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Ur FN:s säkerhetsråds Resolution 1325,     §1 
”Säkerhetsrådet 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” 
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Bakgrund 

Projektet har haft två huvudaktörer, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd, SEK, som varit den ansökande 

parten och Studieförbundet Bilda som varit samverkanspart. 

 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. SEKs fokus i arbetet 

är ”Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv” där vi på olika sätt bearbetar och diskuterar 

samhällsfrågor och trosfrågor utifrån ett specifikt kvinnoperspektiv. SEKs engagemang sker på lokal, 

nationell och internationell nivå.  SEK har ett långvarit engagemang i Israel och Palestina och vill ge 

sitt bidrag till de människor som engagerar sig för att lösa konflikten där. 

 

I SEKs arbete är utbildning centralt. Det rör bl a ledarutbildning, freds- och ickevåldsfrågor och 

religionsmötesfrågor med fokus på kvinnors situation och delaktighet. Under flera år har SEK på olika 

engagerat sig i arbetet för att genomföra intentionerna i FN:s Säkerhets Resolution 1325 där 

portalparagrafen § 1 lyder:  

 

Studieförbundet Bilda 

Studieförbundet Bilda arbetar med studie- och kulturverksamhet, utifrån folkbildningsförordningen. 

I Bildas folkbildningsverksamhet är mötet mellan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga 

erfarenhetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som de verkliga bildningsprocesserna äger 

rum. 

 

Bilda Sydöst har under många år haft kontakt med Israel och Palestina, bl a genom dansgrupper och 

rockmusikgrupper som deltagit i musikfestival i Betlehem, studieresor i området, seminariedagar med 

personer som varit följeslagare i Sveriges Kristna Råds följeslagarverksamhet, m m. Verksamheten 

syftar till ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva i Israel/Palestina, konfliktens bakgrund 

och utveckling och insatser för fred och demokrati. 

 

Projektets syfte och målgrupp 

Fredsarbete har en lång tradition inom SEK. I Projekt Fredsbygge ville vi pröva metoden att låta 

kvinnor från Sverige, Israel och Palestina besöka varandras länder och lära av och med varandra.   

Eftersom unga kvinnor ofta upplever att de har svårt att göra sina röster hörda och att det finns få 

sammanhang som ger dem utrymme att växa på egna villkor vände vi oss till unga kvinnor mellan 18 

– 23 år. Med projektet ville vi motverka känslan av främlingskap, passivitet och maktlöshet som 

många har. 

 

Unga kvinnor från de tre aktuella länderna har begränsade möjligheter till möten som utvecklar 

engagemang för att delta i samhällsbyggandet. För samtliga - inte minst de svenska - medför detta 

brist på kunskap om vilka möjligheter och rättigheter de har att påverka samhället i enlighet med FN:s 

resolution 1325. I denna gemensamma utbildning skulle deltagarna få möjlighet att lära sig sådant som 

de inte kan lära sig annars.  Genom projektet ville vi bidra till att öka unga kvinnors motivation och 

kompetens att med fredliga medel delta i samhällsbygget, i nationella, regionala och internationella 

institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter. 

 

Projektledning 

Projektledning har varit Margareta Andermo, projektansvarig, samt Lars Inge Claesson, konsulent 

Bilda Sydöst.   En styrgrupp bestående av Gabriella Engell-Nielsen, Ragnhild Greek, Laila Johansson 

och Frida Swidan har sammanträtt i Jönköping vid 5 tillfällen, 3 ggr under hösten - 09 och 2 ggr våren 

-10 samt däremellan haft regelbundna kontakter via e-post och telefon.  Under hösten -09 knöts också 

Åsa Thörne-Adrianzon som resurs till projektet. 

 

Samarbetet i ledningsgruppen har fungerat bra.  Bilda Sydösts resurser har stått till projektets 

förfogande. Efter varje steg har en avstämning gjorts i linje med Bildas modell för 

milstolpegranskning. Bildas projekthotell har bidragit med synpunkter och råd. Vid behov har 

nödvändiga korrigeringar av programmet gjorts. 
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Agenda och medarbetare 

Projektet skulle ha tre steg: Steg 1: grundutbildning i respektive 

länder, Steg 2: gemensam utbildning svenskar – palestinier, 

svenskar – israeler i Palestina resp. Israel, Steg 3: gemensam 

utbildning för de tre grupperna i Sverige.  Tidsramen för 

projektet var 1/7 09 – 30/6 – 10.  

 

Lokala utbildare i Sverige, Israel och Palestina skulle ansvara 

för utbildning av respektive grupp och ha huvudansvaret för 

utbildningen i sitt område under Steg 2 och Steg 3. Innehåll i 

Steg 1 var baskunskaper i Ickevåld, konflikthantering och 

Resolution 1325. Innehållet i de övriga stegen skulle fördjupa 

kunskapen i dessa ämnen och ske i samverkan mellan 

utbildarna. 

 

Rekrytering 

Rekryteringen av utbildare i Palestina och Israel: Vi valde personer som vi tidigare haft kontakt med 

bl. a genom Operation 1325, som hade erfarenhet av Sverige och svenskt sätt att jobba och som vi 

bedömde hade möjlighet att självständigt arbeta i Israel/Palestina. Den palestinska utbildaren Lucy 

Tagleih arbetar på Wi’am, Palestinian Conflict Resolution Center, i Betlehem. Det fungerade i stort 

sett bra och arbetet i Betlehem kunde ske i samarbete med Wi’am. Vissa kommunikationssvårigheter 

pga. såväl kulturella som tekniska problem övervanns. Vår Israeliska utbildare Michal Gelbart, New 

Profile och aktiv inom kvinnoorganisationer, var ett bra val som samarbetspartner och utbildare enligt 

ovanstående kriterier. Hon hade dock inte på samma sätt ett sammanhang och fick problem med 

rekryteringen av deltagare. De kunde dock lösas. 

 

Rekrytering av svenska deltagare: Projektet startade 1/7 -09. Steg 1 liksom studiearbetet inför resan 

till Israel/Palestina behövde göras under hösten. Trots svårigheter att nå ut med information under 

sommarmånaderna kom ansökningar in från olika delar av Sverige. I september var en grupp antagna 

och reserver utsedda, de flesta från Jönköpingsregionen. 

 

Rekryteringen av deltagare i Palestina och Israel skedde i samråd 

med projektansvarig i Sverige. Problem uppstod för deltagare från 

Nablus som inte fick resa till Sverige för anhöriga när det kom till 

kritan. Några fick inte ens åka till Betlehem på Steg 1 och 2. Med 

hjälp av de reserver som fanns med i Palestina kunde en grupp 

komma till Sverige i Steg 3.  

Efter åtskilliga svårigheter kunde en grupp också bildas i Israel. 

Den lokala samarbetspartens organisation New Profile är liten och 

inte heller kvinnoorganisationer i hennes kontaktnät kunde ge det 

stöd som behövdes för en starkare rekrytering.  Steg 1 kom igång 

sent, strax innan svenskarna kom för Steg 2.  Deltagare lämnade 

återbud i sist stunden och den grupp vi mötte i Israel var bara på 3 

personer. 4 israeliska deltagare kom till Sverige, och trots 

svårigheterna initialt blev det en bra och spännande grupp. 

Workshop med dem genomfördes i Beit Oren, utanför Haifa. 

 

Rekryteringen av de svenska utbildarna Emelie Anner och Gabriella Engell-Nielsen skedde genom 

personliga kontakter. De är båda erfarna workshopledare med ickevåld och gender som särskild 

kompetens. Gabriella Engell-Nielsen har också arbetat som följeslagare i Israel/Palestina och kunde ge 

den svenska gruppen mycket input under höstens förberedelser. Båda deltog i en längre utbildning av 

utbildare i Kristna Fredsrörelsens regi och som också delvis skedde i Israel/Palestina hösten -09. Det 

gav bra input i vårt projekt. Gabriella Engell-Nielsen blev även resepedagog för vår grupp. 
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Samverkan 

Projektet har genomförts i nära samarbete med Studieförbundet Bilda Sydöst. Bilda Sydösts 

administrativa resurser samt lokaler har stått till projektets förfogande. Studieförbundet Bilda har 

bidragit på olika sätt:  

 Genom projekthotellet som under projektets lopp bidragit  

med råd, synpunkter och hjälp till kontinuerlig utvärdering. 

 Reseplanering och säkerhetsplanering 

 Genom Bildas studiecenter SCSC i Jerusalem som hjälp 

till att ordna möten, bussar, studiebesök etc.  

 

Samarbete har i olika delar av projektet också skett med  

 Wi’am i Betlehem,   

 Den Globala Skolan, SIDA, ett seminarium 14/6 som  

också var ett sätt att sprida erfarenheterna av projektet.  

IKFF och FN-föreningen i Jönköping  

 Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping 

 

Ekonomi 

Kostnaderna på drygt 600.000:- har till större delen finansierats av Ungdomsstyrelsen. Ett mindre 

bidrag har också erhållits från Folke Bernadottes Minnesfond.  Resterande har bekostats av 

Studieförbundet Bilda.  

 

Genomförande 

Projektet har genomförts enligt planerna med viss anpassning till deltagarnas möjligheter och till 

situationer som uppstod, bl. a:   

 

 Tiden för Steg 3 flyttades från april/maj till juni pga av svårigheter för deltagarna i 

Israel/Palestina att genomföra sina studier, slutexamen mm. En kompromiss blev 10 – 21/6 

som innebar svårigheter för de svenska deltagarna.  Gemensam workshops kunde ändå 

genomföras i början och slutet av Sverigevistelsen. En svensk deltagare hade då flyttat 

utomlands och var därmed förhindrad, en annan blev sjuk. Ändringen av tid påverkade 

programmet i Sverige i hög utsträckning. 

 

 Vi gjorde avsteg från de ursprungliga planerna på att ha en regionalt samlad grupp i 

Jönköpingsområdet och tog in en deltagare från Örnsköldsvik. Hon var en bra resurs men det 

blev svårt för henne med resor och samlingar utanför själva projektet där övriga kunde mötas.   

 

 De som kallats till intervju erbjöds att också delta i Steg 1, dels för att få en bättre  

gruppdynamik i utbildning av vår grupp, dels för att ta vara på utbildningsresurserna och 

sprida kunskapen. Redan vid intervjuarbetet hade vi bestämt att ha reserver.  En vidgad grupp 

deltagare i Steg 1 gjorde det också möjligt att ha ytterligare reserver om så skulle behövas. Det 

underlättade i kontakten med Israel/Palestina där vikten av att ha reserver underströks och där 

reserverna ju fick hoppa in. Däremot blev det onödigt jobbigt för reserverna, som helhjärtat 

ställde upp. ”Att resa till Israel/Palestina är en så stor grej. Jag vet inte om jag ska ställa in mig 

på att göra det, eller på att jag inte ska få åka. Det är väldigt jobbigt”.  

 

 De svenska deltagarna gjorde en stor del av sitt informationsarbete under våren -10 med resan 

till Israel/Palestina i färskt minne.  Det innebär att de inte berättat om Steg 3 och vad det 

inneburit. Flera av dem planerar informationsträffar också i höst efter projektets slut. 

 

 Tidigt under hösten väcktes idén om att göra en film utifrån projektet, men också ta fram korta 

användbara avsnitt som deltagarna fristående kan använda i sitt informationsarbete efter 

projektet.  En av de svenska utbildarna Emelie Anner är filmare och ville gärna genomföra ett 
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filmprojekt.  Vi såg filmen som ytterligare ett sätt att föra vidare projektets erfarenheter till en 

bred allmänhet. Deltagarna har engagerat sig i filmprojektet och det har gett dem möjlighet att 

utrycka åsikter och tankar som är viktiga för dem. Filmarbetet ska avslutas under året.  

En implementerings- och planeringsresa gjordes hösten - 09 av projektansvarig med Margareta 

Gunnarsson, Eksjö, som reseansvarig och resursperson. 

Upplägg av utbildningar och fältstudier skedde i samverkan med de ansvariga i Israel/ Palestina och 

med visst stöd från SCSC i Jerusalem.  

 

Svårigheter som övervanns 

 Dubbelbokning. Den plats som vi gemensamt sett ut och bokat under projektansvarigs resa i 

november blev dubbelbokad vilket också påverkade de fältstudier som vi planerat till israelisk 

– arabisk stad. I stället genomfördes Steg 2 Israel på kibbutzen Beit Oren på berget Karmel 

inte långt från Haifa.  Det blev en bra workshop men sammanhanget annorlunda än planerat. 

 

 Framförhållning.  Det var svårt att hitta en lämplig tid för Steg 3 i Sverige. De kulturella 

skillnaderna då det gäller planering av verksamhet blev tydliga.  Våra behov av att tidigt -10 

kunna fastslå tidpunkten för Steg 3 (skolavslutning, sommarjobb, ta ledigt från jobb, semester, 

möten med andra grupper innan sommartorkan breder ut sig etc) kolliderade med deras mer 

kortsiktiga synsätt (Vad kan man veta om vad som händer om 2 månader, eller fyra månader?)   

Kompromissen i juni påverkade inte minst de svenska deltagarnas möjlighet att närvara, även 

om de faktiskt lyckades anpassa sina åtaganden med projektets verklighet på ett bra sätt. 

Processen blev en viktig kunskap och erfarenhet, fast inte planerad. 

 

 Längd på Steg 3. Det var olika åsikter om vilket som var  

lagom tid – palestinierna, som ju hade betydligt längre  

restid, valde att åka hem ett par dagar tidigare än planerat  

vilket också förändradesituationen för övriga. 

 

 Svårigheter med ekonomiska transaktioner  

och kommunikationer i Palestina 

 

 Bilda Online. Avsikten att ha ett studierum  

på Bilda Online kunde inte genomföras främst 

 pga. Språksvårigheter. Alla kommandon var på svenska 

 och översättning var inte möjlig att göra. De svenska  

deltagarna använde sig dock delvis av den modellen.  

Däremot har Facebook fungerat som en bra kontakt möjlighet när de väl träffat och börjat 

mötas. En särskild sluten Facebook - grupp endast för deltagarna finns. 

 

 Sjukdom. Svårigheter uppstod när den svenska utbildaren blev sjuk under Steg 3 och enbart 

kunde delta de avslutande workshopdagarna. Emelie Anner som filmade kunde inte då i 

samma utsträckning vara utbildare. Projektansvarig kunde dock rycka som ersättare 

tillsammans med utbildarna från Israel/Palestina.   

 

 Tekniska problem med filmen uppstod framför allt under Steg 2. Det tog tid och energi av 

ledningsgruppen men löstes på ett bra sätt.  Filmandet innebar också att Emelie Anner inte i 

samma utsträckning kunde användas som utbildare. 

 

 Dubbla roller. Att en av utbildarna också blev resepedagog medförde missförstånd mellan 

henne och Bilda som ordnade resan. Brist på information, besked om rutiner etc försvårade 

arbetet på plats i I/P. Det löste sig så småningom men tog kraft och energi.  
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Måluppfyllelse 

Vi har nått den avsedda målgruppen. 7 svenska, 4 israeliska och mellan 5 – 8 palestinska kvinnor 

mellan 18 – 23 år deltog. Samtliga deltagare har genomgått grundkurs i linje med Operation 1325:s 

utbildningsstrategi, deltagit i besök i Sverige respektive Israel o Palestina, genomgått gemensamma 

utbildningsdagar med deltagarna från andra länder och genomfört informationsinsatser, även i media.  

Pga att Steg 3 fick läggas så sent i juni månad har delmålet att få träning i och pröva på att själv 

utbilda andra bara till viss del kunnat genomföras. 

 

Vårt övergripande mål var att bidra till att öka unga kvinnors motivation och kompetens att med 

fredliga medel delta i samhällsbygget, i nationella, regionala och internationella institutioner och 

mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter.   

 

Såväl de enkäter som vi genomförde med de svenska deltagarna i början och efter projektet som de 

utvärderingar vi gjort efter de olika stegen visar att målet uppnåtts. Samtliga anser sig efter projektet 

väl insatta i gender begreppet, är mer motiverade att aktivt söka fredliga redskap för att lösa konflikter, 

anser sig ha goda möjligheter att delta i samhällsbygget och har lärt sig mycket just i mötet med 

israeliska och palestinska kvinnor. En sammanfattning av enkäten bifogas. 

 

Vi konstaterar också följande: 

  I en tjejgrupp har de upptäckt sina egna resurser och fått ökad medvetenhet om 

genusperspektivet och hur det påverkar samhället. 

 

 Utbildningen har stärkt deras tro på sig själva som aktörer och resurser, i det egna samhället 

men också i samverkan med kvinnor i konfliktområden och på andra håll. 2 deltagare vistas 

under sommaren utomlands. 

 

  I mötet med jämnåriga kvinnor i konfliktområdet Israel Palestina har de fått ökad insikt om 

olika livsvillkor och de möjligheter som står till buds i ett demokratiskt samhälle. Det utmanar 

dem till ökat engagemang och vilja att delta aktivt i samhällsbygget . Flera har gett uttryck för 

att de vill lära sig mer. 

 

 Resolution 1325 har funnits med i hela utbildningen som en drivkraft. Den har ökat både deras 

engagemang, motivering och tro på att det går att förändra, att kvinnor kan vara aktörer i sina 

egna liv och resurser i sina egna samhällen på lika villkor och tillsammans med män. 

 

 Projekt har spridet information och kunskap om kvinnoorganisationerna SEK och Operation 

1325 och den plattform som där kan finnas för att engagera sig i samhällslivet. Det har bl. a 

skett i studiesammanhang, samlingar för ungdomar i kyrkor och på andra håll, samling den  

8 mars, artiklar i bl. a Tidaholms Tidning, Smålands Folkblad, Sändaren. Elsa, :kolon, 

webbartiklar Bilda, SEK, Fryshuset, Operation 1325, Baptistsamfundet, SR Jönköping, 

reportage i Radio Jönköping vid två tillfällen m m. 
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Hur går vi vidare? 

Projektet är slut men vissa aktiviteter återstår: 

 

 Filmen fullföljs och används dels inom SEKs och Bildas verksamhet, dels genom deltagarnas 

fortsatta informationsarbete.  Vi kommer att informera projektets närstående kontakter när den 

är klar och ge möjlighet att använda den för dem som så önskar. 

 

 De svenska deltagarna kommer att inbjudas till ytterligare utbildning inom fältet fred, ickevåld 

och kvinnors delaktighet. 

 

 Ytterligare informationstillfällen planeras av deltagarna, bl. a 8/10 i Jönköping då Diakonias 

nästa satsning Civil i Konflikt introduceras , samt konferensen Ett Sanningens Ögonblick den 

15-17/10 om Israel/Palestina  på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. 

 

 Ett seminarium om Projekt Fredsbygge hålls under Jönköping Open, en vecka i november 

2010 där kommunen i samverkan med föreningslivet bl a fokuserar på integration, 

jämställdhet, våld och försoning. 
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Några lärdomar 

 

 I ett flerkulturellt projekt är det viktigt med tidiga möten där implementering och 

planering kan göras tillsammans med samarbetsparter. Det går ändå inte att förutse 

svårigheter som kan dyka upp. Genom tidiga goda kontakter går problemen att lösa. 

 Viktigt med en tydlig rollfördelning. Dubbla roller bör undvikas. 

 Bra att ha en backup för vissa centrala funktioner i händelse av t ex sjukdom. 

 Gärna en större ledningsgrupp än vår  

 Det är en fördel för projektledning och styrgrupp att finnas i närheten av varandra. 

Problemen att hitta lämpliga och intresserade medarbetare får vägas mot nackdelarna 

med att vara utspridda på ett stort område. 

 Det är en fördel att ha gruppen samlad i ett lokalt/regionalt närområde. Deras möjlighet 

att ses utanför själva projektets samlingar samt stötta varandra i informations- och 

uppföljningsarbete ökar. 

 Bra med reserver men processen för hur deltagarna slutligen utses kan förbättras så att 

det blir bättre för såväl antagna som reserver. 

 Idén med mötesplats på Bilda Online var bra, men kunde inte genomföras.  Kan gärna 

prövas på nytt när det finns även engelska sidor. 

 De tre parterna som möttes var ojämlika framför allt då det gäller erfarenheter av fred 

och konlikt. Mötet mellan israeler och palestinier var utmanande och för den svenska 

gruppen kunde det vara svårt att veta sin roll. Det var också svårt för israeler/palestinier 

att orka ta in exempel i Sverige på hur svenskar jobbar med sina problem – som ofta inte 

uppfattades av besökarna som några verkligt stora problem. Den viktigaste rollen för de 

svenska deltagarna när alla tre grupperna möttes var att var brobyggare. Det är en 

ofattbart stor och viktig uppgift, som vi inte tydligt hade identifiera i förväg. Ett likande 

projekt i framtiden kan dra av detta projekts erfarenheter. 

 Det finns utrymme för vänskap, innerlighet och systraskap trots olikheter och konflikter. 

Det är starkt och vackert. 
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Citat från enkäten: 

 Min motivation ökar när jag träffar andra människor med liknande mål …  Det är just 
detta som tjejerna i den svenska gruppen och inte minst tjejerna från Israel och 
Palestina bidragit till. Den motivation och styrka jag fått från projektet och dess 
medlemmar är något utöver det vanliga! Jag är fruktansvärt glad för att få dela och ta 
emot motivation och styrka med andra starka och engagerade kvinnor! 
 

  Jag tycker att jag under projektets gång har fått många redskap för att analysera 
både mitt eget och andras agerande i, och i kommunikationen kring, en konflikt. 
Detta gör det lättare att vara mera objektiv vilket underlättar i konflikthantering. Så 
jag tror att jag har blivit bättre på att hantera konflikter. 
 

 Den fysiska biten av ickevåld är en självklar sak då jag tar till ord och skapar en 
diskussion istället för att ta till våld. De andra bitarna som etniskt och kulturellt våld 
bär jag hela tiden med mig i mitt medvetande och medvetandegör även andra om 
det. 
 

 Genusperspektivet är fruktansvärt viktigt. Att hela tiden vara medveten och 
medvetandegöra andra om genusfrågan är grunden till att kunna börja bygga på 
jämställdhet, men även på fred och förståelse. 

 

 Jag har även fått ännu större hopp och kraft att vilja kämpa för vad jag tror är rätt och 
för kvinnors rätt efter mötet med kvinnorna i Palestina och Israel.  
 

 Jag kommer alltid vara evigt tacksam för att jag har fått vara med i fredsprojektet! Där 
har jag fått träffa enormt engagerade människor som tror, hoppas och arbetar för en 
bättre värld! Projektet har även rivit ner personliga rädslor, och vad är bättre än det??   
 

  Projektet har gett mig ökad motivation att kämpa mer för kvinnors situation och 
rättigheter 
 

 Mina möjligheter att delta i samhällsbygget är stora. Om jag satsar tror jag att jag kan 
nå långt. 

 

 Jag tror att jag har stora möjligheter att vara delaktig i olika samhällsfunktioner. Min 
motivation har ökat när jag i projektet sett att man inte är ensam om att vilja 
förbättra. 
 

 Jag är intresserad av att lära mer om ickevåld och kommer att försöka tillämpa det i 
alla situationer.  För det behöver jag fler människor runt mig som vill använda det. 
Men, framförallt mod. Det finner jag mest i att se att andra klarat det. Det innebär 
alltså förebilder. 
 

 Jag har lärt mig massor om mig själv och om andra. Jag kommer att ha nytta av detta 
hela mitt liv. 
 

 Jag har sett personer använda sig av sin information till att engagera sig i samhället 
och det motiverar mig att också göra det. 

 

 Vad jag inte insåg …….. var att vi redan påbörjat förändringen. Vi hade börjat så fröen 
och fortsätter vi vattna dem tillsammans kommer de snart bli fullvuxna växter som 
kommer stå starka oavsett väder. Tillsammans är vi som starkast och den 
erfarenheten kommer jag ha med mig livet ut!  
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Sammanfattning av enkätsvar: 
 

Förväntningar 

Deltagarnas förväntningar på såväl projektet som helhet har infriats. Det gäller även förväntningarna 

på mötet med jämnåriga kvinnor från Israel Palestina och deras erfarenhet av konflikter, vardagsliv 

och att utbyta erfarenheter. Det skedde särskilt under resan till Israel / Palestina 

Ickevåld 

Alla utom en säger sig vid projektets  början ha begränsad kunskap om begreppet ickevåld. Nu har alla 

erfarenhet, kunskap och vilja att lära mer.  

 

Ickevåldets betydelse 

Före projektet ansåg flera deltagare att ickevåldets betydelse i miljöarbete, vardagsliv, Israel - 

Palestina-konflikten och fattigdomsbekämpning var begränsat. Nu har alla åsikten att det är 

betydelsefullt. Då det gäller demokrati- och  fredsarbete var tron på ickevåld större redan från början. 

 

Det finns en svag tendens att deltagarna efter projektet tror mindre på att ickevåldet har betydelse för 

makthavarna i Sverige och Israel men mer på dess betydelse för makthavarna i Palestina. 

 

Då det gäller inställningen till ickevåld i det civila samhället går det inte att dra någon slutsats.  

 

Deltagarnas tro på att ickevåld betyder något för ungdomar och kvinnor har ökat något under 

projektet, medan den har minskat något då det gäller mäns tilltro till IV. Av detta drar vi slutsatsen att 

Resolution 1325 som utgår från betydelsen av kvinnors delaktighet i arbete för att förebygga konflikter 

troligen påverkat deltagarnas inställning. 

 

Svaren på frågan om deltagarnas personliga förhållande till ickevåld uttrycker en djupare reflexion 

kring begreppet. Några säger sig inte ha tänkt färdigt kring begreppet. Samtliga uttrycker en önskan 

om ickevåld som livsstil, förhållningssätt i konflikter, respekt, förespråkar ickevåld, osv. 

 

För att i högre grad kunna använda sig av ickevåld menade alla före projektet uttryckte att de 

behövde mer kunskap. Nu är behoven tydligare: samarbete, nätverk, förebilder, utbildning, mer 

kunskap  

 

Lyssnande 

Deltagarna visar stor insikt i lyssnandets betydelse för konflikthantering. 

 

Förmåga att hantera konflikter 

Deltagarnas insikt om sitt eget sätt att hantera konflikter har ökat liksom deras tilltro till förmågan att 

göra det på ett bra sätt. Ökad lyhördhet, redskap för att analysera sitt förhållningssätt är exempel vad 

de anser sig ha fått genom projektet. 

 

Samhällets förmåga att hantera konflikter 
Det finns en tilltro till förutsättningar i det svenska samhället att ta större internationellt ansvar. Den 

konflikträdsla som finns kan motverkas med bl a utbildning, och ökad information i olika frågor. 

 

Deltagarna har upptäckt militarismen i det israeliska samhället och hur den påverkar, samt att vanligt 

folk faktiskt inte vet mycket om palestiniers situation. Där menar det att det finns mycket att göra. 

 

Nästan alla menar att jämställdhet har oerhört stor betydelse för att kunna förbättra konflikthanteringen 

i det palestinska samhället. I möten med kvinnor har de insett vikten av att kvinnors röst hörs och att 

kvinnors förmåga tas till vara. Detta är nya tankar som projektet gett. 
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Osynliggörande 
Osynliggörande av kvinnors har synliggjorts genom projektet. 

 

Genus / gender 

Alla var relativt väl insatta i begreppet genus före projektet. Nu ger det intryck av större säkerhet och 

verbal förmåga att uttrycka vad genus är och varför de menar att det är viktigt. Såväl före som efter 

projektet anser de att genusperspektiv och dess påverkan på samhällsfrågor är mycket viktigt. 

Kvinnors deltagande i samhällsfunktioner 

 Alla deltagare menar att det är viktigt att kvinnor deltar i samhällsfunktioner. 

De tror att kvinnor har stor delaktighet i samhällsfunktioner I Sverige både före och efter  projektet . 

Deras tro att kvinnors delaktighet är liten i Palestina har förstärkts. Då det gäller Israel har deras åsikt 

förändrats. Efter projektet tror de att kvinnor har betydligt mindre inflytande än vad de trodde från 

början. 

 

Egna möjligheter att vara delaktig i olika samhällsfunktioner 

Deltagarna tror före projektet att de har ganska stora möjligheter att vara delaktiga i samhällets 

funktioner. Efter projektet ger de uttryck för mer hopp och är styrkta i sin inställning.  Ett citat:  - Jag 

tror att jag kan delta och ha möjligheten att förändra men det krävs en fruktansvärd styrka och kamp. 

En kvinna måste kämpa så mycket hårdare och längre för att få sagt något som en man kan få sagt på 

betydligt smärtfriare sätt och kortare tid. Jag tror dock, som tidigare nämnts, på kvinnan och därmed 

inkluderas även jag själv. Jag har även fått ännu större hopp och kraft att vilja kämpa för vad jag tror 

är rätt och för kvinnors rätt efter mötet med kvinnorna i Palestina och Israel. Vilka var fruktansvärt 

starka och gav oss andra styrkan att hoppas trots att det är dem som lever i konflikten. 

 

Svaren efter projektet tyder på att motivationen för att delta i samhällsbyggandet ökar i mötet med 

andra engagerade människor. De anser att projektet har gett dem denna motivation. 

FNs Resolution 1325 

Deltagarna visste ytterst lite eller ingenting om Resolutionen före projektet. Nu är de kunniga och 

insatta och tror på resolution 1325s betydelse för kvinnors delaktighet i samhällsbygge och 

fredsarbete. 

 

Övriga kommentarer 

Deltagarna menar att de haft en fantastisk upplevelse, uttrycker tacksamhet över att ha fått delta i 

projektet, skriver att de har förändrats och vuxit, att de vill tillämpa vad de lärt sig, att motivation och 

kunskap ökat, att förändringen redan börjat med dem själva, att de fått vara en bro mellan israeler och 

palestinier, betydelsen av möten med människor m m. 
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