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PROCEDUREVERLOOP

Op 4 mei 2000 deelde de Voorzitter van het Parlement mede dat de Commissie rechten van de 
vrouw en gelijke kansen toestemming was verleend tot opstelling van een initiatiefverslag, 
overeenkomstig artikel 163 van het Reglement, over de rol van vrouwen in de vreedzame 
conflictregeling.

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen benoemde reeds op haar vergadering 
van 26 januari 2000 Maj Britt Theorin tot rapporteur.

De commissie behandelde het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 11 juli, 13 
september en 10 oktober 2000.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 8 stemmen voor en 5 tegen stemmen haar 
goedkeuring aan de ontwerpresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Maj Britt Theorin, voorzitter en rapporteur; Marianne 
Eriksson, Anne E.M. Van Lancker en Jillian Evans, ondervoorzitters; Geneviève Fraisse, 
Fiorella Ghilardotti, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Amalia Sartori, 
Miet Smet, Elena Valenciano Martínez-Orozco en Pasqualina Napoletano (verving Elena 
Ornella Paciotti). 

Het verslag werd ingediend op 20 oktober 2000.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda 
voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.
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ONTWERPRESOLUTIE

Resolutie van het Europees Parlement over de rol van vrouwen in de vreedzame 
conflictregeling (2000/2025(INI))

Het Europees Parlement,

- gelet op de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties 
van 10 december 1948 en op de verklaring en het actieprogramma die het resultaat waren 
van de Wereldconferentie over de  mensenrechten van 14 tot 25 juni 1993 in Wenen, met 
name de paragrafen I 28-29 en II 38 over stelselmatige verkrachting, seksuele slavernij en 
gedwongen zwangerschap tijdens gewapende conflicten,

- gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 18 december 1979, op de Verklaring van de 
Verenigde Naties inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen van 20 december 1993 
en op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 
20 november 1989,

- gelet op het Verdrag van de Algemene Vergadering tegen foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van 10 december 1984 en op 
Verklaring 3318 van de Algemene Vergadering inzake de  bescherming van vrouwen en 
kinderen tijdens noodsituaties en gewapende conflicten van 14 december 1974, met name 
paragraaf 4 waarin wordt gevraagd om doeltreffende maatregelen tegen vervolging, 
foltering, geweld en onterende behandeling van vrouwen,

- gelet op resolutie 1265 van de VN-Veiligheidsraad over de  bescherming van burgers 
tijdens gewapende conflicten van 17 september 1999, met name paragraaf 14 met het 
verzoek dat VN-personeel dat betrokken is bij de handhaving en versterking van de vrede, 
een passende opleiding krijgt in mensenrechten, met inbegrip van sekse-specifieke 
bepalingen,

- gelet op resolutie 3519 van de Algemene Vergadering van de VN inzake de deelname van 
vrouwen aan de versterking van de internationale vrede en veiligheid van 
15 december 1975 en op Verklaring 37/63 van de Algemene Vergadering van de VN 
inzake de deelname van vrouwen aan de bevordering van de internationale vrede en 
samenwerking van 3 december 1982, met name paragraaf 12 over praktische maatregelen 
met het oog op een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen bij vredesinspanningen,

- gelet op de verklaring en het actieplatform die zijn goedgekeurd op de vierde 
VN-Vrouwenconferentie van 4 tot 15 september 1995 in Beijing, met name bijzonder 
zorgpunt E inzake vrouwen en gewapende conflicten, en op het slotdocument van de 
speciale bijeenkomst Beijing + 5 van de Verenigde Naties van  5 tot 9 juni 2000 over 
verdere maatregelen en initiatieven ter uitvoering van de verklaring en het actieplatform 
van Beijing, met name paragraaf 13 over hindernissen voor een gelijkwaardige deelname 
van vrouwen aan maatregelen ter versterking van de vrede, en paragraaf 124 over een 
evenwicht tussen de geslachten bij vredeshandhaving en vredesonderhandelingen,

- gelet op het Internationale Strafhof dat gebaseerd is op het Statuut van Rome van 1998, 
met name de artikelen 7 en 8, waarin verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen 
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bevruchting, gedwongen sterilisatie en elke andere vorm van seksueel geweld worden 
aangemerkt als misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, ongeacht of zij al dan 
niet stelselmatig en in internationale of interne conflicten plaatsvinden,

- gelet op de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen van 1977, 
waarin staat dat vrouwen  bescherming genieten tegen verkrachting en elke andere vorm 
van aanranding,

- gelet op het Europees Verdrag tot  bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden van 1950, met name de artikelen 3 en 4 die onmenselijke 
behandeling of bestraffing en foltering alsmede slavernij verbieden,

- gelet op de resolutie van de Europese Raad van 20 december 1995 over de integratie van 
genderaspecten in de ontwikkeling, met name paragraaf 19, waarin wordt onderstreept dat 
bij noodoperaties en crisispreventie een genderperspectief van het allergrootste belang is,

- gelet op de verklaring en de agenda voor actie van het millenniumforum van de Verenigde 
Naties over de versterking van de Verenigde Naties voor de 21e eeuw van 26 mei 2000, 
met name paragraaf 11 van deel B over scholing in genderkwesties voor al het met 
vredeshandhaving belaste personeel,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 2 maart 20001 over vrouwen in de 
besluitvorming, met name overweging I en paragraaf 14 over de deelname van vrouwen 
aan de handhaving en versterking van de vrede en conflictpreventie,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 april 19842 over toepassing van het Verdrag 
van Genève met betrekking tot de vluchtelingenstatus, met name de paragrafen 1 en 2 
over toekenning van de vluchtelingenstatus aan vrouwen die geconfronteerd worden met 
een wrede of onmenselijke behandeling omdat zij geacht worden zich niet te hebben 
gehouden aan de sociale mores van de samenleving waarin zij leven,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 december 19923 over de verkrachting van 
vrouwen in het voormalige Joegoslavië, met name paragraaf 2 waarin wordt gevraagd 
verkrachting als oorlogsmisdaad en misdaad tegen de menselijkheid te erkennen,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 maart 19934 over de verkrachting van vrouwen 
in het voormalige Joegoslavië, met name paragraaf 14 waarin wordt gevraagd om 
behoorlijke medische zorg voor vrouwelijke slachtoffers van verkrachting, in het 
bijzonder voorzieningen voor zwangerschapsbeëindiging wanneer de vrouw dit wenst,

- gezien de slotdocumenten van zijn openbare hoorzitting van 26-27 juni 1995 over sekse-
specifieke schendingen van de mensenrechten en van zijn openbare hoorzitting van 
18 februari 1993 over verkrachting als oorlogsmisdaad in Bosnië, waarin met name wordt 
erkend dat de vluchtelingenstatus het leven van vrouwen ingrijpend verandert, terwijl in 

1 Nog niet in PB gepubliceerd.
2 PB C 127 van 14.5.1984, blz. 137.
3 PB C 21 van 25.1.1992, blz. 158.
4 PB C 115 van 26.4.1993, blz. 149.
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het tweede document wordt verzocht om financiële vergoeding voor de slachtoffers van 
verkrachting in gewapende conflicten,

- gelet op artikel 163 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 
(A5-0308/2000),

A. overwegende dat in het Verdrag van Genève seksuele gewelddaden niet worden 
aangemerkt als "ernstige inbreuk" of als een bijzondere vorm van foltering, waardoor het 
onduidelijk blijft of seksueel geweld altijd wordt beschouwd als een oorlogsmisdaad,

B. overwegende dat vrouwen in bepaalde situaties kracht en flexibiliteit ontwikkelen, dat zij 
wantoestanden herkennen en bereid zijn voor hun gezinnen en de samenleving initiatieven 
te ontplooien en aldus positieve veranderingen te bewerkstelligen,

C. overwegende dat verklaring 3318 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
over de bescherming van vrouwen en kinderen in noodsituaties en gewapende conflicten 
in technisch opzicht vaag is en dat seksueel geweld en de specifieke behoeften van 
vrouwelijke vluchtelingen onvermeld blijven,

D. overwegende dat vier van de vijf vluchtelingen in de wereld vrouwen en kinderen zijn,

E. overwegende dat is aangetoond dat verkrachting en seksueel geweld op zeer grote schaal 
voorkomen in vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Kenia en Tanzania,

F. overwegende dat verkrachting altijd al als oorlogswapen is gebruikt, het meest recent in 
het voormalige Joegoslavië, Soedan, Liberia, Oeganda, Peru, Sri Lanka, Cambodja, 
Somalië, Rwanda, Bangladesj en in andere conflicten, 

G. overwegende dat een hele reeks studies hebben aangetoond dat de mobilisatie van 
mannelijke soldaten – zowel oorlogvoerende soldaten als vredeshandhavers – de toename 
van prostitutie rond militaire basissen en legerkampen in de hand werkt en vervolgens 
leidt tot toenemende kinderprostitutie en de verspreiding van seksueel overdraagbare 
ziektes,

H. overwegende dat gewapende groeperingen in conflicten over de gehele wereld - van ex-
Joegoslavië, Liberia, Sierra Leone en Soedan tot Japan - jonge meisjes en vrouwen 
gevangen hebben genomen en tot seksuele slavernij hebben gedwongen,

I. overwegende dat vrouwen die tijdens de oorlog zijn verkracht, door hun plaatselijke 
gemeenschap vaak worden gestigmatiseerd en vaak geen gezondheidszorg of 
psychologische begeleiding ontvangen,

J. overwegende dat meerdere VN-soldaten uit lidstaten van de Europese Unie wegens 
seksuele gewelddaden zijn ontslagen uit missies van de Verenigde Naties in Somalië en 
Mozambique,

K. overwegende dat slechts vier lidstaten van de Europese Unie - België, Frankrijk, Italië en 
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Luxemburg - het Statuut van Rome hebben geratificeerd, terwijl 60 landen nodig zijn om 
het Internationale Strafhof te sanctioneren, 

L. overwegende dat ten gevolge van gewapende conflicten, de instorting van sociaal-
economische stelsels en de toenemende armoede, vrouwenhandel een groeiend fenomeen 
in conflictgebieden is,

M. overwegende dat vredesinitiatieven van vrouwen vaak over de strijdende partijen heen 
worden genomen – zoals inhet Midden-Oosten, Cyprus en Noord-Ierland – en vaak 
worden ondernomen met zeer grote risico’s in gebieden waar zware conflicten woeden , 
zoals in Soedan, Libanon en Rusland,

N. overwegende dat vrouwen vaak worden gemarginaliseerd of uitgesloten van 
onderhandelingen en diplomatiek overleg met het oog op de beëindiging van gewapende 
conflicten, zoals bijvoorbeeld het geval was in de vredesgesprekken in Boeroendi, 
Tadzjikistan en het meest recent in Kosovo,

O. overwegende dat de rechten, prioriteiten en belangen van vrouwen in formele 
vredesonderhandelingen veelvuldig worden genegeerd,

P. overwegende dat volwaardige deelname van vrouwen aan de besluitvorming, het 
voorkomen en oplossen van conflicten en alle vredesinitiatieven in het algemeen van 
vitaal belang is; dat hun deelname aan vredesmissies tot de jaren negentig getalsmatig 
weinig voorstelde, maar dat de stijging van het aantal vrouwen dat heeft deelgenomen aan 
burgerlijke, militaire en politiële aspecten van vredeshandhavingoperaties heeft geleid tot 
betere betrekkingen met de plaatselijke gemeenschappen, hetgeen van essentieel belang is 
voor de totstandbrenging van een duurzame vrede,

Q. overwegende dat de aandacht van de donors tijdens de demobilisering van de 
strijdkrachten en strijdende groeperingen over het algemeen gericht is op de mannen, 
waardoor de vrouwen vaak worden uitgesloten van hulp- en ontwikkelingsprogramma's in 
het kader van de wederopbouw,

R. overwegende dat de behoeften van meisjessoldaten - die vaak zijn verkracht, als 
seksslavinnen zijn gebruikt, ongewenst zwanger zijn geraakt of geslachtsziekten en/of 
AIDS hebben - over het algemeen niet in aanmerking worden genomen in 
demobiliseringsinitiatieven,

S. overwegende dat het voor een duurzame vrede in veel opzichten bepalend is dat de 
plaatselijke bevolking betrokken is bij en zeggenschap heeft over het vredesproces - dat 
alleen legitiem kan zijn als vrouwen er op voet van gelijkheid bij betrokken zijn - en dat 
de rol van de internationale gemeenschap bij de ondersteuning van maatschappelijke 
netwerken die plaatselijke, nationale en internationale initiatieven met elkaar verbinden, 
van cruciaal belang is voor het vredesproces, 

I. BESCHERMING VAN BEVOLKINGSGROEPEN IN OORLOGSTIJD

1. veroordeelt stelselmatige verkrachting, gedwongen bevruchting, seksuele slavernij en alle 
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andere vormen van geweld op grond van geslacht tijdens gewapende conflicten;

2. veroordeelt het seksuele wangedrag van Europese soldaten die betrokken waren bij 
vredesoperaties;

3. veroordeelt het inzetten van kindsoldaten van beide geslachten;

4. verzoekt de lidstaten al het nodige te doen voor een zodanige wijziging van artikel 147 
van het Vierde Protocol van Genève dat verkrachting, gedwongen bevruchting en seksuele 
slavernij, gedwongen sterilisatie en andere vormen van seksueel geweld worden 
aangemerkt als ernstige schendingen van de Conventies van Genève;

5. verzoekt de lidstaten het Verdrag van Rome te ratificeren ter sanctionering van het 
Internationale Strafhof, dat verkrachting, gedwongen bevruchting, gedwongen sterilisatie, 
seksuele slavernij en elke andere vorm van seksueel geweld formeel erkent als misdaden 
tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, en dus ook als een vorm van foltering en een 
ernstige oorlogsmisdaad, ongeacht of zij al dan niet stelselmatig plaatsvinden;

6. verzoekt de lidstaten in de Commissie status van vrouwen van de Verenigde Naties actie 
te ondernemen en te pleiten voor actualisering van de formulering van de Verklaring 
inzake de bescherming van vrouwen en kinderen in noodsituaties en tijdens gewapende 
conflicten, om er ook seksueel geweld en de specifieke behoeften van vrouwelijke 
vluchtelingen in op te nemen;

7. verzoekt de lidstaten bij de Verenigde Naties actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat 
er een bijzondere rapporteur inzake vrouwen tijdens gewapende conflicten wordt 
aangesteld;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten het genderaspect mee te nemen in vredes- en 
veiligheidsinitiatieven en daartoe:

(a) scholing inzake de genderaspecten van conflictbijlegging en vredeswerk te 
verstrekken aan personeel dat op het hoofdkwartier en in veldkantoren betrokken is bij 
conflictbeleid,

(b) in de veldkantoren gebruik te maken van ter plekke aanwezige deskundigheid op 
gendergebied,

(c) onderzoek te stimuleren naar de ontwikkeling van geweld op grond van geslacht 
tijdens en na gewapende conflicten (waaronder agressie van mannen in het leger) en 
vredesmissies, alsmede naar de toename van huiselijk geweld in de periode na een 
conflict;

(d) in een vroeg stadium van de opleiding van militairen in een gendertraining te voorzien 
opdat respect voor vrouwen vanzelfsprekend wordt en er een vrouwvriendelijke 
mentaliteit in het leger gaat heersen;

(e) ervoor te zorgen dat acties gericht tegen vrouwenhandel in conflictgebieden deel 
uitmaken van dergelijke initiatieven;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de planning van vluchtelingenkampen onder 
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hun financieel gezag rekening te houden met de genderproblematiek en daartoe:

(a) te waarborgen dat alle door hun gefinancierde initiatieven in overeenstemming zijn 
met de internationale afspraken en voorschriften met betrekking tot vrouwelijke 
vluchtelingen, zoals de richtsnoeren van de UNHCR inzake de bescherming van 
vrouwelijke vluchtelingen en inzake de preventie van en de omgang met seksueel 
geweld tegen vluchtelingen,

(b) vluchtelingen en intern ontheemde vrouwen en kinderen te beschermen tegen seksueel 
misbruik door middel van een vrouwvriendelijke plaatsing van latrines en verlichting, 
veilige routes voor het ophalen van voorraden, water en brandhout en een geschikte 
lokatie voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen,

(c) het recht van vrouwelijke vluchtelingen op zelfbeschikking te garanderen, door 
passende economische mogelijkheden te creëren en voor gelijke vertegenwoordiging 
te zorgen in vluchtelingencomités en andere besluitvormingsorganen in de 
vluchtelingenkampen;

(d) te zorgen voor veilige omstandigheden voor de terugkeer van vrouwen en meisjes naar 
hun streek van herkomst;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten voldoende financiële middelen beschikbaar te 
stellen opdat slachtoffers van verkrachting en aanranding in gebieden met een gewapend 
conflict psychologisch begeleid kunnen worden, de keuze kunnen genieten om de 
zwangerschap te beëindigen of discreet te bevallen en opdat getuigen van deze wandaden 
beschermd kunnen worden;

11. verzoekt de Commissie een bepaald percentage van het vluchtelingenbudget van 216 
miljoen euro te reserveren voor de scholing van ambtenaren in opvangcentra, 
politiefunctionarissen en medisch personeel in het omgaan met de bijzondere behoeften 
van vrouwelijke vluchtelingen;

12. verzoekt de lidstaten in hun asiel- en immigratiebeleid een genderperspectief op te nemen 
en daartoe:

(a) onder bepaalde voorwaarden asiel toe te kennen aan vrouwen die tijdens een 
gewapend conflict, bezetting en/of overgangsperiode zijn verkracht of aan andere 
vormen van seksueel geweld zijn onderworpen,

(b) verkrachtingsslachtoffers een traumabehandeling te geven en de betrokkenen de 
mogelijkheid te bieden naar keuze discreet te bevallen of de zwangerschap te 
beëindigen,

(c) steun te verlenen aan adoptiecentra voor baby's geboren na een verkrachting indien de 
moeder haar baby niet wenst te houden,

(d) te waarborgen dat de detentie-inrichtingen/opvangcentra voor vluchtelingen aparte 
voorzieningen hebben voor niet-verwante mannen en vrouwen, parallel met de 
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benoeming van personeel op de vrouwenafdeling dat een gendertraining heeft gehad;

II. INTERNATIONALE INSPANNINGEN OM GEWAPENDE CONFLICTEN TE 
VOORKOMEN EN OP TE LOSSEN

13. verzoekt de lidstaten te bevorderen dat vrouwen op alle niveaus op voet van gelijkheid 
deelnemen aan diplomatieke initiatieven gericht op conflictbijlegging en wederopbouw, 
en daartoe:

(a) meer vrouwen aan te werven in de diplomatieke diensten van de lidstaten, 

(b) de vrouwen in de diplomatieke dienst van de lidstaten cursussen onderhandelen, 
begeleiden en bemiddelen te geven en een lijst van gekwalificeerde vrouwen op te 
stellen voor vredes- en veiligheidstaken,

(c) meer vrouwen op internationale diplomatieke posten, met name hoge functies te 
benoemen (bijzondere vertegenwoordigers van de VN, vredescommissies, 
onderzoeksmissies, enz),

(d) het vrouwenaandeel in de delegaties naar nationale, regionale en internationale 
bijeenkomsten inzake vrede en veiligheid alsmede bij formele 
vredesonderhandelingen te vergroten,

(e) van internationale diplomatieke vredesteams te verlangen dat zij stelselmatig overleg 
plegen met lokale vredesgroepen van vrouwen en andere vrouwenorganisaties, om zo 
te garanderen dat hun problemen en prioriteiten in het officiële vredesproces aan bod 
komen;

14. verzoekt de Raad en de lidstaten te bevorderen dat het genderaspect wordt meegenomen 
in de vredes- en veiligheidsoperaties alsmede de wederopbouwmaatregelen waaraan zij 
deelnemen, en daartoe:

(a) bij de planning en uitvoering van externe interventies automatisch een genderanalyse 
uit te voeren. In het bijzonder moet worden nagegaan in hoeverre de maatschappelijke, 
economische en politieke marginalisering van vrouwen als gevolg van het conflict 
toeneemt, en welke mogelijkheden de gewijzigde situatie biedt om de positie van 
vrouwen te verbeteren,

(b) ervoor te zorgen dat al het militaire personeel - zowel mannen als vrouwen - in het 
bijzonder wanneer het gaat om het versterken, handhaven en afdwingen van vrede, een 
gedegen genderscholing krijgen,

(c) een vredesmacht te laten begeleiden door magistraten en  mensenrechtenwaarnemers, 
om te waarborgen dat het volkenrecht wordt nageleefd;

15. onderstreept dat de huidige conflicten een groter gebruik van niet-militair crisisbeheer 
vereisen, hetgeen inhoudt dat van vredeshandhavers nieuwe niet-militaire vaardigheden 
worden verlangd, waardoor er betere kansen voor vrouwen ontstaan, en verzoekt de 
lidstaten en de Raad:
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(a) alle posten die te maken hebben met verzoening, het handhaven, afdwingen en 
versterken van de vrede alsmede conflictpreventie, met inbegrip van onderzoeks- en 
waarnemersmissies waaraan de lidstaten deelnemen, voor ten minste 40% met 
vrouwen te bezetten,

(b) ervoor te zorgen dat vrouwen die deelnemen aan vredesoperaties, onderworpen zijn 
aan de voorschriften van de Verenigde Naties en internationale 
mensenrechtenbeginselen en niet aan discriminerende plaatselijke beperkingen,

(c) het gebruik van geheel uit vrouwen bestaande onderzoeks- en bijstandsteams te 
bevorderen om te reageren op seksueel geweld en andere situaties wanneer de 
culturele context hierom vraagt;

16. onderstreept dat verzoening in diepgewortelde conflicten een ongekende mogelijkheid 
biedt om een kader te scheppen voor een democratische, op het gelijkheidsbeginsel 
berustende samenleving, en verzoekt de Commissie en de lidstaten met het oog daarop:

(a) te bevorderen dat bij de invulling van vredesakkoorden een grondwettelijke 
bescherming van de gelijke behandeling van vrouwen wordt ingebouwd,

(b) te bevorderen dat in het kader van een vredesakkoord nationale voorzieningen voor de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de overheid worden getroffen in 
de vorm van een Ministerie voor Vrouwenzaken, een Afdeling genderkwesties of een 
Bureau rechtspositie vrouwen;

III. DEELNAME VAN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING AAN DE PREVENTIE 
EN BIJLEGGING VAN GEWAPENDE CONFLICTEN

17. wijst erop dat, historisch gezien, vrouwen doorgaans met het geweldloze worden 
geassocieerd, terwijl hun leven en hun waardenstelsels verstrengeld zijn met de 
bescherming van het leven, dialoog, verzoening, onderhandelen en het vreedzaam 
oplossen van geschillen; dat dit waarden zijn die een alternatief kunnen vormen voor de 
huidige geweldcultuur en een nieuwe cultuur kunnen inluiden – een cultuur van vrede, 
meer dialoog op alle niveaus, rechtvaardige verdeling van de middelen en eerbied voor 
alle verschillen inzake geslacht, religie en politieke overtuiging;

18. onderstreept dat het van belang is dat de plaatselijke bevolking betrokken wordt bij en 
zeggenschap heeft over het vredes- en verzoeningsproces; en verzoekt de lidstaten en de 
Commissie politieke, technische en financiële steun te verlenen voor:

(a) de oprichting en versterking van niet-gouvernementele organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties, die zich richten op conflictpreventie, vredeswerk en 
wederopbouw na een conflict,

(b) onderwijs en opleiding voor leden van basisorganisaties van vrouwen in geweldloze 
conflictbijlegging, bemiddeling, belangenbehartiging en leiderschap;

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie stelselmatig te bevorderen dat vrouwen deelnemen 
aan het officiële proces van conflictbijlegging, en daartoe:
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(a) aan te moedigen dat conflictpartijen vrouwen opnemen in hun onderhandelingsteams,

(b) ervoor te zorgen dat ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en de consequenties 
daarvan systematisch op elk onderhandelingsgebied worden besproken,

(c) ervoor te zorgen dat het vredesproces stevig verankerd is, door de conflictpartijen te 
verzoeken om vertegenwoordigers van de burgerbevolking - waarvan de helft uit 
vrouwen dient te bestaan - in hun onderhandelingsteams op te nemen;

(d) steun te verlenen voor bewustmakingscampagnes en debatten over de inhoud van de 
vredesonderhandelingen;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor zorg te dragen dat vrouwen, die veelal het 
kwetsbaarst zijn en vaak een cruciale rol spelen bij de wederopbouw van hun 
samenleving, niet worden gemarginaliseerd door onjuiste initiatieven voor de periode van 
demobilisering en wederopbouw, en daartoe:

(a) in regio's die een conflict hebben doorgemaakt, een maatschappelijke discussie te 
stimuleren over misstanden op grond van geslacht, om herhaling van gewelddaden te 
voorkomen, 

(b) ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen profiteren van initiatieven voor de 
wederopbouw, en met name dat voormalige vrouwelijke strijders niet worden 
uitgesloten van of worden benadeeld door demobiliseringsprogramma's,

(c) een bepaald percentage van de gelden voor demobilisering en wederopbouw te 
reserveren voor de politieke en economische emancipatie van vrouwen, 

(d) binnen de demobiliseringsinitiatieven bijzondere aandacht te besteden aan de 
specifieke rehabilitatiebehoeften van meisjessoldaten;

21 verzoekt de Commissie en de Raad het Parlement jaarlijks in te lichten over de stappen, 
programma's en initiatieven die naar aanleiding van deze resolutie zijn genomen;

22. verzoekt de Raad, de Commissie en de secretaris-generaal van de VN in alle rapporten 
over vredes- en veiligheidsinitiatieven een hoofdstuk over het genderaspect op te nemen;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de secretaris-generaal van de VN.
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TOELICHTING

Achtergrond

Tot dusverre zijn vrijwel alle analyses en beleidsmaatregelen met betrekking tot conflicten blind 
voor het genderaspect. Politici, beleidsmakers en praktijkmensen gaan ervan uit dat de 
genderproblematiek niet relevant is voor dit beleidsterrein. Oorlog is echter een activiteit die 
mannen en vrouwen verschillend raakt. De strijders zijn in grote meerderheid mannen. De 
strijdkrachten en militaire groeperingen zijn over het algemeen mannelijke instellingen - zowel 
in numeriek opzicht als qua cultuur. Daarentegen lopen vrouwen als burgers meer kans dan 
soldaten om tijdens een gewapend conflict te worden gedood. 1 Terwijl alle burgers onder het 
uitbreken van een oorlog te lijden hebben, lopen vrouwen en meisjes het meeste risico en 
gevaar, niet alleen om te worden gedood of verwond, maar ook om te worden verkracht, 
aangerand of misbruikt.

Toch ontbreken vrouwen over het algemeen in officiële initiatieven om een eind te maken aan 
een conflict en wordt hun stem niet gehoord bij beslissingen over prioriteiten in het 
vredesproces. Hun uitsluiting is nadelig voor de uitzichten van een regeling op lange termijn, 
want als de ervaringen, perspectieven en behoeften van 50% van de bevolking worden 
genegeerd, bestaat het gevaar dat essentiële onderdelen die nodig zijn voor een duurzame vrede, 
worden vergeten of over het hoofd gezien.

Hoewel officiële vredesprocessen nog steeds vrijwel uitsluitend een zaak van mannen zijn, 
wordt in een aantal internationale overeenkomsten het belang onderstreept van een actieve 
deelname van vrouwen aan conflictbijlegging en vredeswerk. In de voorwaarts gerichte 
strategieën van 1985, vastgesteld op de derde Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties, is 
de rol van vrouwen voor vrede en ontwikkeling erkend. Dit beginsel is in 1995 bekrachtigd in 
het actieplatform van de vierde Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties. Daarin staat dat 
vrouwen zich toenemend manifesteren als centrale actoren in allerlei hoedanigheden in de 
vredesbeweging. Hun volledige betrokkenheid bij besluitvorming, conflictpreventie en 
-bijlegging en alle vredesinitiatieven is van essentieel belang voor de totstandbrenging van een 
duurzame vrede.2

De bescherming van bevolkingsgroepen in oorlogstijd

Aanranding en massale verkrachting van vrouwen - als stelselmatig gebruikte strijdmiddelen - 
lopen als een rode draad door de geschiedenis 3. In de recente periode is dit verschijnsel 
waargenomen in voormalig Joegoslavië, Cambodja, Sri Lanka, Bangladesj, Liberia, Peru, 
Somalië, Mozambique, Soedan en Oeganda 4. Zo wordt geschat dat in 1945 in Berlijn 110.000 
tot 800.000 vrouwen zijn verkracht5, tijdens de burgeroorlog in de jaren '90 in voormalig 

1 J. Turpin, "Many Faces: Women Confronting War" in Lorentzen and Turpin (eds.) The Women and 
War Reader, New York, 1998, blz. 3.

2 Verenigde Naties, Vierde Wereldvrouwenconferentie - Het actieplatform van Beijing, Beijing, 1995, 
artikel 23.

3 C. Niarchos, "Women, War, and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former 
Yugoslavia" in Human Rights Quarterly, 1995, vol. 17, blz. 659-68.

4 Zie o.a. J. Seager, The State of Women in the World Atlas, Londen, 1997, blz. 56.
5 C. Niarchos, "Women, War, and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former 
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Joegoslavië 20.000 tot 50.000 vrouwen1 en in 1994 in Rwanda 250.000 tot 500.000 vrouwen2.

Deze misdaden worden door diverse groepen mannen begaan, variërend van reguliere 
strijdkrachten, paramilitaire eenheden en rebellengroepen tot religieuze sekten, 
fundamentalistische groeperingen en de vredesmacht3. De seksuele aanvallen op vrouwen zijn 
er over het algemeen op gericht de mannen bij de vijand te vernederen en de basis onder het 
gezin en de gemeenschap weg te slaan: een verkrachte vrouw wordt als smerig en als een 
symbool van schande beschouwd4 Veel vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel 
geweld, worden in feite verstoten door hun familie en gemeenschap. Dit gebeurt in elk geval al 
sinds de klassieke periode, toen een man van zijn vrouw moest scheiden als zij was verkracht5 . 
Tot op de dag van vandaag worden vrouwen nog steeds ten onrechte vervolgd. In veel gevallen 
moeten zij hun land ontvluchten omdat zij hun leven niet zeker zijn6.

Ook gedwongen bevruchting - die in veel recente conflicten is gedocumenteerd - is uiterst 
schadelijk. De moeders zijn wellicht emotioneel niet in staat om te zorgen voor de kinderen die 
na een verkrachting zijn geboren, veilige abortusvoorzieningen zijn vaak niet beschikbaar en 
deze kinderen kunnen een ongewenste last voor de gemeenschap worden. Het aantal 
verkrachtingszwangerschappen als onderdeel van een militaire strategie wordt bijvoorbeeld 
voor Rwanda in 1994 geraamd op 2000-50007. Hoewel het aantal voor voormalig Joegoslavië 
niet zo hoog ligt, is gedwongen bevruchting wel gedocumenteerd als kenmerk van de oorlog. 
Op de betrokken vrouwen in dit conflict is sterke druk uitgeoefend om hun kinderen uit te 
dragen8.

Weliswaar is seksuele slavernij altijd al een uitvloeisel van de oorlog geweest, maar dit 
verschijnsel kreeg internationaal de aandacht toen onlangs werd onthuld dat 200.000 tot 
400.000 vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden van het 
Japanse gemilitariseerde stelsel van seksuele slavernij9. Het geval Japan was echter geen 
anomalie; vrouwen en meisjes worden nog steeds als seksslavinnen vastgehouden. Zo zijn 
tijdens het conflict in Bosnië-Herzegovina kampen voor seksuele slavernij opgezet10. Tijdens 
de burgeroorlog in Liberia zijn meisjes van amper tien jaar oud gevangen genomen en door de 

Yugoslavia" in Human Rights Quarterly, 1995, vol. 17, blz. 665-6.
1 M. Valentich, "Rape Revisited: Sexual Violence against Women in the Former Yugoslavia" in The 

Canadian Journal of Human Sexuality, vol 3(I) voorjaar 1994, blz. 53.
2 Noors Instituut voor internationale aangelegenheden, Women and Armed Conflicts, Oslo, 1999, blz. 44.
3 J. Stojsavljevic, "Women, Conflict, and Culture in former Yugoslavia" in Gender and Development, 

Oxford, vol. 3, No. 1, 1995, blz. 39.
4 Zie o.a. C. Niarchos, "Women, War and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the 

Former Yugoslavia" in Human Rights Quarterly, vol. 17, 1995, blz. 657; en I. L. Sajor, "Violence 
against Women in Times of War" in International Alert (ed.) Women, Violent Conflict and 
Peacebuilding: Global Perspectives, Londen, 1999, blz. 21.

5 C. Niarchos, "Women, War and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former 
Yugoslavia" in Human Rights Quarterly, vol. 17, 1995, blz. 667.

6 I. L. Sajor, "Violence against Women in Times of War" in International Alert (ed.) Women, Violent 
Conflict and Peacebuilding: Global Perspectives, Londen, 1999, blz. 21-2.

7 C. Twagiramariya en M. Turshen "Favours to Give and Consenting Victims" in C. Twagiramariya en 
M. Turshen (eds.) What Women do in Wartime, Londen, 1998, blz. 104.

8 V. Nikolic-Ristanovic, "War, Nationalism, and Mothers in the Former Yugoslavia" in Lorentzen and 
Turpin (eds.) The Women and War Reader, New York, 1998, blz. 236.

9 R. Copelon "Surfacing gender" in Lorentzen and Turpin (eds.) The Women and War Reader, New 
York, 1998, blz. 69.

10 E. Hague " Rape, Power, and Masculinity; and the Construction of Gender and National Identities in the 
War in Bosnia-Herzegovina" in R. Lentin (ed.) Gender and Catastrophe, New York, 1997, blz. 57.
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overwinnende officieren gebruikt als seksslavinnen1 . In Soedan zijn naar schatting ten minste 
50.000 meisjes uit het zuiden van het land door regeringstroepen gevangen genomen en worden 
in het noorden als slavinnen vastgehouden2 . Zowel in Algerije als in Sierra Leone hebben 
rebellen vrouwen en meisjes gevangen genomen met het oog op seks en arbeid, vaak als straf 
voor hun politieke en religieuze opvattingen3 .

Het Europees Parlement heeft weliswaar de verkrachting van vrouwen in recente conflicten 
veroordeeld en verzocht om voorzieningen voor abortussen - wanneer de vrouw een abortus 
wenst4  -, maar de Commissie en de lidstaten hebben nagelaten voldoende geld beschikbaar te 
stellen voor psychologische begeleiding en abortusklinieken in hun eigen achtertuin. 
Vluchtelingenorganisaties in Kroatië berichten dat zij wegens geldgebrek en onvoldoende 
bewustzijn in de internationale gemeenschap niet langer, zoals vroeger, regelmatige financiële 
steun en humanitaire bijstand aan vrouwen kunnen verstrekken5 . De internationale 
gemeenschap lijkt te zijn vergeten dat het verstrekken van meer geld aan organisaties die na 
een conflict voorzien in de behoeften van de bevolking, een van de meest doeltreffende 
manieren is om herhaling van een conflict te voorkomen.

Tot slot dienen de lidstaten ook het zenden van geheel uit vrouwen bestaande onderzoeks- en 
bijstandsteams te bevorderen, om omvang en aard van het seksuele geweld tijdens 
diepgewortelde conflicten vast te stellen. En met het oog op de opstelling van doeltreffende 
preventieve programma's moet de Commissie onderzoek stimuleren naar de ontwikkeling van 
geweld op grond van geslacht tijdens en na gewelddadige conflicten, waaronder agressie van 
mannen in het leger - met name bendegedrag - alsmede naar de toename van het huiselijk 
geweld na conflicten.

Vredeshandhaving en geweld op grond van geslacht

De mobilisering van mannelijke soldaten draagt bij aan de toename van prostitutie, verkrachting 
en seksueel misbruik rond militaire bases en legerkampen6. Zelfs de komst van een VN-
vredesmacht geeft aanleiding tot een snelle toename van de kinderprostitutie, verkrachtingen 
en seksueel misbruik, zoals geboekstaafd in Cambodja, Somalië, Mozambique, voormalig 
Joegoslavië en andere regio's7. Er zijn op grond hiervan diverse soldaten uit lidstaten van de 
Europese Unie naar huis gestuurd8. Aangezien de Verenigde Naties geen rechtsmacht ten 

1  Liberiaanse Vereniging van vrouwelijke advocaten "Hundreds of Victims Silently Grieving" in C. 
Twagiramariya and M. Turshen (eds.) What Women do in Wartime, Londen, 1998, blz. 131.

2  A. Abdel Halim, "Attack with a Friendly Weapon" in C. Twagiramariya and M. Turshen (eds.) What 
Women do in Wartime, Londen, 1998, blz. 86.

3  Human Rights Watch, "Women's Human Rights" World Report, New York, 1999.
4  Resolutie van het Europees Parlement over de verkrachting van vrouwen in voormalig Joegoslavië van 

11 maart 1993, par. 14; en resolutie van het Europees Parlement over de verkrachting van vrouwen in 
voormalig Joegoslavië van 17 december 1992, par. 2.

5  R. Boric, "Against the War" in R. Lentin (ed.) Gender and Catastrophe, New York, 1997, blz. 47.
6 Kirk G. en Okazawa-Rey M., "Making Connections" in Lorentzen and Turpin (eds.) The Women and 

War Reader, New York, 1998, blz. 311-2.

7 Zie o.a. Verenigde Naties, Impact of Armed Conflict on Children: Note by the Secretary General, New 
York, 1996, §91-110, blz. 29; C. Nordstrom, "Girls Behind the (Front) Lines" in Lorentzen and Turpin 
(eds.) The Women and War Reader, New York, 1998, blz. 80-4; T. Deen, "A Hard look at UN Peace 
Keeping" in Mail en Guardian, 3 juli 1997; E. Hague, " Rape, Power, and Masculinity; and the 
Construction of Gender and National Identities in the War in Bosnia-Herzegovina" in R. Lentin (ed.) 
Gender and Catastrophe, New York, 1997, blz. 58.

8 B. Fetherston, "UN Peacekeepers and Cultures of Violence" in Cultural Survival Quarterly, 1995, vol. 
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aanzien van deze manschappen bezitten, hebben zij de betrokken regeringen verzocht om 
bestraffing, maar er zijn slechts weinig veroordelingen uitgesproken1.

Tot overmaat van ramp lijkt verkrachting in oorlogstijd door de politieke en militaire leiders als 
iets onvermijdelijks te worden aanvaard2 . Het hoofd van de VN-missie in Cambodja 
illustreerde dit toen hem werd gevraagd naar het seksuele geweld tegen vrouwen en meisjes 
door VN-soldaten. Hij antwoordde dat hij geen puritein was: achttienjarige warmbloedige 
soldaten hadden het recht een paar biertjes te drinken en achter mooie exemplaren van het 
andere geslacht aan te gaan3 . Over de negatieve gevolgen van deze benadering bestaat veel 
literatuur, o.a. over de toename van seksueel overdraagbare ziekten (met name HIV/AIDS), de 
toegenomen blootstelling aan geweld en de afnemende zelfachting van vrouwen en meisjes4 . 

De Verdragen van Genève verbieden evenwel verkrachting als een misdaad tegen de 
waardigheid en de eer. Ook de onlangs opgestelde gedragscode voor VN-soldaten bepaalt dat 
het VN-personeel afzonderlijke leden van de plaatselijke bevolking, en met name vrouwen en 
kinderen, niet mag misbruiken of uitbuiten5 . Het is duidelijk dat sommige Europese en andere 
VN-soldaten beide teksten aan hun laars lappen.

Wil men bereiken dat deze gedragscode effect sorteert bij deelnemers aan internationale 
vredesoperaties, dan moeten de lidstaten de manschappen voor vredesmissies en hun 
commandanten tijdens de opleiding doordringen van de genderproblematiek. De lidstaten 
dienen ook gevolg te geven aan de suggestie van de Italiaanse regering en te verlangen dat 
vredestroepen vergezeld worden door magistraten en mensenrechtenwaarnemers om op de 
naleving van het volkenrecht toe te zien. Alleen zo kan de Europese Unie herhaling van 
pijnlijke incidenten, zoals het misbruiken van Somalische vrouwen en kinderen door 
Europese VN-soldaten6, voorkomen.

Een einde maken aan straffeloosheid

Van degenen die zich schuldig maken aan de aanranding van vrouwen, doet de overgrote 
meerderheid dit helaas ongestraft7. Historisch gezien wordt in internationale humanitaire 
verdragen onvoldoende aandacht besteed aan seksueel en seksespecifiek geweld. Noch in de 
Verdragen van Den Haag betreffende oorlogsrecht  en  - gebruiken, noch in het Handvest van 
Neurenberg voor de vervolging en bestraffing van ernstige oorlogsmisdadigers na de Tweede 

19.1, blz. 23.
1 Janes Defense Weekly, "Human Rights Code for Unethical UN Soldiers", 19 februari 1997.
2  C. Niarchos, "Women, War, and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former 

Yugoslavia" in Human Rights Quarterly, 1995, vol. 17, blz. 651.
3  B. Fetherston, "UN Peacekeepers and Cultures of Violence" in Cultural Survival Quarterly, 1995, vol. 

19.1, blz. 22.
4  Zie o.a. C. Twagiramariya en M. Turshen, "Favours to Give and Consenting Victims" in C. 

Twagiramariya en M. Turshen (eds.) What Women do in Wartime, Londen, 1998, blz. 110-11; en G. 
Kirk en M. Okazawa-Rey, "Making Connections" in Lorentzen and Turpin (eds.) The Women and War 
Reader, New York, 1998, blz. 311.

5  Verenigde Naties, Guidelines for Conduct of Personnel in UN Peace Keeping Operations and Related 
Missions in the Field, New York, 1995.

6 Zie o.a. T. Deen, "A Hard Look at UN Peace Keeping" in Mail en Guardian, 3.7.1997; en Associated Press 
"Photos Reveal Belgian Paratroopers' Abuse in Somalia", CNN Interactive, 17.4.1997.
7 I.L. Sajor, "Violence against Women in Times of War" in International Alert (ed.) Women, Violent Conflict and 
Peacebuilding: Global Perspectives, Londen, 1999, blz. 22.
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Wereldoorlog werd seksueel geweld genoemd1. Ook in de Verdragen van Genève uit 1949 en 
de latere protocollen van 1977 over het oorlogsrecht werd seksueel geweld niet gelijkgesteld 
aan misdaden als terrorisme en foltering. Deze misdaden worden aangemerkt als "ernstige 
inbreuken", handelingen die zo ernstig zijn dat zij de gehele internationale gemeenschap 
raken. Verkrachting daarentegen wordt gedefinieerd als een misdaad tegen de waardigheid en 
de eer, en niet als een geweldsmisdrijf.

Ook de statuten van de onlangs opgerichte tribunalen voor misdaden in Rwanda en voormalig 
Joegoslavië vertonen ernstige hiaten. Weliswaar wordt verkrachting in beide aangemerkt als 
een misdaad  tegen de menselijkheid, maar niet als een "ernstige inbreuk". Tegelijkertijd 
hebben beide tribunalen andere seksuele misdaden, zoals gedwongen bevruchting en seksuele 
slavernij, niet eens als oorlogsmisdaden aangemerkt. Hoewel de Europese Unie krachtige taal 
heeft aangeslagen over de vervolging van personen die beschuldigd zijn van het gebruik van 
verkrachting als oorlogswapen, is het accent uitsluitend gelegd op het bereiken van 
inbeschuldigingstellingen en niet op veroordelingen. Als blijk van het ontbreken van de 
nodige gendergevoeligheid is er voor deze tribunalen geen getuigenprogramma opgezet, en in 
beide gevallen waren vrouwen ondervertegenwoordigd in het judicieel systeem2. Dit heeft 
ertoe geleid dat maar weinig in staat van beschuldiging gestelde oorlogsmisdadigers zijn 
berecht en nog minder veroordeeld voor het begaan van misdaden op grond van geslacht.

Om van artikel 147 van het Vierde Protocol van Genève een doeltreffend instrument tegen 
geweld op grond van geslacht te maken, moet dit artikel dringend zodanig worden aangepast 
dat verkrachting, gedwongen bevruchting en seksuele slavernij worden gedefinieerd als 
oorlogsmisdaden die vergelijkbaar zijn met foltering.

Evenzo moet de Verklaring inzake de bescherming van vrouwen en kinderen in noodsituaties 
en gewapende conflicten worden gewijzigd om met name in te gaan op misdaden op grond 
van geslacht en de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes. In dit internationale 
consensusdocument dienen de volgende misdaden te worden behandeld: verkrachting, 
seksuele foltering, gedwongen bevruchting, seksuele slavernij en vervolging op grond van 
geslacht. Waaraan juist vrouwelijke vluchtelingen en ontheemden behoefte hebben - en dit 
moet in het document worden uitgewerkt - zijn goede verlichting, psychologische 
begeleiding, veilige distributie van voorraden, hygiëneproducten en afzonderlijke huisvesting 
voor alleenstaande vrouwen in vluchtelingenkampen.

Om te voorkomen dat verkrachting nog langer wordt benut als oorlogsstrategie, moet er een 
permanent internationaal strafhof komen dat seksueel geweld, net als foltering en terrorisme, 
als oorlogsmisdaad beschouwt. Een dergelijk hof moet daders kunnen vervolgen, ongeacht of 
zij behoren tot een conflictpartij, een fundamentalistische groepering of een vredesmacht.

Het permanente Internationaal Strafhof (ISH), waarover in 1998 overeenstemming is bereikt, 
kan deze leemte in het internationale rechtsstelsel opvullen. Het ISH definieert verkrachting, 

1 Convention with Respect to the Laws and Customs of War and Land - Hague Convention II, Den Haag, 
29.7.1899; Convention with Respect to the Laws and Customs of War and Land - Hague Convention IV, 
Den Haag, 18.10.1907; en Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the 
European Axis, Londen, 8 U.N.T.S. 279, Handvest van Neurenberg, 8.8.1945.
2 Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence During the Genocide and its Aftermath, New York, 
1966, blz. 89-90; en K.D. Askin, War Crimes against Women: Prosecution in International War Crimes 
Tribunals, New York, blz. 302.
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gedwongen bevruchting en seksuele slavernij allemaal als "ernstige inbreuk" op het 
volkenrecht. Maar de desbetreffende overeenkomst moet, om in werking te kunnen treden, 
door 60 landen worden geratificeerd. Tot dusverre hebben slechts 21 landen dit gedaan, 
waaronder slechts vier EU-landen1.

Vluchtelingen- en asielbeleid

Tachtig procent van de vluchtelingen in de wereld zijn vrouwen en kinderen2. Desondanks 
gaan initiatieven ter ondersteuning van vluchtelingen vaak voorbij aan de fundamentele 
behoeften van vrouwen. Over het feit dat Somalische vluchtelingen in Keniaanse kampen 
werden verkracht, circuleerden in 1993 tal van berichten in de internationale gemeenschap, 
maar geldgebrek en onvoldoende doordachte planning blijven de norm in 
vluchtelingenkampen over de gehele wereld3. Met name het aanbrengen van behoorlijke 
verlichting en een veilige toegang tot brandhout en water worden in het ontwerp van kampen 
vaak vergeten4. Als gevolg hiervan gaan verkrachting en huiselijk geweld in de 
vluchtelingenkampen op verontrustende schaal door: volgens de Verenigde Naties wordt meer 
dan 80% van de meisjes en vrouwen in kampen het slachtoffer van seksueel geweld5.

Gebrekkige planning vanuit de optiek van vrouwen blijkt ook uit het ontbreken van 
economische en onderwijsmogelijkheden voor vrouwelijke vluchtelingen, vooral wanneer zij 
aan het hoofd staan van een huishouden. Vastgesteld is dat het ontbreken van 
arbeidsmogelijkheden niet alleen de te hunnen laste komende personen de armoede indrijft, 
maar hen ook zelf aanzet tot prostitutie in of rond de kampen6.

Een aanverwant probleem voor vrouwelijke vluchtelingen is de oneerlijke verdeling van 
goederen binnen de kampen. Volgens de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de 
Verenigde Naties (UNHCR) zijn er weliswaar desbetreffende richtsnoeren, maar blijven de 
mannen in vluchtelingenkampen de distributie van goederen beheersen (waardoor veel 
vrouwen aan ondervoeding lijden) en heeft het personeel nog steeds geen oog voor de 
specifieke behoeften van vrouwen. Gezinspakketten voor vluchtelingen in voormalig 
Joegoslavië bevatten bijvoorbeeld geen maandverband. Toen hierop werd gewezen, 
reageerden hooggeplaatste internationale functionarissen met: "Stel je voor dat je een 
gezinspakket openmaakt en maandverband vindt!", alsof de meerderheid van de bevolking 
iets abnormaal nodig had7. Nog erger is dat vrouwen vaak ook bescherming nodig hebben 
tegen degenen die de distributie van levensmiddelen, dekens en andere schaarse goederen 
organiseren. Van vrouwen wordt verwacht dat zij in ruil voor essentiële goederen of een 
veilige doortocht seksuele gunsten verlenen8.

1 "International Criminal Court: The Signatories State", op The ICC web-page, juni 2000.
2 J. York, "The Truth about Women and Peace" in Lorentzen en Turpin (eds.) The Women and War Reader, 
New York, 1998, blz. 24.
3 R. Marshall, "Refugees, Feminine Plural" in UNHCR Refugees, nr. 100, Genève, 1995.
4 Zie o.a. S. Smith, "Hope in the Fight tot Reduce Gender Violence in Tanzania Refugee Camps" in Refugees 
International Bulletin, Washington D.C., 26.5.1999, blz. 1.
5 C. Nordstrom, "Girls Behind the (Front) Lines" in Lorentzen en Turpin (eds.) The Women and War Reader, 
New York, 1998, blz. 85.
6 T. Wallace, "Taking the Lion by the Whiskers" in T. Wallace en C. March (eds.) Changing Perceptions, 
Oxford, 1991, blz. 66.
7 R. Marshall, "Refugees, Feminine Plural" in UNHCR Refugees, nr. 100, Genève, 1995.
8 T. Wallace, "Taking the Lion by the Whiskers" in T. Wallace en C. March (eds.) Changing Perceptions, 
Oxford, 1991, blz. 63.
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De Commissie en de lidstaten dienen het voortouw te nemen bij het integreren van de 
genderproblematiek in de mondiale maatregelen ten behoeve van vluchtelingen. Zij moeten 
ervoor zorgen dat alle door hen gefinancierde initiatieven in overeenstemming zijn met de 
internationale overeenkomsten en voorschriften aangaande vrouwelijke vluchtelingen, zoals 
de richtsnoeren van de UNHCR inzake de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen en 
inzake de preventie van en reactie op seksueel geweld tegen vluchtelingen.

Evenmin bestaan er in detentie-inrichtingen voor asielzoekers in de lidstaten speciale 
beschermende maatregelen voor vrouwen die kwestbaar zijn voor de agressie en seksuele 
exploitatie door mannelijke asielzoekers en personeelsleden1. Als aanzet tot verbetering dient 
een bepaald percentage van het beoogde vluchtelingenfonds voor opvangcentra van 
€ 216 miljoen te worden toegewezen voor genderscholing ten behoeve van functionarissen 
van opvangcentra, medisch personeel en politiefunctionarissen alsmede voor aparte 
huisvesting voor alleenstaande vrouwen.

Verder heeft het Europees Parlement de lidstaten verzocht vrouwen wegens vervolging op 
grond van geslacht als vluchtelingen te erkennen2, maar zij doen dit in de praktijk niet. In 
Groot-Brittannië bijvoorbeeld worden vrouwen die om asiel verzoeken wegens vervolging op 
grond van geslacht, vaak afgewezen omdat verkrachting een nevengevolg van de oorlog is, 
willekeurig plaatsvindt en dus niet neerkomt op vervolging op grond van politieke 
overtuigingen3. De meeste EU-landen deporteren slachtoffers van verkrachting en aanranding, 
soms zelfs nadat zij een verklaring tegen hun verkrachters hebben afgelegd4.

Internationale inspanningen om gewapende conflicten te voorkomen en op te lossen

Geslacht is een belangrijke variabele die in vredesprocessen vaak over het hoofd is gezien. 
Het is van cruciaal belang dat internationale organen verder gaan dan de verbale erkenning 
dat geslacht een punt van grote zorg is. Een genderanalyse dient automatisch deel uit te 
maken van de planning en uitvoering van externe interventies in conflictsituaties en bij de 
wederopbouw na een conflict. Zo kan worden gegarandeerd dat degenen die over het 
algemeen het meest kwestbaar zijn en vaak een centrale rol spelen bij de wederopbouw van 
hun samenleving, niet verder worden gemarginaliseerd door verkeerde maatregelen.

Voorts dient het personeel van de Commissie en de lidstaten dat zich bezighoudt met 
vraagstukken op het gebied van internationale veiligheid en ontwikkeling te worden 
geschoold in de uitvoering van een genderanalyse van conflictsituaties. Het gebrek aan 
genderscholing heeft geleid tot foutieve interventies die niet aansluiten bij de behoeften van 

1 European Women's Lobby, Bejing+5 Regional Alternative Report for the European Union, Brussel, 2000, 
blz. 29.
2 Resolutie van het Europees Parlement over de toepassing van het Verdrag van Genève betreffende de status 
van vluchtelingen, 13.4.1984, par. 1-2.
3 J. Stojsavljevic, "Women, Conflict and Culture in former Yugoslavia" in Gender and Development, Oxford, 
deel 3, nr. 1, 1995, blz. 40.
4 European Women's Lobby, Bejing+5 Regional Alternative Report for the European Union, Brussel, 2000, 
blz. 14.
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een meerderheid van de door oorlog getroffen bevolking1, namelijk vrouwen en meisjes die 
seksueel geweld hebben ervaren, die betrokken zijn bij oorlogshandelingen, die de primaire 
broodwinner en verzorger in hun familie zijn geworden, die een nieuwe leidinggevende rol in 
hun gemeenschap op zich hebben genomen of die weduwe zijn geworden en er zonder 
financiële steun voor staan.

Uit studies blijkt dat bijzondere afdelingen voor gendervraagstukken, hoe noodzakelijk ook, 
niet voldoende zijn om te garanderen dat wordt ingegaan op de problemen, behoeften en 
prioriteiten van de vrouwen2. Daarom moet het personeel op alle niveaus worden geschoold, 
zowel op het hoofdkwartier als in de veldbureaus. Als met name de leiding geen prioriteit 
toekent aan genderaspecten, zullen vrouwen en meisjes zeker worden gemarginaliseerd door 
een verkeerde aanpak. De negatieve gevolgen van een leiderschap dat geen oog heeft voor de 
genderproblematiek is onlangs geïllustreerd door het optreden van Bernard Kouchner, de 
speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Kosovo. Toen de heer 
Kouchner de tijdelijke overgangsregering van Kosovo benoemde, was daar geen vrouw bij, 
ondanks protesten van plaatselijke non-gouvernementele organisaties. Pas nadat een OVSE-
functionaris de kwestie onder de aandacht van de secretaris-generaal van de VN had gebracht, 
mocht ten slotte één vrouw lid worden3. Volgens de OVSE-functionaris werd zij vervolgens 
ontslagen omdat ze te zeer zou hebben geijverd voor de noden en de inbreng van de vrouwen 
in Kosovo4.

Wanneer de operaties daarentegen onder het gezag staan van een leider die oog heeft voor 
genderaspecten, levert dit opvallende resultaten op. Zo was het vrouwelijke hoofd van de VN-
missie in Zuid-Afrika vastbesloten om niet alleen vrouwen voor de vredeshandhaving te 
benoemen en te ondersteunen, maar gaf zij hun de leiding over gebieden met het meeste 
geweld bij verkiezingen5. De wereld heeft kennis kunnen nemen van de positieve resultaten 
van de bemoeienis van de VN met de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika.

Een vrouwelijke leiding is weliswaar geen garantie dat op genderproblemen wordt ingegaan, 
maar uit onderzoek blijkt dat bij een kritieke massa aan vrouwen in organisaties die op het 
gebied van vrede en veiligheid actief zijn, een verschuiving in de prioriteiten plaatsvindt en 
eerder veronachtzaamde zaken meer aandacht krijgen6. Hoewel de Europese Unie bij diverse 
gelegenheden heeft gevraagd om een gelijkwaardige rol voor vrouwen in de besluitvorming, 
ziet de werkelijkheid er over het algemeen nog anders uit.

Om vrouwen op voet van gelijkheid invloed te geven op diplomatieke initiatieven met het oog 
op conflictoplossing en wederopbouw, moeten de lidstaten van de Europese Unie vrouwen 
binnen hun diplomatieke dienst vaardigheden bijbrengen in het onderhandelen, begeleiden en 
bemiddelen en een overzicht opstellen van gekwalificeerde vrouwen voor vredes- en 
veiligheidsopdrachten. De lidstaten moeten verder meer vrouwen aanwerven voor hun 
diplomatieke dienst, meer vrouwen benoemen voor internationale diplomatieke opdrachten - 
speciale vertegenwoordigers van de VN, vredescommissies, onderzoeksmissies, enz. - en het 

1 L. Abdela, "Men with a Mission - No Women" in The Guardian Newspaper, 3.2.2000.
2 C.O.N. Moser, Gender Planning and Development, Londen, 1993, blz. 112.
3 L. Abdela, Kosovo: Missed Opportunities, Lessons for the Future, Londen, februari 2000, blz. 15.
4 L. Abdela, "Men with a Mission - No Women" in The Guardian Newspaper, 3.2.2000.
5 J. Beilstein, "The Expanding Role of Women in United Nations Peacekeeping" in Lorentzen en Turpin (eds.) 
The Women and War Reader, New York, 1998, blz. 142.
6 S. Naraghi Anderlini, Women at the Peace table: Making a Difference, UNIFEM, New York, 2000, blz. 31-42.
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percentage vrouwen in delegaties naar internationale bijeenkomsten over vrede en veiligheid 
alsmede in formele vredesonderhandelingen verhogen.

Vrouwen in de vredesmacht

Conflicten tussen verschillende kampen binnen één land zijn na de Koude Oorlog de 
internationale vredesoperaties gaan beheersen. Daardoor zijn internationale organen naast de 
traditionele vredeshandhaving en diplomatie overgegaan op nieuwe benaderingen. Daartoe 
behoren o.a. initiatieven gericht op democratie, ontwikkeling en gelijke behandeling, die 
tezamen een nieuw instrument vormen om de veiligheid te handhaven. Deze uitbreiding van 
zuiver militaire operaties naar civiele initiatieven houdt in dat van de leden van een 
vredesmacht nieuwe, niet-militaire vaardigheden worden geëist, waardoor de mogelijkheden 
voor vrouwen toenemen. Zo hebben in recente vredesoperaties vrouwen gefungeerd als 
politieke en juridische adviseurs, politiefunctionarissen, verkiezingswaarnemers en 
ontwikkelingscoördinatoren.

Hoewel het numerieke aandeel van vrouwen in vredesmissies tot het midden van de jaren 
negentig niet significant was, zijn er aanwijzingen dat een verhoging van het aantal vrouwen 
in een vredesmacht een positief effect heeft1. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de 
vredesmacht worden gezien als personen die meevoelen, niet graag de voorkeur geven aan 
geweld boven verzoening, bereid zijn om te luisteren en te leren en bijdragen aan een klimaat 
van stabiliteit en moraliteit, hetgeen essentieel is om van een vredesproces een succes te 
maken2.

Ook is vastgesteld dat vrouwen in een vredesmacht als rolmodel fungeren voor de vrouwen 
ter plaatse en hen inspireren om zich in te zetten voor de wederopbouw, met name de 
versterking van de democratie en de economische ontwikkeling. De aanwezigheid van 
vrouwen in de vredesmacht in Zuid-Afrika was bijvoorbeeld een van de factoren die hebben 
bijgedragen aan een verhoging van de politieke deelname van vrouwen, niet alleen als 
stemgerechtigden, maar ook als parlementsleden3. Dit was een van de recente vredesoperaties 
met een significant vrouwenaandeel (53%), naast o.a. de missies in Guatemala en Namibië4.

Minstens zo belangrijk is dat vrouwen in een vredesmacht gemakkelijker bijstand kunnen 
verlenen aan vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld - vaak van 
mannen in uniform. Dat dit nodig is, wordt geïllustreerd door het wijdverspreide gebruik van 
seksueel geweld als oorlogsstrategie in conflicten over de gehele wereld. Vooral in het geval 
van Rwanda en Bosnië heeft de internationale gemeenschap onzorgvuldig gehandeld door niet 
méér vrouwen in de vredesmacht op te nemen toen er berichten binnenkwamen over grote 
aantallen verkrachtingen.

1 Zie o.a. J. Beilstein, "The Expanding Role of Women in United Nations Peacekeeping" in Lorentzen en Turpin 
(eds.) The Women and War Reader, New York, 1998, blz. 145; en SOU, Police in the Service of Peace, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stockholm, 1997, blz. 57.
2 Zweeds Agentschap voor internationale ontwikkelingssamenwerking, Overview: Gender Equality and 
Emergency Assistance / Conflict Resolution, Stockholm, 1997, blz. 5.
3 Noors Instituut voor internationale aangelegenheden, Women and Armed Conflicts, Oslo, 1999, blz. 85-6.
4 J. Beilstein, "The Expanding Role of Women in United Nations Peacekeeping" in Lorentzen en Turpin (eds.) 
The Women and War Reader, New York, 1998, blz. 142.
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Ten slotte zou een groter vrouwenaandeel in de vredesmacht de mannelijke collega's sterker 
kunnen doen beseffen hoe kwestbaar de positie van vrouwen en meisjes in de 
burgerbevolking is. Aangezien het seksuele wangedrag van mannelijke VN-soldaten vaak is 
verklaard als uitvloeisel van mannelijk bende-gedrag, zou van een verdere uitbreiding van het 
aantal vrouwen in de vredesmacht een afschrikwekkende werking op de mannelijke collega's 
kunnen uitgaan voor wat betreft misbruik van vrouwen1. Wellicht zou het anders zijn gelopen 
als er meer vrouwen waren geweest in de vredesmacht in Cambodja, waar de mannelijke 
collega's berucht waren vanwege het seksueel misbruiken en mishandelen van vrouwen en 
meisjes in het algemeen en van prostituees in het bijzonder. Eén onderzoeker oppert ook dat 
bij een kritieke massa aan vrouwen het imago van de vredesmacht, die werd gezien als een 
bezettingsleger2, zou zijn verbeterd.

Hoewel sommige lidstaten van de Europese Unie ijveren voor verhoging van het aantal 
vrouwen in de vredesmacht3, stemt het feitelijk percentage vrouwen bij internationale 
operaties somber. Terwijl de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, een streefcijfer van 
50% vrouwen bij veldmissies aanbeveelt4, dient het percentage minimaal bij 40% te liggen. 
Vrouwen moeten 40% bezetten van alle posten op het gebied van verzoeningswerk, het 
handhaven, afdwingen en versterken van de vrede en conflictpreventie - inclusief onderzoeks- 
en waarnemersmissies - waarbij EU-landen betrokken zijn.

Om ervoor te zorgen dat de vrouwelijke leden van een vredesmacht niet zelf het slachtoffer 
worden van aanranding en discriminatie op grond van geslacht, moeten voor vredesoperaties 
de VN-voorschriften en internationale mensenrechtenbeginselen de doorslag geven en niet 
discriminerende plaatselijke restricties.

Nationale voorzieningen voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

De succesvolle ervaringen in Zuid-Afrika en Guatemala tonen aan dat een overgang vanuit 
een diepgeworteld conflict een unieke gelegenheid biedt om de grondsteen te leggen voor een 
democratische, op het gelijkheidsbeginsel gebaseerde samenleving. Een centraal punt in elk 
overgangsproces is dat de genderaspecten van de natievorming zorgvuldig moeten worden 
onderzocht en dat wordt voorzien in concrete mechanismen om ervoor te zorgen dat alle 
mensen - vrouwen en mannen, meisjes en jongens - vrijheden kunnen genieten en op voet van 
gelijkheid kunnen participeren in de samenleving5. Het proces van wederopbouw biedt de 
Europese Unie een gelegenheid om te bevorderen dat er in regeringen en samenlevingen over 
de hele wereld structuren tot stand worden gebracht voor de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen.

1 Zie o.a. J.C. Hood, "Let's Get a Girl" in M.S. Kimmel (ed.) Men's Lives, Massachusetts, 1995, blz. 308-9; en 
E. Hague, "Rape, Power and Masculinity; and the construction of Gender and National Identities in the War in 
Bosnia-Herzegovina" in R. Lentin (ed.) Gender and Catastrophe, New York, 1997, blz. 57.
2 J. Beilstein, "The Expanding Role of Women in United Nations Peacekeeping" in Lorentzen en Turpin (eds.) 
The Women and War Reader, New York, 1998, blz. 142.
3 Noors Instituut voor internationale aangelegenheden, Women and Armed Conflicts, Oslo, 1999, blz. 101.
4 Verenigde Naties, Advancement of Women: Improvement of the Status of Women in de Secretariat, rapport van 
de secretaris-generaal, New York, 1995, par. 59.
5 N. Gasa, "National Machinery for Gender Equality" in P. Harris en B. Reilly (eds.) Democracy and 
Deep-rooted Conflict: Options for Negotiators, IDEA, Stockholm, 1998, blz. 320.



PE 287.002 24/27 RR\423869NL.doc

NL

Afgezien van de deelname van een kritieke massa aan vrouwen aan elke conflictregeling, zijn 
er twee fundamentele instrumenten die kunnen worden benut om te voorkomen dat 
genderkwesties bij de wederopbouw buitenspel komen te staan. Ten eerste dient de 
bescherming van de rechten van de vrouw te worden verankerd in de grondwet, zoals tijdens 
het verzoeningsproces in Zuid-Afrika met succes is gebeurd. Ten tweede dienen gelijke 
behandeling en niet-discriminatie te worden gewaarborgd, door nationale voorzieningen voor 
gelijke behandeling in het leven te roepen. Daarbij valt te denken aan een regeringsinstantie - 
in de vorm van een apart ministerie voor vrouwenvraagstukken, zoals in Oeganda, een 
genderbureau of een kantoor rechtspositie vrouwen - of aan een onafhankelijke, wettelijk 
geregelde commissie voor gelijke behandeling. Als deze twee benaderingen goed worden 
gecombineerd, wordt de genderproblematiek niet alleen als een aparte vrouwenkwestie, maar 
als een structureel vraagstuk aangepakt1.

Deelname van de plaatselijke bevolking aan de preventie en oplossing van gewapende 
conflicten

Vrouwen worden vaak afgeschilderd als passieve slachtoffers van gewelddadige conflicten, 
terwijl zij in werkelijkheid juist een belangrijke rol spelen als vredesstichters in 
oorlogsgebieden. Vaak proberen vrouwengroepen en -organisaties diverse mogelijkheden uit 
om een conflict op te lossen2. Met hun ervaring in het stichten van vrede aan de basis hebben 
vrouwen een andere kijk op vrede en veiligheid en kunnen zij aanvullende en praktische 
strategieën en oplossingen aandragen voor de tenuitvoerlegging van een vredesakkoord.

Zulke vredesinitiatieven worden regelmatig genegeerd of met geweld beantwoord. Onlangs 
hebben Russische vrouwen zich aaneengesloten tegen de oorlog in Tsjetsjenië, terwijl 
vrouwen in Israël hebben aangedrongen op de terugtrekking van Israëlische troepen uit Zuid-
Libanon. Hoewel ze zich daarmee waarschijnlijk hebben blootgesteld aan gevangenneming en 
beschieting, hebben vrouwen in Cyprus en Libanon de gevechtslinies overschreden om 
daarmee te proberen een einde te maken aan het conflict in kwestie3. En op Sri Lanka hebben 
vrouwelijke vredesactivisten kritiek geuit op de regering en gepleit voor een geweldloze 
oplossing van de burgeroorlog4.

Helaas is het zelden zo dat de internationale gemeenschap voldoende financiële middelen 
voor dergelijke inspanningen beschikbaar stelt of vredesinitiatieven van vrouwen een plaats 
geeft in het officiële vredesproces. Als aanzet tot verbetering dienen internationale 
diplomatieke vredesteams stelselmatig overleg te voeren met lokale vredesgroepen van 
vrouwen, zodat hun problemen en prioriteiten in het officiële vredesproces tot hun recht 
komen.

De lidstaten en de Commissie moeten de meerderheid van de bevolking in een oorlogsgebied 

1 N. Gasa, "National Machinery for Gender Equality" in P. Harris en B. Reilly (eds.) Democracy and 
Deep-rooted Conflict: Options for Negotiators, IDEA, Stockholm, 1998, blz. 330-3.
2 Zie o.a. M. Hendersson, All Her Paths are Peace: Women Pioneers in Peace Making, New York, 1994; H. 
Hyman Alonso, Peace as a Women's Issue: A History of the US Movement for World Peace and Women's 
Rights, New York, 1993; en S. Sharoni, Gender and the Israeli-Palestinian Conflict: The Politics of Women's 
Resistance, New York, 1995.
3 Noors Instituut voor internationale aangelegenheden, Women and Armed Conflicts, Oslo, 1999, blz. 26-7 ???.
4 S. Naraghi Anderlini en R. Manchanda, "Women Building Peace" in International Alert (ed.) Women, Violent 
Conflict and Peacebuilding: Global Perspectives, Londen, 1999, blz. 11.
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betrekken bij het vredesproces, als zij een schijn van kans willen hebben op het bereiken van 
een duurzame vrede. Dat wil zeggen dat vrouwen niet langer moeten worden gezien als een 
kwetsbare groep, maar moeten worden erkend als vredesstichters. Vrouwengroepen en 
-organisaties verdienen politieke, technische en financiële steun bij hun pogingen om 
uiteenlopende opties voor het oplossen van conflicten en het versterken van de vrede te 
verkennen. In de praktijk komt dit neer op scholing in leiderschap, conflictbijlegging en 
belangenbehartiging, toegang tot communicatietechnologie en, waar nodig, het zorgen voor 
fysieke bescherming.

Vrouwen aan de onderhandelingstafel

Zoals vredesinitiatieven van vrouwen aan de basis veelal geen aandacht krijgen, worden 
vrouwen over het algemeen buiten de officiële onderhandelingen en de diplomatie ter 
beëindiging van gewelddadige conflicten gehouden. Er waren in 1995 geen vrouwen 
aanwezig bij het vredesoverleg in Dayton, waarmee een einde kwam aan het conflict in 
Bosnië. Vergelijkbaar was het beeld bij het overleg in Rambouillet, voorafgaande aan de 
NAVO-bombardementen op Kosovo, waaraan slechts één Kosovaarse vrouw deelnam. 
Ondanks het wrede en lage karakter van de seksuele agressie in Sierra Leone, zijn de 
belangen van vrouwen in de recente vredesovereenkomsten steeds genegeerd. Evenzo bestond 
de nationale verzoeningscommissie in Tadzjikistan voor slechts 4% uit vrouwen1.

Dat vrouwen stelselmatig buiten het officiële vredesproces worden gehouden, heeft nadelige 
gevolgen voor de stabiliteit van een regeling op lange termijn, omdat essentiële stemmen en 
belangen niet worden gehoord2. In El Salvador bijvoorbeeld heeft de discriminatie in de 
vredesovereenkomst, waardoor vrouwen in uiteenlopende mate worden uitgesloten van 
wederopbouwprogramma's, vergaande financiële, politieke, juridische en psychologische 
consequenties voor vrouwen en de te hunnen laste komende personen3.

Alle EU-landen hebben weliswaar het actieplatform van Bejing ondertekend en daarmee 
toegezegd om meer vrouwen te betrekken bij conflictoplossing op het niveau van de 
besluitvorming4, maar uit het ontbreken van vrouwen bij het vredesoverleg over voormalig 
Joegoslavië blijkt dat zij in dit opzicht hopeloos hebben gefaald.

Om inhoud te geven aan deze internationale verbintenis, dienen de lidstaten van de EU de 
conflictpartijen er stelselmatig toe aan te zetten om vrouwen in hun onderhandelingsteams op 
te nemen. Om een stevige maatschappelijke verankering van het vredesproces te garanderen, 
moeten zij tevens van de conflictpartijen eisen dat zij vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld - voor 50% bestaande uit vrouwen - in deze teams opnemen.

1 S. Naraghi Anderlini, Women at the Peace table: Making a Difference, UNIFEM, New York, 2000, blz. 28.
2 D. Bloomfiel en B. Reilly, "Characteristics of Deep-Rooted Conflict" in P. Harris en B. Reilly (eds.) 
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Demobilisering en wederopbouw

Na een conflict richten de donors zich in het algemeen op de demobilisering van de 
strijdkrachten en de herintegratie van jonge mannen, die prioriteit krijgen bij het scheppen van 
werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden1. De vrouwen kunnen zelfs nog slechter af zijn 
dan vóór het conflict, als zij worden gemarginaliseerd of buiten programma's voor sociale 
wederopbouw worden gehouden. Als bijvoorbeeld nieuwe opleidingskansen of 
microkredieten alleen beschikbaar zijn voor mannen, verslechtert de concurrentiepositie van 
de vrouwen, waardoor hun inkomengenererend vermogen ernstig wordt bedreigd. Dergelijke 
blindheid voor een van beide geslachten is vooral absurd als men bedenkt dat vrouwen en 
meisjes in tal van conflicten naast mannen hebben gestreden, bijvoorbeeld in Eritrea, Sri 
Lanka, Zuid-Afrika en in heel Latijns-Amerika. Vrouwelijke soldaten hebben juist behoefte 
aan bijzondere steun, omdat zij vaak zijn verkracht, als seksslavinnen zijn gehouden, 
ongewenst zwanger zijn geworden en soms zelfs hun baby's hebben verloren. Meestal lijden 
zij aan geslachtsziekten en/of aids2. Als het aan mannen wordt overgelaten om na een conflict 
wederopbouwplannen te ontwikkelen en uit te voeren, leidt dit er maar al te vaak toe dat de 
noden van vrouwen over het hoofd worden gezien.

De stelselmatige uitsluiting van vrouwen en meisjes bij de wederopbouw is in diverse recente 
vredesprocessen gedocumenteerd. In El Salvador zijn door de exclusieve gerichtheid op jonge 
mannen grote delen van de bevolking gespeend gebleven van de voordelen van de 
vredesprogramma's3. Evenzo is het onrechtvaardig dat in veel onafhankelijke Afrikaanse 
landen, waar de vrouwen in even sterke mate als de mannen hebben bijgedragen aan de 
omverwerping van het kolonialisme, de vrouwen stelselmatig zijn uitgesloten van het proces 
van wederopbouw en nog steeds worden onderdrukt, gediscrimineerd en behandeld als 
tweedeklasburgers4 .

Ook in voormalig Joegoslavië zijn vrouwen volgens allerlei bronnen buiten democratiserings- 
en vredesinitiatieven gehouden5. Zo bericht Human Rights Watch dat donorregeringen en 
internationale organisaties veel geld in de wederopbouw hebben gestoken, maar vrouwen 
veelal over het hoofd hebben gezien en in sommige gevallen opzettelijk hebben uitgesloten 
van de voordelen van deze bijstand. Vrouwen uit het hele land hebben gemeld dat als gevolg 
van de voorrang die is toegekend aan gedemobiliseerde soldaten, hun eigen 
werkgelegenheidskansen aanzienlijk zijn gedaald. Ondanks kritiek van vrouwenorganisaties 
bleven de opleidings- en werkgelegenheidsprogramma's voor vrouwen zich richten op typisch 
"vrouwenwerk", zoals kappen, breien en naaien6.

De Commissie en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de gelden voor 
demobiliseringsactiviteiten aan mannen èn vrouwen ten goede komen en dat een bepaald 
percentage hiervan wordt gereserveerd voor de politieke en economische emancipatie van 
vrouwen. Daartoe moeten de uitvoerende instanties een genderonderzoek uitvoeren om vast te 
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stellen hoe de economische, maatschappelijke en politieke positie van de vrouw als gevolg 
van het conflict is veranderd. Een dergelijk onderzoek zou inzicht geven in de vraag hoe 
ervoor moet worden gezorgd dat vrouwen even sterk profiteren van de 
wederopbouwactiviteiten, of het nu gaat om kleinschalige kredieten of om onderwijs- en 
opleidingsprogramma's. Ook zou dit suggesties opleveren voor specifieke programma's - 
zoals bewustmakingscampagnes en discussieavonden - die nodig kunnen zijn om vrouwen te 
beschermen tegen een toename van het huiselijk geweld, aanvallen op grond van hun nieuwe 
rol als gezinshoofd of verstoting als gevolg van de seksuele agressie waarvan zij het 
slachtoffer zijn geworden.


