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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről , valamint a konfliktust követő 
helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott 
szerepükről 
(2005/2215(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2000. október 31-i 1325. számú 
állásfoglalására, amely szerint lényeges, hogy a béke és biztonság fenntartására és 
elősegítésére irányuló erőfeszítések terén a nők a férfiakkal egyenjogú szerepet 
játsszanak és ezekben az erőfeszítésekben teljes mértékben részt vegyenek,

– tekintettel a 2000. november 30-i, a nőknek a konfliktusok békés rendezésében való 
részvételéről szóló állásfoglalására1,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek által 1948. december 10-én kihirdetett Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az emberi jogokról szóló világkonferencia 1993. 
június 25-i bécsi nyilatkozatára és cselekvési programjára,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 1979. december 18-i, a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés minden formáját megszüntető egyezményére, az Egyesült Nemzetek 
1993. december 20-i, a nőkkel szembeni erőszak megszüntetéséről szóló nyilatkozatára, 
továbbá az Egyesült Nemzetek 1989. november 20-i, a gyermekek jogairól szóló 
egyezményére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 1984. december 10-i, a kínzás, illetve a kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmódok vagy büntetések elleni egyezményére, az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1974. december 14-i, a nők és gyermekek fegyveres 
konfliktusok alatti védelméről szóló 3318. számú nyilatkozatára, különös tekintettel 
annak 4. bekezdésére, amelynek értelmében hatékony intézkedéseket kell hozni a nőkkel 
szemben alkalmazott üldöztetés, kínzás, erőszak és megalázó bánásmód tiltása 
érdekében,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. szeptember 17-i, a fegyveres 
konfliktusok során a polgári lakosság védelméről szóló 1265. számú állásfoglalására, 
különösen annak 14. bekezdésére, amelynek értelmében a béke visszaállításán, 
fenntartásán és megszilárdításán dolgozó ENSZ személyzet az emberi jogokra vonatkozó 
megfelelő képzést kap beleértve a nemi sajátosságokra vonatkozó rendelkezéseket is,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1975. december 15-i, a nőknek a 
nemzetközi biztonság és béke megerősítésében való részvételéről szóló 3519. számú 
állásfoglalására, ugyanennek a Közgyűlésnek az 1982. december 3-i, a nőknek a 
nemzetközi együttműködésért és a békéért végzett tevékenységekben való részvételéről 
szóló 3763. számú nyilatkozatára, különösen annak 12. bekezdésére, amely a nőknek a 
béke megteremtésében való részvételének megerősítésére vonatkozó konkrét 

  
1 HL C 228., 2001.8.13. 186. o.
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intézkedéseket fogalmazza meg,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 1995. szeptember 4. és 15. között megtartott, a nőkről
szóló negyedik konferenciája, különösen annak a nőkről és a fegyveres konfliktusokról 
szóló E szekciójának eredményeként létrejött pekingi nyilatkozatra és cselekvési 
platformra, továbbá az Egyesült Nemzetek 2000. június 5. és 9. közötti Peking+5 és 
Peking+10 című speciális üléseinek eredményeként elfogadott, a pekingi nyilatkozat és 
cselekvési platform megvalósítását segítő új intézkedésekről szóló dokumentumra, 
különösen annak a nőknek a béke visszaállítására irányuló erőfeszítésekben való 
egyenrangú részvételét nehezítő akadályokról szóló 13. bekezdésére, valamint a nők és 
férfiak béketárgyalásokban és békefenntartó missziókban való egyenlő részvételéről
szóló 124. bekezdésére,

– tekintettel az 1998-ban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római 
Statútumra, különösen annak 7.és 8. cikkére, amely a megerőszakolást, a szexuális 
rabszolgaságot, a kényszerterhességet, a kényszersterilizálást és a szexuális erőszak 
minden más formáját az emberiség elleni és háborús bűnöknek tekint, azokat a kínzások 
és a súlyos háborús bűntettek közé sorolja függetlenül attól, hogy módszeresen vagy sem, 
nemzetközi vagy belső konfliktusok során követik-e el őket,

– tekintettek az 1949. évi genfi egyezményekre és azok 1977. évi kiegészítő 
jegyzőkönyveire, amelyek értelmében a nők védelmet élveznek a szexuális erőszakkal és 
az erőszak minden más formájával szemben,

– tekintettel az Európa Tanács Közgyűlésének „A konfliktusok megelőzése és rendezése: a 
nők szerepe” címmel tartott tanácskozásán 2004. június 23-án elfogadott 1385 (2004). 
számú állásfoglalására és 1665 (2004). számú ajánlására,

– tekintettel a férfiak és a nők közötti egyenjogúságról szóló, Skopjéban 2003. január 22-én 
és 23-án tartott V. Európai Miniszteri Konferencián elfogadott állásfoglalásra, amelynek 
címe „A konfliktusokat követően a nők és a férfiak szerepe a konfliktusok 
megelőzésében, a béke megerősítésében és a demokratikus folyamatokban – a nemek 
szemszögéből”,

– tekintettel a „A nemek egyenlősége: a változóban lévő társadalom egyik alapvető 
kérdése” című nyilatkozatra és az ahhoz kapcsolódó cselekvési tervre, amelyeket az 
említett V. Európai Miniszteri Konferencián fogadtak el,

– tekintettel az EBESZ Miniszteri Tanácsa 2004. december 7-én Szófiában elfogadott 
14/04. számú, az EBESZ nemek közötti egyenlőség elősegítését célzó cselekvési tervéről 
szóló határozatára,

– tekintettel az EBESZ Miniszteri Tanácsa 2005. december 6-án Ljubljanában elfogadott 
14/05. számú, a nőknek a konfliktusok megelőzésében, a válsághelyzetek kezelésében és a 
konfliktus utáni talpra állásban betöltött szerepéről szóló határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 
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Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

A. mivel a nők a férfiaknál sem nem békeszeretőbbek, sem nem nagyobb hívei a háborúnak, 
ugyanakkor azonban a polgári lakosság részeként a gyerekekhez és az öregekhez 
hasonlóan konfliktusok idején számos kegyetlenkedés beleértve a szexuális erőszakot is –
áldozatai,

A nők, mint a háború áldozatai

1. emlékeztet a reproduktív egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének fontosságára a 
konfliktusos helyzetekben és a menekülttáborokban, mivel e szolgáltatások nélkül 
megemelkedik a gyermekhalandóság és az anyák elhalálozásának aránya, miközben a 
nemi betegségek terjednek; hangsúlyozza, hogy a házasságon belüli erőszak, a prostitúció 
és a nemi erőszak, amelyek ilyen körülmények között gyakori jelenségek, még inkább 
kiemelik annak szükségességét, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak prioritást kell kapniuk 
beleértve annak biztosítását, hogy a nők kórházi körülmények között szülhessenek vagy 
szakíttathassák meg nem kívánt terhességüket és lelki segítséget is kaphassanak;

2. követeli, hogy a konfliktusok során a kegyetlenkedések és az erőszak áldozatává váló 
nőknek legyen lehetőségük arra, hogy panaszaikkal a nemzetközi bíróságokhoz 
fordulhassanak méltóságukat megőrizve és az igazságszolgáltatás védelmét élvezve; 
követeli, hogy számukra igazságot szolgáltassanak mind polgári, mind büntetőjogi 
értelemben, továbbá hogy olyan, az áldozatokat támogató programokat indítsanak el, 
amelyek segítik visszailleszkedésüket gazdasági, társadalmi és pszichológiai értelemben 
egyaránt;

3. elsődleges fontosságúnak tartja a gyerekkatonák konfliktusokban való bevetésének 
megszüntetését beleértve a kislányokat is, akiket valóságos szexuális rabszolgákként 
használnak; ragaszkodik ahhoz, hogy e gyermekek számára tartós programokat indítsanak 
el, amelyek elősegítik pszichológiai, társadalmi és gazdasági visszailleszkedésüket;

4. minden körülmény között elítéli a nőkkel szembeni erőszakot, de zéró toleranciát kér a 
gyermekek és a fiatal nők fegyveres konfliktusok során, illetve menekülttáborokban zajló 
szexuális kizsákmányolásával szemben; követeli súlyos büntetések kilátásba helyezését 
mind igazgatási, mind büntetőjogi értelemben azokkal a humanitárius missziókban 
alkalmazottakkal, nemzetközi intézményeket képviselő személyekkel szemben, valamint 
olyan békefenntartókkal és diplomatákkal szemben, akik ilyen tetteket követnek el;

A nők, mint a béke elősegítői

5. ragaszkodik ahhoz, hogy a konfliktust követő időszakban a női békemozgalmak 
pedagógiai, politikai és jogi értelemben is támogatást kapjanak annak érdekében, hogy 
egy olyan demokratikus társadalom jöjjön létre, amely lényegesnek tartja a női jogokat és 
üdvözli azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek ezen a téren munkálkodnak, 
mint például a Pápua-Újguineában működő ausztráliai, illetve a Sri Lankán működő 
norvégiai kezdeményezés;

6. üdvözli azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja a konfliktusok figyelemmel 
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kísérésével és a gyors riasztással kapcsolatos, nemi sajátosságokra vonatkozó mutatók 
kidolgozása, amelyekre példák az UNIFEM, az Európa Tanács, a svájci Alapítvány a 
Békéért, a Nemzetközi Riasztás és a Korai Figyelmeztetés és Korai Reagálás Fóruma által 
létrehozott mutatók;

7. örömét fejezi ki, amiért a Tanács 2005-ben fontos feladatának tekinti, hogy az európai 
biztonsági és védelmi politika (EBVP) keretén belül alkalmazza az Egyesült Nemzetek
említett 1325. számú állásfoglalását és kitérjen benne a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítésének kérdésére is, kéri, hogy e fenti keretbe foglalják bele az 
Európai Unió által irányított polgári békefenntartóknál működő, a nemek egyenlő arányú 
részvételét elősegítő tanácsadókat is és biztosítsák a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítéséről szóló képzést;

8. örömét fejezi ki, hogy az Egyesült Nemzetek által 2000. óta létrehozott új 
békemissziókban a nemek egyenlő arányú részvételét elősegítő tanácsadók működnek, 
továbbá hogy 2003-ban létrehoztak egy ilyen álláshelyet a Békefenntartói Műveletek 
Osztályán;

9. hangsúlyozza, hogy a kvóták meghatározása, bár nem elégséges, jelenleg az egyedüli 
eszköz arra, hogy a nők egy ország újjáépítésekor fontos politikai döntéshozói szerepet 
vállalhassanak és jelen legyenek a tárgyalóasztaloknál, ebben a tekintetben támogatja a 
korábban említett 1325. számú állásfoglalást, amely szerint az ilyen állások – beleértve az 
igazgatást is – 30%-át nőknek kell betölteni;

10. kéri, hogy ne merüljenek feledésbe azok a bátor asszonyok, akik a békés politikai 
ellenállás formáit választották és ezért börtönben vagy házi őrizetben voltak vagy vannak 
még mindig, illetve elrabolták őket, mint Ingrid Bettancourt Kolumbiában, Aung San Suu 
Kyi Burmában és sokan mások, akik névtelenek maradtak;

11. üdvözli, hogy a Bizottság támogatja a szabad választások szervezését a konfliktust 
elszenvedett országokban, örömét fejezi ki, hogy a nők részt vesznek a választásokban, és
hogy a veszélyeztetett országokban bizonyos választási küldöttségek élére nőket neveztek 
ki;

A nők, mint a háború hívei

12. elítéli a mártíromság dicsőítését, amely ma hatalmába keríti a fiatalokat beleértve a fiatal 
nőket is; rámutat, hogy a támadó szándékú öngyilkosságra (kamikáze akcióra) való 
felhívás összemossa a vallásos buzgóságot, az elkeseredett ellenállást, amelynek oka lehet 
valamely igazságtalanság vagy megszállás és végül az ilyen fellépések célpontjait, akik 
ártatlan civil áldozatok;

13. örömét fejezi ki, hogy ma már ezt a jelenséget, ennek terjedését és a média általi 
manipulálását elítélik az iszlám hatóságok éppen a Koránra hivatkozva; rosszallását fejezi 
ki, hogy néhány fiatal nő a társadalmi kirekesztés áldozataként az önfeláldozásnak ebben a 
végső formájában találhatta meg az egyenrangúság elérésének, sőt az elvesztett becsület 
visszaszerzésének eszközét;
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14. szorgalmazza az öngyilkos merényletek politikai okainak tanulmányozását és kitartóan 
kéri a nemzetközi közösséget, hogy tartassa be a nemzetközi jogot és keresse a béke 
megteremtésének lehetőségét különösen Palesztinában és Csecsenföldön, ahol a nők is 
végrehajtanak öngyilkos merényleteket;

Ajánlások

15. minden olyan ajánlást támogat, amely az Egyesült Nemzetek korábban említett 1325. 
számú állásfoglalása óta megpróbálta a konfliktusokkal terhelt helyzetben lévő nők sorsát 
könnyíteni, és felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ezeket az ajánlásokat és különösen 
az Európai Parlament korábban említett 2000. november 30-i állásfoglalásában 
megfogalmazottakat foglalják bele politikáikba;

16. úgy látja, hogy a különböző nemzetközi és európai intézmények állásfoglalásai, felhívásai 
és ajánlásai ellenére a nők részvétele a konfliktusok megelőzésében, a békefenntartásban 
és a béke visszaállításában még mindig nem teljes; tudomásul veszi ezért, hogy nem 
annyira új ajánlások megfogalmazása a feladat, mint inkább az ajánlások megvalósítását 
segítő tényezők meghatározása, az akadályok felmérése és az eredmények ellenőrzése;

17. javasolja, hogy az ajánlásokat a leglényegesebb témákra korlátozzák, azaz kérjék fel az 
intézményeket, hogy törekedjenek az együttműködésre a hasonló célokat kitűző 
nemzetközi intézményekkel történő konkrét akciók során, valamint ösztönzők és 
mozgatóerők gyanánt jobban használják fel a 2007–2013 közötti pénzügyi terv új 
pénzügyi eszközeit;

18. javasolja a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak, hogy vezessék be a békére és a 
nők tiszteletére való nevelést az olyan fegyveres konfliktustól sújtott országok és régiók 
iskolai tantervébe és képzési programjaiba, amely országok és régiók iránt az Európai 
Unió elkötelezte magát, minderre azért van szükség, hogy a társadalomban kialakuljon a 
béke szeretete és a nők jogainak védelme; javasolja, hogy az édesanyák, az ifjúsági 
táborok nevelői és a pedagógusok egyesületeit vonják be ebbe a projektbe;

19. javasolja a tagállamoknak, hogy a fegyveres konfliktusoktól sújtott régiókból az Európai 
Unió országaiba érkező gyermekek és tizenévesek fogadását bővítse ki annak érdekében, 
hogy kikerüljenek a reménytelenség és az erőszak világából, amely maga is gerjeszti az 
erőszakot a nők irányában is; kéri a Tanácsot, szólítsa fel a tagállamokat, hogy ne 
gördítsenek fölösleges akadályokat a fenti programok elé és könnyítsék meg a gyerekek 
fogadását; ragaszkodik ahhoz, hogy a tranzit országokkal – például Izrael az izraeli-
palesztin konfliktus esetében – megállapodás megkötésére kerüljön sor annak érdekében, 
hogy ne nehezítsék meg a humanitárius programok végrehajtását;

20. kéri a Bizottságot, hogy támogassa a nők által egyesületi keretekben indított 
békekezdeményezéseket különösen a multikulturális, határokon átnyúló és regionális 
kezdeményezéseket; ragaszkodik ahhoz, hogy a Tanács biztosítsa a politikai közvetítést az 
adott országok döntéshozói szervei felé; szorgalmazza, hogy az Európai Parlament és 
különösen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság olyan vegyes összetételű bizottságokat 
hozzon létre, amelyek a fenti hálózatokban dolgozó nőkből és a fegyveres konfliktusoktól 
sújtott övezetekért felelős európai parlamenti képviselőkből állnak;
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21. rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság a 2007-2013 közötti időszakra szóló 
pénzügyi tervben speciális eszközként megtartsa az „Európai Intézet a Demokráciáért és 
az Emberi Jogokért” nevű intézményt; emlékeztet arra, hogy az intézetnek köszönhetően 
korábban lehetséges volt pályázatok meghirdetése és a női jogok támogatását segítő 
költségvetési sorok beiktatása anélkül, hogy az aktuális kormányok jóváhagyását kellett 
volna kérni; kéri a Bizottságot, érje el, hogy a stabilitási eszközben a konfliktusok 
kezelése a nemek dimenzióját is magába foglalja, lehetővé téve a küzdelmet a nők 
fegyveres konfliktusokból adódó problémái ellen; 

22. kéri, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése látható és 
ellenőrizhető módon jelenjen meg valamennyi pénzügyi eszközben és különösen az 
előcsatlakozási eszközben, az európai szomszédságpolitikában és a Fejlesztési 
Együttműködési és Gazdasági Együttműködési Eszközben (DCECI), valamint hogy 
szerves része legyen a társulási megállapodások feltételrendszerének;

23. hangsúlyozza, hogy az egyes országok stratégiai tervei és cselekvési tervei a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének kiváló előmozdítói különösen, ha 
mindkét részről megvan a politikai akarat, kéri, hogy a KKBP minden intézkedése hajtsa 
végre az Egyesült Nemzetek korábban említett 1325. számú állásfoglalását, továbbá hogy 
a Parlament számára készüljön jelentés;

24. kéri, hogy a Bizottság együttműködési intézkedéseiben védelmezze és tekintse 
prioritásnak a reproduktív egészséghez való jogot, különösen a konfliktusoktól sújtott 
régiókban és hogy ezek a prioritások tükröződjenek a költségvetési sorokban is;

25. javasolja, hogy a Parlament együttműködve az Európa Tanáccsal, az EBESZ-szel, az 
UNIFEM-mel és esetlegesen más szervezetekkel dolgozzon ki a konfliktusok során 
ellenőrizhető nem-specifikus mutatókat, amelyeket bele lehet foglalni a külpolitika és a 
fejlesztési politika új eszközeibe és amelyek lehetővé tennék a gyors riasztást;

26. úgy véli, hogy egy konfliktusból kilábaló országban a nőknek a férfiakkal egyenlő 
mértékben kell részt venniük a politikai és társadalmi élet minden szintjén; tudja, hogy az 
egyenlő arányt nem lehet egy csapásra elérni tekintettel az érintett ország kultúrájára és 
társadalmi fejlődésére; kéri ezért a Bizottságot, hogy az említett 1325. számú 
állásfoglalást alkalmazva cselekvési terveiben támogassa e kvóták végrehajtását, 
felügyelje a paritás felé haladást és az eredményekről tájékoztassa az Európai Parlamentet;

27. javasolja, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a nők által elkövetett öngyilkos 
merényletekkel, kezdeményezze a témáról szóló tanulmány elkészítését és lezárásként 
szervezzen egy konferenciát, amelyen részt vesznek tudósok, az érintett országokból nők 
és az iszlám hatóságok;

0
0     0

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, a csatlakozó és a tagjelölt országok kormányainak.
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INDOKOLÁS

A nők békéhez, illetve háborúhoz való viszonyában néha nehéz megragadni a nemek közötti 
egyenlőség dimenzióját. Miért is feltételezzük eleve azt, hogy a nők békeszeretőbbek, mint a 
férfiak, miközben az egész történelem rácáfol erre? A mítoszok amazonjaitól kezdve 
napjainkig a női harcosok száma legalább annyi, mint a pacifista nőké. Éppen eléggé 
bizonyítják ezt a palesztin vagy csecsen női öngyilkos merénylők. A hagyományos 
közfelfogással szemben számos történész értelmezése szerint a nők áldozattá válása 
háborúhoz való viszonyuknak csak nem túl jelentős részigazsága. Ez a viszony három oldalról 
közelíthető meg: a kiszolgáltatott nők felől, a békéért küzdő nők felől és a háborút segítő nők 
felől. De látni fogjuk, hogy nem épül szigorúan a női dimenzióra, hanem a nemek közötti 
egyenlőség dimenziójára, azaz egy olyan társadalmi konstrukcióra, amelyet befolyásolhat a 
politika, szemben a biológiai hovatartozással, amelyre semmilyen befolyása nem lehet. A 
fenti viszony különböző mechanizmusokat foglal magába, amelyek néha felmagasztosítják, 
néha eszközként használják a nőket: 1) a szexualitáshoz és az utódok nemzéséhez való 
társadalmi viszony 2) a társadalmi helyzethez és különböző női szerepekhez való viszony:
anya, feleség vagy élettárs, lánygyermek vagy lánytestvér 3) a társadalmi egyenlőtlenségből 
kivezető utak, köztük azok is, amelyek elfogadhatatlanok.

A nemzetek közötti háborúkban vagy a belső konfliktusokban mindig a leggyengébbek az 
első áldozatok: a nők, a gyermekek és az idősek. A nők és a fiatal lányok, mivel biológiai 
meghatározottságuknál fogva ki vannak téve az utódnemzés kockázatainak, a nemi úton 
terjedő betegségeknek és különösen az AIDS-nek, miközben háborúk vagy konfliktusok 
idején nem mindig jutnak hozzá a reproduktív egészségügyi ellátáshoz. A számok magukért 
beszélnek: a szegény és konfliktusoktól sújtott országokban, a menekülttáborokban szexuális 
kapcsolat létesítése, a szülés, egy nem kívánt vagy szexuális erőszak következtében 
megfogant terhesség megszakítása igen gyakran halállal végződik. A konfliktusokért nagyon 
súlyos árat fizetnek maguk a gyermekek is tekintettel az ellátás hiánya, az alultápláltság, a 
járványok és az AIDS következtében kialakult magas halandóságra. A nők biológiai 
meghatározottságának drámai következményeihez hozzájárul még a velük kapcsolatos 
leplezetlen barbárságra való túlmotiváltság, amely abból ered, hogy a szexualitást társadalmi 
eszközként használják fel. A közösen elkövetett szexuális erőszak, mint az ellenség 
megalázásának háborús eszköze, a szuronnyal átszúrt vaginák, a magzatok kitépése az anyák 
méhéből, a gyermekeik és férjük szeme láttára megerőszakolt nők nem elszigetelt esetek, 
hanem a háborúban bevetett fegyverek. Nemcsak a nőket sújtják, hiszen az elhíresült Abou 
Graïb börtönben egy nő követett el kegyetlenkedéseket a rabokkal szemben, hogy lelkileg 
megtörje őket. Amikor az ilyen kegyetlenkedések áldozatai nők, előfordul, hogy a család és a 
környezet, a rajtuk esett szégyen miatt, megöli a kegyetlenkedés áldozatát: a becsületért 
elkövetett bűntett lemossa a szégyenfoltot, amely mélyen beágyazódik a társadalmi közegbe. 
És éppen a szexualitásnak ez a becsülethez és a méltósághoz fűződő társadalmi viszonya 
ösztökél a bűn elkövetésére, legyen szó akár háborús vagy becsületbeli bűnről.

A nőktől elválaszthatatlan anyai, lánygyermeki, házastársi, lánytestvéri szerep a motorja 
annak az azonosulásnak, amely bátorságot ad nekik. Bátorságot, amely néha kétélű, hiszen 
tudjuk, hogy a reménytelen helyzetekben, amelyek minden konfliktus során kialakulnak, a 
prostitúció marad sokszor sajnos az egyetlen eszköz arra, hogy családjuk eltartását biztosítani 
tudják, mikor a férfiak meghaltak vagy eltűntek. Bátorságot és főképpen az igazság 
követelését. Megszámlálhatatlanul sok asszony szállt szembe a diktatórikus rendszerekkel 
fegyverek nélkül egyszerűen felvonulva, hogy emlékezetünkbe véssék eltűnt hozzátartozóik 
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arcát és igazságot követeljenek. A leghíresebbek az argentínai Folles de la place de Mai, de a 
2005-ben az Európai Parlamentben Szaharov-díjjal kitüntetett Femmes en Noir, Femmes en 
Blanc is a legyőzhetetlenek közé tartozik. Politikai döntéshozói hatalom nélkül, az egyesületi 
struktúra és a média segítségével harcoltak az igazságért és azért, hogy ne merüljenek 
feledésbe az elkövetett bűnök. Máskor az eltűntek helyébe lépve fegyvert ragadtak. Ami az 
ellenállásnak ezekben a példáiban a határtalan szeretet mellett kiemelkedik, az az azonosulás 
a hagyományos női szerepekkel, Antigonéval és Kurázsi mamával. Amely, ahogy láttuk, 
odáig juthat, hogy a család ellátása érdekében vállalja a prostitúciót is. Mérhetetlen anyagi 
nehézségekkel küzdenek a magukra maradt feleségek és özvegyasszonyok, akikre a család 
ellátása hárul, mert a férfiak eltűntek vagy harcolnak.

Társadalmaink egyenlőtlenségekre épülő struktúrái hagyományos vagy alárendelt szerepekbe 
kényszerítik a nőket. Paradox módon háborúban, vagy konfliktusokban van lehetőségük arra, 
hogy egyenrangúságukat kinyilvánítsák. A két világháborúban, amelyek Európát gyászba 
borították, a nők a társadalom minden területén a férfiak helyébe léptek: a földeken éppúgy, 
mint a gyárakban, olyan foglalkozásokat végeztek, amelyekre a nőket gyakran nem tartják 
alkalmasnak. A konfliktusok befejeztével azonban hamarosan újra otthon találták magukat. A 
történészek is elismerik, hogy a háborúk után a nők társadalmi helyzetében visszafejlődés 
következett be. A nemek közötti egyenlőség kérdésére érzékeny nyugati társadalmakban sok 
hadsereg is megnyitotta kapuit a nők előtt, és egyenlő jogokért zajló harcuk eredményeként 
részt vehettek még a fegyveres konfliktusokban is. De a muzulmán társadalmakban, ahol a 
társadalmi szerepek mélyen beágyazódtak a patriarchális hagyományba, új jelenség, hogy a 
nők vállalhatják a mártírhalált. A kamikáze jelenség nem új a nők esetében sem. A múltban, a 
cári Oroszországban számos nő szerzett hírnevet magának azzal, hogy maga is meghalt a 
rendszer magas rangú vezetői elleni véres merényletben. A történelem az elnyomókkal 
szembeni ellenállóknak, azaz hősöknek tekinti őket. Napjainkban a női kamikázék jelensége 
újra terjed például Csecsenföldön, Palesztínában és Irakban, de a világ már korántsem adózik 
irántuk akkora csodálattal. Valójában, még ha ezek az emberbombák a megszállás elleni jogos 
ellenállásról és egy gyakran reménytelen ügy iránti teljes elkötelezettségről is tanúskodnak, 
nem szabad elfeledkezni arról, hogy teljesen ártatlan civil áldozatok a célpontjaik. Militáns 
nők, akiket azért választanak ki ezekre a műveletekre, mert az ellenség körében a gyenge és 
fegyvertelen nő sztereotípiája a jellemző. Kiválasztják, kiképzik, sőt kitanítják őket és azt 
mondják nekik, hogy a halálban egyenlők lesznek a férfiakkal. A mártírhalál felmagasztalása, 
egy kamikáze nő halála után az egész családot övező társadalmi elismerés és a tett vallási 
kontextusba való helyezése felerősíti vonzerejét, amelynek lényege az egyenlőség a halálban, 
nem az életben. Az előadó ebben a nők ellenállásának és méltóság keresésének kihasználását 
látja és egy vallási üzenet politikai célú elferdítését. Érdemes Európán belül is fontosságot 
tulajdonítani ennek a jelenségnek, amely terjed saját országainkban is – vö. a belga kamikáze 
nő, aki Irakban halt meg.

A konfliktusok folyamatot alkotnak, amely a konfliktust megelőző szakaszból, a konfliktusból 
és a konfliktust követő szakaszból áll. Sajnos a nők elleni erőszak függetlenül attól, hogy a 
magánszférából, a társadalmi vagy a politikai szférából ered-e, mindegyik szakaszban jelen 
van az adott szakasznak megfelelő speciális formákban. Ha gyakran említik, hogy a 
konfliktusok alatt a nőket megerőszakolják és a férfiakat megölik – kissé leegyszerűsítő és 
lapos megfogalmazás – a konfliktus vagy háború utáni időszakban a családon belüli erőszak 
nemhogy csökkenne, de úgy tűnik, még nő is. A nők számára nehéz beilleszkedni egy újra 
működni kezdő társadalom politikai gépezetébe. Szexuális erőszak áldozataiként lelkileg 
tönkrementek, a társadalom néha kirekeszti őket és nem követelhetik, hogy szolgáltassanak 
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igazságot számukra. Társadalmi és politikai téren gyakran marginalizálódnak és elveszítik azt 
a kevés, az egyenlőségüket biztosító jogot, amelyet a konfliktus során kivívtak maguknak. 
Ezért egyre fontosabbnak tűnik, hogy a nemzetközi közösség figyelemmel kísérje az 
újjáépítésnek ezt a döntő szakaszát és követelje, hogy a nők, akárcsak a férfiak, jelen legyenek 
a tárgyalásokon, valamint a politikai és a civil szféra valamennyi területén: parlamenti, 
kormányzati, igazgatási és a nemzetközi képviselet területén. Néhány közelmúltbeli pozitív 
példa megerősíti az előadót véleményében. Hélène Johnson Sirleaf, akit Nigéria államfőjévé 
választottak; jól ismert arról, hogy harcol a női jogokért, a korrupció ellen és a demokrácia 
érdekében. Nemrégiben Chile elnökévé neveztek ki egy másik asszonyt, akinek az apját 
megölték, őt magát pedig Pinochet tábornok diktatúrája alatt bebörtönözték és megkínozták, 
de áldozatból a demokratikus átalakulás szereplőjévé vált. Ruandában, Timorban, 
Indonéziában, Afganisztánban, Palesztínában a nők megerősítik a parlamenti és a 
kormányzati pozíciókat néha nem a kellő számban, de jelentős mértékben. Remélhetjük, hogy 
ez a politikai színrelépés a női jogoknak kedvező, valódi irányváltást jelent majd ezekben az 
országokban, beleértve azoknak a nőknek védelmét és igazságszolgáltatáshoz való jogát is, 
akik a konfliktusok során áldozatokká váltak.

A konfliktusokat megelőző időszakokban és a konfliktusok idején a nők az ellenséges törzs 
nőtagjaival együtt aktív szerepet vállalva gyakran keresik a békéhez vezető megoldásokat. 
Számtalan, a női egyesületekre támaszkodó női hálózat működik, olykor diszkréten és 
rejtőzve, mint például az afrikai konfliktusokban, olykor láthatóbb módon mint például az 
1989. májusi Give peace a chance és a 2004. májusi Jerusalem link, amely olyan palesztin és 
izraeli nők hálózata, akik már 2004-ben kezet akartak nyújtani egymásnak és megoldást 
akartak találni Jeruzsálem státuszára. Megszámlálhatatlanul sok ilyen hálózat létezik és az 
elért konkrét eredmények vegyes képet mutatnak. A háborúk és a konfliktusok mindig 
geostratégiai, gazdasági és területi tényezők miatt robbannak ki, és a jóakarat kevés ahhoz, 
hogy megszülessen a politikai megoldás. De ezeknek a hálózatoknak legkevesebb két hasznuk 
van. Egyrészt ajtót nyitnak a reménynek és a két fél gyűlölete által elszakított szálakat 
összekötik. Más tekintetben a hálózatok befolyást gyakorolnak a politikai szférákra, amelyek 
pedig közvetlenül befolyásolják a békéhez vezető politikai tárgyalásokat. Remélhetjük, hogy 
az izraeli-palesztin konfliktusban ezt a lobby tevékenységet fogja végezni magas szinten a 
napokban megalakuló nők nemzetközi parlamenti bizottsága1.

Mindezeket a kérdéseket számos jelentés és állásfoglalás tárgyalja. A rövidség kedvéért csak 
az Egyesült Nemzetek 2000. évi 1325. számú állásfoglalását, Maj Britt Théorin az Európai 
Parlament számára készített 2000. évi jelentését2 és Elizabeth Rhen és Ellen Johnson Sirleaf 
2002. évi jelentését3 említjük. Mindhárom, hasonlóan az összes többihez, konkrét javaslatokat 
fogalmazott meg. Az előadó feladata lesz annak megállapítása, milyen mértékben 
konkretizálódtak ezek a pontosan kidolgozott javaslatok, és ha ez nem történt meg, az 
akadályok elemzése is. A nők nem békeszeretőbbek és kétségtelenül nem demokratikusabb 
gondolkodásúak, mint a férfiak, de Parlamentünk feladata – az általa vallott értékeknek 
megfelelően –, hogy a világban az emberi jogokat, a békét és a demokráciát elősegítő minden 
női kezdeményezést támogasson. Így lehetünk politikai hovatartozástól függetlenül
szolidárisak és elkötelezettek.

  
1 Nők Nemzetközi Bizottsága az Igazságos és Fenntartható Izraeli-Palesztin Békéért (IWC)
2 Az Európai Parlament állásfoglalása a nők részvételéről a konfliktusok békés rendezésében 
(2000/2025(INI);(A5-0308/2000)
3 Elizabeth Rehn és Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment, 
Progress of the Worlds’s Women, 1. kötet, New York, Egyesült Nemzetek Nőügyi Fejlesztési Alap (2002)
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