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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAKSI

naisten asemasta aseellisissa selkkauksissa ja heidän roolistaan maan 
konfliktinjälkeisessä jälleenrakentamisessa sekä demokratiakehityksessä
(2005/2215(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 31. lokakuuta 2000 
antaman päätöslauselman 1325, jossa painotetaan naisten tasa-arvoisen osallistumisen ja 
täyden sitoutumisen merkitystä pyrkimyksissä rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
edistämiseksi,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2000 antamansa päätöslauselman naisten 
osallistumisesta konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen1,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä 14.–25. kesäkuuta 1993 pidetyn 
ihmisoikeuksien maailmankonferenssin tuloksena annetun Wienin julistuksen ja 
toimintaohjelman,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, 20. joulukuuta 1993 annetun 
Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta ja 
20. marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lapsen 
oikeuksista,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen 
tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 14. joulukuuta 1974 
antaman julistuksen 3318 naisten ja lasten suojelusta hätätilanteissa ja aseellisissa 
selkkauksissa ja erityisesti sen 4 kohdan, jonka mukaan on ryhdyttävä tehokkaisiin 
toimenpiteisiin naisiin kohdistuvan vainon, kidutuksen, väkivallan ja halventavan 
kohtelun kieltämiseksi,

– ottaa huomioon 17. syyskuuta 1999 annetun Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1265 siviilien suojelemisesta aseellisissa 
selkkauksissa ja erityisesti sen 14 kohdan, jonka mukaan rauhan palauttamiseen, 
turvaamiseen ja lujittamiseen osallistuva Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunta saa 
tarvittavaa koulutusta muun muassa ihmisoikeuksien alalla ja sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvissä asioissa,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 15. joulukuuta 1975 
antaman päätöslauselman 3519 naisten osallistumisesta kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden rakentamiseen ja YK:n yleiskokouksen 3. joulukuuta 1982 antaman 
julistuksen 3763 naisten osallistumisesta rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä edistäviin 
toimiin ja erityisesti sen 12 kohdan konkreettisista toimista, joilla lisätään naisten 
osallistumista rauhanponnisteluihin,

  
1 EYVL C 228, 13.8.2001, s. 186.
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– ottaa huomioon 4.–15. syyskuuta 1995 pidetyn Yhdistyneiden kansakuntien neljännen 
naisten maailmankonferenssin tuloksena annetun Beijingin julistuksen ja 
toimintaohjelman ja erityisesti strategiseksi toimeksi luokitellun naisia ja aseellisia 
selkkauksia käsittelevän osan E, sekä 5.–9. kesäkuuta 2000 pidetyn Yhdistyneiden 
kansakuntien erityisistunnon Beijing +5 ja Beijing +10 seurauksena hyväksytyn 
asiakirjan uusista toimista ja aloitteista Beijingin julistuksen ja toimintaohjelman 
täytäntöönpanemiseksi, erityisesti 13 kohdan esteistä, jotka haittaavat naisten 
tasavertaista osallistumista rauhanrakentamiseen, sekä 124 kohdan miesten ja naisten 
yhtäläisestä osallistumisesta rauhanturvaoperaatioihin ja rauhanneuvotteluihin,

– ottaa huomioon kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisesta vuonna 1998 annetun 
Rooman perussäännön ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan, joissa raiskaus, seksuaalinen 
orjuus, pakkoraskaus, pakkosterilisaatio tai muu seksuaalisen väkivallan muoto 
luokitellaan rikoksiksi ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiksi ja joissa ne myös rinnastetaan 
kidutuksen muotoihin ja vakaviin sotarikoksiin, riippumatta siitä, onko tekoihin 
syyllistytty järjestelmällisesti vai ei ja onko kyseessä kansainvälinen selkkaus tai 
valtionsisäinen selkkaus,

– ottaa huomioon Geneven vuoden 1949 yleissopimukset ja niiden vuoden 1977 
lisäpöytäkirjat, joiden mukaan naisia on suojeltava raiskauksilta ja kaikilta muilta 
seksuaalisen väkivallan muodoilta,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 23. kesäkuuta 
2004 antamat päätöslauselman 1385 (2004) ja suosituksen 1665 (2004) konfliktien 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta ja naisten asemasta,

– ottaa huomioon Skopjessa 22.–23. tammikuuta 2003 pidetyssä viidennessä naisten ja 
miesten tasa-arvoa käsittelevässä eurooppalaisessa ministerikonferenssissa annetun 
päätöslauselman naisten ja miesten roolista konfliktien ehkäisemisessä, rauhan 
rakentamisessa ja konfliktinjälkeisessä demokratiakehityksessä sekä 
sukupuolinäkökulmasta,

– ottaa huomioon edellä mainitussa viidennessä eurooppalaisessa ministerikonferenssissa 
annetun julistuksen sukupuolten tasa-arvosta, joka on keskeinen kysymys murroksessa 
olevissa yhteiskunnissa, ja siihen liittyvän toimintaohjelman,

– ottaa huomioon Etyj:n ministerineuvoston Sofiassa 7. joulukuuta 2004 tekemän 
päätöksen N:o 14/04 Etyj:n vuoden 2004 toimintaohjelmasta sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseksi,

– ottaa huomioon Etyj:n ministerineuvoston Ljubljanassa 6. joulukuuta 2005 tekemän 
päätöksen N:o 14/05 naisten asemasta konfliktien ehkäisemisessä, kriisinhallinnassa ja 
konfliktinjälkeisessä toipumisessa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2006),
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A. katsoo, että naiset eivät ole sen rauhaarakastavampia tai sodanhaluisempia kuin 
miehetkään, mutta he joutuvat konfliktien aikana siviileinä lasten ja vanhusten tapaan 
monenlaisten väkivallantekojen ja myös seksuaalisen väkivallan uhreiksi,

Naiset sodan uhreina

1. muistuttaa, miten tärkeää on turvata lisääntymiseen liittyvien terveyspalvelujen saanti 
konfliktitilanteissa ja pakolaisleireillä, sillä ilman niitä äiti- ja lapsikuolleisuus nousevat 
sukupuoliteitse tarttuvien tautien levitessä; korostaa, että perheväkivalta, prostituutio ja 
raiskaukset, joita näissä olosuhteissa esiintyy yleisesti, vahvistavat entisestään tarvetta 
varmistaa kyseisten ensisijaisten palvelujen saanti, joihin kuuluu myös naisille annettava 
mahdollisuus synnyttää sairaalaympäristössä tai keskeyttää ei-toivottu raskaus ja saada 
psykologista tukea;

2. vaatii, että konfliktien aikana pahoinpitelyjen ja väkivallan uhreiksi joutuneet naiset 
voivat valittaa kansainvälisiin tuomioistuimiin heidän ihmisarvolleen soveltuvissa 
olosuhteissa ja nauttien kyseisten tuomioistuinten suojelua; vaatii, että he saavat oikeutta 
sekä siviilielämässä että rikosoikeudellisesti ja että toteutetaan tukiohjelmia, joilla heitä 
autetaan sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
psykologisesti;

3. pitää ensisijaisen tärkeänä lapsisotilaiden, mukaan luettuina seksuaalisina orjina 
käytettävät pikkutytöt, käytön lopettamista konflikteissa; vaatii näille lapsille 
suunnattujen pitkän tähtäimen psykologisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
uudelleensopeutusohjelmien toteuttamista;

4. tuomitsee naisiin kohdistuvan väkivallan kaikissa olosuhteissa, mutta vaatii erityisesti 
lasten ja nuorten naisten seksuaalisen hyväksikäytön ehdotonta kieltämistä aseellisissa 
selkkauksissa ja pakolaisleireillä; vaatii ankaria hallinnollisia ja rikosoikeudellisia 
rangaistuksia humanitaarista työtä tekevälle henkilöstölle, kansainvälisten toimielinten 
edustajille, rauhanturvajoukoille ja diplomaateille, jotka ovat siihen syyllistyneet,

Naiset rauhantuojina

5. vaatii, että naisten järjestämiä rauhanliikkeitä tuetaan konfliktinjälkeisessä vaiheessa 
pedagogisesti, poliittisesti ja oikeudellisesti, jotta pystytään luomaan naisten oikeuksia 
kunnioittava demokraattinen yhteiskunta, ja pitää tervetulleina alalla tehtyjä 
tämänsuuntaisia kansainvälisiä aloitteita, jollaisia ovat toteuttaneet Australia Papua-
Uudessa-Guineassa ja Norja Sri Lankassa;

6. pitää tervetulleina sukupuolten erityispiirteet huomioon ottavien varhaisvaroitus- ja 
konfliktinseurantaindikaattoreiden luomiseen tähtääviä aloitteita, jollaisia ovat tehneet 
muun muassa UNIFEM, Euroopan neuvosto, Fondation suisse pour la Paix, International 
Alert ja Early Warning and Early Response -foorumi;

7. on tyytyväinen siihen, että neuvosto huolehti vuonna 2005 edellä mainitun Yhdistyneiden 
kansakuntien päätöslauselman 1325 soveltamisesta Euroopan yhteisen turvallisuus- ja 
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puolustuspolitiikan puitteissa ja että siinä käsitellään tasa-arvon valtavirtaistamista 
(gender mainstreaming), ja toivoo, että Euroopan unionin johtamiin 
siviilirauhanturvajoukkoihin sisällytetään sukupuolten tasa-arvosta vastaavia 
neuvonantajia ja että joukoille annetaan tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevää 
koulutusta;

8. on iloinen siitä, että uusissa Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaoperaatioissa on 
vuodesta 2000 lähtien ollut mukana sukupuolten tasa-arvosta vastaavia neuvonantajia ja 
että rauhanturvaosastoon perustettiin vuonna 2003 alan virka;

9. korostaa, että vaikka kiintiöt herättävätkin tyytymättömyyttä, ne ovat tällä hetkellä ainoa 
keino varmistaa, että naiset saavat maiden jälleenrakentamisessa tärkeitä poliittisia 
päätöksentekorooleja ja että he ovat mukana poliittisissa neuvotteluissa; tukee tässä 
yhteydessä edellä mainitun päätöslauselman 1325 suosituksia, joiden mukaan tällaisissa 
viroissa, myös hallinnon piirissä, pitäisi olla 30 prosenttia naisia;

10. pyytää, ettei niitä rohkeita naisia unohdeta, jotka ovat valinneet rauhanomaisen poliittisen 
vastarinnan muodon ja jotka ovat maksaneet tai maksavat siitä edelleen vankiloissa, 
kotiarestissa tai siepattuina, kuten Ingrid Bettancourt Kolumbiassa, Aung San Suu Kyi 
Burmassa ja monet muut nimettömiksi jääneet;

11. pitää tervetulleena komission tukea vapaiden vaalien pitämiselle maissa, jotka ovat 
läpikäyneet konfliktin; on tyytyväinen naisten vaaliosallistumiseen ja siihen, että naisia 
on nimitetty vaalikampanjoiden johtoon riskialttiissa maissa;

Naiset sodan osapuolina

12. tuomitsee marttyyrikuoleman ylistyksen, jota nykyisin kohdistetaan nuoriin ja myös 
nuoriin naisiin; toteaa, että kehotus itsemurhaiskuun (kamikaze) kylvää sekaannusta ja 
sotkee toisiinsa uskonnollisen kiihkon, miehityksen tai vääryyksien epätoivoisen 
vastustuksen ja lopulta myös tällaisten tekojen kohteet, jotka ovat viattomia siviiliuhreja;

13. on iloinen siitä, että islamilaiset johtajat ovat nyt tuominneet tämän ilmiön, sen laajuuden 
ja sen manipulaation joukkoviestimissä peräti Koraanin nimissä; pahoittelee sitä, että 
sosiaalisesti syrjäytyneet nuoret naiset ovat voineet löytää tästä äärimmäisestä 
uhrauksesta keinon saavuttaa tasa-arvo tai palauttaa menetetty kunnia;

14. kehottaa pohtimaan itsemurhaiskujen poliittisia syitä ja kehottaa painokkaasti 
kansainvälistä yhteisöä vaatimaan kansainvälisen oikeuden kunnioittamista ja rauhaan 
pyrkimistä etenkin Palestiinassa ja Tšetšeniassa, joissa naisia on värvätty 
itsemurhaiskuihin;

Suositukset
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15. tukee kaikkia suosituksia, joilla on edellä mainitun Yhdistyneiden kansakuntien 
päätöslauselman 1325 jälkeen pyritty parantamaan naisten asemaa konflikteissa, ja 
kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan huomioon kyseiset suositukset ja erityisesti 
edellä mainitussa 30. marraskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa esitetyt suositukset kaikissa toimissaan;

16. toteaa, että kansainvälisten ja eurooppalaisten elinten päätöslauselmista, vetoomuksista ja 
suosituksista huolimatta naiset eivät edelleenkään osallistu täysimittaisesti konfliktien 
ehkäisemiseen, rauhanoperaatioihin ja rauhan rakentamisponnisteluihin; katsoo näin 
ollen, ettei ongelmana siis ole niinkään uusien suositusten antaminen, vaan 
täytäntöönpanoon tarvittavien tekijöiden määrittäminen, esteiden arvioiminen ja tulosten 
seuraaminen;

17. ehdottaa, että suosituksissa keskitytään olennaisiin asioihin eli kehotetaan toimielimiä 
etsimään synergiaa konkreettisista toimista, joita toteutetaan yhdessä muiden samoihin 
päämääriin pyrkivien kansainvälisten elinten kanssa, ja käyttämään kauden 2007–2013 
rahoitusnäkymiin sisältyviä uusia rahoitusvälineitä parhaalla mahdollisella tavalla 
kannustimina;

18. suosittelee, että komissio, neuvosto ja jäsenvaltiot sisällyttävät kaikkiin Euroopan unionin 
kanssa yhteistyötä tekevien konfliktimaiden ja -alueiden koulujen opetusohjelmiin ja 
ammatillisiin koulutusohjelmiin rauhankasvatusta ja naisten kunnioittamista käsittelevän 
osion, jotta yhteiskuntaan voidaan luoda rauhanomainen ja naisten oikeuksia kunnioittava 
ilmapiiri; ehdottaa, että hankkeeseen otetaan mukaan äitien yhdistykset, nuortenleirien 
kasvattajat ja opettajat;

19. suosittelee, että jäsenvaltiot laajentavat konfliktialueilta Euroopan unioniin tulevien lasten 
ja nuorten vastaanotto-ohjelmia, jotta yhä useampi pääsisi pois väkivallan ja epätoivon 
ilmapiiristä, joka synnyttää uutta, myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa; pyytää neuvostoa 
kehottamaan jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, jotta vastaanotto olisi helpompaa ja jotta 
sille ei aseteta tarpeettomia esteitä; vaatii, että kauttakulkumaiden – esimerkiksi Israel 
Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin yhteydessä – kanssa tehdään sopimuksia siitä, 
että ne eivät jarruta kyseisten humanitaaristen ohjelmien toteuttamista;

20. kehottaa komissiota tukemaan naisten yhdistystoiminnan piirissä käynnistämiä 
rauhanaloitteita ja erityisesti monikulttuurisia, rajatylittäviä ja alueellisia aloitteita; vaatii, 
että neuvosto hoitaa poliittisen välittäjän roolia suhteessa asianomaisten maiden 
päätöksentekoelimiin; kannustaa Euroopan parlamenttia ja erityisesti naisten oikeuksien 
ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa perustamaan sekavaliokuntia, joihin osallistuu 
kyseisiä verkostoja edustavia naisia ja konfliktialueista vastaavia Euroopan parlamentin 
jäseniä;

21. pitää välttämättömänä, että komissio säilyttää demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen aloitteen kauden 2007–2013 rahoitusnäkymissä erityisvälineenä; 
muistuttaa, että sen ansiosta on voitu menestyksekkäästi järjestää naisten oikeuksiin 
liittyviä tarjouspyyntöjä ja määrärahoja suoraan ilman paikallisten hallitusten 
suostumusta; kehottaa komissiota varmistamaan, että vakausvälineessä käsiteltävään 
konfliktien hallintaan sisältyy sukupuolinäkökulma, jonka ansiosta voidaan puuttua 
naisten ongelmiin konfliktien jatkumossa;
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22. vaatii, että tasa-arvon valtavirtaistaminen lisääntyy näkyvästi ja todistettavasti kaikissa 
rahoitusvälineissä ja erityisesti liittymistä valmistelevassa välineessä, Euroopan unionin 
naapuruuspolitiikassa sekä kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön 
rahoitusvälineessä (DCECI) ja että se kuuluu olennaisena osana assosiaatiosopimusten 
ehtoihin;

23. korostaa, että maakohtaiset strategiset suunnitelmat ja toimintaohjelmat ovat erinomainen 
keino edistää tasa-arvon valtavirtaistamista, mikäli molemmilta osapuolilta löytyy siihen
poliittista tahtoa; vaatii, että kaikissa Euroopan yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan toimissa noudatetaan edellä mainittua Yhdistyneiden kansakuntien 
päätöslauselmaa 1325 ja että tästä raportoidaan Euroopan parlamentille;

24. vaatii, että oikeus lisääntymiseen liittyvään terveydenhoitoon turvataan ja että komissio 
pitää sitä yhtenä yhteistyötoimiensa ensisijaisena toiminta-alueena erityisesti 
konfliktialueilla ja että painotus myös näkyy määrärahoissa;

25. suosittelee, että Euroopan parlamentti alkaa tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston, 
Etyj:n, Unifemin ja mahdollisesti muidenkin organisaatioiden kanssa sukupuolten tasa-
arvosta kertovien indikaattorien käyttöön ottamiseksi konfliktien yhteydessä; indikaattorit 
voitaisiin sisällyttää uusiin ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikan välineisiin tai ne voivat 
toimia varhaisvaroitusjärjestelminä;

26. katsoo, että naisten pitäisi voida osallistua kaikkiin yhteiskunnallisen ja poliittisen elämän 
tasoihin tasavertaisesti miesten kanssa konfliktinjälkeisessä tilanteessa olevissa maissa, ja 
tiedostaa, että kiintiöillä ei voida oikopäätä saavuttaa tasa-arvoa, kun muistetaan 
asianomaisen maan kulttuuri ja yhteiskunnallinen kehityskulku; pyytääkin komissiota 
edistämään kiintiöiden asettamista toimintasuunnitelmissaan edellä mainitun 
päätöslauselman 1325 mukaisesti, seuraamaan tasa-arvon kehittymistä ja raportoimaan 
tuloksista Euroopan parlamentille;

27. suosittelee, että Euroopan parlamentti käsittelee itsemurhaiskujen ongelmaa naisten 
parissa, panee alulle aihetta käsittelevän tutkimuksen ja järjestää sen valmistuttua 
konferenssin, johon osallistuu tutkijoita, asianomaisten maiden naisia ja islamilaisia 
uskonnollisia johtajia;

0
0     0

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden, liittyvien maiden ja ehdokasmaiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Sukupuolinäkökulmaa ei aina pysty helposti hahmottamaan tarkasteltaessa naisten suhdetta 
rauhaan ja sotaan. Miksi uskoisimme, että naiset ovat rauhaarakastavampia kuin miehet, 
vaikka historia osoittaa ajatuksen olevan väärä? Suuria naissotureita on aina ollut yhtä lailla 
kuin pasifistinaisiakin, myyttisistä amatsoneista aina meidän päiviimme asti. Todisteeksi tästä 
riittävät Palestiinan tai Tšetšenian naispuoliset itsemurhaiskujen tekijät. Monet 
historiantutkijat pitävätkin käsitystä uhrin asemaan joutuvasta naisesta ellei kliseenä, ainakin 
varsin puolittaisena totuutena naisten suhteesta sotaan. Tässä mietinnössä käsitellään kolmea 
osa-aluetta: naisia sodan uhreina, naisia rauhantuojina ja naisia sodan osapuolina. Siinä ei 
kuitenkaan keskitytä pelkästään naisnäkökulmaan, vaan tasa-arvonäkökulmaan eli 
yhteiskunnalliseen rakenteeseen, johon voidaan politiikalla vaikuttaa, toisin kuin 
sukupuoleen. Mietinnössä tarkastellaan erilaisia mekanismeja, joissa toisaalta ylistetään, 
toisaalta välineellistetään naisen osaa: 1) yhteiskunnan suhtautuminen seksuaalisuuteen ja 
lisääntymiseen, 2) suhtautuminen naisen asemaan ja naisen eri rooleihin: äitiin, vaimoon tai 
kumppaniin, tyttäreen tai sisareen, ja 3) keinot yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja sen 
pöyristyttävimpien muotojen kitkemiseen.

Kansojen välisissä sodissa ja valtionsisäisissä konflikteissa ensimmäisiä uhreja ovat aina 
heikoimmat: naiset, lapset ja vanhukset. Naisten ja nuorten tyttöjen biologinen luonne asettaa 
heidät alttiiksi lisääntymiseen liittyville riskeille ja sukupuoliteitse tarttuville taudeille, 
erityisesti aidsille, eikä sodassa tai konfliktissa ole aina mahdollista saada sukupuoliasioihin 
liittyviä terveydenhoitopalveluja. Luvut puhuvat puolestaan: köyhien maiden ja 
konfliktimaiden pakolaisleireillä sukupuolisuhteet, synnyttäminen ja ei-toivotun tai 
raiskauksesta aiheutuneen raskauden keskeyttämisyritykset johtavat liian usein kuolemaan. 
Lastenkin kuolleisuusaste konflikteissa on korkea johtuen hoidon puutteesta, 
aliravitsemuksesta, kulkutaudeista ja aidsista. Naisen biologisesta osasta johtuviin 
dramaattisiin seurauksiin on vielä lisättävä heihin tällaisessa tilanteessa lähes väistämättä 
kohdistuvat todelliset barbaariteot, jotka saavat alkunsa seksuaalisuuden yhteiskunnallisesta 
välineellistämisestä. Vihollisen nöyryyttämisen välineenä käytettävät joukkoraiskaukset, 
vaginoiden puhkaisemiset pistimillä, sikiöiden raastamiset äitiensä kohduista tai vaimojen ja 
lasten raiskaamiset aviomiehen silmien edessä eivät ole yksittäisiä tapauksia, vaan sodassa 
käytettyjä aseita. Ne eivät kohdistu yksin naisiin, mistä todisteena ovat Abu Graibin vankilan 
surullisenkuuluisat tapaukset, joissa nainen kidutti vankeja sukupuolisella väkivallalla 
murtaakseen heidät psyykkisesti. Väkivallanteoista perheelle ja lähipiirille aiheutunut 
kunnianmenetys voi johtaa siihen, että tekojen kohteeksi joutunut nainen murhataan: 
kunniamurhalla puhdistetaan paha teko, jonka juuret ovat syvällä yhteiskunnallisissa 
rakenteissa. Sekä sotarikosten että kunniarikosten taustalla on usein juuri tämä yhteiskunnassa 
vallitseva seksuaalisuuden suhde kunniaan ja ihmisarvoon.

Naisten roolina on olla yhtä aikaa äitejä, tyttäriä, vaimoja ja siskoja. Tämä identiteetti on aina 
antanut heille suurta rohkeutta. Rohkeus on joskus kaksiteräistä, kuten tiedämme: 
hädänalaisissa tilanteissa, kuten konflikteissa, prostituutio on keino – joskus valitettavasti 
ainoa – varmistaa perheen toimeentulo, kun miehet ovat kuolleet tai kadonneet. Rohkeutta on 
myös ja ennen kaikkea vaatia oikeutta. Lukuisat naiset ovat uhmanneet diktatuurihallituksia 
aseettomina, yksinkertaisesti kävellen, jotta heidän kadonneita omaisiaan ei unohdettaisi ja 
jotta he saisivat oikeutta. Kuuluisimpia ovat Argentiinan Toukokuun aukion isoäidit, ja näihin 
lannistumattomiin naisiin kuuluu myös Naiset mustissa -ryhmä ja Naiset valkoisissa -ryhmä, 
jolle Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2005 Saharov-palkinnon. Heillä ei ole poliittista 
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päätöksentekovaltaa, joten he ovat hyödyntäneet yhdistystoimintaa ja joukkoviestinten 
vaikutusvaltaa estääkseen rikosten unohtumisen ja vaatiakseen kostoa. Toisissa tapauksissa 
naiset ovat ottaneet kadonneiden paikan ja tarttuneet aseisiin. Näiden vastarintaliikkeiden 
liikkeellepanijana on valtavan rakkauden lisäksi samastuminen naisen perinteisiin rooleihin 
eli yhtä aikaa Antigoneen ja Äiti Pelottomaan. Ääritapauksissa se voi johtaa seksuaalisen 
hyväksikäytön sallimiseen perheen ruokkimiseksi. Miesten katoamisen tai taistelukentille 
lähtemisen vuoksi perhettä huoltavien leskien tai yksinäisten naisten taloudellinen kurjuus on 
suunnaton.

Yhteiskunnan epätasa-arvoiset rakenteet kahlitsevat naiset perinteisiin rooleihin tai 
alempiarvoisiin asemiin. Sota ja konfliktit ovat paradoksaalisesti myös keino osoittaa heidän 
tasa-arvoisuutensa. Eurooppaa runnelleissa kahdessa maailmansodassa naiset korvasivat 
miehet kaikissa yhteiskunnan koneistoissa: maatiloissa, tehtaissa, ammateissa, joiden ei 
katsottu soveltuvan naiselle. Konfliktien päättyminen palautti väsyneet naiset nopeasti 
takaisin koteihin. Naisen aseman heikkeneminen sotien jälkeen on historiantutkijoiden 
tunnustama tosiasia. Länsimaisissa yhteiskunnissamme, jossa tavoitellaan sukupuolten tasa-
arvoa, monet armeijat ovat avanneet ovensa naisille ja taistelu yhdenvertaisista oikeuksista on 
mennyt niin pitkälle, että naisten sallitaan osallistua konflikteihin. Muslimiyhteiskunnissa, 
joissa roolijaon juuret ovat syvällä patriarkaalisessa perinteessä, naisten marttyyrius on sen 
sijaan uusi ilmiö. Itsemurhaiskut, joita ovat tehneet myös naiset, eivät sitä kuitenkaan ole. 
Esimerkiksi tsaariajan Venäjällä naiset saavuttivat kuuluisuutta uhraamalla henkensä verisissä 
iskuissa, jotka kohdistettiin hallituksen korkeimpaan johtoon. Historia on tehnyt heistä sorron 
vastustajia, jopa sankarittaria. Itsemurhaiskuja tekevien naisten ilmiö on saanut nykypäivänä 
uutta kasvualustaa esimerkiksi Tšetšeniassa, Palestiinassa ja Irakissa, mutta se ei suinkaan 
herätä kaikkialla samanlaista ihailua. Vaikka nämä ihmispommit kertovatkin oikeutetusta 
miehitysvallan vastustuksesta ja täydellisestä antautumisesta usein epätoivoiselle asialle, ei 
kuitenkaan voida unohtaa, että ne on suunnattu kohti täysin viattomia siviiliuhreja. 
Operaatioihin valitaan militanttinaisia, sillä heikon ja aseettoman naisen stereotypia toimii 
hyvin myös vihollisen leirissä. Naiset valitaan ja heitä ohjataan tai heidät jopa aivopestään, ja 
heille tarjotaan mahdollisuutta kuolla tasavertaisina miesten kanssa. Tähän valintaan, jonka 
päämääränä ei ole eläminen tasa-arvoisena, vaan kuoleminen tasa-arvoisena, houkuttelevat 
marttyyrin ihannoitu asema, itsemurhaiskun tekijän kuoleman seurauksena hänen perheensä 
saama yhteiskunnallinen arvostus ja teon uskonnollinen yhteys. Esittelijän mielestä tässä on 
kyse vastarinnan ja naisten ihmisarvon tavoittelun välineellistämisestä sekä uskonnollisen 
viestin kääntämisestä poliittisiin tarkoitusperiin. Ilmiö, joka leviää myös meidän maissamme 
– mainittakoon belgialainen itsemurhaiskun tekijä, joka kuoli Irakissa – vaatii toimia myös 
eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Konfliktit muodostuvat jatkumosta, johon kuuluu konfliktia edeltävä vaihe, konflikti ja 
konfliktinjälkeinen vaihe. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy yksityisissä, 
yhteiskunnallisissa ja poliittisissa piireissä eri muodoissa kaikissa näissä vaiheissa. Usein 
kuulee sanottavan, että konflikteissa naiset raiskataan ja miehet tapetaan – tiivistetty ja 
hieman pelkistävä toteamus –, mutta myöskään perheväkivalta ei suinkaan heikkene 
konfliktien tai sotien jälkeen, vaan jopa lisääntyy. Naisten on vaikea päästä mukaan takaisin 
jaloilleen nousevan yhteiskunnan poliittiseen koneistoon. Seksuaalisen väkivallan uhreina he 
ovat myös psyykkisesti rampautuneita ja joissakin tapauksissa yhteiskunnasta syrjäytyneitä, 
eikä heillä ole mahdollisuutta vaatia oikeutta. He ovat usein marginaalisessa asemassa sekä 
yhteiskunnallisesti että poliittisesti ja menettävät ne vähäisetkin tasa-arvon rippeet, jotka he 
olivat mahdollisesti konfliktin aikana saavuttaneet. Siksi on yhä tärkeämpää, että 
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kansainvälinen yhteisö tukee tätä ratkaisevaa vaihetta maiden jälleenrakentamisessa 
vaatimalla, että naiset ovat tasavertaisina miesten kanssa neuvottelupöydissä ja kaikissa 
yhteiskunnallisissa ja poliittisissa koneistoissa, joita rakennetaan: parlamentissa, hallituksessa, 
hallinnossa, kansainvälisessä edustuksessa. Viimeaikaiset myönteiset kokemukset vahvistavat 
entisestään esittelijän näkemystä asiasta. Liberian johtoon on valittu nainen, Hélène Johnson 
Sirleaf, joka on tunnettu naisten oikeuksien puolustamisesta, korruption vastaisesta taistelusta 
ja demokratiaa tukevista lausunnoista. Myös Chilen presidentiksi nimitettiin nainen, jonka isä 
murhattiin ja joka itsekin oli vangittuna ja kidutettuna kenraali Pinochet'n diktatuurin aikana 
ja joka näin on noussut uhrin asemasta demokratiakehityksen kärkitekijäksi. Ruandassa, Itä-
Timorissa, Indonesiassa, Afganistanissa ja Palestiinassa naisten osuus parlamenteissa ja 
hallituksissa on merkittävä, joskaan ei aina vielä riittävä. Voidaan toivoa, että naisten 
ilmaantuminen poliittiselle toimintakentälle on merkki todellisesta naisten aseman 
parantumisesta kyseisissä maissa, ja myös hyväksikäytön uhreiksi konfliktien aikana 
joutuneiden naisten suojelusta ja mahdollisuudesta saada oikeutta.

Naiset ovat usein konflikteja edeltävien kausien aikana ja konfliktivaiheissa aktiivisesti 
tavoittelemassa rauhaa vihollisleirin naisten kanssa. Monia naisten yhdistystoimintaan 
tukeutuvia naisverkostoja on perustettu, välillä näkymättömämmin ja välillisemmin, kuten 
Afrikan konflikteissa, välillä näkyvämmin, mistä esimerkkejä ovat toukokuussa 1989 
perustettu Give Peace a Chance tai toukokuussa 2004 perustettu Jerusalem link, 
palestiinalais- ja israelilaisnaisista, jotka halusivat jo vuonna 2004 ojentaa toisilleen kätensä ja 
etsiä ratkaisua Jerusalemin kysymykseen, muodostuva verkosto. Verkostoja on lukemattomia, 
ja niiden saavuttamat konkreettiset tulokset vaihtelevat. Sodat ja konfliktit ovat kautta aikojen 
saaneet alkunsa geostrategisista, taloudellisista ja alueellisista tekijöistä, eikä hyvä tahto aina 
riitä poliittisen ratkaisun löytämiseen. Verkostoilla on kuitenkin ainakin kaksi etua. 
Ensinnäkin ne antavat toivoa ja rakentavat yhteiskunnallista kudosta, jonka 
molemminpuolinen viha on tuhonnut. Toiseksi niillä on vaikutusvaltaa poliittisiin tahoihin, 
jotka puolestaan pystyvät vaikuttamaan poliittisiin neuvotteluihin, joissa voidaan saavuttaa 
rauha. Voidaan toivoa, että parhaillaan perustettava kansainvälinen parlamentaarinen 
naisvaliokunta1 voisi toimia tällaisena korkean tason painostusryhmänä Israelin ja Palestiinan 
välisessä konfliktissa.

Kaikki nämä kysymykset on otettu esiin monissa raporteissa ja päätöslauselmissa. Niitä ovat 
esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2000 antama päätöslauselma 1325, Maj Britt 
Theorinin vuonna 2000 Euroopan parlamentille esittelemä mietintö2 ja Elizabeth Rehnin ja 
Ellen Johnson Sirleafin vuonna 2002 laatima raportti3. Niissä kaikissa, kuten muissakin, 
esitetään hyvin yksityiskohtaisia ehdotuksia. Esittelijänne tehtävänä on arvioida, missä määrin 
ehdotukset ovat toteutuneet, ja jos niin ei ole käynyt, mikä on siihen syynä. Naiset eivät ole 
sen rauhaarakastavampia eivätkä varmaan demokraattisempia kuin miehetkään, mutta 
Euroopan parlamentin tehtävänä on arvojensa mukaisesti tukea kaikkia naisten aloitteita, 
joilla edistetään ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokratiaa maailmassa. Se on meidän tapamme 
osoittaa puoluerajat ylittävää solidaarisuutta ja sitoutumista.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC).
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten osallistumisesta konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
(2000/2025/INI; (A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn ja Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent 
Experts’Assessment,Progress of the Worlds’s Women, vol.1, New York, Yhdistyneiden kansakuntien naisten 
kehitysrahasto (2002).


