinnor i ett land kan ses
som en indikator för hur män och kvinnors situation skiljer sig
åt samt hur sannolikt det är att landet hamnar i konflikt framöver.
Män är främst i risk för våld inom den offentliga sfären.
Mäns våld mot kvinnor och förbättrandet av kvinnors reproduktiva hälsa har varit i främsta fokus för frågor om genus och
konfliktförebyggande. Ungas engagemang i jämställdhetsfrågor
innebär en fördjupning av arbetet genom att tydliggöra diskussionen om könsroller. Genus behöver behandlas som en skala
mellan maskulint och feminint snarare än en dualistisk uppdelning
av man och kvinna. Detta för att främja alla könsuttryck inom
fredsarbetet och inte arbeta exkluderande.
För att stärka genusarbetet ytterligare behöver flera olika aktörer
förenas och utbildas i genusarbete, särskilt traditionella ledare,
lärare och föräldrar. Det är också viktigt att både män och kvinnor
deltar i jämställdhetsarbetet. Det har exempelvis visat sig att att
unga män i Mellanöstern och i Nordafrika med ansvarstagande
pappor och män som tar sig an hushållssysslor är mer positivt
inställda till jämställdhet.
Diskussionen om könsroller innebär också ett synliggörande
av att maskulinitetsnormer påverkar både kvinnor och män negativt. Män som känner sig pressade att uttrycka starkare maskulina identiteter och som ofta utövar aggression är mer benägna att begå självmord än andra män. De har även svårare att visa
sig sårbara och att visa känslor och var oftare mer aggressiva i
sitt beteende mot både män och kvinnor. Det är därmed viktigt
att rikta in jämställdhetsarbetet så att det även inkluderar män,
för att skapa förändring i mäns beteenden.
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Det här behövs
• Öppna upp fredsarbetet för alla könsuttryck för att kunna inkludera
alla människor och alla erfarenheter.
• För dialog med traditionella ledare och utbilda fler i genusperspektiv.
• Både män som kvinnor behöver delta i arbetet för jämställdhet.
• En diskussion om maskulinitetsnormer kan skapa en förändring i mäns
beteenden som är positiv även för mäns hälsa och relationer.
Operation 1325 rekommenderar
• Finansiera kvinnoorganisationer och mansorganisationer inom civilsamhället som arbetar för jämställdhet.
• Jämställdhetsarbetet behöver bli tillgängligt och öppet för alla grupper i
ett samhälle, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, kultur och ekonomiska
förutsättningar.
• Stöd internationella utbyten inom skolan för att öka förståelsen för
ungas levnadsvillkor i olika länder.
• Utbilda elever i jämställdhet och normkritik.
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Rättvisa och
mänskliga rättigheter
Att unga utsätts för övergrepp i konflikt behöver synliggöras
men inte vara det enda fokuset. Unga är också aktörer för fred. I
processer av övergångsrättvisa, vilket inkluderar sanningskommissioner, ansvarsutkrävande, reformer, att skapa tillit och minnesvård, kan unga spela en särskild roll och göra dem mindre
elitistiska. De bär inte minnen och arv från långvariga konflikter
och kan därför spela en viktig roll i de här processerna.
Unga som upplevt våld i konfliktområden bär på trauma. Det här
påverkar deras framtidsutsikter. Barn som blivit utsatta för våld är
också i riskzonen för att utsättas för andra typer av våld. Att inte ha
upplevt något annat än våld kan göra att de inte vet hur det är att
leva i frihet och vet inte att de har rätt att kräva ett liv fritt från våld.

Det här behövs
• Ungas utsatthet i konflikt behöver adresseras men bilden som endast
offer behöver ändras för de är också aktörer för förändring och fred.
• Unga har mer framtid än historia. De kan därför ta en ledande roll i
arbetet för övergångsrättvisa.
• Det behövs skydd för redan våldsutsatta unga vuxna från fortsatt våld.
Operation 1325 rekommenderar
• Uppmärksamma och underlätta ungas engagemang för fred.
• Informera unga och våldsutsatta om mänskliga rättigheter, rätten till
ett liv fritt från våld och hur fredliga samhällen byggs.
• Utbilda unga vuxna i övergångsrättvisa och inkludera dem i de formella processerna.
• Skydda unga från övergrepp och sexuellt våld i konflikt.
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Avväpning, demobilisering
och återanpassning
Många av de stridande i konflikt är barn eller unga. Det är därför viktigt att program
för återanpassning till samhället är anpassade efter deras behov. Både unga som
deltagit i strider och unga som upplevt krig behöver få tillgång till återanpassningsprogram. Frågan om skuld och varför unga deltog i strid bör inte stå i fokus, utan
istället mekanismer som förebygger att de återgår i strid.
När unga blir soldater går de miste om skolgång men de kan ha fått andra kunskaper i t.ex. ledarskap som kan hjälpa dem när de återintegreras i civila samhället. Till
exempel antar många ledarskapsroller.
Ett fungerande straffsystem för att skipa rättvisa och utkräva ansvar behövs i ett
fungerande samhälle. Dock kan straff leda till frustration och känslan av att vara
motarbetad av samhället.
För att återintegrera unga i samhället behövs integrering utifrån både en ekonomisk och social aspekt. Unga kan anses vara en ekonomisk börda för samhället då
de återvänder. Den sociala aspekten innebär att unga behöver bygga upp sina sociala
relationer igen. De behöver bli en del av sitt samhälle, komma i kontakt med familj
och vänner och dessutom med berörda myndigheter. Här är skola och utbildningsväsendet en central institution för återanpassning.
Det här behövs
• Återanpassningsprogram behöver ha ett
jämställdhetsperspektiv och beakta skillnader i våld och utsatthet mellan män och
kvinnor.
• I frågan om sexuellt våld är det viktigt att
förövare döms och att utsatta får vård och
rehabilitering.
• Även i Sverige finns behov av återanpassningsprogram i och med återvändare från
IS-områden i Mellanöstern.
• Avhoppare från extremistiska och våldsbejakande rörelser behöver stöd och möjlighet
för att använda sina erfarenheter till att
verka för fredsbygge.

Operation 1325 rekommenderar
• Återanpassningsprogram behöver ha
ett jämställdhetsperspektiv och beakta
skillnader i våld och utsatthet mellan
män och kvinnor.
• I frågan om sexuellt våld är det viktigt
att förövare döms och att utsatta får
vård och rehabilitering.
• Även i Sverige finns behov av återanpassningsprogram i och med återvändare från IS-områden i Mellanöstern.
• Avhoppare från extremistiska och
våldsbejakande rörelser behöver stöd
och möjlighet för att använda sina erfarenheter till att verka för fredsbygge.
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Källor och vidare läsning
Resolution 2250: https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction
”Analys av möjligheterna för Sveriges genomförande av säkerhetsrådsresolution 2250: unga, fred och säkerhet”, utgiven av FBA 29 september 2017.
”The Missing Peace”: https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/
youth-web-english.pdf
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www.operation1325.se

