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Arbetet som aldrig
får upphöra
Vi ser gång på gång hur olika grader av förtryck och diskriminering
leder till att konflikter blossar upp. Konflikter som sedermera riskerar
att övergå i krig. Bakom varje oroshärd finns givetvis ett komplext
samspel av en rad faktorer och varje enskild situation har sin unika
prägel, men faktum kvarstår: i ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle råder sällan, om inte aldrig, krig.

»Konfliktförebyggande arbete är det
viktigaste och främsta verktyget för
att skapa en bättre värld.«
Trots att konfliktförebyggande arbete är det viktigaste och främsta
arbetet för att skapa en bättre värld, används det sällan i praktiken.
Kan vi förhindra eventuella orosmoment innan det är för sent kan
vi också bygga långsiktigt hållbara samhällen. Men den här typen
av arbete är oerhört komplicerat och kan ske på många olika sätt, på
både lokal och central nivå. Svaret på frågan hur vi ska göra för att
bryta med en historia präglad av ständigt uppblossande oroligheter
och krig är inte entydigt. I det här numret har vi därför valt att ha
konfliktförebyggande arbete som tema för att på olika sätt se hur det
kan gå till i praktiken.
Delal Sindy (läs hennes krönika på s. 7) har på nära håll upplevt
krigets fasor. Under 14 månader befann hon sig i Kurdistanregionen i
Irak där hon, utöver att förse flyktingar med förnödenheter, arbetade
med att hjälpa flickor och kvinnor som varit tillfångatagna av
Islamiska staten och lyckats fly på ett eller annat sätt. Trots att hon
har sett och upplevt saker som knappt går att förstå har hon hopp om
framtiden. Hon är nämligen en del av det ständigt pågående gräsrotsarbetet.
Fler exempel på detta ser vi i en rapport som kom i höstas från frivilligorganisationen Badael som verkar i Syrien. I rapporten kan man
bland annat läsa om hur kvinnor på landsbygden utanför Aleppo går
ihop och förhindrar att unga män och pojkar rekryteras till extremistorganisationer. Här får varje enskild handling stor betydelse och
det är tack vare den ständigt pågående strävan efter förändring och
förbättring som vi kan känna en trevande tilltro till framtiden.
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Det
oundvikliga
kriget?
Att ingripa militärt i ett fullskaligt krig är det dyraste och
farligaste sättet att försöka få slut på en konflikt. Dessutom
är det en mycket liten sannolikhet att det lyckas. Trots det
har konfliktförebyggande arbete aldrig varit en prioriterad
fråga hos världens stater. Varför lär sig ingen av historien?
text annika skogar

Folkmordet i Rwanda.
Kriget i Bosnien-Herzegovina.
Framväxten av IS.
Katastrofen i Syrien.
Exemplen finns både i historien och i
den dagliga nyhetsrapporteringen. Bomberna som faller i fredens namn. Intresset
att försöka lösa konflikter som väcks till
liv först när allt annat än militära insatser
tycks uteslutet. FN:s före detta general
sekreterare Kofi Annan har kallat militär
intervention för det dyraste och farligaste
sättet att försöka lösa en konflikt på. Förutom mänskliga tragedier och förstörda
samhällen handlar det även om extrema
budgetposter. Under 2014 var världens
samlade militära utgifter
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1 776 miljarder dollar, vilket är 2,3 procent
av världens totala bruttonationalprodukt.
Pengar som hade kunnat finansiera sådant
som mat, skolor och sjukvård.
Känsligt att ingripa

Men trots FN:s insikter och fredsrörelsens
försök att visa på alternativ har konfliktförebyggande arbete ständigt mötts med
både ointresse och misstro.
Peter Wallensteen, professor i freds- och
konfliktforskning vid Uppsala universitet,
har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt att
forska kring den här typen av frågor. Ett
svar på varför det inte arbetas mer aktivt
med konfliktförebyggande åtgärder menar

han ligger i att det är känsligt att blanda sig
in i andra staters göromål.
– Att ingripa i ett land innan en konflikt
brutit ut uppfattas ofta som en inblandning i interna angelägenheter. Hjälp är ofta
något man ber om först när krisen är ett
faktum, säger han.
Ett exempel på det är Kamerun. IKFF:s
sektion i landet har under lång tid varnat
för att Kamerun är en pyrande krutdurk
och den militanta gruppen Boko Haram
från Nigera har sedan 2013 tagit sig över
gränsen och genomfört attacker. När IKFF
Kamerun upprepade gånger påtalat detta
för beslutsfattare i landet har de mötts
av ignorans – Kamerun är ett land i fred
enligt politikerna.

tema att förebygga konflikter

Ett exempel på framgångsrikt konfliktförebyggande arbete är Liberia. Det har nu varit fred i landet sedan
2003. Att freden kunde komma till stånd och sedan har upprätthållits beror enligt många på det starka
engagemanget från landets kvinnor. Det här går att se mer om i filmen »Pray the devil back to hell«.
foto pewee flomoku
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fakta

SVENSK
BISTÅNDSPOLITIK
PRIORITERAR?
Sedan drygt ett år tillbaka
är biståndsminister Isabella
Lövin en av två ordföranden
för OECD:s arbete med
freds- och statsbyggande. Det
innebär att hon är ansvarig
för att leda dialogen mellan
de rika OECD-länderna som
ger bistånd och sviktande
stater som löper större risk
att drabbas av krig och
konflikt.. Enligt Isabella
Lövin innebär det här också
att Sveriges biståndspolitik
kommer att ha större fokus
på konfliktförebyggande de
kommande åren.

»En av de tydligaste orsakerna till
konflikt är diskriminering.«
Saknas gemensamma idéer

Ett annat problem när det handlar om
att agera konfliktförebyggande är att det
finns få gemensamma idéer kring vad det
innebär. Handlar det om demokratibygge,
fattigdomsbekämpning, fredsbevarande
trupper? Något entydigt svar finns inte,
men enligt Peter Wallensteen handlar
det om att lägga in konfliktvariabeln i det
som annars kanske kallas bistånd eller
utvecklingsarbete. För att kunna göra det
är det viktigt att vara medveten om vad det
är som driver fram konflikter.
– En av de tydligaste orsakerna till
konflikt är diskriminering. Framgångsrikt konfliktförebyggande arbete handlar
därmed om att på något sätt minska
diskrimineringen i samhället, säger han.
Den andra viktiga punkten är säkerhet.

– Du måste också på något medvetet
sätt öka säkerheten för alla grupper i
samhället. Det kan till exempel handla
om reformer av ett korrupt polis- och
rättsväsende och annat som har med
direkt maktutövning att göra, säger Peter
Wallensteen.
Bra idéer. Men sedan kommer nästa
hake – hur görs det i praktiken? Organisationer som IKFF menar att stöd till
aktörer i civilsamhället som jobbar med
den här typen av frågor är en viktig väg
framåt. Annika Bergman Rosamond, lektor
i statsvetenskap vid Lunds universitet,
håller med.
– När det handlar om konfliktlösning
är det väldigt viktigt att det inte bara sker
på central nivå utan också på lokal nivå,
säger hon.

fakta

TRE TECKEN FÖR OPTIMISTEN
KONFLIKTFÖREBYGGANDE ARBETE PÅ AGENDAN
Behovet av starkare konfliktförebyggande arbete lyfts
nu fram på flera ställen inom FN. Till exempel:
> > i fn : s globala studie om resolution 1325. FN:s första resolution om
kvinnor, fred och säkerhet som antogs år 2000. Den globala studien, som
utvärderade arbetet med implementeringen, lanserades i oktober 2015.
> > av fn : s oberoende högnivåpanel om fredsbevarande insatser .
En panel som tillsattes av FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon 2014 för
att utvärdera hur FN kan utveckla sina fredsbevarande insatser.
> > av

den expertgrupp som studerat fn : s system för

Under 2015 släppte expertgruppen en översynsrapport
där bland annat konfliktförebyggande arbete lyftes fram som helt centralt.
fredsbyggande .

Även om det här inte handlar om några politiska beslut ger det en
fingervisning om vilka frågor som FN, och därmed världens stater, är
rekommenderade att prioritera. Det är även viktiga verktyg för det civila
samhället som sätter press på staterna att agera
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Jämställdhet viktig fråga

Hon ser även ett behov av att se bortom
den traditionella forskningen kring krig
och konflikt som är centrerad kring internationella strukturer.
– Den innehåller ju väldigt många
könade föreställningar om den våldsbemästrande mannen och om kvinnan som
ska skyddas. Vi behöver komma bort från
det här för att kunna bygga långvarig fred,
säger Annika Bergman Rosamond.
Att jämställdhet är den absolut viktigaste faktorn för att skapa fredliga samhällen är något som forskning visar. Men vad
Annika Bergman Rosamond pratar om är
alltså konfliktlösning, snarare än konflikt
förebyggande i största allmänhet. Både
hon och Peter Wallensteen är nämligen
eniga om att konfliktförebyggande arbete
börjar i samma stund som en pågående
konflikt ska lösas.
– Det är rätt tillfälle att hindra att kriget
kommer tillbaka. Det är också större
chans att länderna då är mer mottagliga
för insatser från utomstående parter, säger
Peter Wallensteen.

har tillkommit på ett konstitutionellt sätt.
Det har gjort att ett antal militärkupper
har gått tillbaka, säger han.

TVISTER SOM LUTAT ÅT
ATT BRYTA UT I VÅLDSAM
KONFLIKT MEN SOM AVSTYRTS

Hopp om framtiden

AV TREDJE PART OCH DÄR

Det har dock varit några tunga år som
passerat i världen. Sedan terrordåden i
USA den 11 september 2001 har det varit
en uppskruvad stämning kring att ta till
våld för att till exempel visa handlingskraft
mot terrorismen. Under senare delen av
90-talet var läget annorlunda.
– Med erfarenheterna som fanns från
Jugoslavien och Rwanda var bland annat
Sverige mycket mer framåt i de här
frågorna och de fick fram en konfliktförebyggande policy i EU för att minska
spänningarna, säger Peter Wallensteen.

INGA NYA VÅLDSAMMA

»Har vi någonsin
sett löpsedlar
om bomber som
aldrig användes?«

Svårt att mäta

En annan förklaring till att konfliktförebyggande arbete så sällan diskuteras är
att det helt enkelt är svårt att mäta dess
framgång. Har vi någonsin sett löpsedlar
om bomber som aldrig avändes? Minskad
aggression från en stat? Konfliktförebyggande arbete följer inte medielogiken och
skapar sällan några rubriker, men det
finns faktiskt flera exempel på när det har
lyckats.
– Det finns inget perfekt exempel, men
Liberia efter alla deras inbördeskrig kan
lyftas fram. Nu har det varit tolv år utan att
något nytt krig brutit ut. I Sri Lanka kan vi
också hoppas att det är på väg åt det hållet,
då det nu finns en ny regering som jobbar
med att få bort diskrimineringen av tamilbefolkningen, säger Peter Wallensteen.
Även Afrikanska unionen, AU, har hittat
ett effektivt verktyg för att jobba konfliktförebyggande.
– AU har ett fascinerande sanktionssystem där man fryser ut regeringar som inte

EXEMPEL PÅ MELLANSTATLIGA

Läget i världen våren 2016 är inte heller
något en fredsvän kan hurra över. Men
Peter Wallensteen vill tro att det finns
hopp.
– Om, eller snarare när, det akuta kriget
i Syrien kan stoppas, då finns det tillfälle
för reflektion precis som på 90-talet. Då
gäller det att finnas på plats och driva på.
Den rollen kan tas av både Sverige och
FN:s säkerhetsråd. Om Sverige får en plats
i säkerhetsrådet kan det här också vara
något Sverige kan använda sitt mandat till,
säger han.
En sak är alltså säker. Krig går att
undvika, men det krävs oundvikligen
politisk vilja. —

KONFLIKTER UPPSTOD DET
EFTERFÖLJANDE ÅRET:
1992-93
jugoslavien

–

makedonien

Gränsoro – Avstyrdes genom
FN:s fredsbevarande trupper.
1993-95

–

eritrea

yemen

Gränskonflikt – Avstyrdes
genom medling i internationella
brottsmålsdomstolen i Haag.
1997-98

–

cypern

turkiet

Den infekterade konflikten på
Cypern blossade upp och Turkiet
hotade att invadera hela ön.
Det direkta hotet avstyrdes
genom att USA medlade mellan
Grekland och Turkiet.
1998
iran

–

afghanistan

Åtta diplomater och en journalist
dödades av talibaner på Irans
konsulat i Mazar-i-Sharif.
Observatörer befarade att Iran
skulle svara militärt men genom
FN:s medling upplöstes tillslut
spänningarna.
2000-02
guatemala

–

belize

Långvarig gränstvist som
löstes genom förhandlingar i
Organization of American States
(OAS).
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Att se varningssignalerna
Inom konfliktförebyggande
arbete talas det ofta om så
kallade Early Warning Systems
– tänkta att förvarna om
konflikter som håller på att
bryta ut. Men hur fungerar det
egentligen? Och varför spelar
kvinnor en så viktig roll?
text åsa malmberg

Idén om Early Warning Systems – system
för tidig varning – kommer från kalla
krigets dagar och var då kopplad till den
militära underrättelsetjänstens arbete med
att försöka förutse möjliga kärnvapen
attacker från fienden. Sedan dess har begreppet kommit att användas för varnings
system för allt från naturkatastrofer till
börskrascher.
Idag pratas det allt mer om Early Warning Systems i samband med konfliktförebyggande arbete. Det handlar då om
initiativ till att systematiskt samla in och
analysera information som kan visa på
att en konflikt är på väg att bryta ut. För
att det här ska spela någon roll krävs det
sedan också att systemet har ett effektivt

sätt att slå larm till de personer, politiker
och institutioner som kan vidta åtgärder.
Sådana system kan se ut på många
olika sätt, och de finns också på olika
nivåer i samhället. Många etablerade
Early Warning Systems finns på den
internationella arenan. Ett exempel är
Afrikanska unionens Continental Early
Warning System (CEWS), som samlar
en stor mängd data från den afrikanska
kontinenten för att kunna upptäcka
riskzoner för nya konflikter.
Samtidigt dyker det upp fler och fler
varningssystem på lokal nivå. Och det är
ofta civilsamhället som står bakom.
i landet 2015 tog IKFF
Nigeria initiativ till ett så kallat Women’s
Situation Room (som du kan läsa mer
om i Fred & Frihet 4/2015). Bland annat
skapades då en avgiftsfri telefonlinje som
folk kunde använda för att rapportera
om våld, störningar i röstprocessen och
inskränkningar av kvinnors rösträtt.
I exemplet från Nigeria arbetade man
med det som många Early Warning
Systems tyvärr saknar: ett genusperspektiv.
Idag lyfts behovet av det mer och
mer, bland annat av FN. Genom en
medvetenhet kring genus kan man
inför valen

upptäcka flera viktiga varningssignaler
som annars lätt passerar obemärkta
förbi. Det kan till exempel handla om
en långsam ökning av mediebilder som
framhäver militära maskuliniteter.
För att göra det konfliktförebyggande
arbetet mer effektivt är det också viktigt
att kvinnor inkluderas. En anledning
till det är att det finns många signaler
om att konflikt riskerar att bryta ut som
kvinnor och kvinnoorganisationer har
extra bra koll på. Kvinnor kan exempelvis
uppmärksamma att de ser fler möten »av
män för män«, vapengömmor i hemmet
och brist på varor på marknaderna. En
ökning av våld i hemmen kan också vara
en indikator på att våldet i samhället som
helhet ökar och att en konflikt håller på att
växa fram.
just nu för att Sverige ska
verka för att kvinnor inkluderas och konsulteras vid utformningen av olika Early
Warning Systems, så att fler varnings
signaler kan uppmärksammas innan
krisen är ett faktum och militära medel
lätt framstår som den enda lösningen på
situationen. —
ikff arbetar

2015 byggde
IKFF Nigeria, tillsammans med UN
Women, upp så kallade Women’s
Situation Rooms med syfte att öka
kvinnors deltagande i valet men
även att observera och förebygga
felaktigheter och våld.
inför valet i nigeria
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KRÖNIKA

Tusentals
förlorade liv
delal sindy

är en 24-årig
Karlstadbo som i
oktober 2014 gav upp
sitt liv i Sverige för
att hjälpa flyktingarna
i Kurdistanregionen i
Irak under 14 månader.
Hon höll bland annat
insamlingar och
bistod med akuta
förnödenheter.
Delal startade också
en supportgrupp för de
flickor och kvinnor som
flytt från IS.
Nu har hon grundat
organisationen
Change International,
föreläser om sitt
humanitära arbete
samt producerar
och regisserar en
dokumentärfilm om
krigets offer.

Här sitter hon, klädd i helsvart med en sjal som vilar över axlarna och täcker en
liten del av hennes korta, kastanjefärgade hår. Jag har länge funderat över om
Noran verkligen skulle lyckas fly, men nu sitter hon framför mig i ett tält i Zakho i
Kurdistanregionen i Irak tillsammans med sju andra familjemedlemmar. Hennes
ögon stirrar tomt mot tältväggarna som nu representerar hennes nya hem. Den
outhärdliga tystnaden bryts när Norans mor försiktigt frågar: “Vill du ha te, Delal?”.
Jag tackar ja och tar fram påsen med kakor och frukt som jag har köpt med mig.
Vi dricker te tillsammans och därefter börjar de manliga familjemedlemmarna att
lämna tältet en efter en, de vet varför jag vill prata med Noran.
”Jag blev såld fjorton gånger”, berättar hon. ”De var som odjur. Varje terrorist
som köpte mig använde mig som en sak, jag känner mig inte mänsklig längre”.
Hon tittar ner mot plastgolvet, river i sina naglar, suckar djupt och fortsätter:
”De tvingade mig att klä av mig framför dem, sa jag emot slog de mig. Ibland
slog de mig så mycket att jag blev medvetslös och andra gånger drogade de mig”.

»Noran fördes till Mosul och såldes därefter
till en 35-årig terrorist från Fallujah. «
Noran fortsätter att berätta om sitt öde. Hennes mor sitter bredvid och gråter och
hennes lillasyster Asia kramar om hennes hand.
Den 3 augusti 2014 blev Noran och 5000 andra kvinnor och flickor offer för
människohandel och sexslaveri av terroristorganisationen IS när de tog över
Shingal (Sinjar) i västra Irak. Noran fördes till Mosul och såldes därefter till en
35-årig terrorist från Fallujah. När vi befinner oss i tältet är det den 7 november
2015 vilket innebär att Noran var tillfångatagen i 15 månader.
Jag hade träffat hennes föräldrar drygt ett år tidigare när de bodde i en skelettbyggnad i Zakho. Norans lillebror var i behov av en rullstol och hela familjen på
13 personer var utan vinterkläder. Jag träffade familjen minst en gång i veckan för
att kunna bistå med hjälp och efter ett tag berättade de om sin äldsta dotter på
21 år, Noran, som var student i Shingal. De trodde att de aldrig skulle få se henne
igen. Men den 7 november 2015 är hon alltså hos dem igen efter att ha blivit
smugglad från Mosul till Zakho för 7000 dollar.
Noran är vid det tillfället den senast tillkomna i supportgruppen jag startade för
de tjejer och kvinnor som har flytt från IS terror. Nästföljande dag får hon träffa
gruppens resterande tolv deltagare mellan 14 och 26 år. Hon påbörjar då den
mödosamma bearbetningen av de femton månader som gett henne ärr för livet. —
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aktuellt

manifestation

boktipset

FEMINISM OCH NEDRUSTNING
VAR LEDORDET DEN 8 MARS

NER MED VAPNEN!
Bertha von Suttner
Hur kan vi förstå krig? En av de mest framstående fredsaktivisterna under
det sena 1800-talet tillika den första fredspristagaren någonsin, Bertha von
Suttner, förtjänar att bli läst åter och återigen. Hennes bok Waffen nieder!
(Ner med vapnen!) berättar om krigets fasor och nationalismens vansinne
– inte minst sett ur kvinnligt perspektiv. Drygt hundra år senare är den
(dessvärre) fortfarande lika aktuell.

På den internationella kvinnodagen deltog
IKFF i manifestationer och vid evenemang i
hela landet för att stödja antimilitarism och
nedrustning och för att föra den feministiska
kampen vidare.
Dramatikern och regissören Stina Oscarson
hade inför 8 mars skrivit ett manifest om
jämlikhet, hållbarhet och nedrustning. Texten
lästes på över 100 evenemang runt om i landet.
Manifestet inspirerades av kvinnorörelsen 1915
då 89 000 kvinnor undertecknade en resolution
mot första världskriget.
Läs manifestet här:
minkampanj.nu/petitions/8-mars-manifestet

fn

IKFF KRITISERAR SVENSK
VAPENEXPORT I FN
I slutet av februari lämnade IKFF en
skuggrapport till FN som bland annat
kritiserar den svenska vapenexporten ur
ett feministiskt perspektiv. Rapporten togs
fram eftersom det var Sveriges tur att bli
granskad av FN:s kommitté för kvinnors
rättigheter (CEDAW). I skuggrapporten
pekar IKFF på att Sverige inte lever
upp till kvinnokonventionen och andra
internationella åtaganden. Det här beror
på att den svenska tillståndsprövningen
för vapenexport inte är tillräckligt
transparent och effektiv för att förhindra
att svenska vapen används för eller bidrar
till kränkningar av mänskliga rättigheter,
som till exempel våld mot kvinnor. I
skuggrapporten tar IKFF bland annat upp
försäljningen av vapen till Saudiarabien,
den möjliga affären med Förenta
Arabemiraten samt Indien – som innebär
stora risker för kvinnors rättigheter och
säkerhet och som enligt IKFF strider mot
konventionens åtaganden.

8

Folkrätts- och nedrustningsdelegationen.

foto karin nylund, regeringskansliet

riksdag och regering

IKFF FÅR PLATS I WALLSTRÖMS
FOLKRÄTTS- OCH NEDRUSTNINGSDELEGATION
IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson är en av delegaterna i en
nyinrättad folkrätts- och nedrustningsdelegation med utrikesminister
Margot Wallström i spetsen. Gruppen, som utgörs av sammanlagt 15
delegater från civilsamhället, riksdagen, myndigheter och forskarvärlden,
har som uppgift att arbeta fram förslag till svenska ställningstaganden
och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning.
En av de frågor som delegationen ska diskutera rör humanitära
aspekter på kärnvapen. IKFF hoppas på framsteg och att delegationens
arbete kan bidra till att stärka Sveriges roll i nedrustningsfrågor.

tema att förebygga konflikter

Hade Syrienkriget
kunnat förebyggas?
KONFLIKTEN I SYRIEN HAR NU PÅGÅTT I FEM
ÅR OCH HAR SKAPAT ETT OFATTBART
LIDANDE. MEN HADE KRIGET RENTAV
KUNNAT FÖREBYGGAS, ELLER I
ALLA FALL STOPPAS I TID?
text karolina jakstrand

Laila Alodaat, syrisk människorättsjurist

och ansvarig för IKFF:s internationella
program Crisis Response i Genève hävdar
att svaret på frågan är ett definitivt ja.
– Om regimen tagit hänsyn till folkets
krav på reformer i mars 2011 när protes
terna startade, istället för att svara med
våld och kalla oss för terrorister, hade det
inte blivit något krig. Det finns också så
mycket som det internationella samfundet kunde ha gjort istället för att dra röda
linjer för den syriska regimen men aldrig
hålla fast vid dem. Men regimen var så
pass stark och det internationella samfundet hade inte något intresse i att hjälpa det
syriska folket.
Laila Alodaat anser att en av de viktigaste faktorerna till att kriget bröt ut var
det förtryck och de allvarliga kränkningar
mot mänskliga rättigheter som pågick i
landet. Att befolkningen var isolerad från
omvärlden, regimkritiker torterades och
landet styrdes av en liten grupp som hade
all makt bidrog till ett växande raseri.
Leif Stenberg, professor i islamologi
på Centrum för Mellanösternstudier vid

Lunds universitet samt expert på frågor
om Syrien, håller med:
– Det finns en mängd felaktiga uppfattningar om vad Syrien var för land innan
konflikten. Det stämmer inte att Syrien
var ett lyckligt och ekonomiskt starkt land
som innehöll en mångfald av minoriteter
som levde tillsammans. Samhället var inte
jämställt och förtrycket från regimen var
omfattande, säger han.
Detta är något Laila Alodaat håller med
om.
– Syrien blir till exempel ofta porträtterat som att det var ett bra land för kvinnor, men det var det inte. Kvinnor, precis
som alla civila som inte var direkt anslutna
till regimen, hade inget inflytande. Syriska
lagar diskriminerade kvinnor och det
försämrade rättsväsendet, utbildnings
systemet och ekonomiska läget fick oproportionerligt stor inverkan på dem.
Leif Stenberg anser att det fanns flera
varningssignaler som pekade på att en
konflikt skulle bryta ut.
– De flesta förutsättningar fanns där.
Nästan en tredjedel av landets befolkning
levde under eller på gränsen till existensminimum år 2005. Hälften av befolkningen var under 25 år och makthavarna klarade inte av att lösa frågor kring arbete och
utbildning vilket ledde till en uppgiven
och frustrerad befolkning. Det fanns också
problem i relationer mellan generationer
och mellan könen. —

TRE FELBERÄKNINGAR I SYRIENKONFLIKTEN

HALLÅ DÄR...

Johanna
Mannergren Selimovic
Som forskar om fredsbyggande arbete
i postkonfliktländer och har skrivit en
avhandling om försoningsprocesser.

Vad betyder försoningsprocess?
Det finns många olika definitioner, men
man kan säga att det handlar om att
hantera det våldsamma förflutna för att
kunna leva i samexistens i nuet. Det
är en framåtrörelse mot en gemensam
framtid och innefattar bland annat
övergångsrättvisa, olika projekt för att
bygga tillit, och resursomfördelning.

Finns det exempel på en
försoningsprocess som fungerat?
Vi kan titta på vårt eget samhälle och
Europa efter andra världskriget. Vi har haft
fred i många decennier nu. Tyskland har
aktivt bearbetat och jobbat med dessa
frågor och det är intressant att se att
man har lyckats inkorporera det i dagens
samhälle.

Vad brukar egentligen hända när en
konflikt tagit slut?
Forskning visar att det är svårt att dra
en gräns mellan krig och fred. Ofta finns
det kvar höga nivåer av våld mot vissa
grupper, till exempel kvinnor och barn,
trots att man säger att fred råder i landet.
Konflikter är en stor omvälvning i ett
samhälle och kan också bli ett tillfälle att
få till djupare förändringar som kan skapa
en hållbar fred.

enligt leif stenberg

1. krampaktigheten
som präglat fn:s
handlande
De hade kunnat göra så
mycket mer. Och finns
det anledningar till att
man inte kan göra vissa
saker vill man ju bara
säga: »Men lös dem då!«.

2. stater behandlar andra
stater som om de är likadana

3. Missbedömning av
syriens karaktär

Al-Assad hanteras som vilken
statsledare som helst, men han är
inte det. Han är inte folkvald och hans
främsta intresse är att upprätthålla sin
egen makt. Man skulle från början ha
satt press på regimen att förhandla
med oppositionen och krävt att få
komma in i områden och ge hjälp till
människor mycket tidigare.

I början handlade
diskussionen om att Syrien
måste lösa konflikten
själv, men det var en
missbedömning att det
skulle fungera. Samtidigt
måste Syriens befolkning
vara engagerade i
konfliktens lösning.

Hur skapas då en hållbar fred?
På kort sikt: se till att de skyldiga
ställs inför rätta och att offren får
upprättelse i form av till exempel
sanningskommissioner och
kompensation. På lång sikt: adressera
de mer djupgående orsakerna till att
konflikten bröt ut. Forskning pekar på att
jämställdhet är en otroligt viktig faktor.
I länder med mer jämställdhet är det
troligare att freden består.
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Svensk handling för
kvinnor, fred och säkerhet
text yasemin celebi

I SKRIVANDE STUND TAR REGERINGEN
FRAM EN NY SVENSK HANDLINGSPLAN
FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET.
IKFF ÄR EN AV DE ORGANISATIONER
SOM DELTAGIT I ARBETET MED ATT
UTFORMA PLANEN OCH HÖGST
UPP PÅ IKFF:S ÖNSKELISTA STÅR
KONFLIKTFÖREBYGGANDE ARBETE
OCH MER FOKUS PÅ ATT INKLUDERA
KVINNOR I FREDSPROCESSER.

Bakgrund: Grejen med kvinnor,
fred och säkerhet

Resolution 1325 antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 med det övergripande syftet
att öka kvinnors makt i fredsprocesser och
stärka kvinnors säkerhet. Resolutionen har
sedan följts av ytterligare sju resolutioner
som tillsammans bildar FN:s agenda för
kvinnor, fred och säkerhet. För att allting
inte ska sluta med enbart ett långt stycke
text har FN:s medlemsländer fått i uppgift
att ta fram nationella handlingsplaner för
hur de ska realisera agendans innehåll.
Huvudpunkter i resolution 1325:
>> Öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande
arbete
>> Öka kvinnors deltagande i alla delar av
fredsprocesser samt i övergångs- och
återuppbyggnadsprocesser från konflikt till fred
>> Att skydda kvinnor och flickor före, under och
efter väpnad konflikt från genusbaserat våld
>> Att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i fredsoch säkerhetsfrämjande insatser

En ny handlingsplan tas fram
i Sverige

Sverige var ett av de första länderna som
antog en nationell handlingsplan. Den togs
fram 2006 och uppdaterades 2009 till en
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version som fortsatt gäller idag. Den nuvarande handlingsplanen är dock otydlig
och saknar konkreta riktlinjer för vad som
ska göras, vem som ska göra vad och hur
uppföljning och ansvarsutkrävandet ska
ske. Till följd av detta inleddes under den
förra regeringen en process för att ta fram
en ny handlingsplan. Efter regeringsskiftet
har arbetet fortsatt och blivit en del av den
feministiska utrikespolitiken.
– IKFF har i flera år arbetat för att
Sverige ska anta en ny handlingsplan för
agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Vi
har lyft fram att den nya handlingsplanen
behöver bli mer konkret än vad den är
idag och vi vill ha flera mål kring till
exempel förebyggande, nedrustning och
diplomati. Vi har också drivit på för att
det politiska och diplomatiska arbetet ska
inkluderas bättre i en ny handlingsplan,
säger Sofia Tuvestad, politisk handläggare
på IKFF.
I Sverige är det regeringen som har ansvaret för att skriva handlingsplanen. Men
som med många politiska processer spelar
civilsamhället en viktig roll i att verka för
att konkreta steg ska tas och för att ord ska
förverkligas. Förutom myndigheter och
forskare är det ofta även civilsamhälles
organisationer som sitter inne på den
expertis som behövs. Ett bredare deltagande i processen är därmed centralt för
att skapa förutsättningar och beslut som
faktiskt bidrar till fred och säkerhet.
IKFF:s roll i framtagandet

Under processen för framtagandet, som
alltså sker inom regeringskansliet, har
konsultationer hållits med myndigheter,
organisationer, forskningsinstitutioner
och politiker. IKFF fick under den förra

»Sverige var ett av
de första länder som
antog en nationell
handlingsplan.«
regeringen stöd från Utrikesdepartementet
för att leda konsultationsprocessen och
sammanställa deltagarnas rekommendationer i en rapport som fungerar som
underlag nu när den nya handlingsplanen
skrivs. IKFF har också suttit med i UD:s
referensgrupp för den nya handlingsplanen.
Förhoppningar om en ny väg
mot freden

Under våren 2016 väntas Sveriges regering
lansera den nya handlingsplanen. Det slutgiltiga resultatet återstår därför att se.
– IKFF har goda förhoppningar om
att den nya handlingsplanen kommer att
innebära ett rejält steg framåt för Sveriges
arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Vi
tror att det konfliktförebyggande arbetet
blir mer centralt och att exempelvis frågor
om nedrustning kan komma in. Men just
nu är inget klart, så vi får vänta och se –
och såklart rapportera om resultatet till
alla medlemmar när handlingsplanen är
på plats, säger Sofia Tuvestad. —

tema att förebygga konflikter

Så bör den nya
handlingsplanen genomföras:
Tydligt syfte och
bättre rapportering
Alla berörda svenska myndigheter måste
integrera arbetet med agendan för kvinnor,
fred och säkerhet i sin verksamhet. Ett
problem med den nuvarande handlingsplanen
är att det har varit otydligt hur det ska göras
och vem som har ansvar för vad. Den återrapportering som trots allt har gjorts har inte
varit tillräcklig för att direkt kunna utvärdera
Sveriges sammanlagda arbete.
IKFF med flera har därför lagt fram
rekommendationer om att tydliggöra målen
i handlingsplanen samt att rapportering om
hur myndigheterna realiserat den ska bli
en del av deras verksamhetsrapportering.
På så sätt blir det även lättare för det civila
samhället och andra aktörer att granska
genomförandet och utkräva ansvar.
Sist men inte minst behöver alla
myndigheter kunskap kring hur agendan
för kvinnor, fred och säkerhet ska
implementeras. Mera utbildning, alltså!
Öka kvinnors makt i
fredsprocesser
Att kvinnor ska inkluderas och vara delaktiga
i fredsförhandlingar och säkerhetspolitik kan
tyckas självklart, men det är tyvärr sällan
verklighet, trots att resolution 1325 nu har
funnits i över 15 år. Därför är det viktigt att
Sverige aktivt fortsätter stödja kvinnorättsoch fredsorganisationers arbete för att öka
kvinnors deltagande på den politiska arenan i
konflikt- och postkonfliktländer.
Eftersom internationella organ som
till exempel FN och EU kan ha stort
inflytande över vilka som får en plats runt
ett förhandlingsbord måste Sverige vara en
drivande aktör för jämställdhet även där. Det
gäller även att se till att jämställdhetsexperter
finns på plats vid förhandlingar för att
granska beslut och att kränkningar av
kvinnors rättigheter under en konflikt ska
lyftas i samtalen. Ett fredsavtal är den
murade grunden för hur ett samhälle bygger
sin fred – är grunden sned, blir huset också
snett. Därför är det av största vikt att kvinnor
deltar redan från början och att kvinnors
rättigheter skrivs in i avtalet.

ETT POSITIVT
EXEMPEL:
COLOMBIA

Föra dialog med lokala
organisationer
Svensk personal utanför Sverige, på exempelvis ambassader, bör föra en aktiv dialog
med lokala civilsamhällesorganisationer,
framför allt kvinnorättsorganisationer. På så
vis kan Sverige till exempel inhämta information om hur kvinnors rättigheter kränks.
Genom sådan dialog kan svenska
aktörer också få information från det lokala
civilsamhället om till exempel risk för ökade
spänningar samt få fler perspektiv på hur
konflikter kan lösas och hur samhällen kan
återuppbyggas på ett inkluderande sätt.
Fokus på förebyggande arbete
Ett vanligt missförstånd när det kommer till
resolution 1325 är att den handlar om att
göra krig säkrare för kvinnor. Det är helt
fel. En viktig del i resolution 1325 är att
förebygga krig och uppnå hållbar fred genom
kvinnors ökade deltagande och jämställdhet. IKFF:s rekommendationsrapport inför
den nya handlingsplanen föreslår därför att
Sverige ska sätta ökat fokus på konfliktförebyggande arbete för att insatser ska
kunna sättas in i god tid när varningssignaler
rapporteras.
Ett jämställdhetsperspektiv
för konflikter
En annan viktig fråga är jämställdhets
perspektivet vid konfliktanalyser. Genom att
integrera ett jämställdhetsperspektiv blir det
lättare att förstå hur en viss konflikt påverkar
människor på olika sätt och då kan lösningarna bli mer inkluderande.
Ökade resurser till
kvinnorättsaktivister
En viktig del i att realisera kvinnors
deltagande och krav i fredsprocesser är att
stärka kvinnorätts- och fredsorganisationer.
Det görs delvis genom dialog, att makthavare
lyssnar, men centralt är också resurser. Brist
på resurser är ofta ett hinder för kvinnor som
vill mobilisera, delta och göra sina röster
hörda genom att vara på plats i exempelvis
FN för att påverka samtal och förhandlingar.
Det blir svårt att hinna engagera sig politiskt
i långdragna processer om man samtidigt
ska hinna försörja sig själv och sin familj på
annat håll.

Sveriges arbete i Colombia har
lyfts fram som ett positivt exempel
på hur agendan för kvinnor, fred
och säkerhet kan realiseras.
Genom Sida stödjer Sverige
UN Women (FN:s organ för
kvinnors rättigheter) i Colombia,
samt organisationer i det civila
samhället, bland andra IKFF
Colombia. Detta stöd har Sverige
kombinerat med att ambassaden i
Colombia och andra aktörer inom
UD har arbetat hårt för kvinnors
deltagande i fredsprocessen, som
de också har bevakat genom ett
jämställdhetsperspektiv under
fredsförhandlingarna och den
bredare fredsprocessen i landet.
Den här satsningen har bidragit
till att kvinnorättsaktivister i
Colombia på ett strategiskt
och kraftfullare sätt har kunnat
organisera sig och ställa krav på
fredsförhandlingarna som nu pågår
på Kuba. Från att ingen kvinnlig
representant tidigare ingick i
den colombianska regeringens
delegation vid fredsförhandlingarna
sitter nu två kvinnor i delegationen
på fem personer. Konfliktrelaterat
sexuellt våld och landrättigheter
är exempel på frågor som
kvinnorrättsorganisationer har drivit
hårt för att få upp på agendan i
förhandlingarna, vilket har lyckats.
Avtalet är ännu inte påskrivet
men förhoppningsvis får vi snart
se Colombia gå in i en ny fas
med att återuppbygga landet på
ett demokratiskt och rättvist sätt
och att ansvariga från alla sidor i
konflikten ställs till svars.
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aktuellt lokala kretsar

VÄXJÖ NATO &
VÄRDLANDSAVTALET
19 april 18:00. IOGT-huset,Vattentorget.

Öppet medlemsmöte om Nato och
värdlandsavtalet.

GÖTEBORG KRIG & FLYKT
20 april och 3 maj 18:00-20:30.
IKFF:s lokal i Viktoriahuset, Linnégatan 21.

Under våren anordnar kretsen i
Göteborg en studiecirkel på temat krig
och flyktingar. Den 20 april diskuteras
Aaron Lunds bok »Syrien brinner«. Den
3 maj diskuteras hur vi kan engagera
oss. Anmälan till: goteborg@ikff.se

MOTALA KVINNOR, FRED
& SYRIEN
20 april 18:30. Motala bibliotek.

Finns det en väg framåt i Syrien?
Kan fred uppnås? Föreläsning på
Motala bibliotek. Kretsen deltar även i
Kulturnatten den 28 maj.

demonstration.

På internationella kvinnodagen den 8 mars deltog kretsen i Malmö/Lund i en
demonstration. Temat var mänsklig säkerhet och välfärd. Förutom demonstrationen deltog kretsen
med bokbord på Ungdomens hus i Malmö, där även ordförande Lina Hjärtström höll tal.
f o t o i k f f m a l m ö /l u n d

MALMÖ/LUND FREDSFIKA
Varannan tisdag 18:00-21:00. Alla välkomna.

Under våren anordnas Fredsfika för att diskutera frågor om fred och säkerhet.
Träffarna alternerar mellan Malmö och Lund. Läs mer på IKFF:s hemsida. Kretsen
deltar även i Malmös Feministiska Festival den 10-12 juni.

JÖNKÖPING
FRED & FRIHET
INTERNATIONELLT
19 april och 10 maj 19:00.
Jönköpings Folkhögskola, Gjuterigatan 7.

Den 19 april: ordförande Gunnel Hall om
sitt besök på Kuba och IKFF:s kansli om
IKFF Nigerias arbete.
Den 10 maj: Marianne Claesson om sin
tid som följeslagare i Palestina/Israel.

UMEÅ MEDLEMSMÖTE
OCH UTFLYKT
7 april 13:00. Skogsbrynet 3, Klubblokalen.

Alla är välkomna. Kretsen anordnar
även en vårutfärd med lunch den 2 juni.
Anmälan krävs, kontakta kansliet för
mer information.

jag vill bli medlem
££ Betala via inbetalningskort 180 kr/år
££ Betala via autogiro 15 kr/månaden
££ Betala via autogiro 180 kr/år

STOCKHOLM NATO &
VÄRDLANDSAVTAL

mina uppgifter
Namn
Gatuadress
Postnummer, ort
Epost
Telefon

jag vill samtidigt bli medlem
i en lokalkrets
££ Malmö/Lund
££ Göteborg
££ Motala
££ Jönköping

££ Växjö
££ Stockholm
££ Uppsala
££ Umeå

INTERNATIONELLA
KVINNOFÖRBUNDET
FÖR FRED OCH FRIHET

Studiecirkel under våren om
Nato. Natoutredningen läses och
värdlandsavtalet diskuteras.
Se hemsidan för mer information.

UPPSALA
DISKUSSIONSKVÄLL

SVARSPOST

14 april 18:00-20:00. Sensus.

20639412

Diskussionskväll om »Manifest för
fred«. Kontakt: uppsala@ikff.se

110 19 STOCKHOLM

Mer om lokala evenemang på www.ikff.se
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Att förebygga
konflikter
Varför är det absolut viktigaste
arbetet inte en prioriterad fråga?

Folkmordet i Rwanda. Kriget i Bosnien-Herzegovina. Framväxten
av IS. Katastrofen i Syrien. Exemplen finns både i historien och i
den dagliga nyhetsrapporteringen. Bomberna som faller i fredens
namn. Intresset att försöka lösa konflikter som väcks till liv först
när allt annat än militära insatser tycks uteslutet. FN:s före detta
generalsekreterare Kofi Annan har kallat militär intervention för
det dyraste och farligaste sättet att försöka lösa en konflikt på. Men
trots FN:s insikter och fredsrörelsens försök att visa på alternativ
har konfliktförebyggande arbete ständigt mötts med både ointresse
och misstro. Vad kan det bero på?

BLI MEDLEM & PRENUMERERA
Som medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet får du tidningen »Fred & frihet« hem i brevlådan
3 ggr/år. Fyll i och posta talongen på sid. 12 eller besök
vår hemsida www.ikff.se för att bli medlem redan idag.

