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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl moterų padėties ginkluotų konfliktų metu ir jų vaidmens šalių, kuriose vyko 
konfliktai, atstatymo ir demokratiniuose procesuose
(2005/2215(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 
1325, patvirtinančią, kad moterys turi lygiomis teisėmis ir visavertiškai dalyvauti 
pastangose išlaikyti bei skatinti taiką ir saugumą,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl moterų dalyvavimo taikiai
sprendžiant konfliktus1,

– atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją, taip pat į 1993 m. birželio 14–25 d. vykusios Jungtinių Tautų pasaulinės 
konferencijos žmogaus teisių klausimais Vienos deklaraciją ir veiksmų programą,

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims, 1993 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų 
deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo ir į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei į 1974 m. gruodžio 14 d. 
Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos deklaraciją Nr. 3318 dėl moterų ir vaikų 
apsaugos ypatingų situacijų ir ginkluotų konfliktų metu, ypač į jos 4 straipsnį, pagal kurį 
turi būti imtasi veiksmingų priemonių, kad būtų uždraustas moterų persekiojimas, 
kankinimas, prievarta ir žeminamas elgesys,

– atsižvelgdamas į 1999 m. rugsėjo 17 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 
1265 dėl civilių asmenų apsaugos ginkluotų konfliktų metu, ypač į jos 14 skyrių, pagal 
kurį Jungtinių Tautų personalas, dirbantis taikos atkūrimo, palaikymo ir stiprinimo 
srityje, bus atitinkamai mokomas, ypač kalbant apie žmogaus teises, įskaitant nuostatas, 
susijusias su lyčių specifika,

– atsižvelgdamas į 1975 m. gruodžio 15 d. Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos 
rezoliuciją Nr. 3519 dėl moterų dalyvavimo stiprinant taiką ir tarptautinį saugumą, tos 
pačios Generalinės asamblėjos 1982 m. gruodžio 3 d. deklaraciją Nr. 3763 dėl moterų 
dalyvavimo taikos ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo veikloje, ypač į jos 12 
skyrių, nustatantį konkrečias priemones, kurių būtina imtis, siekiant sustiprinti moterų 
dalyvavimą stiprinant taiką,

– atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 4–15 d. Pekine vykusios Jungtinių Tautų pasaulinės 
konferencijos moterų klausimais veiksmų platformos deklaraciją, ypač į jos E dalį dėl 
moterų ir ginkluotų konfliktų (kritinė sritis), bei į dokumentą, priimtą po 2000 m. birželio 

  
1 OL C 228, 2001.8.13, p. 186.
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5–9 d. vykusios specialios Jungtinių Tautų sesijos Pekinas +5 ir Pekinas +10, dėl naujų 
veiksmų ir iniciatyvų, skirtų įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, ypač į 
13 skyrių dėl lygiateisio moterų dalyvavimo atkuriant taiką kliūčių ir į 124 skyrių dėl 
vienodo taikos palaikymo misijose ir taikos derybose dalyvaujančių moterų ir vyrų 
skaičiaus,

– atsižvelgdamas į 1998 m. priimtą Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ypač į 
jo 7 ir 8 straipsnius, kvalifikuojančius išžaginimą, įtraukimą į seksualinę vergovę, 
priverstinį nėštumą, priverstinę sterilizaciją ir visas kitas nusikaltimų žmogiškumui bei 
karo nusikaltimų seksualinės prievartos formas, jas taip pat priskiriančius prie kankinimų 
ir sunkių karo nusikaltimų, kurie sistemingai arba nesistemingai vykdomi per 
tarptautinius ar vidaus konfliktus,

– atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir į jų papildomus 1977 m. protokolus, 
pagal kuriuos moterys yra ginamos nuo išžaginimų ir bet kokios kitos formos seksualinės 
prievartos,

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 23 d. Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos 
priimtą rezoliuciją Nr. 1385 (2004 m.) ir rekomendaciją Nr. 1665 (2004 m.) dėl 
„Konfliktų sprendimo ir prevencijos: moterų vaidmuo“,

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 22–23 d. Skopjėje vykusioje 5-ojoje Europos ministrų 
konferencijoje dėl moterų ir vyrų lygybės priimtą rezoliuciją „Moterų ir vyrų vaidmuo 
konfliktų prevencijoje, stiprinant taiką ir demokratiniuose procesuose po konfliktų – lyčių 
perspektyva (gender perspective)“,

– atsižvelgdamas į minėtoje 5-ojoje Europos ministrų konferencijoje priimtą deklaraciją 
„Lyčių lygybė: esminis klausimas besikeičiančioje visuomenėje“ ir su ja susijusią 
veiksmų programą,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 7 d. Sofijoje ESBO ministrų tarybos priimtą 
sprendimą Nr. 14/04 dėl ESBO 2004 m. veiksmų plano lyčių lygybės skatinimo srityje,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 6 d. Liublianoje ESBO ministrų tarybos priimtą 
sprendimą Nr. 14/05 dėl moterų dalyvavimo konfliktų prevencijoje, valdant krizes bei 
atkuriant po konflikto,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą bei Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

A. Kadangi moterys nėra nei taikesnės, nei kovingesnės už vyrus, tačiau kadangi jos, 
būdamos civiliais gyventojais, kaip ir vaikai bei senyvo amžiaus žmonės, konfliktų metu 
tampa dažnomis prievartos, įskaitant ir seksualinę, aukomis,

Moterys, kaip karo aukos
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1. primena reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumo svarbą konfliktų metu ir
pabėgėlių stovyklose, paslaugų, be kurių moterų ir vaikų mirtingumas didėja, o lytiniu 
būdu perduodamos ligos plinta; pabrėžia, kad smurtas šeimoje, prostitucija ir žaginimai, 
kurie vyrauja tokiomis aplinkybėmis, dar labiau stiprina būtinybę teikti šioms paslaugoms 
prioritetą, įskaitant būtinybę užtikrinti moterims galimybę gimdyti ligoninės patalpose 
arba nutraukti nepageidaujamą nėštumą bei suteikti joms psichologinę pagalbą;

2. reikalauja, kad moterys, kurios konfliktų metu tapo prievartos aukomis, turėtų galimybę 
tinkamomis sąlygomis pateikti skundą tarptautiniams teismams ir būtų šių teismų 
ginamos; reikalauja, kad jų atžvilgiu būtų atkurtas teisingumas tiek civiline, tiek 
baudžiamąja prasme ir kad būtų parengtos pagalbos programos, siekiant joms padėti 
ekonomine prasme, socialiai ir psichologiškai reintegruotis;

3. laiko prioritetu vaikų, kaip karių, išnaudojimo konfliktų metu sustabdymą, įskaitant ir 
mažų mergaičių seksualinės vergijos nutraukimą; reikalauja, kad šiems vaikams būtų 
parengtos ilgalaikės psichologinio, socialinio ir ekonominio pobūdžio reintegracijos 
programos;

4. smerkia bet kokią prievartą moterų atžvilgiu ir reikalauja visiškos seksualinio vaikų ir 
jaunų moterų išnaudojimo konfliktų metu ir pabėgėlių stovyklose netolerancijos; 
reikalauja griežtų administracinių bei baudžiamųjų sankcijų taikymo humanitarinės 
pagalbos personalui, tarptautinių institucijų atstovams, taikos palaikymo pajėgoms bei 
diplomatams, kurie to nusipelno;

Moterys taikos metu

5. reikalauja, kad pokonfliktiniame etape moterų judėjimai už taiką būtų palaikomi 
pedagogine, politine ir teisine prasme, siekiant sukurti moterų teisėmis besirūpinančią 
demokratinę visuomenę, ir sveikina įvairias šia kryptimi dirbančias tarptautines 
iniciatyvas, tokias kaip Australijos vykdoma Papua Naujojoje Gvinėjoje bei Norvegijos 
vykdoma Šri Lankoje;

6. sveikina įvairias iniciatyvas, kuriomis kuriami specifiniai skubaus pranešimo ir konfliktų 
stebėjimo indikatoriai, pavyzdžiui, UNIFEM, Europos Tarybos, Šveicarijos taikos fondo, 
International Alert ir Forum on Early Warning and Early Response iniciatyvas;

7. džiaugiasi, kad Taryba 2005 m. susirūpino pirmiau minėtos Jungtinių Tautų rezoliucijos 
Nr. 1325 taikymu, atsižvelgiant į Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP), ir kad 
joje bus atsižvelgiama į gender mainstreaming, bei prašo jos į Europos Sąjungos 
vadovaujamas civilines taikos palaikymo pajėgas įtraukti patarėjus lyčių lygybės 
klausimais bei užtikrinti gender mainstraiming mokymą;

8. džiaugiasi, kad naujose Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijose nuo 2000 m. dalyvauja 
patarėjai lyčių lygybės klausimais ir kad 2003 metais toks postas buvo įkurtas ir Taikos 
palaikymo operacijų departamente;
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9. pabrėžia, kad nors ir nepatenkinamos, tačiau kvotos šiuo metu yra vienintelė priemonė, 
suteikianti moterims galimybę atkuriant šalį imtis svarbaus, sprendžiančio politinio 
vaidmens ir užtikrinti jų politinį dalyvavimą prie derybų stalo; šia prasme palaiko pirmiau 
minėtos rezoliucijos Nr. 1325 rekomendacijas, numatančias skirti moterims 30 proc. 
tokio pobūdžio postų, įkaitant ir administracijoje;

10. prašo nepamiršti drąsių moterų, kurios išdrįso priešintis taikiomis politinėmis formomis ir 
kurios dėl to nukentėjo ar iki šiol kenčia, būdamos kalinamos, laikomos namų arešto 
sąlygomis arba pagrobtos kaip Ingrid Bettancourt Kolumbijoje, Aung San Suu Kyi 
Birmoje ir kitos likusios nežinomos;

11. sveikina Komisijos išreikštą paramą laisvų rinkimų organizavimui konfliktus patyrusiose 
šalyse, džiaugiasi moterų dalyvavimu šiuose rinkimuose ir tuo, kad rizikingose šalyse kai 
kurių rinkimų sąrašų pirmosiose vietose buvo įrašytos moterys;

Moteris karo metu

12. smerkia kančios garbinimą, kuris šiandien nukreiptas į jaunimą, įskaitant ir jaunas 
moteris; pastebi, kad puolamųjų savižudybių skatinimas (kamikadzės) sukelia sumaištį 
tarp religinių įsitikinimų, desperatiško pasipriešinimo okupacijai ar neteisingumui ir 
galiausiai tokių veiksmų taikinio, kuriuo tampa nekaltos civilių asmenų aukos;

13. džiaugiasi, kad šis reiškinys, jo plėtra ir manipuliavimas žiniasklaidoje šiandien paties 
Korano vardu islamo valdžios institucijų yra smerkiamas; apgailestauja, kad kai kurios
jaunos moterys, būdamos socialinės atskirties aukomis, tik tokį kraštutinį pasiaukojimą 
galėjo panaudoti kaip priemonę pasiekti lygybę ar net susigrąžinti prarastą garbę;

14. ragina susimąstyti dėl puolamųjų savižudybių politinių priežasčių ir primygtinai kviečia 
tarptautinę bendruomenę laikytis tarptautinės teisės ir taikos, ypač Palestinoje ir 
Čečėnijoje, kur moterys buvo įtrauktos į savižudžių atakas;

Rekomendacijos

15. palaiko visas rekomendacijas, kuriomis po Jungtinių Tautų rezoliucijos Nr. 1325 
priėmimo buvo bandoma pagerinti moterų padėtį konfliktuose, ir ragina Tarybą ir 
Komisiją įtraukti šias rekomendacijas, ypač nurodytas pirmiau minėtoje Europos 
Parlamento 2000 m. lapkričio 30 d. rezoliucijoje, į visas savo politikos sritis;

16. konstatuoja, kad, nepaisant įvairių tarptautinių ir Europos institucijų rezoliucijų, raginimų 
ir rekomendacijų, moterys vis dar nevisavertiškai dalyvauja konfliktų prevencijoje, taikos 
palaikymo operacijose ir ją atkuriant; todėl mano, kad problema yra susijusi ne su naujų 
rekomendacijų parengimu, bet su jų įgyvendinimo krypčių nustatymu, kliūčių įvertinimu 
ir rezultatų kontrole;
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17. siūlo iš esmės riboti rekomendacijas ir prašyti institucijų, kad jos bendradarbiautų, 
ieškodamos konkrečių galimų veiksmų, su kitomis tarptautinėmis institucijomis, 
siekiančiomis tų pačių tikslų, bei geriau kaip skatinančias priemones ir svirtis panaudoti 
naujas 2007–2013 m. finansinių perspektyvų finansines priemones;

18. rekomenduoja Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms į visas šalių ir regionų, kuriuose
vyksta konfliktai ir su kuriais Europos Sąjunga yra įsipareigojusi plėtoti taikią ir 
atsakingą moterų teisių dvasią visuomenėje, mokymo programas įtraukti mokymą apie 
taiką ir pagarbą moteriai; siūlo į šį projektą įtraukti motinų asociacijas, jaunimo stovyklų 
mokytojus, dėstytojus;

19. rekomenduoja valstybėms narėms plėsti vaikų ir paauglių, į Europos Sąjungos šalis 
atvykstančių iš regionų, kuriose vyksta konfliktai, priėmimo programas, siekiant juos 
išgelbėti iš prievartos ir nevilties pasaulio, kuris pats ir gimdo prievartą, įskaitant ir 
moterų atžvilgiu; prašo Tarybos paraginti valstybes nares, kad jos palengvintų šį 
priėmimą, neapkraudamos jo nenaudingomis kliūtimis; reikalauja, kad būtų susitarta su 
tranzito šalimis, tokiomis kaip Izraelis Palestinos ir Izraelio konflikte, kad jos nestabdytų 
šių humanitarinių programų;

20. prašo Komisijos palaikyti moterų asociacijų vykdomas taikos iniciatyvas ir ypač
daugiakultūrines, tarpvalstybines ir regionines iniciatyvas; reikalauja, kad Taryba 
užtikrintų jų politinį ryšį su susijusių šalių sprendimus priimančiomis institucijomis; 
skatina Europos Parlamentą, ypač – Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą, sukurti 
bendrus komitetus konfliktų zonoms, į kuriuos įeitų moterys iš šių tinklų ir Europos 
Parlamento narės;

21. laiko esant būtina, kad Komisija 2007–2013 m. finansinėse perspektyvose išlaikytų 
Europos demokratijos ir žmogaus teisių institutą kaip specifinę priemonę; primena, kad 
praeityje ir be vyriausybių sutikimo buvo patenkinti prašymai dėl pasiūlymų ir specifinių 
biudžeto eilučių, skirtų moterų teisėms; prašo Komisijos veikti taip, kad į stabilumo 
priemonėje numatytą konfliktų valdymą būtų įtrauktas lyčių aspektas, leidžiantis kovoti 
su moterų problemomis besitęsiančiuose konfliktuose; 

22. prašo, kad visose finansinėse priemonėse, ypač pasirengimo narystei priemonėje, 
Europos kaimynystės politikoje bei plėtros bendradarbiavimo ir ekonominio 
bendradarbiavimo priemonėje (angl. DCECI), būtų aiškiai ir su galimybe patikrinti 
skatinamas gender mainstreaming ir kad jis būtų sudedamoji asociacijos susitarimų 
sąlygų dalis;

23. pabrėžia, kad strateginiai planai ir veiksmų planai pagal šalis bus puiki gender 
mainstreaming perteikimo priemonė, jei bus politinė valia iš abiejų pusių; prašo, kad 
visoje ESGP veikloje būtų įgyvendinama pirmiau minėta Jungtinių Tautų rezoliucija Nr. 
1325 ir kad Europos Parlamente būtų parengtas pranešimas;

24. prašo, kad teisė į reprodukcinę sveikatą Komisijos bendradarbiavimo veikloje, ypač
regionuose, kuriuose vyksta konfliktai, būtų ginama ir laikoma prioritetine sritimi ir kad 
šis prioritetas atsispindėtų jos biudžetinėse eilutėse;
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25. rekomenduoja pradėti Europos Parlamento bendradarbiavimą su Europos Taryba, ESBO, 
UNIFEM bei galbūt su kitomis organizacijomis, siekiant įdiegti specifinius lyčių 
indikatorius, kuriuos būtina stebėti konfliktų metu, indikatorius, kurie gali būti įtraukti į 
naujas užsienio ir vystymosi politikos priemones arba tarnauti kaip skubaus pranešimo 
priemonės;

26. mano, kad moterų dalyvavimas visuose šalies, bandančios išeiti iš konfliktinės situacijos, 
socialinio ir politinio gyvenimo srityse, turėtų būti toks pat kaip ir vyrų; yra įsitikinęs, 
kad šios kvotos negali iš karto užtikrinti pariteto, atsižvelgiant į konkrečios šalies kultūrą 
bei socialinį vystymąsi; todėl prašo Komisijos paskatinti kvotų įvedimą savo veiksmų 
planuose, taikant pirmiau minėtą rezoliuciją Nr. 1325, stebėti jų vystymąsi pariteto 
linkme bei pranešti apie rezultatus Europos Parlamentui;

27. rekomenduoja, kad Europos Parlamentas imtųsi spręsti moterų puolamųjų savižudybių 
problemą, inicijuotų tyrimą šia tema, kuris būtų baigtas konferencija, sukviečiančia 
mokslininkus, taip pat susijusių šalių moteris ir islamo religinių bendruomenių vadovus;

0
0     0

28. įpareigoja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių 
narių, stojančiųjų valstybių bei šalių kandidačių vyriausybėms.
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Kartais moterų santykyje su taika ir karu sunku išskirti lyčių aspektą. Kam a priori manyti, 
kad moterys yra taikesnės nei vyrai, nors istorija tai neigia? Mitinės amazonės mūsų dienomis 
yra tiek didžiosios kovotojos, tiek moterys pacifistės. Šiandien tai aiškiai įrodo faktas, kad
moterys kamikadzės dalyvauja savižudžių pasikėsinimuose Palestinoje ir Čečėnijoje. Ir 
daugelis istorikų moters aukos paveikslą priskiria ne Epinalio vaizdeliams, bet piešia jį kaip 
atskirą moters santykio su karu tiesą. Šis santykis apibūdinamas trimis aspektais: moterys
aukos, moterys taikos metu ir moterys karo metu. Tačiau turėtume suprasti, kad šis santykis 
remiasi ne tik moteriškuoju aspektu, bet lyčių aspektu, kitaip tariant, socialine konstrukcija, 
kurią politinis pasaulis gali veikti, priešingai nei lyčių atveju, kai to padaryti nelabai 
įmanoma. Šis santykis analizuoja skirtingus mechanizmus, kurie kartais iškelia, o kartais 
instrumentalizuoja moteriškąjį aspektą: 1) socialinis santykis su seksualumu ir reprodukcija;
2) santykis su moters statusu ir įvairiais vaidmenimis: motinos, žmonos ar draugės, dukters ar 
sesers; 3) socialinės nelygybės panaikinimo būdai, įskaitant ir nepriimtinus jų nukrypimus.

Karuose tarp valstybių arba vidaus konfliktuose pirmosios aukos visuomet yra patys 
silpniausieji: moterys, vaikai ir senyvo amžiaus žmonės. Moterys ir jaunos merginos todėl, 
kad jų biologinė prigimtis lemia tai, kad jos susiduria su reprodukcijos, seksualiniu būdu 
plintančių ligų, ypač AIDS, pavojumi, o karas ar konfliktai neleidžia visada gauti medicinos 
paslaugų, susijusių su gimdymu. Skaičiai iškalbingi: vargingose šalyse, kuriose vyksta 
konfliktai, perkeltų asmenų stovyklose seksualiniai santykiai, gimdymas, nepageidaujamo ar 
dėl išprievartavimo atsiradusio nėštumo nutraukimas labai dažnai baigiasi mirtimi. Ir patys 
vaikai dėl padidėjusio mirtingumo lygio, kurį sukelia medicinos priežiūros trūkumas, blogas 
maitinimas, epidemijos, AIDS, konfliktuose moka per didelę kainą. Prie šių dramatiškų 
biologinių moters aspektų padarinių prisideda tikras barbariškumas moters atžvilgiu, jo 
šaknys – šio seksualumo socialinė instrumentalizacija. Kolektyviniai grobimai, kaip priešo 
pažeminimo karinė priemonė, strypais perdurtos vaginos, vaisiaus išplėšimas iš motinos pilvo, 
vyro ir vaikų akyse išprievartautos žmonos – apie visa tai buvo pranešama ne kaip apie 
atskirus veiksmus, bet kaip apie karo ginklus. Šie ginklai naudojami ne tik prieš moteris, bet, 
kaip parodė liūdnai pagarsėjusio Abou Graïb kalėjimo atvejis, seksualinę prievartą naudoja ir 
moteris, siekdama palaužti kalinių psichologinį pasipriešinimą. Šeimai ir giminei užtraukta 
negarbė gali priversti moterį, kaip prievartos auką, žudyti: nusikaltimas dėl garbės atperka 
kaltę, kuri visa įsišaknija socialinėje konstrukcijoje. Būtent šis socialinis santykis tarp 
seksualumo ir garbės bei padorumo skatina nusikaltimus, nesvarbu, ar tai būtų karo ar garbės 
nusikaltimai.

Neatskiriamas moterų, kaip motinų, dukrų, žmonų ir seserų, vaidmuo yra identifikavimo, 
kuris suteikė joms drąsos, variklis. Kartais tai suteikia dvigubai daugiau drąsos, nes, kaip 
žinoma, beviltiškose situacijose, kurios susiklosto visuose konfliktuose, prostitucija lieka 
priemone ir vieninteliu išsigelbėjimu, užtikrinančiu jų šeimos išgyvenimą, kai vyrai yra mirę 
arba dingę. Taip pat drąsos reikalauti teisingumo. Daugelis moterų be ginklo rankose, tiesiog 
eidamos, metė iššūkį diktatorių režimams, kad būtų įsiminti dingusių artimųjų veidai ir 
pareikalauta teisingumo. Garsiausios yra Folles de la place de Mai Argentinoje, tačiau šiame
nepasiduodančiųjų sąraše yra ir Moterys juodais drabužiais, Moterys baltais drabužiais, 
kurios 2005 m. Europos Parlamente buvo apdovanotos A. Sacharovo premija. Neturėdamos 
galimybės priimti sprendimus politikos srityje, jos pasinaudojo asociacijų forma ir
žiniasklaidos įtaka, siekdamos, kad nebūtų pamiršti nusikaltimai ir pareikalauta keršto. Kitais 
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atvejais moterys stojo į dingusiųjų vietas ir paėmė į rankas ginklus. Tai, kas vyrauja šioje 
rezistencijoje, neskaitant neišmatuojamos meilės, yra susitapatinimas su tradiciniu moters 
vaidmeniu, tai yra tuo pat metu ir Antigonės, ir Motinos drąsos. Kas gali ryžtis seksualiniam 
išnaudojimui, kaip tai matėme pirmiau, siekiant išmaitinti savo šeimą? Našlių ar atskirtų 
moterų, kurios turi rūpintis savo šeima, nes jų vyrai yra dingę arba kovos laukuose, 
ekonominis nusivylimas yra neišmatuojamas.

Nelygybe pagrįstos mūsų visuomenės struktūros įspraudžia moteris į tradicinio jų vaidmens 
arba pavaldumo pozicijos rėmus. Paradoksas, tačiau karas, konfliktai yra ir priemonė įtvirtinti 
jų lygybę. Per du pasaulinius Europoje vykusius karus buvo galima stebėti, kaip moterys 
užėmė vyrų vietas visose visuomenės struktūrose: ūkyje, kaip ir gamykloje, profesijose, 
kurios dažnai laikomos nesuderinamomis su moterimi. Deja, konfliktų pabaiga jas greitai 
grąžino į jų vietas. Moterų statuso regresas po karų yra faktas, kurį pripažįsta istorikai. Mūsų 
vakarietiškose visuomenėse, kurioms rūpi lyčių lygybė, daugelis kariuomenių atvėrė duris 
moterims, ir kova dėl jų lygių teisių pasiekė tai, kad joms būtų leista dalyvauti konfliktuose. 
Tačiau musulmonų visuomenėje, kur moterų vaidmuo yra labai ribojamas patriarchalinių 
tradicijų, moterų kankinių vaidmuo yra naujas. Kamikadzių reiškinys, įskaitant ir moteris, 
nėra naujas. Praeityje, ypač carinėje Rusijoje, moterys pasižymėjo prarasdamos gyvybes per 
kruvinus pasikėsinimus į aukščiausius režimo vadovus. Istorija iš jų padarė kovotojas su
išnaudotoju ar net didvyres. Šiandien moterų kamikadzių reiškinys įgauna naują formą, 
pavyzdžiui, Čečėnijoje, Palestinoje ir Irake, tačiau tai toli gražu nesukelia žmonėms tokio 
susižavėjimo. Iš tiesų, nors šios žmogiškosios bombos liudija apie teisėtą pasipriešinimą 
okupacijai ir visišką atsidavimą dažnai beviltiškai kovai, negalima pamiršti, kad jos yra 
nukreiptos į visiškai nekaltas civilių žmonių aukas. Šioms operacijoms pasirenkamos moterys 
kovotojos, nes silpnos ir neginkluotos moters stereotipas gerai veikia netgi priešą. Jos yra 
išrenkamos, nukreipiamos ar net ideologiškai apdorojamos, o joms pasiūloma mirštant 
susilyginti su vyru. Kankinio iškėlimas, socialinis pripažinimas, kuris suteikiamas visai 
šeimai po kamikadzės mirties, šio akto įtraukimas į religinį kontekstą dar labiau didina 
patrauklumą reiškinio, kurio esmė – ne gyvenimo lygybė, bet mirties lygybė. Jūsų pranešėjas 
čia įžvelgia pasipriešinimo ir moterų garbės paieškos instrumentalizaciją ir iškreipimą, 
siekiant politiniais tikslais perduoti religinę žinią. Šis reiškinys, kuris plinta, įskaitant ir mūsų 
pačių šalis (Irake žuvęs kamikadzė iš Belgijos), nusipelno to, kad į jį būtų atkreiptas dėmesys 
ir Europos teritorijoje.

Konfliktai yra tęstinis reiškinys, susidedantis iš ikikonfliktinės fazės, konflikto ir 
pokonfliktinės fazės. Deja, prievarta moterų atžvilgiu, nesvarbu, ar ji būtų privataus, 
socialinio ar politinio pobūdžio, lydi jas visose fazėse, kiekvienoje iš jų įgaudama specifinę 
formą. Nors dažnai sakoma, kad konfliktų metu moterys yra prievartaujamos, o vyrai žudomi 
(tiksli ir šiek tiek siaurinanti formuluotė), prievarta namuose, pasibaigus konfliktui ar karui, 
toli gražu nesumažėja, bet, regis, padidėja. Moterys sunkiai sugeba integruotis į vėl pradedantį
funkcionuoti visuomenės politinį gyvenimą. Kaip seksualinės prievartos aukos, jos yra 
psichologiškai sužlugdytos, kartais socialiai atskirtos, be galimybės reikalauti teisingumo. 
Socialinėje, kaip ir politinėje, plotmėje jos dažnai lieka nuošalyje ir praranda tuos kelis
lygybės aspektus, kuriuos turėjo per konfliktą. Todėl tampa vis svarbiau, kad tarptautinė 
bendruomenė lydėtų šią galutinę šalies atkūrimo fazę, reikalaudama, kad moterys lygiomis 
teisėmis su vyrais dalyvautų prie derybų stalo ir visuose besikuriančiose civilinėse ir 
politinėse struktūrose: parlamentinėse, vyriausybinėse, administracinėse, tarptautinio 
atstovavimo. Neseni teigiami pavyzdžiai patvirtina Jūsų pranešėjo poziciją. Tai moteris, 
neseniai išrinkta Liberijos vadove, Hélène Johnson Sirleaf; ji yra gerai žinoma kaip moterų 
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teisių gynėja, kovotoja su korupcija ir demokratijos propaguotoja. Taip pat moteris, kuri 
neseniai buvo išrinkta Čilės vadove ir kurios tėvas buvo nužudytas, o ji pati kalinama, 
kankinama generolo Pinočeto diktatūros metu, ir kuri iš aukos tapo demokratinio perversmo 
veikėja. Ruandoje, Timore, Indonezijoje, Afganistane, Palestinoje moterys užima postus
parlamentuose ir vyriausybėse, kartais nepakankamai gausiai, tačiau pastebimai. Galima 
tikėtis, kad šis išėjimas į politinę sceną pakeis moterų teisių padėtį šiose šalyse, įskaitant ir 
apsaugą ir teisę į teisingumą toms, kurios buvo prievartos aukomis per šiuos konfliktus.

Ikikonfliktiniai ir konflikto periodai dažnai pasižymi aktyviu moterų vaidmeniu ieškant taikos 
su kitos konflikto pusės moterimis. Kuriama daug moterų tinklų, pagrįstų moterų asociacija, 
kurie kartais yra diskretiški ir nematomi, kaip, pavyzdžiui, Afrikos konfliktuose, o kartais 
labiau matomi, kaip antai 1989 m. gegužės mėnesio Give Peace a Chance ir 2004 m. gegužės 
mėnesio Jerusalem link; tai palestiniečių ir izraeliečių moterų tinklas, kurios nuo 2004 m. 
norėjo paspausti vienos kitoms rankas ir pamėginti rasti Jeruzalės statuso problemos 
sprendimą. Šių tinklų yra nesuskaičiuojamas kiekis, o jų pasiekti konkretūs rezultatai riboti. 
Visais laikais karai ir konfliktai buvo susiję su geostrateginiais, ekonominiais ir teritoriniais 
veiksniais, todėl geros valios, siekiant rasti politinį sprendimą, nepakanka. Tačiau šie tinklai 
duoda mažiausiai dvejopą naudą. Pirmiausia jie atveria kelią tikėjimui ir formuoja socialinį 
pakilimą, kurį buvo sugriovusi abipusė konflikto šalių neapykanta. Be to, jos turi galimybę 
veikti politines sferas, kurios turi tiesioginę įtaką politinėms deryboms, galinčioms sukelti 
skausmą. Galima tikėtis, kad Izraelio ir Palestinos konflikto kontekste šiandien besikuriantis 
tarptautinis parlamentinis moterų komitetas1 atliks šį aukšto lygio lobistinį vaidmenį.

Visi šie klausimai buvo keliami daugelyje pranešimų ir rezoliucijų. Galima paminėti 2000 m. 
Jungtinių Tautų rezoliuciją Nr. 1325, 2000 m. Maj Britt Theorin pranešimą2 ir 2002 m. 
Elizabeth Rhen ir d'Ellen Johnson Sirleaf pranešimus3. Visuose buvo pateikta konkrečių
pasiūlymų. Jūsų pranešėjas dar turės įvertinti, kiek šie pasiūlymai buvo sukonkretinti, jei to 
nebuvo padaryta – išanalizuoti, kas sutrukdė. Moterys nėra nei taikesnės, nei, be abejonės, 
demokratiškesnės už vyrus, tačiau mūsų Parlamentas, atsižvelgdamas į savo vertybes, privalo 
remti visas moterų iniciatyvas, kurios gina žmogaus teises, taiką ir demokratiją pasaulyje. Tai 
mūsų solidarumo forma ir visų šalių įsipareigojimas.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC).
2 Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų dalyvavimo taikiame konfliktų sprendime (2000/2025(INI;(A5-
0308/2000).
3 Elizabeth Rehn ir Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent
Experts’Assessment,Progress of the Worlds’s Women, vol.1, New York. Jungtinių Tautų plėtros fondas moterims 
(2002 m.).


