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Nationell handlingsplan för 1325 (kvinnor fred och säkerhet)

Regeringen antog den 19 februari 2009 en ny nationell handlingsplan
för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor,
fred och säkerhet. Planen omfattar perioden 2009 – 2012.
Genomförande av 1325 är en för regeringen högt prioriterad fråga på
området internationell konflikthantering. Den nya handlingsplanen
(HP) ska ses som ett konkret uttryck för regeringens ambition att
omsätta FN:s viktiga säkerhetsresolution 1325 i praktiken; nationellt,
regionalt och globalt.
Genomförandet av resolution 1325 bidrar till att nå målsättningarna för
utrikes-, säkerhets-, utvecklings- och försvarspolitiken men också
jämställdhetspolitiken. Kvinnors fulla och lika deltagande i
konfliktförebyggande,
krishantering,
konfliktlösning
och
fredsbyggande bidrar till internationell fred och säkerhet. Dessutom
bidrar det till demokrati, ökad respekt för de mänskliga rättigheterna,
och
internationell
humanitär
rätt
samt
utveckling
och
fattigdomsbekämpning.
Tidigare HP för perioden 2006 – 2008 har varit ett bra och uppskattat
instrument för att genomföra resolution 1325. Sedan tillkomsten av den
tidigare handlingsplanen har det blivit tydligare var utmaningarna ligger
och var särskilda insatser krävs. Dessutom har omständigheterna
förändrats, t.ex. har säkerhetsrådets resolution 1820 om sexuellt våld i
konflikter tillkommit i juni 2008. Föreliggande HP bygger på de
erfarenheter som dragits av genomförandet av den tidigare
handlingsplanen.
Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i arbetet för att
resolution 1325 genomförs. Det är nu dags att ytterligare intensifiera

ansträngningarna för att genomföra resolutionen. Vi måste beakta
kvinnors särskilda behov och förutsättningar och bättre ta till vara
kvinnors kompetens och möjligheter, detta bör genomsyra arbetet med
konfliktfrågor. Fler kvinnor och inte minst på högre nivåer behövs i de
internationella insatserna, i arbetet för att förebygga konflikter och i
återuppbyggnadsarbetet efter en konflikt.
HP ska vara ett stöd och en källa för inspiration för de som är
involverade i arbetet att genomföra resolution 1325 och 1820. HP har
konkretiserats och blivit tydligare avseende målsättningarna. Detta
innebär att berörda myndigheter har fått ett ökat ansvar i 1325-arbetet.
Handlingsplanen är särskilt viktig för arbetet med de tolv konflikt- och
postkonfliktländer med vilka Sverige har ett utvecklingssamarbete.
Deltagande av både kvinnor och män är av stor betydelse för att
implementeringen av resolution 1325 ska kunna ske fullt ut. 1325 ska
genomföras inom alla komponenter i konfliktförebyggande,
konflikthantering och postkonfliktarbete. Inom de mekanismer och
organisationer som domineras av män måste initiativ till kvinnligt
deltagande även komma inifrån. Män på ledande positioner har ett
särskilt ansvar att inkludera kvinnor och att möjliggöra kvinnligt
deltagande. Goda förebilder som visar på både kvinnors och mäns
kompetens och förmåga som fredsbyggare och deltagare i processer för
att skapa fred och säkerhet krävs för att resolution 1325 ska
implementeras fullt ut och bli en naturlig del av allt freds- och
säkerhetsskapande arbete.
Den nya HP har utarbetats av en arbetsgrupp inom RK under ledning
av UD-SP i samverkan med berörda myndigheter och
forskningsinstitutioner. Möten har också genomförts med svenska
enskilda organisationer och riksdagsledamöter. Denna gemensamma
ansats ska också prägla handlingsplanens genomförande.
Vi vill redan nu skicka ut en pdf-kopia av handlingsplanen. HP i tryck i
svensk och engelsk version kommer att levereras separat.
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