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Sammanfattning 

Säkerhetsrådet resolution 1325 (2000) behandlar kvinnor, fred och säkerhet. Flertalet länder 

har efter att resolutionen antagits skrivit egna handlingsplaner för resolutionen.  Två av dessa 

länder är Sverige och Danmark. Det är också ett av de dokument som den svenska och 

danska försvarsmakten har att förhålla sig till vid internationellt arbete som rör kvinnor, fred 

och säkerhet. Inom ramen för Nordiskt försvarssamarbete kan länderna komma att arbeta 

tillsammans i internationella insatser. 

 

I denna uppsats görs en komparativ analys av Sverige och Danmarks handlingsplaner för 

säkerhetsrådets resolution 1325. Jämförelsen görs utifrån de paragrafer i resolutionen som rör 

medlemsländernas handlande. Syftet med uppsatsen är att jämföra två av länderna som ingår 

i Nordiskt försvarssamarbetets handlingsplaner, med resolution 1325 som modell. 

Detta görs genom att titta på likheter och skillnader i handlingsplanerna och om dessa kan 

vara något hinder för länderna att samarbete kring resolutionen vid eventuella gemensamma 

insatser.  

I uppsatsen kommer en kvalitativ textanalys att genomföras med paragrafer från resolution 

1325 som modell vid jämförelsen.  

 

Uppsatsen behandlar även hur handlingsplanerna blivit till och förklaras genom John W. 

Kingdons teori multiple streams model för att förstå hur en policy och i detta fall en 

handlingsplan blir till. 

 

Nyckelord: Resolution 1325, folkrätt, Sveriges handlingsplan för resolution 1325, 

Danmarks handlingsplan för resolution 1325 
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Abstract 

 

With Security Council Resolution 1325 (2000) as the starting point 
-A comparative study of two action plans 

 

Security Council resolution 1325 (2000) is about women, peace and security. Since the 

resolution was adopted several countries has made their own National Action Plan for 

implementation of the resolution. 

Sweden and Denmark are two of these countries. Resolution 1325 is one of the documents 

that each countries armed force has to relate to in international work.  

These countries can get to work together in international operations within the framework of 

the Nordic Defense Cooperation, NORDEFCO. 

This study is done by looking at similarities and differences in the action plans and whether 

they can be an obstacle for the countries to cooperate in an international operation. 

 

In this paper a comparative analysis of Sweden and Denmark's plans for the Security Council 

resolution 1325 will be done. The comparison is made based on the clauses of the resolution 

relating to the member states actions.  

In this paper, a qualitative text analysis to be carried out with sections of Resolution 1325 as 

a model for the comparison. 

 

Keywords: Resolution 1325, International law, Sweden’s National Action Plan on 

resolution 1325, Denmark’s National Action Plan on resolution 1325. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Säkerhetsrådets resolution 1325 antogs år 2000 för att stärka kvinnors roll i kris- och 

konfliktsituationer. Genom resolutionen fastslår FN att kvinnor och män påverkas på olika 

sätt av krig och konflikter vilket kräver ett vidgat sätt att arbeta vid fredsfrämjande insatser.
1
 

 Sverige var ett av de första länderna som antog en nationell handlingsplan för att genomföra 

säkerhetsrådets resolution 1325 – Kvinnor, fred och säkerhet.
2
 För den svenska regeringen är 

det en högt prioriterad fråga på området internationell konflikthantering.
3
 

Nu har fler länder i FN antagit egna handlingsplaner. Fyra av dessa är de nordiska länderna 

Norge, Danmark, Island och Finland.
4
  

Den svenska försvarsmakten samarbetar med dessa länder inom ramen för Nordiskt 

försvarssamarbete.
5
 

 

Den 5 september 2009 skrevs ett nytt avtal på gällande det nodiska försvarssamarbetet som 

innebar ett än mer fördjupat samarbete. Detta avtal heter NORDEFCO, Nordic Defence 

Cooperation, och innebär att alla nuvarande och framtida samarbeten inordnades under en 

enhetlig besluts- och ledningsstruktur.
6
 

Det nya avtalet skall ge goda förutsättningar för att effektivisera arbetet och stärka samverkan 

mellan länderna. 

 

Målet med det nordiska samarbetet är att stärka ländernas nationella försvar, 

undersöka områden för samverkan och befrämja effektiva och gemensamma 

lösningar. En annan viktig del är att utveckla samarbetet inom ramen för 

internationell krishantering, försvarsrelaterad säkerhetssektorreform och att 

stödja internationell fred och säkerhet. Kärnan i försvarssamarbetet är en 

gemensam, helhetsinriktad och långsiktig inriktning i försvarsfrågor.
7
 

 

Antalet multilaterala fredsfrämjande insatser har ökat i omfång och i antal sedan slutet av det 

kalla kriget. För att uppnå framgång i dessa insatser är det viktigt att involverade aktörer 

samverkar och samordnar sina verksamheter.
8
 Vid samarbete är det viktigt att kunna 

samverka kring samma dokument. Med detta som bakgrund skall därför Sveriges 

handlingsplan jämföras med Danmarks handlingsplan.  

                                                 
1
 Regeringskansliet. 2004. Kvinnor i konfliktområden 

2
 Svenska regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 

(2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 2009 
3
 Regeringskansliet. 2009. Bakgrundsporomoria: Nationell handlingsplan för 1325 (kvinnor fred och säkerhet) 

4
 Svenska regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 

(2000) om kvinnor, fred och säkerhet, s.5 
5
 För förklaring se bilaga 1 

6
Regeringskansliet. 2009. Nytt avtal tecknat om fördjupat Nordiskt försvarssamarbete 

7
 Regeringskansliet. 2009. Nytt avtal tecknat om fördjupat Nordiskt försvarssamarbete 

8
 Sophia Ivarsson, Att samverka kring 1325: Samverkansmöjligheter mellan civila och militära aktörer i 

internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325, Vällingby, 2007, s.9 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Genomförandet av resolution 1325 går oerhört långsamt och endast ett fåtal länder har antagit 

nationella handlingsplaner för resolutionen. För att detta arbete ska fortsätta måste arbetet 

med resolutionen utvärderas och handlingsplanen som redskap för att detta ska ske bör också 

förbättras.
9
 

Regeringens handlingsplan är det ramverk som den svenska försvarsmakten har som grund 

för sitt arbete med resolution 1325. I ett eventuellt samarbete underlättar det om parterna har 

liknande utgångspunkt i form av ramverk att arbeta efter.  

Därför kommer denna uppsats att jämföra regeringens handlingsplan med ett annat lands 

handlingsplan och i detta fall kommer Danmarks handlingsplan att jämföras med Sveriges. 

Syftet med uppsatsen är att jämföra två av länderna som ingår i Nordiskt försvarssamarbetets 

handlingsplaner, med resolution 1325 som modell.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka likheter finns mellan handlingsplanerna och vilka skillnader går att finna? 

2. Är eventuella skillnader så pass stora att de kan utgöra ett hinder för samarbete vid 

internationell insats vad gäller kvinnor, fred och säkerhet? 

1.3 Avgränsningar  

Som tidigare nämnts kommer uppsatsen att avgränsas till att jämföra Sveriges handlingsplan 

för resolution 1325 med Danmarks. Anledningen till denna avgränsning är för att det är de två 

handlingsplaner som uppdaterades senast. Enligt den svenska regeringen har uppdateringarna 

gjorts bland annat för att lärdomar dragits från de tidigare handlingsplanen och på så sätt har 

det gått att finna var utmaningarna ligger och var särskilda insatser behövs.
10

 

Danmarks handlingsplan gäller 2008-2013 och Sveriges 2009-2012. Finlands handlingsplan 

gällde egentligen 2008-2011, Norges handlingsplan skrevs 2006 men har inget slutdatum och 

Islands skrevs 2008 och inte heller den har något slutdatum. Eftersom Island inte heller har 

något nationellt försvar
11

 är det inte aktuellt med ett samarbete i internationella insatser och 

detta är ytterligare en anledning till att den handlingsplanen inte valdes. 

Uppsatsen kommer endast att jämföra de senaste utgåvorna av ländernas handlingsplaner.  

Som verktyg för jämförelsen kommer resolution 1325 att användas. Paragrafer i den som rör 

åtgärder som FN:s generalsekreterare uppmanas att vida kommer inte att beröras då detta inte 

påverkar hur länderna bör handla. Därför kommer paragraf 2, 4, 16 och 17 i resolutionen inte 

att analyseras i uppsatsen.  

I paragraf två uppmanas FN:s generalsekreterare att genomföra sin strategiska handlingsplan 

vilket inte rör åtgärder för länderna. Under paragraf fyra uppmanas generalsekreteraren att 

sträva efter att utveckla kvinnors roll och bidrag till FN:s insatser särskilt som militära 

observatörer och civil polis. Detta är något som avhandlas i andra paragrafer och är då riktade 

direkt till medlemsstaterna. I paragraf 16 uppmanas generalsekreteraren att verkställa en 

undersökning av väpnade konflikters inverkan på kvinnor och flickor, kvinnors roll i 

fredsbyggandet och genusperspektiv på fredsprocesser. Inte heller detta rör medlemsländers 

                                                 

9
 Utrikesdepartementet. 2010. Jämställdhet mellan könen för en fredligare värld 

10
 Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 

om kvinnor, fred och säkerhet, 2009, s.10 
11

 Island, http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/island/f%C3%B6rsvar, (besökt 2012-05-08) 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/island/f%C3%B6rsvar
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handlande. Däremot uppmanas medlemsstaterna till liknande åtgärder men under andra 

paragrafer. Generalsekreteraren anmodas under paragraf 17 att i förekommande fall, i sin 

rapport till säkerhetsrådet inkludera uppgifter om arbetet med jämställdhetsintegrering i alla 

fredsbevarande insatser. Det är inget som är direkt riktat till medlemsstaterna och deras 

agerande. Inte heller paragraf 18 i resolutionen kommer att behandlas eftersom den handlar 

om säkerhetsrådets fortsatta arbete med frågan.
12

  

Under paragraf tre i resolutionen uppmanas generalsekreteraren att tillsätta fler kvinnor som 

särskilda ombud och utsända. Anledningen till att den paragrafen ändå analyseras i uppsatsen 

är för att länderna får i uppgift, under paragrafen, att anmäla kandidater för att 

generalsekreteraren ska kunna tillsätta fler kvinnor som särskilda ombud och utsända för att 

tjäna som medlare.
13

 Även paragraf sex i resolutionen finns med i jämförelsen trots att den 

riktar sig till generalsekreteraren i FN. I detta fall för att det i resolutionen står att 

medlemsländerna inbjuds att inkorporera aspekterna av utbildning om kvinnors skydd, 

rättigheter och särskilda behov i sin utbildning. I de paragrafer som inte tagits med är det 

endast generalsekreteraren som uppmanas att vidta åtgärder. 

1.4 Disposition  

Under uppsatsen empiridel kommer en sammanfattning av de olika handlingsplanerna och 

resolutionen 1325 att redovisas. 

Därefter redogörs det för hur en handlingsplan blir till genom John W. Kingdons Multiple 

Streams policy model. 

I analysen kommer paragrafer från FN:s resolution 1325 att avhandlas. Vissa paragrafer 

kommer att analyseras tillsammans. Detta för att de rör samma ämne och genom att analysera 

dem tillsammans minskar risken för upprepningar. Under analysen kommer varje paragraf i 

resolution 1325, som berör länderna, att avhandlas. Först kommer det som berör paragrafen i 

varje lands handlingsplan att återges och därefter kommer en jämförelse att ske. Under den 

delen kommer likheter och skillnader att framföras. 

Det som avhandlar paragraferna i ländernas handlingsplaner kommer att delas in i Nationell-, 

regional-, och internationellnivå. På regional nivå handlar det främst om arbete inom EU och 

på internationell nivå om arbetet inom FN. På den nationella nivån, i Sverige, involveras de 

departement och enheter inom Regeringskansliet som arbetar med freds- och 

säkerhetsfrämjande verksamhet, mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Även de 

myndigheter som utbildar och sänder ut personal till internationella insatser så som 

Försvarsmakten, Rikspolismyndigheten och Sida
14

 involveras. Lika så svenska 

utlandsmyndigheter i konflikt- och postkonfliktområden, det vill säga i områden under och 

efter konflikter.
15

 

Slutligen kommer en diskussion ske angående resultatet samt förslag på ytterligare forskning i 

ämnet. Diskussionen omfattar bland annat likheter och skillnader mellan handlingsplanerna 

och troliga anledningar till dessa. Det kommer även att ske en diskussion rörande om dessa 

skillnader tros vara ett hinder för ett eventuellt samarbete med handlingsplanerna som grund. 

Under slutsatser kommer resultatet av analysen att redovisas. 

                                                 
12

 Säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 
13

 För förklaring se bilaga 1 
14

 För förklaring se bilaga 1 
15

 Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 

om kvinnor, fred och säkerhet, 2009, s.10 
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1.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser hur väl det som skall mätas verkligen mäts.
16

 I detta fall menas det hur väl 

frågeställningen verkligen besvaras i uppsatsens analys och diskussions del. Genom att ha en 

snäv frågeställning skall detta underlättas. 

När reliabilitet förekommer kan resultatet i ett arbete bli detsamma vid upprepade 

mätningar.
17

 För att uppnå reliabilitet kommer en noggrann notapparat att användas i 

uppsatsen. Detta för att samma arbeta skall kunna genomföras igen och det ska då vara 

möjligt att få fram samma resultat som i denna uppsats. 

För att uppnå validitet och reliabilitet kommer de skrivna källorna som används att kritiskt 

granskas. Det kommer även förklaras hur data har samlats in för att reliabilitet skall gälla. 

Insamlad data kommer även att struktureras på ett sätt så det blir lättare att se likheter och 

olikheter mellan handlingsplanerna. 

                                                 
16

 Martyn Denscombe. 2009 Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur, s. 378 
17

 Reliabilitet, http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/reliabilitet/292172 (besökt 2012-05-16) 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/reliabilitet/292172
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2. Metod  

För att svara på frågeställningen kommer en kvalitativ textanalys att genomföras. Att använda 

en kvalitativ metod innebär att innehållet i uppsatsen kommer att behandla mängder och 

storheter textmässigt. Uppsatsen kommer att ha ett förståelseinriktat syfte och meningen med 

uppsatsen är att försöka få förståelse i ämnet på djupet.
18

 

Sveriges regerings handlingsplan för resolution 1325 kommer att jämföras med Danmarks 

genom en komparativ analys. I analysen kommer likheter och skillnader mellan Sveriges 

handlingsplan och Danmarks handlingsplan att genomföras. Som modell för denna analys 

används FN:s resolution 1325 och delar av dess 18 paragrafer. Detta anses som ett tydligt sätt 

att analysera handlingsplanerna på. 

Jämförelsen har skett genom tolkning av hur väl de olika handlingsplanerna överensstämmer 

med vad resolutionen säger. 

Det finns paragrafer i resolutionen som endast rör FN:s Generalsekreterare och dessa 

paragrafer kommer därför inte att användas. Endast de paragrafer som rör ländernas 

handlande kommer att användas i studien. Detta framgår på ett tydligare sätt under 

avgränsningar.  

 

Endast litteraturstudier kommer att genomföras i arbete då detta anses som bäst lämpade 

empirin för att svara på frågeställningen. Det anses finnas tillräckligt med publicerat material 

för att svara på frågeställningarna. Eftersom syftet med uppsatsen är att jämföra de skrivna 

handlingsplanerna och se skillnader och likheter mellan dem torde inte någon annan empiri 

tillföra något till arbetet. 

Handlingsplanerna kommer att läsas och de delar som berörs i resolutionen kommer att föras 

fram. Därefter kommer jämförelsen att ske utifrån sammanställningen av dessa och 

paragraferna i resolutionen.  

2.1 Källkritik 

Samtliga länders handlingsplaner finns att läsa på respektive regerings hemsida vilket torde 

tyda på att materialet är tillförlitligt. De är båda slutgiltiga utgåvor och inte dokument under 

utarbetande. 

Sveriges handlingsplan är på svenska medan Danmarks är på engelska vilket kan påverka 

tolkningen av handlingsplanerna.  

Resolution 1325 har lästs på både svenska och engelska för att tolkningen av den ska göras på 

ett så korrekt sätt som möjligt. 

Fallstudien
19

 som nämns i tidigare forskning och som används vid diskussionen är publicerad 

på ”Kvinna till kvinnas” hemsida och de har även varit med och delgivit information om 

Sveriges handlingsplan och dess utarbetande. Kvinna till kvinna stödjer kvinnors organisering 

i konfliktområden.
20

 Den kan därför anses ha en tendens eftersom de har egenintresse av 

arbetet med handlingsplanen. Dock används rapporten endast i syfte att påvisa hur 

handlingsplanen utarbetades. 

Flertalet artiklar som är hämtade från Internet används i uppsatsen. Flertalet av dem är 

hämtade från internationella organisationers och regeringars hemsidor. Tillförlitligheten till 

materialet anses därför vara tillförlitligt. Även artiklar från intresseorganisationer finns till 

                                                 
18

 Jan Hallenberg, Stefan Ring, Birgitta Rydén och Gunnar Åselius. 2008. Om konsten att tänka, granska och 

skriva på ett vetenskapligt sätt- En introduktion i metodlära,s.12 Stockholm: 2008 
19

 UNSCR 1325 IN EUROPÉ 21 case studies of implementation. 2010,  
20

 Kvinna till kvinna. 2009. Om kvinna till kvinna 
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viss del med. Dessa organisationer kan ha ett egenintresse och därför vinkla artiklar på ett för 

dem fördelaktigt sätt. Dessa artiklar har inte används som någon fakta eller sanning i 

uppsatsen utan endast i syfte att definiera deras arbete eller liknande. 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som har genomförts inom svenskt perspektiv har främst gällt hur 

resolutionen implementeras av svenska försvarsmakten under internationell insats. Forskning 

som är genomförd på Sverige inom ämnet gäller främst Försvarsmakten och i synnerhet 

arbetet i Afghanistan.  

 

Lina Kahlin skrev uppsats 2009 inom ramen för yrkesofficersprogrammet med titeln 

”Resolution 1325: MOT:s möjlighet att arbeta med genusfrågor?”
21

 Uppsatsen undersöker 

vad det finns för möjligheter för MOT, Military Observation Team, i Afghanistan att arbeta 

mot målet med FN:s resolution 1325. 

 

2010 skrevs en uppsats av Anna Olsson med titeln ”10 år med resolution 1325.”
22

 I uppsatsen 

jämförs svenska regeringens handlingsplan med försvarsmaktens arbete med resolution 1325 

och likheter och skillnader lyfts fram. Försvarsmaktens arbete med resolutionen kopplas i 

uppsatsen till arbetet i Afghanistan.
23

  

 

Emilie Persson skrev under OP 08-11 en uppsats med titeln ”Har Sverige implementerat 

Regeringens handlingsplan för resolution 1325?: En undersökning om Sveriges bidrag till 

kvinnorna i Mazar-e Sharif.”
24

 Uppsatsen undersöker hur väl Sverige tillämpar regeringens 

handslingsplan i Afghanistan. 

 

Sophia Ivarsson har skrivit en rapport som undersöker hur resolution 1325 har påverkat 10 år 

efter den ratificerades.
25

 Rapportens övergripande syfte var att undersöka om och hur 

resolutionen påverkat förståelsen för jämställdhetsperspektivet inom säkerhetsarbete.
26

 I 

rapporten görs en överblick av handlingsplaner från några av de länder som skapat en egen 

handlingsplan. I rapporten genomfördes även intervjuer med ansvariga för handlingsplanerna 

på regeringsnivå med frågor som rör hur Försvarsmakten i varje land innefattades i 

handlingsplanen. Intervjuer gjordes även med ansvariga i respektive Försvarsmakt för att se 

hur de arbetade för att implementera resolutionen.
27

  

 

Sophia Ivarsson har även gjort en studie med titeln Att samverka kring 1325: 

Samverkansmöjligheter mellan civila och militära aktörer i internationell krishantering 

avseende implementeringen av FN resolution 1325. Avhandlingens syfte var att undersöka 

                                                 
21

 Lina Kahlin. 2009. ”Resolution 1325: MOT:s möjligheter att arbeta med genusfrågor?” YOP 06-09, 

Försvarshögskolan 
22

 Anna Olsson. 2010. ”10 år med resolution 132”5, Försvarshögskolan, 2010 
23

 Op. Cit. s.16 
24

 Emilie Persson. 2011. ”Har Sverige implementerat Regeringens handlinsplan för resolution 1325?: En 

undersökning om Sveriges bidrag till kvinnorna i Mazar-e Shari”f, Försvarshögskolan 
25

 Sophia Ivarsson. 2010. Gender aware security - The make of UNSCR 1325?: an evaluation of the 

implementation of UNSCR 1325 and its implications for an altered view on military security, Försvarshögskolan,  
26

 Op. Cit. s.2 
27

 Op. Cit.  s.36 
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hinder och möjligheter för svensk militär och civila aktörer att samverka avseende 

tillämpningen av resolutionen.
28

  

 

Det finns även en fallstudie gjord på europeiska länders erfarenheter av att arbeta med 

kvinnor, fred och säkerhet, ”UNSCR 1325 IN EUROPÉ 21 case studies of implementation” 

Sveriges handlingsplan finns med i studien men Danmarks handlingsplan saknas.  

Studien är gjord på bland annat ländernas nationella handlingsplaner för resolution 1325. 

Studien beskriver olika nationers ansträngningar för att genomföra resolution 1325. Vissa 

länder som är med i studien har inte en nationell handlingsplan för resolutionen.
29

 Studien 

sammanfattar och utvärderar nationernas handlingsplaner och arbete med resolutionen och 

framför bland annat svagheter med respektive handlingsplan.  

                                                 
28

 Sophia Ivarsson.2007. Att samverka kring 1325: Samverkansmöjligheter mellan civila och militära aktörer i 

internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325, Vällingby 
29

 UNSCR 1325 IN EUROPÉ 21 case studies of implementation. 2010. s.4 
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3. Teori 

I uppsatsen kommer FN:s resolution 1325 att användas som modell vid analysen av de två 

handlingsplanerna. 

 

Som teoretiskt ramverk kommer John W. Kingdons teori om hur en policy blir till, Multiple 

Streams policy model, att användas. Den kommer endast att användas för att se hur en policy, 

eller i detta fall en handlingsplan blir till och vad som påverkar den processen. Resolution 

1325 är en av få resolutioner där länder har antagit egna handlingsplaner utefter. Genom 

Kingdons teori görs en ansats till att förklara några av anledningarna till varför just denna 

resolution har handlingsplaner för att uppnå dess mål. Teorin syftar alltså inte till att 

strukturera analysen. 

  

Det är ett antal komponenter som spelar in vid en policys skapande enligt Kingdon. Dessa är 

synliga - och dolda deltagare, problem och politik.
30

  

När en policy tas fram kan det förenklat sägas att processen består av fyra steg. En agenda 

sätts, specificering av alternativen från vilka valen görs, ett offentligt val bland de valda 

alternativen, kan till exempel vara en lagstiftande omröstning eller beslut från statschef, och 

slutligen implementering av beslutet är de fyra stegen.
31

 Kingdon behandlar de första två 

stegen i sin teori. 

 

Kingdon gör en skillnad på synliga och dolda deltagare vid en policys uppkomst. De synliga 

deltagarna är de som får uppmärksamhet i press och allmän uppmärksamhet. Exempel på 

sådana personer är presidenter, statsministrar och regeringsmedlemmar. Detta synliga kluster 

av personer påverkar agendan hos en regering och de dolda deltagarna påverkar alternativen.
32

  

De dolda deltagarna kan vara akademiker, konsulter, media, allmänna massan och analytiker 

som arbetar för intresseorganisationer. Dessa parter specialiserar sig på sina intresseområden 

och arbetar för att problem inom dessa områden ska komma upp på beslutsfattarnas agenda. 

Dolda deltagare har flera olika sätt som de använder för att just deras ämne ska få 

beslutsfattarnas uppmärksamhet. Det kan till exempel vara genom läckor till pressen eller 

officiella tal.
33

  

Intressegrupper är den grupp som är viktigast av de icke-statliga aktörerna vid en policys 

uppkomst. Några av dem påverkar agendan och några påverkar alternativen som beslutsfattare 

beslutar om.
34

  

Intressegrupper kan se till att nya ämnen kommer upp på beslutsfattarnas dagordning eller 

förespråka vissa förslag. Mycket av intressegruppernas aktivitet är dock inte att föra fram 

positiva förslag utan att blockera de negativa. De kan till exempel blockera de initiativ som 

inte gynnar deras intresse.
35

 

Den, enligt Kingdon, näst viktigaste gruppen bland de dolda deltagarna är akademiker, 

forskare och konsulter.
36

 Dessa används ofta som experter av myndigheter och kommittéer 

                                                 
30

 John W. Kingdon. 2003. Agendas, Alternatives, and Public Politics, s.196 
31

 Op. Cit. S.3 
32

 Op. Cit. s.199 
33

 Op. Cit. s.200 
34

 Op. Cit. s.48 
35

 Op. Cit. s.48-49 
36

 Op. Cit. s.53 
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vid möten och som rådgivare. Därav kan de påverka hur utkomsten av ett förslag blir en 

policy eller inte.
37

 

Media framförs ofta som en viktig komponent vid uppförande av policy. Massmedia påverkar 

befolkningen åsikt i olika ämnen beroende på hur de framför sina nyheter.
38

 Däremot så påstår 

Kingdon att media inte har så stor roll som det ofta sägs. Detta för att intresset för olika 

ämnen minskar snabbt. För media gäller det att hitta nya intressanta ämnen hela tiden för att 

hålla intresset uppe hos befolkningen. Deras makt är därför inte särskilt långvarig. Däremot är 

media bra som sätt att kommunicera för inblandade vid uppkomsten av en ny policy. Denna 

kommunikation sker inte så ofta genom dagliga tidningar utan via branschspecifikamedier.
39

  

 

Ett problem kommer oftast inte upp till regeringsbeslut genom politiska påtryckningar utan på 

grund av systematiska indikatorer som påvisar att det finns ett problem.
40

 Anledningen till att 

vissa problem får regeringens uppmärksamhet och vissa inte beror enligt Kingdon på två 

orsaker. Det kan bero på vilket sätt villkor blir definierade som problem och hur tjänstemän i 

regeringen lär sig om problemen.
41

  Ett problem framstår ofta inte som självklart utan behöver 

ofta en hjälp på vägen för att beslutsfattarna ska nås av det. Ibland kan det till exempel krävas 

en kris eller katastrof för att ett problem ska få tillräckligt med uppmärksamhet.
42

  

Kingdon skiljer även på problem och premisser. Premisser har bättre förutsättningar, och får 

på så sätt lättare att hamna på regeringens agenda Det framstår ofta som att det går att göra 

något för att ändra på premisserna, förutsättningarna, i högre utsträckning än problemen. 

Premisser kan uppfattas som ett problem när de jämförs med andra länder. Att upptäcka 

problemet är en kritisk del för att det ska tas upp på beslutsfattandeorgans agenda.  

Intresseorganisationer och personer arbetar ofta hårt för att just deras problem ska tas upp på 

agendan. De vidtar flertalet åtgärder för att just deras problem skall få uppmärksamhet 

officiellt. Upptäckten och definitionen av ett problem är avgörande för resultatet.
43

 

 

Oberoende av problemupptäckt och utveckling av förslag till policy spelar politik in när en 

policy görs. Utvecklingen i den politiska sfären spelar, precis som förgående ämne, stor roll 

när en policy blir till. I den politiska sfären försöker inblandade att känna av svängdingar i 

nationens humör för att kunna känna av vad befolkningen i ett land intresserar sig för.
44

  

 

Alla dessa strömmar, som Kingdon kallar dem, måste inte uppfyllas för att ett problem ska få 

tillräckligt med uppmärksamhet av regeringen så att de vidtar en åtgärd för att lösa det. 

Däremot så ökar oddsen för att problemet skall komma upp på agendan och få en lösning om 

alla strömmarna finns.
45

 

Denna teori har använts i uppsatsen just eftersom den inte ser processen när en policy blir till 

som steg eller faser utan att alla steg förekommer samtidigt som strömmar.
46

 

                                                 
37

 Op. Cit s.54 
38

 Op. Cit. s.56-57 
39

 Op. Cit s.59-60 
40

 Op. Cit. s.90 
41

 Op. Cit. s.197 
42

 Op. Cit. s.94 
43

 Op. Cit. s.198 
44

 Op. Cit. s.198 
45
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46
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4. Hur en handlingsplan blir till 

Med hjälp av Kingdons teori kan det antas att det finns flertalet komponenter som kan ha 

påverkat uppkomsten av handlingsplanerna. Framförallt kan de dolda deltagarna ha haft stor 

påverkan för att länderna ska ta fram handlingsplaner. Inom området finns det flera 

intressegrupper som har detta ämne som sitt huvudämne och därför gärna föra fram 

problemen inom ämnet. I detta fall kan en sådan intressegrupp till exempel vara ”Kvinna till 

kvinna”
47

 eller ”Amnesty International”.
48

  

Innan den svenska regeringen bestämde sig för att skriva den första handlingsplanen 2005 

bedrev civila organisationer lobbyverksamhet som fokuserade på bland annat kvinnor och 

fredsbyggandearbete. De civila organisationerna skapade en större medvetenhet i kvinnors 

betydelse och deras säkerhet.  

Vid införandet av svenska handlingsplaner, både 2005 och 2008, bjöds civila organisationer, 

som kan ses som intresse grupper, in till att medverka vid arbetet med att utarbeta 

handlingsplanerna. Det anordnades workshops där bland annat andra länders handlingsplaner 

studerades. När den andra handlingsplanen skulle utarbetas var dialogen med civila 

organisationer inte lika utbredd enligt en rapport.
49

  

Den nya handlingsplanen utarbetades av en arbetsgrupp inom regeringskansliet under ledning 

av Enheten för säkerhetspolitik, UD-SP. Den svenska handlingsplanen blev till för att på ett 

konkret sätt visa regeringens ambition att omsätta resolution 1325 i praktiken.
50

 

Vid arbetet med att ta fram en ny handlingsplan i Danmark skedde i stort samma förfarande 

och civila organisationer var även här involverade i arbetet.
51

 

Även media har förmodligen spelat en stor roll beroende på hur de vinklar sin rapportering 

från konflikter och internationella insatser. Detta kan ha haft stor inverkan på att 

handlingsplanerna blivit till. Även synliga deltagare i form av regeringsmedlemmar kan ha 

haft detta ämne som hjärtefråga och velat arbeta för en förändring och då velat få fram en 

handlingsplan som hjälpmedel. 

                                                 
47

 http://kvinnatillkvinna.se/ (besökt 2012-05-10) För förklaring av organisationen se bilaga 1 
48

 http://www.amnesty.se/nyheter/amnestys-arsrapport/amerika/ (besökt 2012-05-10) 
49

UNSCR 1325 IN EUROPÉ 21 case studies of implementation. 2010, s.63-64 
50

 Regeringskansliet. 2009. Bakgrundsporomoria: Nationell handlingsplan för 1325 (kvinnor fred och säkerhet) 
51

 Denmark’s National Action Plan for implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, 

Peace and Security 2008-2013, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Danish National Police, 2008, 

s.36 

http://kvinnatillkvinna.se/
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5. Empiri 

5.1 Sammanfattning Säkerhetsrådet resolution 1325 (2000) 

Resolution 1325 – om kvinnor, fred och säkerhet antogs av FN:s säkerhetsråd den 31 oktober 

2000. Den hanterar väpnade konflikters påverkan på civila men i synnerhet dess påverkan på 

kvinnor och barn. Denna resolution bekräftar kvinnors roll i det förebyggande arbetet och 

upplösandet av konflikter och i fredsbyggande insatser.  

Den framhåller vikten av kvinnors medverkan och alla de fördelar det för med sig att kvinnor 

medverkar i arbete med fred och säkerhet. Det involverar ökad andel kvinnor på till exempel 

beslutsfattande nivåer i fredsfrämjande insatser samt stöd för lokala kvinnors fredsinitiativ. 

Resolutionen slår fast att medlemsländerna måste inse att det är angeläget att införa ett 

genusperspektiv på fredsbevarande insatser.  

Resolutionen består av 18 paragrafer där säkerhetsrådet uppmanar FN:s generalsekreterare 

och medlemsstater till vissa åtgärder.
52

 Dessa paragrafer kan sammanfattas i fyra punkter. 

 

Paragraf 1 -  4 Kvinnors representation och inflytande.  

Inom dessa paragrafer uppmanar säkerhetsrådet medlemsstaterna att tillse att fler kvinnor 

skall finnas på samtliga beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner 

för förebyggande, hanterande och lösande av konflikter samt uppmanar generalsekreteraren 

att genomföra sin handlingsplan. Den förespråkar en ökning av kvinnors deltagande på 

beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och fredsprocesser.  

Generalsekreteraren uppmanas även att tillsätta fler kvinnor som särskilda ombud för att 

fungera som medlare
53

. En utveckling av kvinnans roll inom FN:s insatser på fältet uppmanas 

också inom dessa paragrafer. 

 

Paragraf 5 - 8 Integrering av genusperspektivet.  

I dessa paragrafer uttrycker säkerhetsrådet sin vilja till jämställdhet i fredsbevarande insatser. 

Detta innefattar även utbildning inom området för medlemsländerna. Säkerhetsrådet 

uppmanar alla medlemsländer att anta ett jämställdhetsperspektiv vid förhandlingar och 

fredsavtal.  

 

Paragraf 9 - 12 Kvinnors rättigheter i konflikter. 

Den internationella rätt som är tillämplig för kvinnor ska respekteras av alla parter i en 

konflikt. Skydd för kvinnor och flickor skall särskilt tas i beaktande och motarbetas. Stater är 

skyldiga att avskaffa strafflöshet för folkmord, brott mot mänskliga rättigheter samt 

krigsförbrytelser. I detta ingår även sexuella brott och våld mot kvinnor och flickor. 

Flyktingläger skall även respekteras och de ska utformas så att hänsyn till kvinnor och 

flickors särskilda behov tas i beaktande. 

 

Paragraf 13 - 18 Uppdrag åt FN att kartlägga, följa upp och rapportera. 

Dessa paragrafer påvisar att behovet hos manliga och kvinnliga ex-kombattanter är olika och 

det ska tas i beaktande vid avväpning, demobilisering och återanpassning. Även anhörigas 

behov ska tas hänsyn till. Vid internationella insatser ska de åtgärder som vidtas ha minsta 

möjliga inverkan på civilbefolkningen. Hänsyn ska även tas till kvinnor och flickors särskilda 

behov. Könsrelaterade aspekter och kvinnors rättigheter ska uppmärksammas.  

                                                 
52

 Säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 
53

 För förklaring se bilaga 1 
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Säkerhetsrådet uppmanar generalsekreteraren i FN att genomföra en undersökning av väpnade 

konflikters inverkan på kvinnor och flickor roll i fredbyggande arbete och genusaspekter på 

fredsprocesser och konfliktlösning.  

 

Det kan tilläggas att det saknas juridiskt och ekonomiskt sanktionssystem för resolutionen. 

Detta innebär att länder som skrivit på resolutionen och bryter mot den inte kan bestraffas.
54

 

 

5.2 Sammanfattning Sveriges handlingsplan för Säkerhetsrådet resolution 1325 (2000) 

Svenska regeringen har i handlingsplanen prioriterat tre övergripande mål. 

 En betydligt större andel kvinnor deltar i internationella freds- och säkerhetsfrämjande 

insatser, inom ramen för regionala och internationella organisationer, och insatserna 

genomförs med ett genusperspektiv i syfte att öka insatsernas effektivitet. 

 Skyddet av kvinnor och flickor i konfliktsituationer stärks och baseras på ett 

analysarbete där kvinnor aktivt deltar. 

 Kvinnor i konfliktområden deltar fullt ut och på lika villkor som män på alla nivåer i 

mekanismer och institutioner för konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande, 

humanitära insatser och andra insatser under en postkonfliktfas.
55

 

 

Vidare delas handlingsplanen upp i åtgärder och aktiviteter på nationell-, regional- och 

globalnivå för att uppnå de delmål som regeringen har satt upp. 

5.3 Sammanfattning Danmarks handlingsplan för Säkerhetsrådet resolution 1325 (2000) 

Den danska regeringen har delat upp sin handlingsplan utifrån två teman. De kallar dem 

Humanitäraoperationer och fredsoperationer samt fredsbyggande och konfliktförebyggande.  

Under humanitäraoperationer och fredsoperationer delar de sedan in åtgärderna i nationella, 

europeiska och globala åtgärder.  

Under fredsbyggande och konfliktförebyggande temat delar de in åtgärderna som är relevanta 

för bilaterala och regionala samarbeten, humanitärabistånd och bistånd från NGO:s
56

, non 

governmental organizations, och den tredje sektionen är multilaterala åtaganden.
57

 

Den danska regeringens handlingsplan prioriterar sina åtgärder utifrån tre områden. 

 Uppnå större, aktivt deltagande av kvinnor vid fredbyggande åtgärder på internationell 

och lokalnivå. 

 Öka erkännandet av kvinnor och flickors särskilda behov och rättigheter, under och 

efter väpnade konflikter. 

 Tillhandahålla skydd för kvinnor och flickor mot våld, inklusive könsrelaterat våld, 

såsom våldtäkter och sexuellt utnyttjande, och få ett slut på straffriheten för 

könsrelaterade brott.
58

 

                                                 
54

 Sophia Ivarsson, Lina Edmark. 2007. “Utlandsstyrkans internationella insatser ur ett genusperspektiv: Hinder 

och möjligheter för implementering av FN resolution 1325” 
55

 Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 

om kvinnor, fred och säkerhet, 2009, s.8 
56

 För förklaring se bilaga 1 
57

 Denmark’s National Action Plan for implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, 

Peace and Security 2008-2013, s.6 
58
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6. Analys 

6.1 Analys paragraf 1, 3 och 5 

Säkerhetsrådet 

1. uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar 

på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och 

mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter, 

3.uppmanar enträget generalsekreteraren att tillsätta flera kvinnor som särskilda ombud 

och utsända för att tjäna som medlare och uppmanar därför medlemsstaterna att anmäla 

kandidater till generalsekreteraren för att införas i en förteckning som skall aktualiseras 

fortlöpande, 

5. uttrycker sin beredskap att inkorporera ett jämställdhetsperspektiv i fredsbevarande 

insatser och uppmanar generalsekreteraren att trygga att, där så är lämpligt, 

jämställdhetsperspektivet tas i beaktande vid fältinsatser,
59

 

Sverige  

Två av svenska regeringens övergripande mål berör dessa paragrafer. 

Det första målet är att öka andelen kvinnor som deltar i internationella freds- och 

säkerhetsfrämjande insatser. Insatserna ska genomföras med ett genusperspektiv för att öka 

effektiviteten i insatserna. Detta gäller inom ramen för regionala och internationella 

organisationer.
60

 

Det tredje av regeringens övergripande mål handlar om att kvinnor i konfliktområden ska 

delta fullt ut och på lika villkor som männen. Det ska ske på alla nivåer och institutioner för 

konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande, humanitära insatser och andra insatser 

under en postkonflikt.
61

 

Enligt svenska regeringens handlingsplan ska berörda myndigheter tillse att målet om en 

betydligt större andel kvinnor i internationella insatser på alla nivåer och i olika typer av 

befattningar att prioriteras vid rekrytering och utbildning. Detta gäller såväl civila som 

militära insatser. 

Regeringen menar på att Sverige även ska se till att fler kvinnor kandiderar till högre 

befattningar i internationella insatser. Detta ska ske genom att nominera fler kvinnor till dessa 

                                                 
59

 Säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 
60

 Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) 

om kvinnor, fred och säkerhet, 2009, s.8 
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positioner. Vid nominering av fler än en kandidat skall det eftersträvas att minst en kandidat 

är kvinna.
62

 

Handlingsplanen påvisar vikten av att kvinnor och män deltar i lika stor utsträckning i civila 

freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Detta gäller för ickeuniformerade befattningar och på 

samtliga nivåer.
63

 

Regeringen menar att män och kvinnor ska delta på lika villkor i militära freds- och 

säkerhetsfrämjande insatser. Då rekryteringsbasen till sådana insatser är förhållandevis liten 

bör därför andelen kvinnor i internationella insatser överstiga motsvarande grupp i den 

nationella verksamheten. Regeringen menar att det är viktigt att ta tillvara på kvinnors 

kompetens och det är viktigt att säkerhetskälla ett deltagande av kvinnor för att lösa alla typer 

av uppgifter. Detta gäller för så mäl militära som polisiära freds- och säkerhetsfrämjande 

insatser.
64

 

För att öka kvinnors deltagande och integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering, 

förberedelser, utbildning, genomförande och utvärdering av fredsfrämjande och humanitära 

insatser ska konkreta metoder och verktyg fortsätta att utvecklas av berörda myndigheter.
65

  

Enligt handlingsplanen ska delegationer som besöker konfliktområden skall bestå av både 

kvinnor och män samt att deras program ska inkludera samtal med kvinnor i området.
66

  

Även på regional nivå, såsom i EU och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, 

OSSE
67

, skall Sverige se till att andelen kvinnor i insatser ökar. Detta inkluderar 

chefsbefattningar och befattningar på beslutsfattande nivåer. På samma sätt som på nationell 

nivå ska detta ske genom fler kvinnliga kandidater vid tillsättande av nya poster.
68

 Regeringen 

anser att könsuppdelad statistik och analys av orsaker till nuvarande fördelning av kvinnor 

och män bör stå till grund för arbetet med att öka kvinnors deltagande i insatser.
69

 

Även delegationer från EU bör bestå av både kvinnor och män. 

Vid svenskt deltagande i Nato - ledda insatser ska ett genusperspektiv beaktas. Insatserna ska 

ske med ett genusperspektiv för att åstadkomma högre effekt av insatserna, precis som på 

nationell nivå.
70

 

På en globalnivå, till exempel inom FN, ska Sverige verka för att öka andelen kvinnor i de 

fredsfrämjande insatserna på alla nivåer.  

                                                 
62
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Vid informationsinhämtning, planering, genomförande, rapportering och utvärdering av 

multifunktionella insatser ska ett jämställdhetsperspektiv återspeglas enligt handlingsplanen.
71

 

Den fredsbyggande kommissionen
72

 och dess stödkontor inom FN har som uppgift att öka 

kvinnors deltagande och integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Detta gäller både 

konkreta konfliktområden och särskilda sakfrågor. Detta arbete ska Sverige aktivt stödja.
73

 

Danmark 

Ett av den danska regeringens övergripande mål med handlingsplanen är att åstadkomma 

bättre och aktivt deltagande av kvinnor i fredsbyggande arbete på internationell och 

lokalnivå.
74

 

Den danska regeringen ska öka antalet kvinnor inom Danish International Humanitarian 

Services, IHB.
75

  

Danska försvarsmakten och polismyndigheten ska sträva efter att uppnå en jämställdhet bland 

insatsberedd personal. Även IHB ska sträva efter att öka antalet kvinnor som rekryteras till 

insatser. De ska dessutom uppnå en jämställdhet bland insatsberedd personal. 

Handlingsplanen menar att det är extra viktigt med lika deltagande mellan kvinnor och män 

för att kunna möta konflikter genom fredsbyggande- och konfliktförebyggande insatser.
76

 

Den danska polismyndigheten ska utöva påtryckning för att få förbättrade förhållanden för 

kvinnliga poliser som arbetar inom EU-insatser. De ska även utarbeta en intern handlingsplan 

för implementering av resolution 1325 baserad på en ny anställningspolicy vad gäller 

internationella insatser. 

För att bidra med fler kvinnor på höga poster inom FN och EU ska fler kvinnliga kandidater 

tas fram. Detta gäller främst på positioner där arbetet är relaterat till kvinnor, fred och 

säkerhet.
77

  

Likheter 

Både Sverige och Danmark har som ett övergripande mål i sina handlingsplaner att öka 

antalet kvinnor i fredsinsatser. Detta gäller på så väl nationell-, regional- som internationell 

nivå. 
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Båda länderna har som mål att öka andelen kvinnor på beslutsfattandenivåer nationellt, 

regionalt och internationellt.  

Under punkt tre i resolutionen uppmanar säkerhetsrådet länderna att anmäla kvinnliga 

kandidater som kan tjäna som till exempel medlare
78

 mellan parter i konflikter. Detta är något 

som båda länderna har tagit med i sina handlingsplaner. Det står i handlingsplanerna att fler 

kvinnliga kandidater ska finnas till högre befattningar inom EU och FN men egentligen inget 

om att de ska arbeta ute på fältet, som till exempel medlare. Dock kan det anses att särskilda 

ombud och utsända ingår inom högre befattningar. 

En ökad effektivitet i insatserna när både män och kvinnor är representerade i större 

utsträckning är ett argument som båda länderna använder sig av för att motivera syftet med 

jämställdhet hos personal vid insats. 

Den danska handlingsplanen talar om en strävan att öka antalet kvinnor som rekryteras till 

insatser. Detta är för att uppnå jämställdhet bland insatsberedd personal. Detta ämne 

behandlar även den svenska handlingsplanen. Den svenska regeringen menar även att andelen 

kvinnor som rekryteras till freds- och säkerhetsfrämjande insatser bör överstiga motsvarande 

grupp i den nationella verksamheten då rekryteringsbasen är så liten. Sverige är i det här fallet 

lite mer konkreta då de säger att gruppen som rekryteras till internationella insatser bör vara 

större än motsvarande grupp nationellt. Detta kan innebära att det är lättare för svenska 

myndigheter att se vad som förväntas av dem vid rekrytering av personal till internationella 

insatser medan vid dansk rekrytering är det mer tolkningsbart. 

Skillnader 

I de båda handlingsplanerna skrivs det särskilt att andelen kvinnor och män som deltar i civila 

fredsarbeten ska vara jämbördiga. Den danska handlingsplanen särskiljer även på 

polismyndigheten och deras arbete mot jämställdhet vilket inte den svenska handlingsplanen 

gör. Det gör att dessa mål blir mer riktade till just polisen och lättare för dem att efterfölja. 

Danska regeringen vill förbättra förhållanden för kvinnliga poliser i EU - ledda insatser och 

utarbeta en intern handlingsplan för implementering av resolution 1325. Det är inte något som 

Sverige har tagit med i sin handlingsplan. I den svenska handlingsplanen särskiljs det inte på 

myndigheter i den utsträckningen. I den står det i stället vilka myndigheter som berörs och det 

är inte riktat till bara en myndighet. 

Den svenska handlingsplanen upprepar många av målen i handlingsplanen men omformulerar 

dem ibland för att de ska rikta sig till en annan grupp. Ett exempel på det är att de skriver 

samma sak fast det gäller på nationell-, regional-, eller internationell nivå. Det görs inte i lika 

hög utsträckning i den danska handlingsplan så här skiljer de sig åt. Det har valt olika upplägg 

för att på ett så tydligt sätt som möjligt få fram sina åtgärder. Det innebär att vid arbete med 

den svenska handlingsplanen är det lätt för personal på olika nivåer att se vad som rör just 

dem.  
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I den svenska regeringens handlingsplan står det att ett jämställdhetsperspektiv ska 

återspeglas i informationsinhämtning, planering, genomförande, rapportering och utvärdering 

av multifunktionella insatser. Det är inget som nämns i den danska handlingsplanen. Det är 

inte heller något som står uttryckligen i resolutionen men som är en fördel vid arbetet 

internationellt för att se till kvinnor och flickors speciella behov. 

6.2 Analys av paragraf 6, 7 

Säkerhetsrådet 

6. anmodar generalsekreteraren att lämna medlemsstaterna anvisningar och material för 

utbildning om kvinnors skydd, rättigheter och särskilda behov samt om betydelsen av att 

kvinnor medverkar i alla fredsbevarande och fredsuppbyggande insatser, inbjuder 

medlemsstaterna att inkorporera dessa aspekter och även utbildning i medvetande om 

hiv/aids i sina nationella utbildningsprogram för militär och civil polis vid förberedandet av 

insatser och uppmanar vidare generalsekreteraren att tillse att civil personal som deltar i 

fredsbevarande insatser får genomgå liknande utbildning, 

7. uppmanar enträget medlemsstaterna att öka sitt frivilliga ekonomiska, tekniska och 

logistiska stöd för genusanpassad utbildning, däribland utbildning som genomförs av berörda 

fonder och program, bland annat av Förenta nationernas kvinnofond och av Förenta 

nationernas barnfond samt av Förenta nationernas flyktingkommissarie och av andra 

berörda organ,
79

 

Sverige 

Svenska regeringen vill genomföra en kartläggning som gäller kompetens på nationell nivå 

avseende resolution 1325. För att öka kunskaperna inom resolutionen ska en samverkan ske 

mellan myndigheter som skickar ut personal och representanter för det civila samhället. 

Genom samverkan ska informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte om mål, syften och 

genomförande av resolution 1325 ske. Samarbetet med forskningsinstitutioner ska även 

utnyttjas för att kartlägga, samla och bidra till spridning av relevant forskning. 

Utbildningen för svensk personal som ska delta i internationella insatser och fredsuppdrag ska 

utvärderas och utvecklas fortlöpande. Personal som sänds ut i fredsfrämjande och humanitära 

insatser ska ha kunskap i resolution 1325 och resolution 1820.
80

 De ska även ha kunskap i 

insatsspecifika förhållanden.
81

 

Inom berörda organ i EU ska kompetens i genus- och jämställdhetsfrågor och andra relevanta 

frågor att finnas. Övriga länder som är medlemmar i EU ska uppmuntras att utbilda sin 

personal i 1325 och genusfrågor.
82
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Utbildningsmaterial som utvecklas och tillhandahålls av FN ska inkludera frågor som rör 

kvinnors och flickors deltagande, säkerhet och utsatthet. Sverige ska arbeta för att detta sker. 

För att ta tillvara på och utbyta erfarenheter ska Sverige arbeta för att utbyte av kunskap, 

erfarenheter och information mellan internationella aktörer sker. Detta bör enligt 

handlingsplanen ske mer systematiskt.
83

  

För att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande insatser, konflikthantering och 

fredsbyggande arbete ska utrikesdepartementet och Sida använda möjligheten att ge 

finansiella bidrag. De ska även bidra med andra former av stöd för kapacitetsstärkning till 

aktiviteter riktade för kvinnors deltagande i insatser.
84

  

Danmark  

Försvarsmakten och polismyndigheten ska förbättra kompetensen hos sin personal vad gäller 

förståelsen för kultur, sociala och ekonomiska effekter under och efter konflikter. Särskilt 

fokus ska läggas på det som rör kvinnor och flickors utsatthet och behov av skydd vid sådana 

situationer.  

Genom att integrera resolution 1325 i utbildningen ska en ökad kompetens om kvinnor, fred 

och säkerhet uppnås. Detta gäller så väl i utbildning som i nationellt beslutsfattande dokument 

som responderar till FN, Nato och EU. 

Polismyndigheten ska undersöka möjligheterna för personal att delta i kurser i jämställdhet 

ledda av EU. 

Genom träning och utbildning ska IHB öka kompetensen och förståelsen för resolution 1325. 

Detta gäller både kvinnor och flickors skydd och medverkan i konflikt- och postkonflikt 

situationer.
85

 

Det danska utrikesministeriet ska arbeta för att säkerställa att jämställdhet och i synnerhet 

resolution 1325 blir en del av EU:s handlingsplan och riktlinjer för säkerhet och utveckling av 

instabila stater. Det ska även ske ett fortsatt arbete med att uppmuntra fortsatt arbete med 

resolution 1325 inom FN.
86

 

Den danska regeringen menar även att de ska arbeta för att problem som är relaterade till 

jämställdhet och kön behandlas vid planering av EU - ledda insatser.
87
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Likheter 

Svensk personal som arbetar i en internationell insats såväl fredsfrämjande som humanitär ska 

ha kunskap i resolution 1325 och 1820. De ska även ha kunskap i insatsspecifika förhållanden 

enligt handlingsplanen.  

Dansk personal ska även den ha kunskap i kvinnor och flickors utsatthet och behov av skydd. 

Den danska regeringen vill även förbättra kompetensen hos personalen vad gäller förståelse 

för kultur, sociala och ekonomiska effekter av konflikt och postkonflikt situationer.  

Dessa mål skiljer sig inte mycket från varandra det som skiljer dem åt är egentligen 

formuleringen. I den danska handlingsplanen står det inget om att personal som skickas iväg 

internationellt ska ha kunskap i resolution 1325 och 1820 vilket det gör i den svenska. Den 

danska handlingsplanen är dock mer specifik inom vilka områden personalen ska ha förståelse 

i medan den svenska bara påvisar att personalen ska ha kunskap i insatsspecifika 

förhållanden.  

I resolutionen uppmanar säkerhetsrådet generalsekreteraren att även civilpersonal som ska 

delta i internationella insatser ska ges utbildning om kvinnors skydd, rättigheter och särskilda 

behov.
88

 Detta är något som båda handlingsplanerna tar hänsyn till. I den svenska 

handlingsplanen står det att för personal som sänds ut i internationell tjänst ska ha erforderlig 

utbildning i resolution 1325 och 1820 vilket till del innefattar kvinnors skydd, rättigheter och 

särskilda behov. 

Inom EU, hos berörda organ, vill Sverige att det ska finnas erforderlig kompetens vad gäller 

genus- och jämställdhetsfrågor. Övriga länder ska uppmuntras att utbilda sin personal i dessa 

frågor samt resolution 1325. Även den danska regeringen ska arbeta för att säkerställa att 

jämställdhet blir en del av EU:s handlingsplan och riktlinjer för säkerhet. De vill även att 

problem som är relaterade till jämställdhet och kön ska behandlads vid planering av EU - 

ledda insatser. Utrikesministeriet i Danmark ska även fortsätta att uppmuntra arbetet med 

resolution 1325 inom FN. Dansk handlingsplan vill dessutom integrera 1325 i högre grad i sin 

egen utbildning för att öka kompetensen om kvinnor, fred och säkerhet. Båda länderna vill 

alltså arbeta för att utbildning i och arbetet med resolutionen fortsätter De vill även vara 

föregångsmän och uppmuntra andra länder att införa handlingsplaner och intensifiera arbetet 

med resolutionen. 

I resolutionen står det även att utbildningen ska innefatta medvetande om hiv/aids. Det har 

varken den svenska eller danska handlingsplanen tagit hänsyn då till då ämnet inte berörs i 

någon av handlingsplanerna.  

Det går inte heller att finna något specifikt om tekniskt eller logistiskt stöd för genusanpassad 

utbildning i handlingsplanerna vilket resolutionen enträget uppmanar medlemsstaterna till. 

Det går inte heller att utläsa vilka specifika fonder eller program, som arbetar med 

genusbaserad utbildning, som ska stödjas. I resolutionen ges exempel på fonder inom FN som 
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genomför utbildning inom området. Vilket kan tyckas underlätta för medlemsländerna att ge 

stöd till specifika fonder och program. 

Skillnader 

Enligt den svenska handlingsplanen ska utbildning inom området även utvärderas och det ska 

utbytas kunskap mellan olika länder och andra berörda. Detta är inget som det står om i 

resolutionen men är något som kan föra utbildningen inom området framåt. Detta nämns inte i 

den danska handlingsplanen. Det är inget som försvårar ett eventuellt samarbete mellan 

länderna. Däremot kan utvärdering av utbildningen och utbyte av kunskap mellan olika 

länderna föra arbetet framåt mycket snabbare. Om Danmark inte är med på det arbetet kan de 

hamna efter Sverige i arbetet med resolutionen. Genom utvärdering kan länderna dessutom ta 

lärdom av varandra och på så sätt utveckla arbetet. 

6.3 Analys av paragraf 8 a-c, 9 och 10 

Säkerhetsrådet 

8. uppmanar alla de berörda att, när de förhandlar och genomför fredsavtal, anta ett 

jämställdhetsperspektiv som bland annat beaktar följande: 

a) kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och återflyttning för rehabilitering, 

återanpassning och återuppbyggande efter konflikt, 

b) åtgärder för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ och inhemska förfaranden för 

konfliktlösning och som innefattar kvinnors deltagande i alla mekanismerna för att 

genomföra fredsavtalen, 

c) åtgärder som tillgodoser skydd och respekt för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, 

särskilt med avseende på författningen, valsystemet, polisväsendet och domstolsväsendet, 

9. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att till fullo respektera den internationella rätt 

som är tillämplig på kvinnors och flickors rättigheter och skydd, särskilt såsom 

civilbefolkning och särskilt de åtaganden som gäller dem enligt 1949 års Genèvekonventioner 

med 1977 års tilläggsprotokoll, 1951 års flyktingkonvention med 1967 års protokoll, 1979 års 

konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor och dess fakultativa 

protokoll av år 1999 samt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter av år 1989 

och dess två fakultativa protokoll av den 25 maj 2000 och att beakta de relevanta 

bestämmelserna i Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen, 

10. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att skydda 

kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt och andra former av sexuellt 

utnyttjande och alla andra former av våld i situationer av väpnad konflikt,
89
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Sverige 

I handlingsplanen menar regeringen att arbetet för att integrera ett tydligt 

jämställdhetsperspektiv i insatser och arbetet med att stärka rättsväsendet i post-konflikt 

områden ska fortsätta och fördjupas.
90

 

Stöd bör ges till nationella och lokala kvinnoorganisationer då de utgör viktiga 

samarbetspartners. Regeringen ska fortsätta att stödja och samverka med enskilda 

organisationer från Sverige och stödja kvinnoorganisationer i länder i och efter konflikt.
91

 

Svenska regeringens andra övergripande mål med handlingsplanen är att skyddet av kvinnor 

och flickor i konfliktsituationer ska stärkas. Det arbetet ska baseras på ett analysarbete där 

kvinnor aktivt deltar.
92

 

När Sverige är direkt engagerat i fredsprocesser ska särskild uppmärksamhet ägnas åt 

kvinnors säkerhet. Svensk personal ska uppmuntras att särskilt ta hänsyn till frågor inom 

ämnet.
93

  

Vid arbete i postkonfliktländer ska resolution 1325 och kvinnors aktiva deltagande, säkerhet, 

roller och åtnjutande av mänskliga rättigheter tas hänsyn till.
94

 

Ett särskilt beaktande av frågor som rör säkerhet för, och skydd av, kvinnor och flickor i 

insatsområden ska beaktas. Beaktandet gäller även behov av insatser för sexuell hälsa och 

rättigheter. För att förebygga könsrelaterat våld ska deltagande kvinnor öka. 

Enligt handlingsplanen ska svensk personal som deltar i internationella insatser ska ha 

kunskap i tillämplig lagstiftning och etiska frågor.
95

   

Vid samtal med företrädare för till exempel regeringar, konfliktparter och internationella 

organisationer ska frågor som rör kvinnors deltagande, mänskliga rättigheter, humanitär rätt, 

säkerhet och förebyggande av övergrepp och åtgärder mot förövare även behandlas.
96

 

På regionalnivå ska frågor som stärker kvinnors deltagande, inflytande och makt i 

postkonfliktområden integreras i utvecklingsarbetet av sådana länder. Detta kan till exempel 

omfatta utbildning av kvinnor och stöd till kvinnors deltagande i fredsprocesser och 

återuppbyggnad. Vid utformning av stöd och samarbete med till exempel FN ska stärkandet 

av kvinnors deltagande och säkerhet beaktas.
97
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Inom EU ska Sverige fortsätta stödja förbudet mot köp av sexuella tjänster av personal i EU-

insatser. Detta ska åstadkommas genom en stärkt implementering av uppförandekoder, 

utbildning och klara påföljder.
98

 

För att förebygga och eliminera förekomsten av sexuella övergrepp samt stärkandet av 

uppföljningen av uppförandekoder och etiska riktlinjer för personal i fredsbevarande insatser 

har FN en strategi. Sverige ska stödja arbetet med att strategin utvecklas, genomförs och 

följs.
99

 

För att kunna erbjuda tillräckligt med skydd för kvinnor vid insatser ska Sverige arbeta för att 

fredsinsatserna ska få mandat och tillräckligt med resurser för att det ska bli möjligt.
100

 

Danmark  

Danska regeringens andra övergripande mål är att öka erkännandet av kvinnor och flickors 

speciella behov före, under och efter väpnade konflikter.
101

 

Det tredje övergripande målet i handlingsplanen är att erbjuda skydd för kvinnor och flickor 

mot våld, inklusive könsrelaterat våld såsom våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt att få slut 

på straffriheten för sådana brott.
102

 

Vid fredbyggande insatser ska kvinnor uppmuntras att delta i syfte att uppnå en hållbar fred. 

Traditionella könsroller är ofta ett stort problem vid fredbyggande insatser. Stöd ska erhållas 

till kvinnor som arbetar politiskt och praktiskt med att dessa könsroller ska förändras.
103

 

Även könsrelaterat våld är fortfarande ett stort problem i länder där fredsoperationer sätts in. 

För att förebygga detta ska ett omedelbart skydd av kvinnor och flickor eftersträvas. Detta för 

att reducera det könsrelaterade våldet. Vid planering av insatser läggs stort fokus på skydd av 

civilbefolkningen och då speciellt på utsatta grupper såsom kvinnor och flickor.
104

 

Det övergripande målet med det danska stödet till fredsoperationer utgår från att stödja ett 

återskapande av en säker omgivning för befolkningen och att länderna blir rättsstater
105

 efter 

konflikten. 

Danska regeringen menar att det är oacceptabelt av personal i fredsbevarande insatser att ägna 

sig åt någon form av sexuellt utnyttjande både lagligt, moraliskt och etiskt. Ett sådant 

uppträdande underminerar FN:s rykte och kan få förödande konsekvenser för offret.
106
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Inom FN ska utrikesministeriet fortsätta att stödja utbildning och träning i förebyggande av 

sexuellt utnyttjande inom FN:s fredsbevarande insatser.
107

 

Likheter  

Båda handlingsplanerna ska ge stöd åt kvinnor eller kvinnoorganisationer som arbetar med 

frågor om jämställdhet i insatsområdet. Den svenska regeringen skriver att de ska stödja 

nationella och lokala kvinnoorganisationer medan danska regeringen ska uppmuntra kvinnor 

att delta i fredsbyggande insatser. Kvinnor som arbetar med politiskt och praktiskt med att 

förändra traditionella könsroller ska erhålla stöd. Att stödja nationella och lokala 

kvinnoorganisationer är något konkret vilket den svenska handlingsplanen vill åstadkomma. 

Ett stöd för kvinnor som arbetar med att förändra traditionella könsroller är också något 

konkret. Dock kan det vara tydligare att stödja kvinnoorganisationer än enskilda personer och 

kan även vara enklare att finna organisationer. Dessa relativt små skillnader bör inte vara 

något hinder för samarbete. Den svenska och danska regeringen menar inte olika saker de har 

bara formulerat det på olika sätt och fokuserat sina handlingsplaner lite annorlunda i 

jämförelse med varandra.  

Den svenska handlinsplanen har som andra övergripande mål att stärka skyddet för kvinnor 

och flickor i konfliktsituationer. Ett av Danmarks övergripande mål påminner om detta. Där 

formuleras det i stället som att kvinnor och flickors särskilda behov före, under och efter 

väpnade konflikter ska få ett ökat erkännande.  

På internationell nivå ska Sverige arbeta för att kvinnor ska erbjudas tillräckligt med skydd 

genom att fredsinsatserna får tillräckligt med mandat och resurser. På lokal nivå ska svensk 

personal uppmuntras att ta särskild hänsyn till kvinnors säkerhet i insatsområden. Den danska 

handlingsplanen påvisar även den vikten av att kvinnor och flickor ska få skydd vid insats för 

att förhindra könsrelaterat våld. De poängterar dessutom att det är viktigt att detta sker 

omedelbart vid insats. De påvisar även vikten av skydd för alla civila i insatsområdet. Dessa 

mål påminner om varandra och då speciellt de åtgärder som ska vidtas vid insats på fältet.  

Inom EU ska Sverige fortsätta att stödja förbudet mot köp av sexuella tjänster genom att en 

stärkt implementering av uppförandekoder, utbildning och klara påföljder. Även på 

internationell nivå ska ett stärkande av uppförande koder och etiska riktlinjer användas för att 

förhindra sådan verksamhet. Både Danmark och Sverige ska stödja detta arbete och utbildning 

i området. Den danska regeringen menar även att det är oacceptabelt, etiskt, lagligt och 

moraliskt, för personal i fredsbevarande insatser att ägna sig åt någon form av sexuellt 

utnyttjande. Vad gäller köp av sexuella tjänster är den danska handlingsplanen mer tydlig med 

att det är helt oacceptabelt för bland annat personal i internationell tjänst. 

Det tredje övergripande målet i Danmarks handlinsplan är att erbjuda skydd till kvinnor och 

flickor mot våld, inklusive könsrelaterat våld. Där av har Danmark lagt mer fokus på det 

målet än vad Sverige har gjort. Däremot skiljer sig inte åtgärderna för att uppnå målet 

avsevärt från varandra i slutändan. 
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Skillnader 

Den svenska handlingsplanen läger även lite fokus på kvinnors roll i postkonfliktländer och 

menar att hänsyn ska tas till kvinnors aktiva deltagande, säkerhet och deras mänskliga 

rättigheter. Det är inget som den danska handlinsplanen lägger någon vikt vid. 

Vid samtal med företrädare för till exempel regeringar och internationella organisationer ska 

svensk personal se till att frågor som rör kvinnors deltagande, mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt behandlas. Svensk personal ska även ha kunskap i tillämplig lagstiftning och 

etiska frågor vid insats. I den danska handlingsplanen nämns det som ett övergripande mål att 

arbeta för att länder efter konflikt ska bli rättsstater
108

 vilket innebär att de arbetar för att lag 

och ordning ska återinföras. I och med att de arbetar för att lagar och förordningar ska följas i 

landet torde de även arbeta för att internationell rätt som är tillämpningsbar för kvinnor 

respekteras. Det går alltså att tolka handlingsplanerna som att de vill uppnå samma sak men 

för att kunna göra det måste det läsas mellan raderna. Den svenska handlingsplanen är i detta 

fall mer tydlig. Det står inget specifikt i någon av handlingsplanerna om åtgärder för kvinnor 

och flickors respekt med avseende på valsystem vilket resolutionen framhäver som en viktig 

punkt. 

6.4 Analys av paragraf 11 

Säkerhetsrådet 

understryker att alla stater är skyldiga att avskaffa strafflöshet och att lagföra alla personer 

som anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser, däribland brott 

som sammanhänger med sexuellt och annat våld mot kvinnor och flickor, och betonar i detta 

hänseende nödvändigheten av att, där så är möjligt, undanta dessa brott från amnesti
109

, 

Sverige 

I den svenska handlingsplanen nämns det att straffrihet för könsrelaterade övergrepp är 

utbredd. För att få kvinnor att delta i fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete måste de 

skyddas.
110

 

Sverige ska även motverka straffriheten för övergrepp mot kvinnor och flickor.
111

  

Danmark 

Som tidigare har nämnts har Danmark som ett övergripande mål med handlingsplanen att få 

ett stopp på straffriheten för könsrelaterade brott.
112
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Skillnader 

I både den danska och svenska handlingsplanen står det väldigt lite om detta ämne. Det står 

beskrivet i båda att de ska motverka och få ett stopp på straffriheten för övergrepp mot 

kvinnor och flickor. Det står inget om avskaffningen av strafflösheten för folkmord, brott mot 

mänskliga rättigheter eller krigsförbrytelser, vilket ingår i resolutionen. I resolutionen står det 

att alla länder är skyldiga att avskaffa strafflösheten vilket de båda länderna har gjort. Det går 

dock att tolka resolutionen som att länderna som skrivit på resolutionen ska arbeta för att 

strafflösheten försvinner i andra länder. Om resolutionen tolkas på det viset är Sveriges 

handlingsplan bristfällig i detta avseende. Eftersom Danmark har som ett övergripande mål att 

få ett stopp på strafflösheten skiljer sig handlingsplanerna åt i detta ämne. För att ha det som 

ett övergripande mål i handlingsplanen står det å andra sidan väldigt lite om åtgärder för att 

lyckas med det i den danska handlingsplanen. 

6.5 Analys av paragraf 12 

Säkerhetsrådet 

 uppmanar alla parter i väpnade konflikter att respektera flyktinglägrens och 

flyktinganläggningarnas civila och humanitära karaktär och att ta hänsyn till kvinnors och 

flickors särskilda behov, inte minst vid utformningen av dessa läger och anläggningar, och 

åberopar säkerhetsrådets resolutioner 1208
113

 (1998) av den 19 november 1998 och 1296
114

 

(2000) av den 19 april 2000,
115

 

Sverige 

Det tas inte upp något i den svenska handlingsplanen om kvinnors och flickors speciella 

behov i flyktingläger. 

Danmark 

Genom utrikesministeriet ska Danmark sträva efter att tillräcklig sjukvård prioriteras för 

personer som fallit offer för könsrelaterat våld. Kirurgiska insatser ska även kunna utföras om 

behovet finns. Tillräckligt skydd för kvinnor och flickor i flyktingläger ska även kunna 

uppnås enligt den danska handlingsplanen.
116

 

Skillnader 

I den svenska handlingsplanen går det inte att finna något om flyktingläger och kvinnors och 

flickors särskilda behov vid dessa tillfällen. I den danska handlingsplanen står det att det ska 

strävas efter att tillräcklig sjukvård prioriteras för personer som fallit offer för könsrelaterat 

våld. Kvinnor och flickor ska även kunna få tillräckligt med skydd i flyktingläger.  
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Det står ingenting om utformningen av lägren i någon av handlingsplanerna. Det ska tilläggas 

att i resolutionen uppmanas alla parter i väpnade konflikter att respektera vissa saker vid 

flyktingläger. Det kan tolkas som att det bara är de stridande parterna och att det inte direkt 

rör de länder som är i områdena inom ramen för en internationell insats.  

6.6 Analys av paragraf 13 

Säkerhetsrådet 

13. uppmanar alla som deltar i planering av avväpning, demobilisering och återanpassning 

att beakta de olika behov som kvinnliga och manliga ex-kombattanter har och att beakta 

deras anhörigas behov,
117

 

Sverige 

Det tas inte upp något i den svenska handlingsplanen om kvinnor och mäns olika behov vid 

avväpning, demobilisering och återanpassning. 

Danmark 

Den danska handlingsplanen har en hel underrubrik som heter Disarmament, Demobilisation 

and Reintegration, DDR, avväpning demobilisering och återanpassning.  

Avväpning, demobilisering och återanpassning gäller inte bara män utan även kvinnor som 

har deltagit i väpnade konflikter. Kvinnliga soldater och kombattanter är fortfarande avsevärt 

färre än de manliga men dessa kvinnor har speciella behov vid återintegrering i samhället 

vilket ska uppmärksammas i DDR - program. Handlingsplanen påpekar att det kan vara 

svårare för kvinnor att återanpassa sig till det civila livet på grund av kulturella normer som 

kan förekomma i landet. Även icke beväpnade kvinnor och barns rättigheter ska tillgodoses 

då dessa personer kan ingå i de stridande grupperna som anhöriga. Handlingsplanen menar 

även att det behövs ett bredare återhämtningsprogram för ex-kombattanter.  

Danmark ska främja de internationella normerna för DDR. Det ska även inkludera de delar 

som betonar vikten av att kvinnor och barn tidigt medverkar i förhandlingar vid avväpning, 

demobilisering och återanpassning.  

Handlingar som säkerställer att fredsförhandlingar, även förhandlingar om avväpning, 

demobilisering och återanpassning, som integrerar ett jämställdhetsperspektiv samt särskilda 

åtgärder för kvinnor och flickor ska uppmuntras. 

Ett erkännande av att kvinnor och flickor kan vara deltagare i de stridande styrkorna både som 

stridande och som stödjande ska ske.
118
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Skillnader 

Här är den danska handlingsplanen utförlig medan den svenska inte ens nämner ämnet i sin. 

Den danska regeringen har en omfattande förklaring om hur de ska arbeta för att tillse att även 

kvinnor tas i beaktande vid avväpning, demobilisering och återanpassning. 

6.7 Analys av paragraf 14 

Säkerhetsrådet 

 bekräftar åter att det är berett att, när rådet antar åtgärder med stöd av artikel 41 i Förenta 

nationernas stadga, beakta åtgärdernas möjliga inverkan på civilbefolkningen, med hänsyn 

till kvinnors och flickors särskilda behov, för att överväga lämpliga undantag av humanitära 

skäl,
119

 

Skillnader 

Denna punkt har behandlats under tidigare delar av analysen. Det står dock inget specifikt i 

handlingsplanerna omför insatser med stöd av artikel 41. 

6.8 Analys av paragraf 15 

Säkerhetsrådet  

 uttrycker sin beredskap att trygga att säkerhetsrådets insatsgrupper beaktar könsrelaterade 

aspekter och kvinnors rättigheter, däribland genom samråd med lokala och internationella 

kvinnogrupper,
120

 

Sverige 

Stöd bör ges till nationella och lokala kvinnoorganisationer eftersom dessa är viktiga 

samarbetspartners.
121

 

Även på globalnivå anser svenska handlingsplanen att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 

hur olika FN-organ samarbetar med, stödjer och konsulterar nationella och lokala 

kvinnoorganisationer i konflikt – och postkonfliktländer.
122

 

Danmark 

Har inte funnit något om detta ämne i handlingsplanen. I den danska handlingsplanen går det 

bara att finna att de ska ge stöd åt enskilda kvinnor som arbetar för att traditionella könsroller 

ska förändras. 
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Skillnader 

I den danska handlingsplanen går det inte att finna något om stöd till lokala och 

internationella kvinnogrupper medan det finns i den svenska. Sverige ska ge stöd åt nationella 

och lokala kvinnoorganisationer både på nationell - och internationell nivå. 
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7. Diskussion av resultat 

Den danska handlingsplanen talar mycket om att danska regeringen och myndigheter ska 

arbeta för att resolution 1325 implementeras i olika former av arbeten och på olika nivåer. 

Detta är inget som det står något om i resolutionen och därför försvinner detta i denna 

komparativa studie. Det är däremot en viktig aspekt för att arbetet med resolution 1325 ska 

utvecklas och fler länder ska fortsätta och även börja arbeta med resolutionen. Ett exempel på 

det är att Danmark har varit en stor del i att arbetet med att omsätta resolution 1325 till 

handling inom EU.
123

 De ska även uppmuntra likasinnade europeiska länder till effektivare 

implementering av resolution 1325.
124

   

De tar även upp vikten av civil-militärt samarbete i sin handlingsplan. Danska regeringen 

menar att det är viktigt för att öka effektiviteten i insatserna. Inte heller det har inte direkt med 

resolutionen att göra men ett samarbete kan öka säkerheten för all personal i insats och då 

även för civilpersonal .
125

 Eftersom det inte direkt berör arbetet med resolutionen har inte 

heller det tagits hänsyn till i analysen. 

Flera av paragraferna i resolutionen påminner om varandra vilket gör att jämförelsen kan bli 

lite svår i vissa avseenden. Det beror mycket på hur handlingsplanerna tolkas.  

Handlingsplanerna skiljer inte avsevärt från varandra. Det är egentligen inget 

häpnadsväckande då de har samma resolution som utgångspunkt att utforma sina 

handlingsplaner utifrån. Det som skiljer handlingsplanerna åt, i större utsträckning, är åtgärder 

som inte faller inom ramen för vad resolutionen säger och därför tas de inte upp i denna 

uppsats.  

Ytterligare ett exempel på det är att den danska handlingsplanen har en sammanfattning av 

vilka punkter i handlingsplanen som berör vilka myndigheter. Detta kan vara bra då det 

minskar missförstånden med vilka punkter som berör ens myndighet.
126

  

I den svenska handlingsplanen står det under varje paragraf vilka myndigheter som berörs 

vilket också är ett alternativ. Det är viktigt att ha med vilka myndigheter som berörs av vilka 

målsättningar för att arbetet ska gå framåt. 

Länderna har valt olika sätt att strukturera upp åtgärderna i handlingsplanen på. Det är till stor 

del en smaksak vad som är det bäst lämpade sättet. 

I den svenska handlingsplanen struktureras det upp vad som ska göras under varje 

övergripande mål på nationell -, regional-, och internationell nivå. I den danska 

handlingsplanen finns ett annat upplägg vilket kan anses vara svårare att få en överskådlig 

blick på vad som ska göras för att uppnå de övergripande målen. 

 

Regeringarna har olika övergripande mål som de vill uppnå i sina handlingsplaner vilket 

påverkar hur utförliga de är i sina åtgärder för dessa. De paragrafer som inte är prioriterade 

kan ibland saknas eller åtgärder för dem vara bristfälliga i de olika handlingsplanerna.  

 

För att uppnå fler av de mål som resolutionen strävar efter kan den svenska handlingsplanen 

lägga till åtgärder för kvinnor och flickors säkerhet i flyktingläger. De kan även tillföra 

åtgärder för kvinnliga ex-kombattanters särskilda behov vid avväpning, demobilisering och 

återanpassning.  
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I den danska handlingsplanen står det inget om att de ska samarbeta med lokala och 

internationella kvinnogrupper. Vilket då med fördel kan införas i handlingsplanen. 

 

Å andra sidan kan det vara en fördel att fokusera på färre saker och se till att de åtgärdas först 

och sedan kan fokus förflyttas till andra uppgifter om målen uppfyllts eller om fokus lagts på 

fel uppgifter. Det är till exempel det som gjorts i Sveriges handlingsplan gentemot 

föregångaren. Efter att den första handlingsplanens tillkomst blev det tydligare var 

utmaningarna och problemen låg och därför kunde de få mer fokus i den nu aktuella 

handlingsplanen.
127

 I analysen går det att se en tendens att så är fallet. Den svenska 

handlingsplanen har fokuserat på de tidiga paragraferna i resolutionen och har inte lagt någon 

större fokus på de senare paragraferna.   

De olika handlingsplanerna tolkar resolutionen på likvärdiga sätt vilket gör att de förmodligen 

inte kommer få några större svårigheter att samverka kring resolutionen om handlingsplanerna 

även efterföljs i praktiken och inte bara i teorin. 

Ingen av länderna har några specifika mål i sina handlingsplaner såsom siffror eller datum när 

målen ska uppfyllas. Det är något bristfälligt eftersom det är en fördel om mål är mätbara för 

att vara effektiva.
128

 Mätbara blir de genom till exempel ha ett datum när det ska vara utfört 

och en siffra på hur många procent kvinnor det ska finnas på fältet vid internationella insatser. 

Bristen på mätbara mål gör att åtgärderna som finns i handlingsplanerna blir generella och 

tolkningsbara av läsaren. 

I Sverige har detta diskuterats och efterfrågats på ett möte där handlingsplanen diskuterades 

2009. Där efterfrågades även en större tydlighet i vem som bär ansvaret för att målen uppfylls 

vilket också är en fördel för att uppnå målsättningar.
129
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8. Slutsatser 

Frågeställningar som uppsatsen ska svara på: 

1. Vilka likheter finns mellan handlingsplanerna och vilka skillnader går att finna? 

2. Är eventuella skillnader så pass stora att de kan utgöra ett hinder för samarbete vid 

internationell insats vad gäller kvinnor, fred och säkerhet? 

 

 

Den svenska och den danska handlinsplanen skiljer sig inte mycket åt i hur de ska arbeta för 

att åstadkomma det resolutionen eftersträvar. Det som skiljer dem åt är främst var de lägger 

sitt fokus och därför så finns vissa delar, som resolutionen behandlar, inte med i någon av 

handlingsplanerna. Tydliga exemplet på detta är att den svenska handlingsplanen inte ens 

nämner kvinnliga ex-kombattanters särskilda behov vid återintegrering till samhället medan 

den danska handlingsplanen har en hel underrubrik där de jämförelsevis utförligt behandlar 

området.  

Detta gäller även vid arbetet med att få ett stopp på straffriheten för könsrelaterade brott. Den 

danska handlingsplanen har som ett övergripande mål att åtgärda detta medan den svenska 

handlingsplanen endast nämner ämnet, vilket kan tyckas något bristfälligt.  

Även vad gäller flyktingläger är den danska handlingsplanen utförligare än den svenska 

motsvarigheten. Den svenska handlinsplanen nämner inte ens området.  

Den danska handlingsplanen å andra sidan nämner inget om samarbeten med lokala och 

internationella kvinnoorganisationer vilket den svenska gör och det är även en av paragraferna 

i resolutionen. 

Dessa områden är det som skiljer handlingsplanerna mest åt. I övrigt är handlingsplanerna 

lika varandra det är bara formuleringar och tolkningar som skiljer sig åt.  

Med detta som bakgrund torde det inte vara något problem för länderna att samarbeta genom 

handlingsplanerna i arbetet med kvinnor, fred och säkerhet i teorin. Det är däremot svårt att 

säga hur det går i praktiken då ingen av handlingsplanerna är särskilt specifika med vad som 

faktiskt ska göras för att uppnå målen rent praktiskt.  

Ett exempel på att arbetet går framåt även praktiskt är att det på svenska missioner finns en 

gender advisor vars uppgift är att säkra att ett genusperspektiv blir integrerat i arbetet. 
130

 Det 

är inget som nämns i någon av handlingsplanerna men är en följd av arbetet med resolution 

1325 och handlingsplanen för denna. 
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9. Förslag på ytterligare forskning 

Den svenska regeringens handlingsplan gäller 2012 och därefter kommer förmodligen en ny 

motsvarighet och nya studier kan med fördel då göras.  

Det har tidigare gjorts studier på hur väl Försvarsmakten i Sverige agerar efter 

handlingsplanen för resolution 1325. Det skulle behövas ännu mer studier som kanske till och 

med kan leda till en handlingsplan specifikt för Försvarsmakten.  

En fråga som många ställer sig är om resolution 1325 faktiskt har gjort någon skillnad i 

förhållande till innan resolutionen fanns. En studie inom det området kan med fördel 

genomföras för att se om resolutionen har någon inverkan på arbetet på fältet och om den gör 

någon skillnad för kvinnor i konflikt - och postkonfliktområden.  

Det är även av intresse att studera hur väl olika länder följer upp och utvärderar sina 

handlingsplaner. Detta kan vara av intresse då det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter för 

att arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ska gå framåt. 
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Bilaga 1 – Begreppsförklaringar 

Enheten för säkerhetspolitik (UD-SP) - Den svarar för Sveriges allmänna säkerhetspolitik 

och EU:s säkerhets- och försvarspolitik, samt relationerna till Nato, OSSE och Europarådet. 

De arbetar även bland annat med fredsfrämjande frågor, sanktioner och konflikt frågor i vid 

mening.
131

 

 

Fredsbyggande kommissionen – Detta är en fond inom FN som arbetar med fredsbyggande 

arbete. Kommissionen är även ett stödkontor för fredsbyggandefrågor. Deras arbete ska bidra 

till att förhindra länders återfall i konflikter. Detta genom att kommissionen ska hjälpa till att 

överbygga gapet mellan postkonfliktsituationer och långsiktig återbyggnad.
132

 

 

Gender – Har i denna uppsats översats till jämställdhet eller genus. 

 

Gender-based violence – Har i denna uppsats översats till könsrelaterat våld. 

 

IHB - Internationale Humanitære Beredskab. På engelska kallas det Danish 

International Humanitarian Services.
133

 De bytte 2011 namn till Freds- og 

Stabiliseringsberedskabet men benämns i handlingsplanen som IHB då den skrevs innan 

2011. Deras uppgift är att öka Danmarks civila beredskap till internationella insatser. Den 

danska beredskapen hålls främst av Röda korset, det danska flyktingrådet och läkare utan 

gränser.
134

 

 

Kvinna till kvinna – Stödjer kvinnors organisering i konfliktområden. De samarbetar med 

organisationer som hjälper kvinnor rättsligt och psykiskt. De arbetar regionalt och är en 

insamlingsstiftelse. Kvinna till kvinna arbetar för att förändra internationellt bistånds – och 

säkerhetspolitik. Detta gör de genom att sprida information om kvinnors villkor i väpnade 

konflikter.
135

 

 

Medlare – En medlare är en person som utses för att medla mellan två parter för att lösa en 

tvist eller motsvarande. Medlaren är opartisk och har till uppgift att komma få parterna att 

komma fram till en lösning i problemet.
136

 

 

NGO – Non Governmental Organizations, är benämningen på alla organisationer som inte är 

statliga. Det kan vara olika enskilda organisationer, frivilligorganisationer eller opinions- 

grupper.
137
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Natos policy Combating trafficking in Human Beings - Rör fördömandet av 

människohandel och påminner om att det är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter och 

påverkar speciellt kvinnor och barn. Nato menar att det krävs ett multilateralt handlande för 

att kunna få stopp på människohandeln i världen.
138

  

 

Nordiskt försvarssamarbete – Syftet med det nordiska försvarssamarbetet är att stärka 

parternas nationella försvar och finna gemensamma effektiva lösningar.
139

 I samarbetet ingår 

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det militära samarbetet ska bland annat 

möjliggöra att den nationella operativa kapaciteten ska kunna utvecklas och bibehållas samt 

möjliggöra mer kostnadseffektiva internationella insatser för fred och säkerhet.
140

 

OSSE - Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa har verkat genom 

valövervakning och stabiliserande övervakningsoperationer.
141

 OSSE är det enda 

säkerhetspolitiska samarbetsorgan där alla medlemsländer samarbetar på lika villkor. 

Organisationen har i dag fokus på konfliktförebyggande, krishantering och 

demokratiutveckling.
142

 För att uppnå säkerhet i länder arbetar OSSE med allt från 

konfliktförebyggande åtgärder till att de mänskliga rättigheterna efterföljs.
143

  

På engelska heter organisationen OSCE, Organization for Security and Co-operation in 

Europe.
144

 Alla europeiska länder, USA, Kanada och länderna i Centralasien är med i 

organisationen.
145

 

 

Resolution 1820 – Resolution 1820 bygger vidare på säkerhetsrådets resolution 1325 och 

uppkom 2008. Resolutionen fokuserar på sexuellt våld och då även som en del av taktiken i 

konflikter.
146

 

 

Resolution 1888 – Antogs 30 september 2009 som hade sin utgångs punkt i resolution 1325. 

Resolutionen påvisar vikten av att militära ledare på FN uppdrag visar handlingskraft och tar 

ansvar i sitt arbete för att förhindra sexuellt våld. Resolutionen påvisar även civilas roll i 

konflikter och då fräst kvinnor och barns utsatthet. Den påminner stater om att avskaffa 

straffriheten och åtala de som är ansvariga för folkmord, brott mot mänskligheten, 

krigsförbrytelser och andra brott mot civila.
147

  

Resolutionen betonar vikten av att frågor som rör sexuellt våld medtas i fredsprocesser från 

dess början för att skydda civilbefolkningen. Än en gång visas en oro för underrepresentation 

av kvinnor i formella fredsprocesser och som medlare. Genom en ökad representation av 

kvinnor kan en större trygghet från kvinnor och flickor uppnås. Då dessa ofta känner en mer 

tillförlitlighet att rapportera övergrepp till kvinnor.
148

 

Den påvisar att det är staterna som har det huvudsakliga ansvaret för att och säkerställa att 

mänskliga rättigheter efterföljs och respekteras. 
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Resolutionen kräver att alla parter i en konflikt vidtar lämpliga åtgärder för att skydda civila 

från alla former av sexuellt våld. 

 

Rättsstat - I en rättsstat råder offentlig maktutövning. Den är underkastad rättsliga normer 

och enskilda ska kunna få prövning i domstol eller annan oberoende rättslig instans.
149

 

SIDA – Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete arbetar för att fattiga människor ska ha 

förutsättningar för att förbättra sina levnadsvillkor. Regering och riksdag har gett SIDA 

uppdraget att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor.
150

 

För att kunna utföra detta så effektivt som möjligt har SIDA fokuserat sitt arbete inom fem 

ämnesområden. Dessa är:  

 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter 

 Ekonomisk utveckling 

 Kunskap och social utveckling 

 Hållbar utveckling 

 Mänsklig säkerhet
151
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