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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση 
και τη δημοκρατική διαδικασία στις χώρες που βρίσκονται σε μετασυγκρουσιακό 
στάδιο
(2005/2215 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 
31ης Οκτωβρίου 2000, όπου αναφέρεται ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στις προσπάθειες διατήρησης και προώθησης της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και η πλήρης συμμετοχή τους σε αυτές,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2000 σχετικά με την ανάμιξη των 
γυναικών στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων1,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948, καθώς και τη διακήρυξη και το πρόγραμμα 
δράσης της Βιέννης, τα οποία προέκυψαν από την παγκόσμια διάσκεψη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 25 Ιουνίου 1993,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, τη διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για την εξάλειψη της βίας εναντίον των 
γυναικών και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989, για τα 
δικαιώματα του παιδιού,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1984, κατά των 
βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,
και τη διακήρυξη 3318 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1974, για την προστασία των γυναικών και των παιδιών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και ένοπλης σύγκρουσης, ιδίως την παράγραφο 4 αυτής, με την οποία 
ζητείται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την απαγόρευση των διώξεων, των 
βασανιστηρίων, της βίας και της ταπεινωτικής μεταχείρισης των γυναικών,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1265 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 
17ης Σεπτεμβρίου 1999, σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλη σύγκρουση, 
ιδίως την παράγραφο 14 αυτού, στην οποία ζητείται το προσωπικό των Ηνωμένων 
Εθνών που συμμετέχει σε δραστηριότητες αποκατάστασης, διατήρησης και εμπέδωσης 
της ειρήνης να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, περιλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τα δύο φύλα,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 3519 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 
  

1 ΕΕ C 228 της 13.8.2001, σελ. 186.
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15ης Δεκεμβρίου 1975, σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην ενίσχυση της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και τη διακήρυξη 3763 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, της 3ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών 
στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και συνεργασίας, ιδίως την παράγραφο 12 αυτής,
σχετικά με τα έμπρακτα μέτρα για την ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης στις 
ειρηνευτικές προσπάθειες,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, που προέκυψαν 
από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, η οποία
πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1995, ιδίως την κρίσιμη ενότητα Ε
σχετικά με τις γυναίκες και την ένοπλη σύγκρουση, και το έγγραφο που προέκυψε από 
την ειδική συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 και Πεκίνο +10, στις 5-9 
Ιουνίου 2000, σχετικά με την ανάληψη περαιτέρω δράσεων και πρωτοβουλιών για την 
εφαρμογή της δήλωσης και της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου, ιδίως την παράγραφο 
13, η οποία αφορά τα εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις προσπάθειες 
αποκατάστασης της ειρήνης, και την παράγραφο 124 σχετικά με την ισότιμη παρουσία 
και των δύο φύλων στις αποστολές διατήρησης της ειρήνης και στις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις,

– έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ρώμης του 1998, με το οποίο ιδρύθηκε το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο, ιδίως τα άρθρα 7 και 8, τα οποία ορίζουν το βιασμό, τη σεξουαλική 
δουλεία, την αναγκαστική εγκυμοσύνη, την αναγκαστική στείρωση και οποιαδήποτε 
άλλη μορφή σεξουαλικής βίας ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα 
πολέμου, καθώς και ως μεθόδους βασανιστηρίων και σοβαρά εγκλήματα πολέμου, είτε 
συμβαίνουν με συστηματικό τρόπο είτε όχι, κατά τη διάρκεια διεθνών ή εσωτερικών 
συγκρούσεων,

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα συμπληρωματικά τους 
πρωτόκολλα του 1977, όπου αναφέρεται ότι οι γυναίκες θα πρέπει προστατεύονται από 
τον βιασμό και κάθε άλλη μορφή σεξουαλικής επίθεσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1385 (2004) και τη σύσταση 1665 (2004) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την «πρόληψη 
και διευθέτηση των συγκρούσεων: ο ρόλος των γυναικών», που εγκρίθηκαν αμφότερα 
στις 23 Ιουνίου 2004,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε, κατά τη διάρκεια της 5ης ευρωπαϊκής 
υπουργικής διάσκεψης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που 
πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2003 στα Σκόπια, με τίτλο «ο ρόλος των 
γυναικών και των ανδρών στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην εμπέδωση της ειρήνης 
και στις δημοκρατικές διαδικασίες μετά τις συγκρούσεις – η διάσταση του φύλου (gender 
perspective)»,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την «ισότητα των φύλων: ένα σημαντικό ζήτημα 
στις υπό μετάβαση κοινωνίες» και το σχετικό πρόγραμμα δράσης, που εγκρίθηκαν κατά 
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τη διάρκεια της προαναφερθείσας 5ης ευρωπαϊκής υπουργικής διάσκεψης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 14/04 που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο του 
ΟΑΣΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2004 στη Σόφια σχετικά με το σχέδιο δράσης του ΟΑΣΕ 2004 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 14/05 που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο του
ΟΑΣΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2005 στη Λιουμπλιάνα σχετικά με τις γυναίκες στην πρόληψη 
των συγκρούσεων, τη διαχείριση των κρίσεων και την ανοικοδόμηση μετά το πέρας των 
συγκρούσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν είναι ούτε πιο φιλειρηνικές ούτε πιο 
πολεμοχαρείς από τους άνδρες αλλά ότι, ως άμαχος πληθυσμός, είναι, μαζί με τα παιδιά 
και τους ηλικιωμένους, θύματα πολλών μορφών κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και 
της σεξουαλικής κακοποίησης, κατά τις περιόδους συγκρούσεων,

Οι γυναίκες ως θύματα πολέμου

1. υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας κατά τη 
διάρκεια των συγκρούσεων και εντός των προσφυγικών καταυλισμών, υπηρεσίες χωρίς 
τις οποίες αυξάνεται το ποσοστό μητρικής και παιδικής θνησιμότητας και, παράλληλα, 
εξαπλώνονται τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα· υπογραμμίζει ότι η συζυγική 
βία, η πορνεία και οι βιασμοί, φαινόμενα που κυριαρχούν υπό τις συνθήκες αυτές, 
ενισχύουν περαιτέρω την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις υπηρεσίες αυτές, καθώς 
και την ανάγκη να έχουν οι γυναίκες τη δυνατότητα να γεννούν σε νοσοκομειακό 
περιβάλλον ή να τερματίζουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και να έχουν πρόσβαση σε 
ψυχολογική υποστήριξη·

2. απαιτεί οι γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης και βίας κατά τη διάρκεια 
συγκρούσεων να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε διεθνή δικαστήρια υπό συνθήκες 
που συνάδουν με την αξιοπρέπειά τους και υπό την προστασία των εν λόγω δικαστηρίων· 
απαιτεί τη δικαίωση των γυναικών αυτών, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο, 
και την εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης που θα βοηθούν στην οικονομική, 
κοινωνική και ψυχολογική επανένταξή τους·

3. δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό της χρήσης παιδιών στρατιωτών στις συγκρούσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των κοριτσιών, τα οποία ζουν σε συνθήκες πραγματικής 
σεξουαλικής δουλείας· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων μακράς 
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διαρκείας για την ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική επανένταξη των παιδιών 
αυτών·

4. καταδικάζει τη βία κατά των γυναικών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και, μάλιστα, ζητεί 
την επίδειξη μηδενικής ανοχής έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και 
των νεαρών γυναικών κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων και στους 
προσφυγικούς καταυλισμούς· απαιτεί την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, σε διοικητικό 
και ποινικό επίπεδο, κατά των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές, των 
εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, των μελών ειρηνευτικών δυνάμεων και των 
διπλωματών που εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις·

Οι γυναίκες ως φορείς ειρήνης

5. επιμένει στην ανάγκη παιδαγωγικής, πολιτικής και νομικής υποστήριξης των γυναικείων 
ειρηνευτικών κινημάτων κατά το μετασυγκρουσιακό στάδιο, για τη διαμόρφωση μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας που θα φροντίζει για τα δικαιώματα των γυναικών, και 
χαιρετίζει τις διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτόν, όπως η 
πρωτοβουλία της Αυστραλίας στην Παπουασία-Νέα Γουϊνέα και της Νορβηγίας στη Σρι 
Λάνκα·

6. χαιρετίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες δημιουργίας δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης και 
παρακολούθησης των συγκρούσεων σε σχέση με τη διάσταση του φύλου, όπως είναι οι 
πρωτοβουλίες της UNIFEM, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ελβετικού Ιδρύματος για 
την Ειρήνη, του International Alert (Οργανισμός για τη διεθνή επιφυλακή) και του Forum 
on Early Warning and Early Response (Φόρουμ για την έγκαιρη προειδοποίηση και 
αντίδραση)·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ασχολήθηκε το 2005 με 
την εφαρμογή του προαναφερθέντος ψηφίσματος 1325 των Ηνωμένων Εθνών στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ), εξετάζοντας και το 
ζήτημα της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου, και το παρακαλεί να μην 
παραβλέψει να εντάξει συμβούλους για την ισότητα των φύλων στις μη στρατιωτικές 
δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης που βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και να διασφαλίσει την παροχή κατάρτισης για ζητήματα που αφορούν 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι νέες ειρηνευτικές αποστολές που 
έχουν συγκροτήσει τα Ηνωμένα Έθνη από το 2000 περιλαμβάνουν συμβούλους για την 
ισότητα των φύλων και ότι το 2003 δημιουργήθηκε σχετική θέση στους κόλπους του 
τμήματος επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης·

9. υπογραμμίζει ότι, αν και δεν είναι ικανοποιητικές, οι ποσοστώσεις αποτελούν σήμερα 
τον μόνο τρόπο που επιτρέπει στις γυναίκες να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της 
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ανοικοδόμησης μιας χώρας, σημαντικούς ρόλους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
να εξασφαλίζουν την πολιτική τους παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· 
υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις που διατυπώνονται στο προαναφερθέν 
ψήφισμα 1325, όπου προβλέπεται ότι οι γυναίκες θα πρέπει να καλύπτουν το 30% των 
θέσεων αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων στη δημόσια διοίκηση·

10. ζητεί να μην λησμονηθούν οι γενναίες γυναίκες που επέλεξαν ειρηνικές πολιτικές μορφές 
αντίστασης και το πλήρωσαν, ή συνεχίζουν να το πληρώνουν, με φυλάκιση, κατ’ οίκον 
περιορισμό ή απαγωγή, όπως η Ingrid Bettancourt στην Κολομβία, η Aung San Suu Kyi 
στη Βιρμανία και άλλες γυναίκες που έχουν παραμείνει ανώνυμες·

11. χαιρετίζει τη στήριξη της Επιτροπής στη διενέργεια ελεύθερων εκλογών σε χώρες όπου 
έλαβαν χώρα συγκρούσεις· χαιρετίζει τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτό το εκλογικό 
πλαίσιο, καθώς και το γεγονός ότι επικεφαλής ορισμένων εκλογικών αποστολών σε 
επικίνδυνες χώρες έχουν τεθεί γυναίκες·

Οι γυναίκες ως φορείς πολέμου

12. καταδικάζει την εγκωμιαστική προβολή των μαρτύρων, η οποία στοχεύει πλέον σε νέους, 
άνδρες και γυναίκες· επισημαίνει ότι η παρότρυνση σε επιθέσεις αυτοκτονίας (καμικάζι) 
δημιουργεί σύγχυση μεταξύ της θρησκευτικής πίστης, της απέλπιδος αντίστασης σε μια 
κατοχή ή σε μια αδικία και τελικά των στόχων των ενεργειών αυτού του είδους, που είναι 
αθώα θύματα από τον άμαχο πληθυσμό·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό, η εξάπλωσή του 
και η εκμετάλλευσή του από τα ΜΜΕ καταδικάζονται σήμερα από τις ισλαμικές αρχές 
ακόμα και στο όνομα του Κορανίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες 
νέες γυναίκες θύματα κοινωνικού αποκλεισμού βρήκαν σε αυτή την ύστατη θυσία ένα 
τρόπο κατάκτησης της ισότητας, ή και ανάκτησης της χαμένης τιμής τους·

14. ζητεί την εξέταση των πολιτικών αιτίων των επιθέσεων αυτοκτονίας και καλεί μετ’ 
επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την τήρηση του διεθνούς δικαίου και να 
επιδιώξει την επικράτηση της ειρήνης, ιδίως στην Παλαιστίνη και στην Τσετσενία, όπου 
για την εκτέλεση επιθέσεων αυτοκτονίας στρατολογούνται γυναίκες·

Συστάσεις

15. στηρίζει όλες τις συστάσεις που διατυπώθηκαν σε συνέχεια του προαναφερθέντος 
ψηφίσματος 1325 των Ηνωμένων εθνών και είχαν στόχο τη βελτίωση της κατάστασης 
των γυναικών στις συγκρούσεις, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενσωματώσουν στο σύνολο των πολιτικών τους τις συστάσεις αυτές, ιδίως εκείνες που 
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περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης 
Νοεμβρίου 2000·

16. επισημαίνει ότι, παρά τα ψηφίσματα, τις εκκλήσεις και τις συστάσεις των διαφόρων 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι γυναίκες εξακολουθούν να μη συμμετέχουν 
πλήρως στην πρόληψη των συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές αποστολές και στην 
αποκατάσταση της ειρήνης· σημειώνει ότι το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι η διατύπωση 
νέων συστάσεων, αλλά η εξεύρεση των φορέων υλοποίησής τους, η εκτίμηση των 
σχετικών εμποδίων και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων τους·

17. προτείνει να περιοριστούν οι συστάσεις στα ουσιώδη, δηλαδή να ζητηθεί από τα θεσμικά 
όργανα να επιδιώξουν συνεργασίες επί συγκεκριμένων δράσεων με άλλους διεθνείς 
οργανισμούς που έχουν τους ίδιους στόχους, και να αξιοποιήσουν με καλύτερο τρόπο ως 
κίνητρα και μοχλούς τα νέα χρηματοδοτικά μέσα των δημοσιονομικών προοπτικών 
2007-2013·

18. συνιστά στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη να εντάξουν μαθήματα για 
την ειρήνη και τον σεβασμό των γυναικών σε όλα τα σχολικά προγράμματα και τα 
προγράμματα επιμόρφωσης των χωρών και των περιοχών που μαστίζονται από 
συγκρούσεις και με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις, με στόχο να 
αναπτυχθεί στους κόλπους της κοινωνίας ένα ειρηνικό πνεύμα και μια νοοτροπία 
σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών· προτείνει να κληθούν να συμμετάσχουν σε 
αυτό το πρόγραμμα ενώσεις μητέρων, εκπαιδευτές κατασκηνώσεων νέων, καθηγητές·

19. συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα προγράμματα υποδοχής παιδιών και εφήβων 
από εμπόλεμες περιοχές που καταφεύγουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 
γλιτώσουν από έναν κόσμο βίας και απελπισίας, που γεννά με τη σειρά του τη βία και 
κατά των γυναικών· ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
την υποδοχή των ατόμων αυτών, χωρίς να θέτουν περιττά προσκόμματα· υπογραμμίζει 
την ανάγκη σύναψης συμφωνιών με τις χώρες διέλευσης –όπως είναι το Ισραήλ στην 
περίπτωση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης– προκειμένου να μην παρακωλύουν τα 
εν λόγω ανθρωπιστικά προγράμματα·

20. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
γυναίκες στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως τις πολυπολιτισμικές, 
διασυνοριακές και περιφερειακές πρωτοβουλίες· τονίζει ότι το Συμβούλιο πρέπει να 
διασφαλίσει τον πολιτικό ρόλο τους στους κόλπους των οργάνων λήψης αποφάσεων των 
εμπλεκομένων χωρών· ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως την Επιτροπή 
Γυναικών, να συγκροτήσει μικτές επιτροπές για τις εμπόλεμες περιοχές, στις οποίες θα 
συμμετέχουν γυναίκες από τα εν λόγω δίκτυα και γυναίκες ευρωβουλευτές·

21. θεωρεί πως η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει οπωσδήποτε την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, με τη μορφή ειδικού μέσου· υπενθυμίζει ότι, 
στο παρελθόν, χάρη στην εν λόγω πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
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μειοδοτικοί διαγωνισμοί και δημιουργήθηκαν ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού για 
τα δικαιώματα των γυναικών, χωρίς να χρειαστεί η έγκριση των τοπικών κυβερνήσεων· 
ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει, ώστε, στο πλαίσιο του μέσου σταθερότητας, η 
διαχείριση των συγκρούσεων να περιλαμβάνει και τη διάσταση του φύλου, επιτρέποντας 
έτσι την αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών σε όλα τα στάδια των 
συγκρούσεων· 

22. ζητεί να επεκταθεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου με εμφανή και ελέγξιμο 
τρόπο σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως δε στο προενταξιακό μέσο, στην ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και στο μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη και οικονομικής 
συνεργασίας (DCECI), και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των όρων που τίθενται 
στις συμφωνίες σύνδεσης· 

23. υπογραμμίζει αφενός ότι τα στρατηγικά σχέδια και τα σχέδια δράσης ανά χώρα 
αποτελούν ένα άριστο μέσο για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, εφόσον 
υπάρχει η πολιτική βούληση, αφετέρου ζητεί όλες οι δραστηριότητες της ΕΠΑΑ να 
υλοποιούνται κατ’ εφαρμογήν του προαναφερθέντος ψηφίσματος 1325 των Ηνωμένων 
Εθνών και να ενημερώνεται σχετικώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

24. ζητεί την προστασία του δικαιώματος της αναπαραγωγικής υγείας και την αναγωγή του 
σε προτεραιότητα της Επιτροπής στις δράσεις συνεργασίας της, ιδίως στις εμπόλεμες 
περιοχές, καθώς και την αποτύπωση της προτεραιότητας αυτής στις γραμμές του 
προϋπολογισμού·

25. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον 
ΟΑΣΕ, την UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των Η.Ε. για τη Γυναίκα) και, ενδεχομένως, 
άλλους οργανισμούς για την εφαρμογή δεικτών σε σχέση με τη διάσταση του φύλου, οι 
οποίοι θα ελέγχονται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και θα μπορούν να 
ενσωματωθούν στα νέα μέσα εξωτερικής πολιτικής και ανάπτυξης ή να χρησιμεύσουν 
για τις ανάγκες της έγκαιρης προειδοποίησης·

26. εκτιμά ότι η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και πολιτικού 
βίου σε μια χώρα που εξέρχεται από μια σύγκρουση θα έπρεπε να είναι ισότιμη με αυτή 
των ανδρών· αντιλαμβάνεται ότι οι εν λόγω ποσοστώσεις δεν μπορούν να επιτύχουν 
αμέσως την ισότητα ανδρών και γυναικών, δεδομένης της νοοτροπίας και της κοινωνικής 
εξέλιξης της κάθε χώρας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
θέσπιση ποσοστώσεων στα σχέδια δράσης της, κατ’ εφαρμογήν του προαναφερθέντος 
ψηφίσματος 1325, να παρακολουθεί τη συμβολή τους στην επίτευξη της ισότητας των 
δύο φύλων και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματά τους·

27. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το πρόβλημα των επιθέσεων 
αυτοκτονίας που εκτελούνται από γυναίκες, να εκπονήσει μια μελέτη για το εν λόγω 
θέμα και να ολοκληρώσει την εξέταση του ζητήματος με μια διάσκεψη, στην οποία θα 
κληθούν να συμμετάσχουν επιστήμονες αλλά και γυναίκες από τις εμπλεκόμενες χώρες 
και τις θρησκευτικές ισλαμικές αρχές·
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28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, των υπό ένταξη χωρών και 
των υποψήφιων χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι δύσκολο κάποιες φορές να εξετάσουμε τη σχέση των γυναικών με την ειρήνη και τον 
πόλεμο ανεξάρτητα από τη διάσταση του φύλου. Γιατί να θεωρούμε εκ των προτέρων ότι οι 
γυναίκες είναι πιο φιλειρηνικές από τους άνδρες, ενώ η ιστορία αποδεικνύει πως η αντίληψή 
μας αυτή είναι λανθασμένη; Από τις μυθικές αμαζόνες έως τις ημέρες μας, υπήρχαν πάντα 
μεγάλες πολεμίστριες όπως και ειρηνίστριες. Η συμμετοχή γυναικών καμικάζι σε επιθέσεις 
αυτοκτονίας στην Παλαιστίνη ή στην Τσετσενία σήμερα αποτελεί επαρκή απόδειξη. Πολλοί 
ιστορικοί, εξάλλου, χαρακτηρίζουν την εικόνα της γυναίκας-θύματος όχι ως απλουστευτική 
εξιδανίκευση, αλλά ως αποτύπωση ενός μέρους μόνο της πραγματικής σχέσης της γυναίκας 
με τον πόλεμο. Στην παρούσα έκθεση αναλύονται τρεις πτυχές: οι γυναίκες ως θύματα, οι 
γυναίκες ως φορείς της ειρήνης και οι γυναίκες ως φορείς του πολέμου. Όπως θα έχετε 
αντιληφθεί, η παρούσα έκθεση δεν θα βασιστεί στην αυστηρά γυναικεία διάσταση, αλλά σε 
αυτή του κοινωνικού φύλου, δηλαδή μιας κοινωνικής κατασκευής την οποία μπορεί να 
επηρεάσει η πολιτική, σε αντίθεση με το γενετικό φύλο, στο οποίο η πολιτική δεν έχει καμία 
απολύτως επιρροή. Η παρούσα έκθεση αναλύει διάφορους μηχανισμούς που άλλοτε 
εξυμνούν και άλλοτε εκμεταλλεύονται τη γυναικεία φύση: 1) η κοινωνική σχέση με τη 
σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή 2) η σχέση με τη θέση και τους διάφορους ρόλους της 
γυναίκας: μητέρα, σύζυγος ή σύντροφος, κόρη ή αδελφή 3) οι διέξοδοι από την κοινωνική 
ανισότητα και οι απαράδεκτες μορφές καταχρηστικής εκμετάλλευσής τους.

Στους πολέμους μεταξύ εθνών ή στους εμφύλιους πολέμους, τα πρώτα θύματα είναι πάντα οι 
πιο αδύναμοι: οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι 
από τα πρώτα θύματα, επειδή η βιολογική τους φύση τις εκθέτει στους κινδύνους της 
τεκνοποιίας, στις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και ιδιαίτερα στο AIDS, ενώ ο 
πόλεμος και οι συγκρούσεις εμποδίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: στις φτωχές και 
εμπόλεμες χώρες, στους καταυλισμούς εκτοπισμένων ατόμων, μια ερωτική σχέση, ένας 
τοκετός, ο τερματισμός μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή μιας εγκυμοσύνης που προέκυψε 
από βιασμό οδηγούν πολύ συχνά στον θάνατο. Βαρύτατο φόρο κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων πληρώνουν και τα ίδια τα παιδιά, το ποσοστό θνησιμότητας των οποίων είναι 
υψηλό λόγω της έλλειψης φροντίδας, του υποσιτισμού, των επιδημιών και του AIDS. Σε 
αυτές τις δραματικές συνέπειες της βιολογικής φύσης της γυναίκας προστίθεται και ο 
επικαθορισμός μιας πραγματικής βαρβαρότητας που διαπράττεται εις βάρος τους με την 
κοινωνική εκμετάλλευση της σεξουαλικότητάς της. Οι ομαδικές απαγωγές ως πολεμικό μέσο 
για τον εξευτελισμό του εχθρού, οι διατρήσεις κόλπων με ξιφολόγχες, το ξερίζωμα εμβρύων 
από την κοιλιά της μητέρας τους, οι βιασμοί γυναικών ενώπιον των συζύγων και των παιδιών 
τους δεν καταγράφονται ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πολεμικά όπλα. Και δεν 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά των γυναικών: η φυλακή του Αμπού Γκράιμπ έγινε 
δυστυχώς γνωστή για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κρατουμένων από μια γυναίκα, 
η οποία προσπαθούσε να κάμψει την ψυχολογική αντίστασή τους. Η ατίμωση που 
συνεπάγεται η κακοποίηση μιας γυναίκας για την οικογένεια και το περιβάλλον της μπορεί 
οδηγήσει ακόμα και στη δολοφονία της από τους οικείους της: το έγκλημα τιμής ξεπλένει ένα 
λάθος ριζωμένο σε μια κοινωνική δομή. Αυτή ακριβώς η κοινωνική σχέση της 
σεξουαλικότητας με την τιμή και την αξιοπρέπεια ενθαρρύνει το έγκλημα, είτε είναι έγκλημα 
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πολέμου είτε έγκλημα τιμής.

Ο αδιαίρετος ρόλος της γυναίκας ως μητέρας, κόρης, συζύγου και αδελφής αποτέλεσε 
κινητήρια δύναμη για τη διαμόρφωση μιας ταυτότητας που την προίκισε με μεγάλο σθένος. 
Σθένος που μερικές φορές γίνεται δίκοπο μαχαίρι, καθώς γνωρίζουμε ότι, σε καταστάσεις 
απόγνωσης, όπως αυτές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, η πορνεία 
παραμένει για τις γυναίκες ένα μέσο –και ενίοτε, δυστυχώς, το μόνο– για να συντηρήσουν 
την οικογένειά τους, όταν σκοτωθούν ή εξαφανιστούν οι σύζυγοί τους. Αλλά, πάνω από όλα, 
σθένος να ζητά τη δικαίωσή της. Πάμπολλες γυναίκες έχουν αψηφήσει ολόκληρα 
δικτατορικά καθεστώτα, δίχως να κρατούν όπλα, απλώς και μόνο κάνοντας πορείες, για να 
κρατήσουν στη μνήμη τους ζωντανό το πρόσωπο των αγαπημένων τους προσώπων που 
αγνοούνται και για να ζητήσουν δικαίωση. Οι πιο γνωστές είναι οι Μητέρες της Πλατείας 
Μαΐου στην Αργεντινή, αλλά και οι Γυναίκες στα Μαύρα, οι Λευκοντυμένες Κυρίες– στις 
οποίες απενεμήθη το βραβείο Ζαχάρωφ του 2005 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– ανήκουν 
σε αυτές τις γυναίκες που δεν λυγίζουν. Χωρίς φωνή στις διαδικασίες λήψης πολιτικών 
αποφάσεων, χρησιμοποίησαν την κοινωνία των πολιτών και τη δύναμη των ΜΜΕ για να μην 
επιτρέψουν να ξεχαστεί το έγκλημα και για να ζητήσουν εκδίκηση. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 
γυναίκες ανέλαβαν τη θέση των αγνοουμένων και πήραν τα όπλα. Αυτό που κυριαρχεί, στο 
πλαίσιο του αντιστασιακού αγώνα των γυναικών, πέρα από την αστείρευτη αγάπη, είναι η 
ταύτιση με τους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας –Αντιγόνη και Μάνα Κουράγιο 
ταυτοχρόνως. Και αυτό μπορεί να τις οδηγήσει, όπως είδαμε, να δεχτούν ακόμα και τη 
σεξουαλική εκμετάλλευσή τους για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Η οικονομική 
απόγνωση των χηρών ή των γυναικών που έμειναν μόνες και πρέπει να φροντίσουν την 
οικογένειά τους γιατί οι σύζυγοί τους αγνοούνται ή είναι στο μέτωπο είναι τεράστια.

Οι δομές ανισότητας των κοινωνιών μας περιορίζουν τις γυναίκες σε παραδοσιακούς ρόλους 
ή σε υποδεέστερες θέσεις. Ο πόλεμος και οι συγκρούσεις αποτελούν παραδόξως ένα μέσο για 
την επιβεβαίωση της ισότητάς τους. Κατά τη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων, που 
βύθισαν την Ευρώπη στο πένθος, οι γυναίκες ανέλαβαν τη θέση των ανδρών σε όλους τους 
μηχανισμούς της κοινωνίας: στο αγρόκτημα αλλά και στο εργοστάσιο, σε επαγγέλματα που 
θεωρούνταν συχνά ασύμβατα με τη γυναικεία φύση. Δυστυχώς, ο τερματισμός των 
εχθροπραξιών τις οδήγησε γρήγορα πίσω στο σπίτι. Η υποχώρηση της θέσης της γυναίκας 
μετά τους πολέμους είναι ένα γεγονός αναγνωρισμένο από τους ιστορικούς. Στις δυτικές 
κοινωνίες μας, που ενδιαφέρονται για την ισότητα των φύλων, πολλοί στρατοί έχουν ανοίξει 
τις πύλες τους στις γυναίκες, οι οποίες, μαχόμενες για την ισότητα των δικαιωμάτων τους, 
κατάφεραν να τους επιτραπεί ακόμα και η συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, στις μουσουλμανικές κοινωνίες, όπου οι ρόλοι είναι γερά ριζωμένοι σε μια 
πατριαρχική παράδοση, η δυνατότητα να γίνονται μάρτυρες και οι γυναίκες είναι πρόσφατη 
εξέλιξη. Το φαινόμενο των καμικάζι, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών καμικάζι, δεν 
είναι νέο. Στο παρελθόν, κυρίως στην τσαρική Ρωσία, οι γυναίκες κέρδιζαν τη δόξα χάνοντας 
τη ζωή τους σε κατευθυνόμενες αιματηρές επιθέσεις κατά των ηγετικών στελεχών του 
καθεστώτος. Στην ιστορία έμειναν ως αγωνίστριες της αντίστασης κατά του δυνάστη, ακόμα 
και ως ηρωίδες. Σήμερα, το φαινόμενο των γυναικών καμικάζι λαμβάνει νέα έκταση, μεταξύ 
άλλων στην Τσετσενία, στην Παλαιστίνη και στο Ιράκ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
προκαλεί το ίδιο συναίσθημα θαυμασμού στον κόσμο. Μάλιστα, ακόμα και αν αυτές οι 
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ανθρώπινες βόμβες εκφράζουν μια νομιμοποιημένη αντίσταση κατά της κατοχής και μια 
απόλυτη αυταπάρνηση σε έναν συχνά απέλπιδα αγώνα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 
γεγονός ότι βάλλουν κατά απολύτως αθώων θυμάτων από τον άμαχο πληθυσμό. Πρόκειται 
για στρατευμένες γυναίκες που επιλέγονται για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, επειδή και 
στον εχθρό έχει απήχηση το στερεότυπο της αδύναμης και άοπλης γυναίκας. Επιλέγονται, 
καταρτίζονται, ακόμα και προσηλυτίζονται· αυτό που τους προτείνεται είναι να κατακτήσουν 
την ισότητα έναντι των ανδρών πεθαίνοντας. Η εγκωμιαστική προβολή των μαρτύρων, η 
κοινωνική αναγνώριση που κερδίζει όλη η οικογένεια μετά τον θάνατο μιας καμικάζι, η 
ένταξη της πράξης σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο ενισχύουν την έλξη προς αυτή τη διέξοδο, 
που δεν εξασφαλίζει την ισότητα στη ζωή, αλλά την ισότητα στον θάνατο. Η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι πρόκειται για εκμετάλλευση του αντιστασιακού αγώνα και της προσπάθειας της 
γυναίκας να επιβεβαιώσει την αξιοπρέπειά της, καθώς και για αλλοίωση ενός θρησκευτικού 
μηνύματος για πολιτικούς σκοπούς. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο εξαπλώνεται, ακόμα και 
στις χώρες μας –βλ. τη γαλλίδα καμικάζι που σκοτώθηκε στο Ιράκ– πρέπει να μας 
απασχολήσει και εντός των ευρωπαϊκών τειχών.

Οι συγκρούσεις αποτελούν μια αδιάσπαστη αλληλουχία, που περιλαμβάνει ένα 
προσυγκρουσιακό στάδιο, ένα στάδιο συγκρούσεων και ένα μετασυγκρουσιακό στάδιο. 
Δυστυχώς, η βία κατά των γυναικών, είτε προέρχεται από τον ιδιωτικό είτε από τον 
κοινωνικό είτε από τον πολιτικό τομέα, τις συνοδεύει σε κάθε στάδιο, λαμβάνοντας ιδιαίτερες 
μορφές σε καθένα από αυτά. Παρότι λέγεται συχνά ότι στις συγκρούσεις οι γυναίκες 
βιάζονται και οι άνδρες σκοτώνονται –ένα απόφθεγμα λακωνικό και ελαφρώς 
απλουστευτικό– η ενδοοικογενειακή βία, αντί να περιορίζεται μετά τις συγκρούσεις και τους 
πολέμους, φαίνεται πως αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην ένταξή τους στους πολιτικούς μηχανισμούς μιας κοινωνίας που αρχίζει πάλι 
να λειτουργεί. Ως θύματα σεξουαλικής βίας, καταστρέφονται ψυχολογικά, ενίοτε 
αποκλείονται και κοινωνικά, χωρίς να μπορούν να ζητήσουν δικαίωση. Τόσο στο κοινωνικό 
όσο και στο πολιτικό επίπεδο, συχνά περιθωριοποιούνται και χάνουν ακόμα και τα όποια 
κεκτημένα ισότητας είχαν διασφαλίσει κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Για τον λόγο 
αυτόν, φαίνεται πως αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η παρουσία της διεθνούς 
κοινότητας σε αυτή την αποφασιστική φάση της ανοικοδόμησης μιας χώρας, απαιτώντας την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και σε όλους τους 
κοινωνικούς και πολιτικούς μηχανισμούς που δημιουργούνται: κοινοβουλευτικούς, 
κυβερνητικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, καθώς και μηχανισμούς διεθνούς 
εκπροσώπησης. Η άποψη αυτή της εισηγήτριας ενισχύεται από κάποια πρόσφατα θετικά 
παραδείγματα. Στην ηγεσία της Νιγηρίας εξελέγη πρόσφατα μια γυναίκα, η Hélène Johnson 
Sirleaf· είναι γνωστή για τη δράση της υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 
για τον αγώνα της κατά της διαφθοράς και για τις θέσεις της υπέρ της δημοκρατίας. Μια 
άλλη γυναίκα ανέλαβε προσφάτως πρόεδρος της Χιλής· ο πατέρας της είχε δολοφονηθεί, η 
ίδια είχε φυλακιστεί και βασανιστεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοτσέτ, αλλά 
από θύμα έγινε παράγοντας μιας δημοκρατικής μετάβασης. Στη Ρουάντα, στο Τιμόρ, στην 
Ινδονησία, στο Αφγανιστάν, στην Παλαιστίνη, γυναίκες βρίσκονται στα έδρανα της βουλής 
και πλαισιώνουν υπουργικά συμβούλια –ορισμένες φορές η συμμετοχή τους δεν είναι 
επαρκής, είναι όμως ουσιαστική. Μπορεί κανείς να ελπίζει ότι αυτή η ένταξη στην πολιτική 
σκηνή θα σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στις 
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χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της δικαίωσης όσων υπήρξαν 
θύματα κακοποίησης κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.

Το προσυγκρουσιακό στάδιο και το στάδιο των συγκρούσεων χαρακτηρίζονται συχνά από 
τον ενεργό ρόλο των γυναικών στο πλαίσιο ειρηνευτικών προσπαθειών που αναλαμβάνουν 
σε συνεργασία με τις γυναίκες του αντίπαλου στρατοπέδου. Δημιουργούνται πολλά δίκτυα 
γυναικών, στηριζόμενα στην κοινωνία των πολιτών, άλλοτε με διακριτικό και 
συγκεκαλυμμένο τρόπο, όπως συμβαίνει ακόμα στις συγκρούσεις στην Αφρική, άλλοτε με 
πιο εμφανή τρόπο, όπως οι ενέργειες της οργάνωσης Give Peace a Chance τον Μάιο του 
1989 και της Jerusalem link τον Μάιο του 2004, ενός δικτύου παλαιστίνιων και ισραηλινών 
γυναικών που το 2004 θέλησαν να ενώσουν τα χέρια τους και να προσπαθήσουν να βρουν
μια λύση για το καθεστώς της Ιερουσαλήμ. Τα εν λόγω δίκτυα είναι αναρίθμητα, αλλά τα 
απτά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν περιορισμένα. Ανέκαθεν στη ρίζα των πολέμων και 
των συγκρούσεων βρίσκονταν γεωπολιτικοί, οικονομικοί και εδαφικοί παράγοντες και οι 
καλές προθέσεις ουδέποτε αρκούσαν για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων. Ωστόσο, τα εν 
λόγω δίκτυα έχουν τουλάχιστον δύο πλεονεκτήματα. Καταρχάς, ανοίγουν μια πόρτα στην 
ελπίδα και ανασυνθέτουν έναν κοινωνικό ιστό που το εκατέρωθεν μίσος είχε καταστρέψει. 
Επιπλέον, ασκούν επιρροή στους πολιτικούς κύκλους που έχουν άμεση επίδραση στις 
πολιτικές διαπραγματεύσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην ειρήνη. Μπορούμε να 
ελπίζουμε ότι, στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, η διεθνής 
κοινοβουλευτική επιτροπή γυναικών1 που συγκροτείται σήμερα θα διαδραματίσει αυτόν τον
ρόλο της ομάδας άσκησης πιέσεων σε υψηλό επίπεδο.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν θιγεί σε πολυάριθμες εκθέσεις και ψηφίσματα. 
Αναφέρουμε, επιγραμματικά, το ψήφισμα 1325 των Ηνωμένων Εθνών του 2000, την έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Maj Britt Theorin το 20002 και την έκθεση των 
Elizabeth Rhen και Ellen Johnson Sirleaf3 το 2002. Τα κείμενα αυτά, όπως και άλλα, 
περιλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Η εισηγήτρια θα πρέπει να εξετάσει σε ποιο 
βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι προτάσεις αυτές, και, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί, να αναλύσει τα 
σχετικά εμπόδια. Οι γυναίκες δεν είναι πιο φιλειρηνικές και ίσως ούτε πιο δημοκρατικές από 
τους άνδρες, αλλά το Κοινοβούλιό μας, σε συνάρτηση με τις δικές του αξίες, οφείλει να 
προωθεί όλες τις γυναικείες πρωτοβουλίες που προασπίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
την ειρήνη και τη δημοκρατία στον κόσμο. Είναι ο δικός μας τρόπος να εκφράσουμε την 
αλληλεγγύη μας και τη δέσμευσή μας προς όλες τις πλευρές.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC – Διεθνής 
Επιτροπή Γυναικών για μια Δίκαιη και Βιώσιμη Ισραηλινοπαλαιστινιακή Ειρήνη) 
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάμιξη των γυναικών στην ειρηνική επίλυση 
συγκρούσεων (2000/2025(INI) (A5-0308/2000)).
3 Elizabeth Rehn και Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment, 
Progress of the Worlds’s Women (Γυναίκες, πόλεμος και ειρήνη:  Η εκτίμηση των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων – Η πρόοδος των γυναικών στον κόσμο), τόμος  1, Νέα Υόρκη, Ταμείο Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα (2002)


