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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvinders situation under væbnede konflikter og deres rolle i forbindelse med 
genopbygningen og den demokratiske proces i lande i post-konfliktsituationer
(2005/2215(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 af 31. oktober 2000, der understreger 
vigtigheden af, at kvinder er ligestillet med mænd, hvad angår bestræbelserne på at 
opretholde og fremme fred og sikkerhed, og at de bør inddrages fuldt ud heri,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 30. november 2000 om kvinders 
deltagelse i fredelig løsning af konflikter1,

– der henviser til FN's menneskerettighedserklæring af 10. december 1948 og til 
Wien-erklæringen og handlingsprogrammet fra verdenskonferencen om 
menneskerettigheder afholdt den 14. juni-25. juli 1993,

– der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder af 18. december 1979, FN's erklæring om afskaffelse af vold mod kvinder af 
20. december 1993 og FN's konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989,

– der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf af 10. december 1984 og FN's Generalforsamlings
erklæring 3318 om beskyttelse af kvinder og børn i krisesituationer og væbnede konflikter 
af 14. december 1974, især punkt 4, som opfordrer til effektive forholdsregler mod 
forfølgelse, tortur, vold og nedværdigende behandling af kvinder, 

– der henviser til resolution 1265 fra FN's Sikkerhedsråd om beskyttelse af civile i væbnede 
konflikter af 17. september 1999, især punkt 14, som opfordrer til, at FN-personel, der 
deltager i fredsbevarende og -konsoliderende aktiviteter, får tilstrækkelig uddannelse i 
menneskerettigheder, herunder kønsrelaterede bestemmelser,

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 3519 om kvinders medvirken til 
styrkelse af international fred og sikkerhed af 15. december 1975 og til FN's 
Generalforsamlings erklæring 37/63 om kvinders medvirken til at fremme international 
fred og samarbejde af 3. december 1982, især punkt 12 om praktiske foranstaltninger til at 
øge kvinders repræsentation i den fredsbevarende indsats,

– der henviser til Beijing-erklæringen og -handlingsprogrammet, der blev vedtaget på FN's 
fjerde internationale kvindekonference i Beijing den 4.-15. september 1995, især afsnit E 
om kvinder og væbnet konflikt, og til konklusionen fra FN's særlige samling vedrørende 
Beijing 5+ om yderligere foranstaltninger og initiativer til gennemførelse af Beijing-
erklæringen og -handlingsprogrammet af 5.-9. juni 2000, især punkt 13 om hindringer for 
kvinders lige deltagelse i fredskonsoliderende aktiviteter samt punkt 124 om lige stor 
deltagelse af begge køn i fredsbevarende missioner og fredsforhandlinger,

  
1 EFT C 228 af 13.8.2001, s. 186.
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– der henviser til Romstatutten af 1998 for Den Internationale Straffedomstol, især artikel 7 
og 8, som definerer voldtægt, seksuelt slaveri, tvungen graviditet, tvungen sterilisation og 
andre former for seksuel vold som forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, 
og som en form for tortur og en alvorlig krigsforbrydelse, uanset om de gennemføres 
systematisk eller forekommer sporadisk, og uanset om disse handlinger forekommer i 
internationale eller interne konflikter,

– der henviser til Genève-konventionen af 1949 og de tilhørende protokoller fra 1977, i 
medfør af hvilke kvinder er beskyttet mod voldtægt og alle andre former for seksuelle 
overgreb,

– der henviser til resolution 1385 (2004) og henstilling 1665(2004) fra Europarådets 
Parlamentariske Forsamling om kvindernes rolle i forebyggelse og løsning af konflikter,
begge vedtaget den 23. juni 2004, 

– der henviser til beslutningen om kvinders og mænds rolle i forebyggelsen af konflikter, 
fredskonsolidering og den demokratiske proces efter konflikter set ud fra et 
ligestillingsperspektiv, der blev vedtaget på den femte europæiske ministerkonference om 
ligestilling mellem kvinder og mænd afholdt den 22. og 23. januar 2003 i Skopje,  

– der henviser til erklæringen om det væsentlige problem, som ligestilling mellem kønnene 
udgør i samfund, der ændrer sig hurtigt, og den dertil hørende handlingsplan, som begge 
blev vedtaget på den ovennævnte femte europæiske ministerkonference, 

– der henviser til beslutning nr. 14/04 om OSCE's handlingsplan for 2004 om fremme af 
ligestilling mellem kønnene, der blev vedtaget af OSCE's ministerråd den 
7. december 2004 i Sofia,

– der henviser til beslutning nr. 14/05 om kvindernes rolle i konfliktforebyggelse, 
krisestyring og genopbyggelse efter konflikte, der blev vedtaget af OSCE's ministerråd 
den 6. december 2005 i Ljubljana,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at kvinder ikke er mere fredelige eller krigerisk indstillede end mænd, 
men at de som del af civilbefolkningen er i samme situation som børn og ældre og udsat 
for mange tilfælde af mishandlinger under konflikter, herunder seksuel vold,

Kvinder som krigsofre

1. minder om, at det er vigtigt, at kvinder får adgang til reproduktive sundhedsydelser i 
konfliktsituationer og i flygtningelejre, uden hvilke børnedødeligheden og dødeligheden 
blandt mødre vokser i takt med, at kønssygdommene udbreder sig; understreger at 
hustruvold, prostitution og voldtægt, som er fremtrædende fænomener under sådanne 
forhold, gør det endnu vigtigere at prioritere sådanne ydelser højt, og at give kvinder 
muligheden for at føde på et hospital, for at afbryde en uønsket graviditet og for at kunne 
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få psykologisk hjælp;

2. kræver, at kvinder, der er ofre for mishandlinger og vold under konflikter, skal kunne 
klage til internationale instanser under værdige forhold, og at de i deres fremgangsmåde 
bliver beskyttet af retsvæsenet; kræver, at de skal kunne opnå retfærdighed både ved 
civilretslige og kriminelle retssager, samt at der bliver foranstaltet hjælpeprogrammer, der 
kan hjælpe dem med at blive reintegreret økonomisk, socialt og psykologisk;

3. lægger stor vægt på, at der sættes en stopper for brugen af børnesoldater i konflikter, 
herunder af unge piger, der er udsat for et sandt sexslaveri; insisterer på, at der for disse 
børn skal iværksættes længerevarende resocialiseringsprogrammer af psykologisk, social 
og økonomisk karakter;

4. fordømmer alle tilfælde af vold mod kvinder, men kræver nultolerance over for den 
seksuelle udbytning af børn og unge kvinder i væbnede konflikter og i flygtningelejre; 
kræver hårde administrative og strafferetlige sanktioner over for de humanitære arbejdere, 
repræsentanter fra internationale institutioner, fredsstyrker og diplomater, der deltager 
heri;

Kvinder som fredsstiftere

5. forlanger, at kvindelige fredsorganisationer får pædagogisk, politisk og juridisk støtte efter 
konflikter, så der kan skabes et demokratisk samfund, der går ind for, at kvinder har 
rettigheder, og glæder sig over de forskellige internationale initiativer i denne retning, som 
det australske initiativ i Papua Ny Guinea og det norske på Sri Lanka; 

6. glæder sig over de forskellige initiativer hos eksempelvis UNIFEM, Europarådet, den 
schweiziske fredsfond, organisationen International Alert (international alarm) og 
organisationen Forum on early Warning and Early Response (forum for tidlig varsel og 
hurtig reaktion), der har skabt kønsrelaterede indikatorer, der overvåger konflikter og 
hurtigt kan slå alarm; 

7. glæder sig over, at Rådet inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og 
forsvarspolitik (ESFP) i 2005 har beskæftiget sig med at gennemføre den ovennævnte 
FN-resolution 1325, og har taget problemet med ligestilling mellem kønnene op, og 
anmoder Rådet om ikke at undlade at medtage ligestillingsrådgivere på EU's civile 
fredsskabende styrkers missioner, og at sikre, at styrkerne bliver undervist i ligestilling;

8. glæder sig over, at der på de nye fredsmissioner, som FN har skabt siden 2000, optræder
rådgivere i ligestilling, og over, at en sådan stilling er blevet oprettet i 2003 i afdelingen 
for fredsbevarende operationer;

9. understreger, at kvotaer, selv om de ikke er den ideelle løsning, er det eneste middel, der 
kan få kvinder til at påtage sig vigtige politiske opgaver og få dem til at sidde med ved det 
politiske forhandlingsbord i genopbygningen af et land og støtter anbefalingerne i den 
førnævnte resolution 1325 om, at 30 % af disse poster, herunder administrative stillinger, 
bør være besat med kvinder;

10. kræver, at de modige kvinder, der har valgt at gøre fredelig politisk modstand, og som 
stadig betaler prisen herfor, er i fængslet, i husarrest eller er blevet bortført, som Ingrid 
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Betancourt i Colombia, Aung San Suu i Myanmar og andre mindre kendte kvinder, ikke 
glemmes.

11. glæder sig over den støtte, som Kommissionen har givet til afholdelsen af frie valg i de 
lande, hvor der har været konflikter; glæder sig over kvindernes deltagelse i disse valg og 
over, at nogle kvinder er blevet udnævnt som chef for valgmissioner i risikofyldte lande;

Kvinder som krigsskabere

12. fordømmer forsvaret af selvmordsaktioner, der særligt angår de unge og også unge 
kvinder; fremhæver, at opfordringerne til selvmordsaktioner (kamikaze) sammenblander 
den religiøse tro, den fortvivlede modstand mod en besættelse eller en uretfærdig
situation, og de uskyldige civile ofre, som selvmordsaktionernes rammer;

13. glæder sig over at de islamiske autoriteter i Koranens navn fordømmer dette fænomen, 
dets udbredelse og mediernes manipulation; beklager stærkt, at nogle unge kvinder, der 
har været offer for social udstødelse, har fundet en sidste måde for ligestilling med 
mændene og ligefrem for at genvinde deres ære ved at sprænge sig i luften;

14. opfordrer til, at de politiske årsager til offensive selvmord bliver undersøgt, og opfordrer 
kraftigt det internationale samfund til at sikre, at folkeretten bliver overholdt og til at 
fremme fred, særligt i Palæstina og i Tjetjenien, hvor kvinder er blevet indrulleret i 
selvmordsaktioner;

Henstillinger

15. støtter alle de henstillinger, der siden FN's førnævnte resolution 1325 har gjort 
bestræbelser på at forbedre vilkårene for kvinder under konflikter og opfordrer Rådet og 
Kommissionen til at indarbejde disse henstillinger i alle deres politikker, særligt dem, der 
er indeholdt i Europa-Parlamentets ovennævnte beslutning af 30. november 2000;

16. konstaterer, at kvinderne, trods resolutioner, appeller og anbefalinger fra de forskellige 
internationale og europæiske institutioner, stadig ikke deltager på lige fod med mændene i 
forebyggelsen af konflikter, i fredsoperationer og i opretholdelsen af fred; noterer sig 
derfor, at problemet mindre består i at udarbejde nye henstillinger end at bestemme,
hvordan de kan føres ud i livet, konstatere hvilke hindringer, der eksisterer herfor, og 
kontrollere resultaterne heraf;

17. foreslår, at henstillingerne holder sig til det væsentligste, hvilket består i at kræve af 
institutionerne, at de finder ud af, hvordan de kan samarbejde med andre internationale 
institutioner, der forfølger de samme mål, og at de hertil på bedst mulig måde bruger de 
nye finansielle overslag for 2007-2013, så der kan iværksættes konkrete handlinger;

18. henstiller til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne, at der indføres undervisning i fred 
og i respekt for kvinder i skoleprogrammerne i de lande og regioner, hvor der er konflikt, 
og hvor EU er indblandet, med henblik på i disse samfund at fremme en mentalitet, der 
lægger vægt på fred og respekt for kvinder; foreslår, at disse projekter inddrager 
foreninger af mødre, ungdomspædagoger og lærere;

19. henstiller til medlemsstaterne, at de forstærker deres programmer for modtagelse af de
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børn og unge, der kommer til EU fra konfliktregioner, så de kan rives ud af en verden af 
vold og af en fortvivlelse, der selv fører til vold også over for kvinder; opfordrer Rådet til 
at anmode medlemsstaterne om, at de gør denne modtagelse lettere, uden at der opstilles
unødige hindringer; insisterer på, at der bør udarbejdes en aftale med transitlandene, som 
for eksempel med Israel angående den israelsk-palæstinensiske konflikt, for at sikre, at
disse lande ikke modarbejder de humanitære programmer;

20. henstiller til Kommissionen, at den støtter de fredsinitiativer, der er blevet startet af 
kvinder, der er aktive i foreninger, særligt de multikulturelle, grænseoverskridende og 
regionale initiativer; kræver, at Rådet overbringer dette budskab til de politiske 
beslutningstagere i de berørte lande; opfordrer Europa-Parlamentet og særligt 
Kvindeudvalget til at nedsætte blandede udvalg med repræsentanter fra 
kvindenetværkerne og med europæiske parlamentarikere, der kan beskæftige sig med 
problemerne i konfliktområderne;

21. er af den opfattelse, at det er bydende nødvendigt, at Kommissionen i de finansielle 
overslag for 2007-2013 bevarer det europæiske initiativ for demokrati og 
menneskerettigheder som et særskilt instrument; minder om, at dette instrument tidligere 
har gjort det muligt, at gennemføre licitationer og skabe specifikke budgetposter for 
kvindernes rettigheder, uden at de siddende regeringer skulle spørges til råds først; 
anmoder Kommissionen om, at sørge for, at konfliktstyringen, der er omfattet af 
stabilitetsinstrumentet, indeholder en kønsrelateret politik, for kvindernes problemer i
forbindelse med konflikter; 

22. kræver, at ligestilling mellem kønnene bliver integreret i alle de finansielle instrumenter 
på en synlig og kontrollerbar måde, særligt i førtiltrædelsesinstrumenterne, i 
naboskabspolitikken, i instrumentet til udviklingssamarbejde og økonomisk samarbejde
(DCECI), og at de bliver fuldt integreret i de betingelser, der opstilles for 
associeringsaftaler;

23. understreger, at de strategiske planer og handlingsplaner, der lægges for hvert land, vil 
udgøre et fremragende middel til at fremme ligestilling mellem kønnene, så længe der er 
politisk vilje hertil fra begge sider, og kræver, at alle ESFP's aktiviteter gennemfører den 
førnævnte FN-resolution 1325, samt at der rapporteres tilbage til Europa-Parlamentet;

24. kræver, at retten til reproduktiv sundhed bevares, og at Kommissionen betragter dette som 
en prioritet, når den opstiller samarbejdsplaner, særligt i konfliktområder, og at denne 
prioritering afspejles i budgettet; 

25. anbefaler, at der iværksættes et samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Europarådet, 
OSCE, De Forenede Nationers Udviklingsfond for Kvinder og eventuelt andre 
organisationer, for at der kan skabes kønsrelaterede indikatorer for konflikter og
indikatorer, der kan inddrages i udenrigs- og udviklingspolitikken, hvor de kan bruges til 
at slå hurtig alarm;

26. vurderer, at kvindernes bør deltage på lige fod med mændene på alle sociale og politiske 
niveauer efter en konflikt, og er klar over, at disse kvotaer pga. det pågældende lands 
kultur og sociale udvikling ikke kan nå op på 50 %; kræver derfor at Kommissionen i sine 
handlingsplaner fremmer kvotaer i medfør af den førnævnte resolution 1325 og overvåger 
udviklingen hen imod ligestilling og rapporterer tilbage til Europa-Parlamentet;
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27. henstiller til Europa-Parlamentet, at det behandler problemet med kvindernes 
selvmordsaktioner, at det iværksætter en undersøgelse herom og afholder en konference,
ikke kun med videnskabsfolk, men også med kvinder fra de pågældende lande og
islamiske religiøse ledere;

0

0      0

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til
regeringerne i medlemsstaterne, i tiltrædelses- og kandidatlandene.
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BEGRUNDELSE

I det forhold kvinder har til krig og fred, er det undertiden vanskeligt at finde frem til 
kønsaspektet. Hvorfor på forhånd mene, at kvinder er mere fredeligt indstillede end mænd, 
når historien viser os, at det ikke er tilfældet? Hvis man tænker på de mytiske amazoner og 
nutiden, viser det sig, at der altid har været lige mange krigeriske og fredelige kvinder. At 
kvindelige kamikazer deltager i selvmordsaktioner i Palæstina og Tjetjenien, er bevis nok 
herpå. Mange historikere anerkender ikke glansbilledet af kvinden som krigsoffer, men tager 
det som en del af sandheden om kvinder i krig. Denne betænkning omhandler tre aspekter af 
kvinder og krig. Kvinden som offer, kvinden som stifter af fred og kvinden som skaber af 
krig. Den bygger selvfølgelig ikke kun på den snævre kvindelige dimension, men på 
kønsrollerne, det vil sige den sociale konstruktion, som den politiske verden kan påvirke, 
mens den ikke har nogen indflydelse på kønnet. Denne betænkning analyserer de forskellige 
mekanismer, der undertiden lovpriser og undertiden benytter sig af kvindens vilkår til andre 
formål: 1) det sociale forhold til seksualitet og til reproduktion 2) forholdet til kvindens status 
og til de forskellige kvinderoller: moder, hustru eller samlever, datter eller søster 3) midlerne 
til at rette op på den sociale ulighed og den forkastelige misbrug af disse midler.

I krige og konflikter er de svageste altid de første ofre: kvinder, børn og de ældre. Kvinderne 
og de unge piger er ofre, fordi de af biologiske grunde kan blive gravide, kan få 
kønssygdomme og særligt aids, mens de i krige og konflikter ikke altid har adgang til 
reproduktive sundhedsydelser. Tallene taler for sig selv: I de fattige konfliktramte lande er det 
i flygtningelejrene alt for ofte forbundet med livsfare at have seksuelle forhold, at føde, eller 
at forsøge at afbryde et svangerskab, der er uønsket eller er et resultat af voldtægt.  Med en 
høj børnedødelighed pga. mangel på pleje, dårlig ernæring, epidemier og aids, betaler selv 
børn en meget høj pris under konflikter. Til disse dramatiske følger for kvinderne, der er 
forbundet med deres biologiske vilkår, udsættes de desuden for et sandt barbari, der 
udspringer af, at deres seksualitet bliver gjort til en indsats i krige og konflikter. 
Massebortførelser af kvinder for at ydmyge fjenden, kvinder, der får gennemstukket vagina 
med bajonetter, fostre, der bliver revet ud af deres mødres mave, mødre, der bliver voldtaget 
for øjnene af mand og børn, er ikke enkeltstående tilfælde, men handlinger, der bliver brugt 
som midler i krigen. Disse handlinger går ikke kun ud over kvinder, for i fængslet i Abou 
Ghraib har der været det berygtede tilfælde med en kvinde, der udsatte fanger for seksuel 
mishandling for at nedbryde dem psykologisk. En kvinde, der er offer for sådanne 
mishandlinger, kan blive myrdet pga. den vanære, der rammer familien og omgivelserne: 
Æresdrab vasker den skyld væk, der har rodfæstet sig i det sociale liv. Det er netop det sociale 
forhold mellem seksualiteten og ære og værdighed, der fremmer kriminelle handlinger, uanset 
om de finder sted i krigen eller er æresdrab.

Kvindernes indbyrdes uadskillelige roller som mødre, døtre, hustruer og søstre, skaber en 
selvopfattelse, der giver dem umådeligt mod. Det er et mod, der kan have negative følger, for 
i nødsituationer, som indtræffer i alle konflikter, er prostitution en indtægtskilde, og desværre 
undertiden den eneste, der kan opretholde familiens eksistensgrundlag, når mændene er døde 
eller forsvundne. Men de har især mod til at forlange retfærdighed. Utallige kvinder har taget 
kampen op med diktatoriske regimer uden våben og kun ved at demonstrere, for at de 
forsvundne ikke glemmes og for at kræve retfærdighed. De mest kendte er de argentinske 
mødre fra Plaza de Mayo, men organisationen Kvinder i Sort og Damas de Blanco-gruppen 
(kvinder i hvidt), som fik tildelt Sakharov-prisen 2005 i Europa-Parlamentet, er som andre 
organisationer utrættelige. Uden at råde over nogen magt i de politiske instanser organiserer 
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de sig og bruger medierne for at forhindre, at forbrydelserne bliver glemt, og for at kræve 
hævn. I andre tilfælde har kvinderne grebet til våben og erstattet de afdøde. Det
karakteristiske i denne modstand er at kvinderne, udøver at være motiveret af stærk 
kærlighed, identificerer sig med de traditionelle kvinderoller, så de på en gang er Antigone og 
Mutter Courage. Som nævnt kan de gå så langt som til at prostituere sig for at forsørge 
familien. Enker eller enlige kvinder, der har en familie at forsørge, fordi deres mænd er døde 
eller i krig, befinder sig i en ekstrem svær økonomisk situation. 

Vores samfunds ulige opbygning lukker kvinderne inde i traditionelle roller eller i 
underordnede stillinger. Krige og konflikter fører paradoksalt nok også til, at kvinderne kan 
hævde deres lige værd. De to verdenskrige, der bragte sorg over Europa, førte til, at kvinderne 
tog mændenes plads i mange dele af samfundet: de deltog i arbejdet på gården og på 
fabrikken og under forhold, der egentlig blev betragtet som uforenelig med kvindernes status. 
Desværre kom kvinderne hurtigt tilbage til hjemmet. At kvindernes status forringes efter 
krigen er en kendsgerning, historikerne har påvist. I vores vestlige samfund, der ønsker 
ligestilling mellem kønnene, har mange hære accepteret kvinder og det er endda ført så vidt, 
at kvinder har taget del i krigshandlinger. Men i de muslimske samfund, hvor kønsrollerne er 
fast forankrede i patriarkalske traditioner, er det først for nylig, at kvinder har kunnet blive
martyrer. Det er ikke nyt med kamikazer, heller ikke kvindelige. Tidligere har der været 
kvinder, der er blevet berømte for at ofre sig i blodige attentater mod et regimes højeste 
ledere, særligt i den russiske zartid. Historien har gjort dem til modstandskvinder, der 
bekæmpede en undertrykkende magt og endda til heltinder. I dag har fænomenet med 
kvindelige kamikazer nået et større omfang, for eksempel i Tjetjenien, Palæstina og Irak, men 
de kvindelige kamikazer er ikke genstand for den samme beundring. Man bør nemlig ikke 
glemme, at disse menneskelige bomber, der er udtryk for legitim modstand mod en 
besættelsesmagt og for en total hengivenhed til en ofte håbløs kamp, er rettet mod 
fuldstændigt uskyldige civile. Det er militante kvinder, der udvælges til disse operationer, for 
det stereotype billede af den svage og ubevæbnede kvinder gør sig også gældende hos 
fjenden. De bliver udvalgt, der bliver taget hånd om dem, undertiden bliver de manipuleret, 
og de får chancen for at blive ligestillede med mændene, men i døden. Hyldesten af
martyrerne, den sociale anerkendelse, der tilfalder hele familien efter en kamikazes død, gør 
denne løsning til en mere attraktiv mulighed, selvom den ikke består i at leve på lige fod med 
mændene, men at være lige i døden. Ordføreren ser heri en manipulation af kvindernes 
modstand og ønske om at være ligestillede med mændene og en forvanskning af det religiøse 
budskab til politiske formål. Dette problem, der er ved at brede sig, og endda er kommet til os, 
en belgisk kamikaze er død i Irak, bør tages op i europæiske sammenhæng.

Konflikter består af et længere forløb med tre faser, før, under og efter konflikten. Desværre 
er kvinder udsat for vold af privat, offentlig og politisk karakter i alle faser, og der findes 
typer af vold, der er typisk for hver fase. Det siges ofte, at i konflikter bliver kvinderne 
voldtaget og mændene dræbt, men det er en kortfattet og lidt for enkel talemåde, da volden 
inden for hjemmets fire vægge ikke falder efter konflikter, men derimod synes at tage til. 
Kvinderne har ofte svært ved at integrere sig i det politiske system, når et samfund begynder 
at fungere igen. Som ofre for seksuel vold er de psykologisk ødelagt og undertiden udstødt 
socialt, uden at de kan klage juridisk. På det sociale og politiske område er de ofte 
marginaliserede og taber den smule ligestilling, de havde opnået pga. konflikten. Derfor bliver
det stadigt vigtigere, at det internationale samfund tager del i opbygningen af landet og 
kræver, at kvinderne er ligestillet med mændene omkring forhandlingsbordet og i alle 
aspekter af det nye sociale og politiske liv: i parlamentet, i regeringen, i administrationen og 
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for at repræsentere landet udadtil. Nylige eksempler har bekræftet ordføreren i sine 
holdninger. Liberia har valgt en kvinde til præsident, Helen Johnson Sirleaf, der er kendt for 
at forsvare kvindernes rettigheder, bekæmpe korruption og gå ind for demokrati. Det er også 
en kvinde, der er blevet valgt som præsident i Chile. Hendes far blev myrdet, og hun har selv 
været fængslet og udsat for tortur under general Pinochets diktatur, men er gået fra at være 
offer til at blive aktør i overgangen til demokrati. I Rwanda, i Timor, i Indonesien, i 
Afghanistan og i Palæstina, er der mange kvinder i parlamenterne og i regeringerne, 
undertiden ikke i tilstrækkelig, men i betydeligt omfang. Man kan håbe, at kvindernes 
deltagelse i det politiske liv i disse lande fører til, at kvinderne får nye rettigheder, herunder 
beskyttelse og for dem, der har været udsat for overgreb i disse konflikter, adgang til 
retsvæsenet.

Perioden før en konflikt og konfliktperioden er ofte karakteriseret af, at kvinderne spiller en 
aktiv rolle for fred sammen med kvinder på den anden side. Mange kvindelige netværker, der 
baserer sig på foreninger af kvinder, bliver organiseret, undertiden skjult og indirekte, som det 
er tilfældet i konflikterne i Afrika, og undertiden mere synligt som mødet "Give Peace a 
Chance' i maj 1989 og koordineringsgruppen "Jerusalem Link" i maj 2004, der er et 
samarbejde mellem israelske og palæstinensiske kvindeorganisationer, der lige siden 2004 har 
prøvet på at finde en løsning på Jerusalems status. Der findes utallige netværker, og de opnår 
blandede konkrete resultater. Krige og konflikter er til alle tider blevet udløst af 
geostrategiske, økonomiske og territoriale årsager og alverdens gode viljer formår ikke at 
finde en politisk løsning. Men disse netværker har mindst to fordele. For det første giver de 
håb og de genskaber sociale bånd, som hadet på begge sider har ødelagt. Desuden har de 
indflydelse på politikerne, der har en direkte indflydelse på de forhandlinger, der kan føre til 
de smertelige situationer. Man kan håbe på, at det snarligt oprettede internationale 
kvindeudvalg for en retfærdig og bæredygtig fred mellem israelere og palæstinensere1, kan få 
indflydelse på højt plan. 

Mange rapporter og resolutioner har omhandlet disse problemer. Der kan kort citeres FN's 
resolution 1325 fra 2000, Maj Britt Theorins betænkning til Europa-Parlamentet2 samt 
Elizabeth Rehns og Ellen Johnson Sirleafs3 rapport i 2002. Alle rapporter har indeholdt 
konkrete forslag. Det er også min opgave som ordfører at undersøge, i hvilken udstrækning 
disse forslag er blevet ført ud i livet og at identificere forhindringerne. Kvinder er uden tvivl 
ikke mere fredelige eller demokratisk indstillede end mænd, men det er vort parlaments 
opgave, ud fra de værdier det står for, at fremme de kvindeinitiativer, som støtter 
menneskerettighederne, fred og demokrati i verden. Det er vores form for solidaritet og 
engagement, hvilket parti vi end kommer fra. 

  
1 International Women's Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC)
2 Europa-Parlamentets beslutning om kvinders deltagelse i fredelig løsning af konflikter 
(2000/2025(INI;A5-0308/2000)).
3 Elizabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace (Kvinder, krig og fred): The Independent 
Expert's Assessment, Progress of the World's Women, (Den uafhængige ekspertvurdering, fremskridt for 
verdens kvinder) vol. 1, New York, Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (2002) 


