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Läget i Ukraina fortsätter att vara kritiskt och utvecklingen under krigets första månad ger få 
anledningar att hoppas på en snabb lösning. Det osäkra händelseförloppet och behovet av att 
agera snabbt får inte innebära att Sverige bortser från principerna och målen i den feministiska 
utrikespolitiken och FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet.  

Sverige behöver handla proaktivt, genomtänkt och långsiktigt redan nu för att skapa 
förutsättningar för en hållbar, fredlig och jämställd utveckling i Ukraina, och i Ryssland.  

Fred, i betydelsen en hållbar fred med säkerhet och frihet från våld för civilbefolkningen, måste 
vara den högsta prioriteten. För att skapa hållbar fred behöver förutsättningarna på plats i Ukraina 
och i Ryssland göras annorlunda än dem som möjliggjorde kriget. Genom den feministiska 
utrikespolitiken har Sverige en möjlighet att vara en röst för fred i Ukraina. 

Fredsarbete liksom feministiskt arbete görs svårare under pågående krig. Det betyder inte att det 
är omöjligt. Det finns ingen punkt i en väpnad konflikts eskalering bortom vilken åtgärder för fredlig 
och hållbar konfliktlösning är omöjliga eller onödiga. Det är alltid av yttersta vikt att driva en politik 
som möjliggör och underlättar för fredliga lösningar.  

Det omfattar att skapa förutsättningar för representativa fredsförhandlingar med möjlighet till bred 
förankring i både rysk och ukrainsk befolkning, att verka för försoningsprocesser tillsammans 
med aktörer som redan arbetar mot krigets uppdelning av befolkningen i ”sidor” och en effektiv 
demobilisering och nedrustning för att förhindra fortsatt våld och återgång i väpnad konflikt. 

Våra rekommendationer för en effektiv och proaktiv feministisk utrikespolitik för fred i Ukraina 
är uppdelade i fyra sektioner: 

1. Skapa förutsättningar för en inkluderande fredsprocess och fredlig konfliktlösning 

2. Skapa förutsättningar för fredsbyggande 

3. Skapa förutsättningar för hållbar fred i östra Europa och globalt 

4. Bemöt omedelbara skyddsbehov långsiktigt. 
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1. Skapa förutsättningar för en inkluderande fredsprocess och fredlig konfliktlösning 

Förespråka och bidra aktivt till en inkluderande fredsprocess med deltagande av kvinnor och 
breda nätverk och grupper inom civilsamhället, i enlighet med FN:s agenda för kvinnor, fred och 
säkerhet. Kvinnor och andra marginaliserade grupper trängs undan från beslutsfattande och 
inflytande under väpnade konflikter, när mer makt koncentreras till mansdominerade institutioner 
som militären. Med högre grad av beväpning och våld i samhället är den utvecklingen svår att 
vända. Forskning visar att freden blir mer hållbar när kvinnor är aktiva deltagare i 
fredsförhandlingar. Kvinnors deltagande är en förutsättning för konflikt-förebyggande och för 
effektivt skydd av kvinnors rättigheter under och efter väpnad konflikt. 

 

1.1 Kartlägg aktörer med potential att ingå i kommande fredsprocesser och tillhandahåll stöd 
och kapacitetsutveckling utifrån deras behov, 

1.2 Samla stöd inom OSSE, EU, FN och i andra grupperingar för en inkluderande 
fredsprocess och förbered för att ställa krav på samtliga parter om representativa och 
öppna fredsförhandlingar, 

1.3 Använd de svenska och nordiska medlingsnätverken för kvinnor och deras kontakter för 
att identifiera möjligheter för diplomati och medling, på högnivå och med civilsamhället, 

1.4 Undersök omgående möjligheten att påbörja försoningsprocesser, separat eller inom 
ramen för fredsbyggande eller konfliktlösningsåtgärder, både mellan befolkningarna i 
Ukraina och Ryssland och inom respektive land, 

1.5 Utgå ifrån kvinno- och fredsrörelser i Ukraina och Ryssland för att identifiera möjligheter 
till lokalt fredsbyggande och försoningsarbete mellan och inom länderna. Dessa rörelser 
har redan erfarenheter och upparbetade kontaktnät som går över konfliktlinjerna,  

1.6 Bjud in till, eller erbjud stöd till, utbyten mellan kvinnor i civilsamhället i/från Ukraina, 
Ryssland och andra länder som gått igenom väpnad konflikt, exempelvis Afghanistan, 
Bosnien, Colombia och Syrien för erfarenhets- och kunskapsutbyte och 
rekommendationer inför en fredsprocess, inklusive centrala lärdomar kring brister i 
tidigare fredsprocesser, fredsavtal, fredsbevarande insatser och/eller fredsbyggande 
insatser utifrån FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, 

1.7 Säkerställ att alla samarbeten med civilsamhällesaktörer på plats i eller omkring Ukraina 
och Ryssland, eller från andra konflikt- eller post-konfliktländer, är långsiktiga och hållbara 
för alla parter, allra minst genom: 

• att erbjuda tillgång till traumabehandling och annat stöd,  

• goda strukturer för informationsdelning inom Sverige, EU, OSSE och andra nätverk 
för att minska kontaktförfrågningar och belastningar på aktörer på plats i eller 
omkring Ukraina och Ryssland;  

• att tillhandahålla IT-lösningar för säker kommunikation;  

• att säkra långsiktiga och tillräckliga resurser för kvinnors mobilisering och 
deltagande i medlings-, freds- och försoningsprocesser; 
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• att vara lyhörda och flexibla inför deras behov, inklusive inför deras behov av 
resurser och vad dessa behöver kunna användas till; 

• praktiskt och konkret stöd vid visumprocesser och liknande som krävs för att 
möjliggöra deltagande. 

 

2. Skapa förutsättningar för fredsbyggande 

Krigföring (väpnat våld) och fredsbyggande (skapandet av jämlika samhällen fria från våld) är 
ömsesidigt uteslutande, men de kan pågå samtidigt. Ett starkt fredsbyggande arbete redan innan 
ett eldupphör eller ett fredsavtal är på plats ger bättre förutsättningar för en hållbar fred när kriget 
tar slut. För att snabbt kunna agera på möjligheten som ett fredsavtal innebär behöver beredskap 
finnas på plats att omedelbart minska riskerna för kriget att bryta ut igen, genom insamling av 
vapen och nedmonterande av krigs- och krisorganisationer som byggts upp under kriget till 
förmån för uppbyggandet av civila institutioner. 

Under pågående krig behöver många aktörer ställa om från rättighetsbaserat arbete till humanitärt 
arbete. Det humanitära arbetet är nödvändigt på kort sikt men får inte riskera att ta över från det 
långsiktiga rättighetsbaserade arbetet. Kunskap och organisationer för politisk och samhällelig 
förändring behöver bevaras och stärkas för att möjliggöra en fredlig och demokratisk utveckling i 
Ukraina, liksom i Ryssland. Biståndet behöver öka och får inte avledas till kortsiktiga humanitära 
insatser eller flyktingmottagande. Förebyggande är 16 gånger billigare än kostnaderna som krig 
orsakar och bistånd är därmed mycket resurseffektivt. 

 

2.1 Skapa beredskap för att skyndsamt påbörja en effektiv demobiliserings-, nedrustnings-, 
reintegreringsprocess (DDR) med ett integrerat genusperspektiv, inklusive att: 

2.1.1 Följa upp och utvärdera det svenska militära stödet till Ukraina: 

• Utred var de vapen (pansarskott) som Sverige skickat till Ukraina finns, hur många 
som har avfyrats respektive fortfarande är laddade och vilka mål de har använts mot, 
samt noggrann avvikelserapportering för pansarskott som inte kan lokaliseras eller 
vars mål vid avfyrandet inte kan fastställas. Särskild tonvikt bör ligga på om 
svenskdonerade vapen har använts i samband med brott mot folkrätten eller om det 
finns misstanke om att de har använts i strid med FN:s vapenhandelsavtals artikel 7(4) 
om genusbaserat våld; 

• Samma utredning bör göras för alla eventuella senare överföringar av krigsmateriel för 
strid och övrig krigsmateriel; 

• Resultaten av utvärderingen bör presenteras i sin helhet för hela riksdagen, 
tillsammans med underlaget för de riskbedömningar som gjorts av Inspektionen för 
Strategiska Produkter inför utförseltillståndet av pansarskott till Ukraina, 

 

2.1.2 Skapa beredskap för att omedelbart när den väpnade konflikten avslutas, eller när den 
avslutas i ett avgränsat geografiskt område, bistå en effektiv och inkluderande 
demobiliseringsprocess och insamling av utdelade vapen, 

2.1.3 Samarbeta med civilsamhällesorganisationer och personer från freds- och 
kvinnorörelser i Ukraina, på plats och i exil, för att skapa förankring och förtroende för 
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demobiliseringsprocessen och skapa strukturer för effektiv insamling av i första hand 
små och lätta vapen, i andra hand allt annat krigsmateriel, utifrån risken som 
spridningen av små och lätta vapen utgör för kvinnors, aktivisters och hela 
civilbefolkningens säkerhet och politiska deltagande, 

2.1.4 Samarbeta med civilsamhällesorganisationer och freds- och kvinnorörelser i andra 
post-konfliktsituationer för att säkerställa att ett genusperspektiv är integrerat i hela 
DDR-processen, exempelvis från Colombia, Afghanistan, Bosnien-Hercegovina och 
Syrien, 

2.1.5 Använd de svenska och nordiska medlingsnätverken för kvinnor för att identifiera 
relevanta aktörer att involvera i utformande och implementering av en DDR-process, 

2.2 Stöd mandat inom OSSE, FN:s råd för de mänskliga rättigheterna och andra relevanta 
institutioner för informationsinsamling och bevakning av situationen i Ukraina, inklusive 
rapportering av möjliga brott mot IHL, Romstadgan, eller andra allvarliga överträdelser 
eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Verka för att mandaten ska ha ett tydligt 
genusperspektiv och i uppdrag att särskilt bevaka och rapportera om brott mot kvinnors 
rättigheter, 

2.3 Skapa beredskap för stöd till övergångsrättviseprocesser och att utformningen av 
potentiella särskilda institutioner och mandat för övergångsrättvisa har ett tydligt 
genusperspektiv och är utformade för att möjliggöra försoning och fredsbyggande, 

2.4 Skapa beredskap för att arbeta med transformativa rättviseprocesser i samband med 
försoningsprocesser, utifrån punkterna 1.6 och 1.7 ovan, 

2.5 Öka omedelbart och långsiktigt stödet till det ukrainska civilsamhället som arbetar med 
kvinnors rättigheter, fred, mänskliga rättigheter, HBTQI+personers rättigheter, demokrati, 
fristående journalism och humanitärt arbete, med särskilt fokus på att möjliggöra för 
civilsamhället att fortsätta arbeta rättighetsbaserat både under och efter kriget, 

2.6 Öka omedelbart och långsiktigt stödet till det ryska civilsamhället som arbetar med 
kvinnors rättigheter, fred, mänskliga rättigheter, HBTQI+personers rättigheter, demokrati 
och fristående journalism för att möjliggöra fortsatt verksamhet i landet, 

2.7 Öka stödet till civilsamhället i Polen, Ungern och andra länder med gräns till Ukraina där 
många organisationer nu utför humanitärt arbete, inte minst kvinnorättsorganisationer, ska 
kunna fortsätta verka för kvinnors rättigheter i sina egna länder, 

2.8 Stöd kvinnorättsorganisationer, polis och rättsväsende för att möjliggöra anmälningar och 
utredningar av genusbaserat våld och motverka straffrihet även under väpnad konflikt. Se 
över möjligheten att stötta skyddade boenden i områden i Ukraina där de fortfarande kan 
verka, samt i grannländerna dit människor flyr. 
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3. Skapa förutsättningar för hållbar fred i östra Europa och globalt 

Krig händer inte, krig skapas genom agerandet hos människor och stater. Sverige behöver stå 
upp för freden, utifrån sin historia, den feministiska utrikespolitiken likväl som utifrån ett 
säkerhetspolitiskt intresse av att konflikten i Ukraina inte ska eskalera eller sprida sig. I Sverige 
representerar just nu inget riksdagsparti de 77 procent av kvinnorna och 47 procent av männen 
som inte anser att Sverige bör skicka vapen till Ukraina.  

Sverige behöver hålla fast i principerna om fredlig konfliktlösning, multilateralism och samarbete 
och för internationella normer och folkrätt. Det är särskilt viktigt nu att inte frångå dem till förmån 
för kortsiktigt nationellt eller regionalt agerande. 

 

3.1 Signalera en vilja till regional de-eskalering genom att pausa pågående och planerade 
militärövningar i Sverige med omedelbar verkan, 

3.2 Överför inte ytterligare krigsmateriel för strid till Ukraina, 

3.3 Samla stater, exempelvis inom Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning, och uttala 
stöd för principen inom FN:s kärnvapenkonvention, som 86 stater redan ställt sig bakom, 
att hot om kärnvapenanvändning aldrig är acceptabelt, 

3.4 Samla stater, exempelvis inom Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning, till att 
tydligt markera mot alla signaler om att Belarus skulle ta emot kärnvapen, och att markera 
vikten av att upprätthålla principen om icke-spridning av kärnvapen för alla statsparter till 
NPT, 

3.5 Lyft de humanitära och miljömässiga konsekvenserna av kärnvapen genom att förbereda 
för Sveriges deltagande som observatör vid första statspartsmötet för FN:s 
kärnvapenkonvention, och inled konstruktiva samtal med statsparter och andra 
observatörsstater kring hur Sverige kan bidra till arbetet med konventionens Article 6: 
Victim assistance and environmental remediation och Article 7: International cooperation 
and assistance, särskilt paragraf 3,   

3.6 Samarbeta med andra stater och civilsamhällesaktörer för att upprätthålla respekten för 
internationell rätt och multilateralism; inled konstruktiva samarbeten inom internationella 
fora för att hitta framkomliga vägar där Ryssland just nu försvårar eller blockerar arbetet, 
främst inom FN:s generalförsamling där den tar över frågor om internationell fred och 
säkerhet från säkerhetsrådet, och inom Konventionen om vissa konventionella vapen 
(CCW) och arbetet för ett förbud mot autonoma vapensystem (LAWS), 

3.7 Stå upp för den feministiska utrikespolitiken och för jämställdhet internationellt och värna 
ett språkbruk i internationella forum som inkluderar genus och en genusanalys istället för 
att endast benämna män, kvinnor, pojkar och flickor, 

3.8 Minska risken för eskalering av konflikten genom att hålla fast vid principen om Sveriges 
militära alliansfrihet, 

3.9 Avsluta köp av kärnbränsle från Rosatom och andra aktörer med kopplingar till ryska 
kärnvapen, och agera för att andra EU- och EES-länder gör detsamma, 

3.10 Integrera ett konfliktperspektiv i arbetet med miljö och klimat, med särskild tonvikt på 
UNFCCC och Parisavtalet. Säkerställ att klimat- och miljöarbete sker med hänsyn till vad 
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klimatförändringar och miljöförstöring, liksom energiförsörjningspolitik och beroenden av 
fossila bränslen och kärnbränslen, innebär för ökade risker för utbrott eller förvärrande av 
väpnade konflikter. 

 

4. Bemöt omedelbara skyddsbehov långsiktigt 

En feministisk utrikespolitik behöver ta ett brett grepp om situationen och fokusera på långsiktigt 
stöd och skydd för civilbefolkningen. En intersektionell genusanalys behöver genomsyra alla 
insatser. Retorik och praktik behöver göra tydlig åtskillnad mellan kvinnor (vuxna människor med 
eller utan medföljande familj) och barn (omyndiga personer). Mäns skyddsbehov behöver mötas 
utifrån deras särskilda utsatthet som förmodade kombattanter. 

 

4.1 Evakuera och bistå evakueringsinsatser för kvinnorättsaktivister och fredsaktivister som 
vill sätta sig i säkerhet,  

4.2 Bevaka, utifrån ett genusperspektiv, hur sanktioner och stängda luftrum för ryska flygplan 
påverkar möjligheten för ryska oppositionella att lämna landet och hur Sverige självt eller i 
samarbete med andra kan erbjuda utsatta ryska aktörer stöd och skydd under tiden 
sanktioner och andra åtgärder är i kraft, 

4.3 Fördöm beslutet från ukrainska myndigheter att män mellan 18-60 år utifrån sin 
könstillhörighet förbjuds lämna Ukraina och förvägras möjligheten att söka skydd, och att 
detta på plats på marken riskerar att göra åtskillnaden mellan civila och kombattanter 
mindre tydlig och försvåra efterlevnaden av internationell humanitär rätt, 

4.4 Samordna möjligheter till säkra resvägar för flyktingar från Ukraina inom EU/Schengen 
och att ett tydligt genusperspektiv är integrerat i arbetet med att upptäcka och förebygga 
trafficking och genusbaserat våld, inklusive sexuellt våld, 

4.5 Arbeta inom EU, OSSE och FN och mellan nationella migrationsmyndigheter med att 
säkerställa ett jämlikt och icke-diskriminerande flyktingmottagande inom hela EU, inklusive 
i Polen och Ungern och vid gränspassager längs hela Ukrainas gräns. Det gäller särskilt 
för att säkra ett rättssäkert mottagande för HBTQI+personer, romer och personer som 
riskerar diskriminering utifrån hudfärg, 

4.6 Säkerställ möjligheter för personer som faller utanför rekvisiten i EU:s massflyktsdirektiv 
att söka och beredas skydd inom EU och Schengen, med särskild tonvikt på grupper som 
riskerar dubbel utsatthet, som de som saknar medborgarskap eller skyddsstatus i Ukraina 
och de som lämnade Ukraina före den 24 februari 2022 på grund av den eskalerande 
situationen, 

4.7 Samordna inom EU för att personer från Ukraina respektive Ryssland som söker asyl och 
vid ett återvändande riskerar militärtjänstgöring bör erbjudas skydd som flyktingar utifrån 
ett personligt skyddsbehov, istället för som alternativt skyddsbehövande utifrån den 
allmänna situationen i Ukraina. 

 


