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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu stāvokli bruņotu konfliktu laikā un viņu lomu valsts atjaunošanā un 
demokratizācijas procesā pēckonflikta situācijā
(2005/2215(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2000. gada 31. oktobra rezolūciju Nr. 1325, kurā 
deklarēts, ka ir svarīgi, lai sievietes būtu vienlīdzīgas ar vīriešiem miera un drošības 
uzturēšanā un veicināšanā un lai tās pilnībā būtu iesaistītas šajā procesā,

– ņemot vērā 2000. gada 30. novembra rezolūciju par sieviešu līdzdalību konfliktu mierīgā 
noregulējumā1,

– ņemot vērā 1948. gada 10. decembrī pieņemto ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 
kā arī Vīnes deklarāciju un rīcības programmu, kas tika pieņemta Pasaules Cilvēktiesību 
konferencē, kura notika 1993. gadā no 14. līdz 25. jūnijam,

– ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu, ANO 1993. gada 20. decembra Deklarāciju par vardarbības 
izskaušanu pret sievietēm un ANO Bērna tiesību konvenciju, kas pieņemta 1989. gada 
20. novembrī,

– ņemot vērā ANO 1984. gada 10. decembra Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem 
nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem un 
ANO Ģenerālās Asamblejas 1974. gada 14. decembra Deklarāciju Nr. 3318 par sieviešu 
un bērnu aizsardzību krīzes un bruņotu konfliktu gadījumā, īpaši tās 4. punktu, saskaņā ar 
kuru ir jāveic efektīvi pasākumi, lai aizliegtu sieviešu vajāšanu un spīdzināšanu, kā arī 
vardarbību un pazemojošu izturēšanos pret sievietēm,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 1999. gada 17. septembra Rezolūciju Nr. 1265 par 
civiliedzīvotāju aizsardzību bruņota konflikta gadījumā, īpaši tā 14. punktu, saskaņā ar 
kuru ANO darbinieki, kas iesaistīti miera atjaunošanā, uzturēšanā un nostiprināšanā, 
saņems atbilstīgu apmācību, it sevišķi saistībā ar cilvēktiesībām, tostarp attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 1975. gada 15. decembra Rezolūciju Nr. 3519 
par sieviešu līdzdalību starptautiskā miera un drošības stiprināšanā, ANO Ģenerālās 
Asamblejas 1982. gada 3. decembra Deklarāciju Nr. 3763 par sieviešu līdzdalību miera 
un starptautiskās sadarbības veicināšanas darbībās, īpaši tās 12. punktu, kas attiecas uz 
konkrētiem pasākumiem, lai palielinātu sieviešu līdzdalību miera nostiprināšanā,

– ņemot vērā Pekinas deklarāciju un platformu, ko pieņēma ANO 4. Pasaules sieviešu 
konferencē, kas notika 1995. gadā no 4. līdz 15.septembrim, it īpaši E sadaļu par 
sievietēm un bruņotiem konfliktiem, kritisku jomu, un ANO 2000. gada 5. – 9. jūnija 
īpašajā sesijā pieņemto dokumentu "Pekina +5” un „Pekina +10” par jaunām darbībām 

  
1 OV C 228, 13.8.2001., 186. lpp.
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un iniciatīvām, lai sāktu īstenot Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, īpaši 13. punktu 
par šķēršļiem, kas sievietēm liedz līdzvērtīgu piedalīšanos miera atjaunošanā, kā arī 
124. punktu par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu piedalīšanos miera uzturēšanas un miera 
sarunu misijās,

– ņemot vērā 1998. gadā pieņemtos Romas statūtus, ar kuriem tika izveidota Starptautiskā 
krimināltiesa, īpaši 7. un 8. pantu, kas izvarošanu, seksuālu paverdzināšanu, piespiedu 
grūtniecību, piespiedu sterilizāciju vai jebkura cita līdzīga smaguma pakāpes seksuālu 
vardarbību kvalificē kā noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu un pielīdzina šīs 
darbības smagām spīdzināšanas formām un smagiem kara noziegumiem neatkarīgi no tā, 
vai tās tiek veiktas sistemātiski, starptautisku vai iekšēju konfliktu gadījumos,

– ņemot vērā 1949. gadā pieņemtās Ženēvas konvencijas un 1977. gadā pieņemtos 
papildprotokolus, kas nosaka, ka sievietes ir aizsargātas pret izvarošanu un jebkuru citu 
seksuālu vardarbību,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Rezolūciju Nr. 1385 (2004) un 
Rekomendāciju Nr. 1665 (2004) „Konfliktu novēršana un atrisināšana:  sieviešu loma”, 
kurus pieņēma 2004. gada 23. jūnijā,

– ņemot vērā rezolūciju „Sieviešu un vīriešu loma konfliktu novēršanā, miera 
nostiprināšanā un demokratizācijas procesā pēc konfliktiem – dzimumu perspektīva 
(gender perspective)”, ko pieņēma 2003. gada 22. un 23. janvārī Skopjē notikusī 
5. Eiropas ministru konference par sieviešu un vīriešu līdztiesību,

– ņemot vērā deklarāciju „Dzimumu līdztiesība: būtisks jautājums pārmaiņu sabiedrībā” un 
ar to saistīto Rīcības programmu, kuras pieņēma 5. Eiropas ministru konferencē,

– ņemot vērā Sofijā notikušās EDSO ministru konferences 2004. gada 7. decembrī 
pieņemto Lēmumu Nr. 14/04 par EDSO rīcības plānu 2004. gadam attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības veicināšanu,

– ņemot vērā Ļubļanā notikušās EDSO ministru konferences 2005. gada 6. decembrī 
pieņemto Lēmumu Nr. 14/05 par sieviešu lomu konfliktu novēršanā, krīžu pārvarēšanā un 
atjaunošanas pasākumos pēc konflikta,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

A. tā kā sievietes nav ne miermīlīgākas, ne kareivīgākas par vīriešiem, taču kā 
civiliedzīvotāji tās, tāpat kā bērni un sirmgalvji, konfliktu laikā tiek pakļautas dažādu 
veidu vardarbībai, tostarp seksuālai vardarbībai;

Sievietes – kara upuri

1. atgādina, cik nozīmīga ir piekļuve reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem 
konfliktu laikā un bēgļu nometnēs, jo bez šādiem pakalpojumiem mātes un bērna 
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mirstības līmenis paaugstinās un vienlaikus izplatās seksuāli transmisīvās slimības; 
uzsver, ka vardarbība ģimenē, prostitūcija un izvarošana, kas ir izplatītas parādības šādos 
apstākļos, vēl jo vairāk liek pievērst īpašu uzmanību šiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem, tostarp nepieciešamībai dot iespēju sievietēm dzemdēt slimnīcā vai 
pārtraukt nevēlamu grūtniecību, kā arī izmantot psihologa palīdzību;

2. prasa, lai sievietes, kas konfliktu laikā ir cietušas no vardarbības un nežēlīgas apiešanās, 
varētu iesniegt prasību starptautiskajās tiesās cieņu nepazemojošos apstākļos un lai tās 
viņām sniegtu tiesisku aizsardzību; prasa, lai viņu iesniegtajās lietās tiktu spriesta tiesa 
gan civilā, gan kriminālā jomā un lai tiktu ieviestas palīdzības programmas, kas sekmētu 
viņu ekonomisko, sociālo un psiholoģisko reintegrāciju;

3. uzskata par prioritāru pārtraukt bērnu kareivju izmatošanu konfliktos, tostarp attiecībā uz 
meitenēm, kurām jāpiedzīvo īsta seksuāla paverdzināšana; neatlaidīgi prasa, lai būtu 
izveidotas programmas šo bērnu psiholoģiskai, sociālai un ekonomiskai ilgstošai 
reintegrācijai;

4. nosoda jebkura veida vardarbību pret sievietēm un uzskata par absolūti nepieļaujamu 
bērnu un jaunu sieviešu seksuālu izmatošanu bruņotos konfliktos un bēgļu nometnēs; 
prasa piemērot bargas administratīvas un kriminālas sankcijas pret humānās palīdzības 
organizāciju darbiniekiem, starptautisku organizāciju pārstāvjiem, miera uzturēšanas 
spēkiem un diplomātiem, kas tā būtu rīkojušies;

Sievietes – miera nesējas

5. uzsver, ka pēckonflikta periodā sieviešu miera kustībām jāsniedz pedagoģisks, politisks 
un juridisks atbalsts, lai izveidotos demokrātiska sabiedrība, kurai rūp sieviešu tiesības, 
un atzinīgi vērtē dažādas starptautiskas iniciatīvas, kas darbojas šajā jomā, piemēram, 
Austrālijas darbību Papua-Jaungvinejā un Norvēģijas – Šrilankā; 

6. atzinīgi vērtē dažādas iniciatīvas izveidot agrīnās brīdināšanas un konfliktu uzraudzības 
rādītājus, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektu un ko ir izstrādājušas tādas 
organizācijas un struktūras kā ANO Sieviešu attīstības fonds (UNIFEM), Eiropas 
Padome, Šveices Miera fonds, International Alert un Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
forums (Forum on Early Warning and Early Response);

7. izsaka gandarījumu, ka Padome 2005. gadā rūpējās, lai ANO Rezolūcija Nr. 1325 tiktu 
ņemta vērā Eiropas drošības un aizsardzības politikā (EDAP), un aicina Padomi iekļaut 
padomniekus dzimumu līdztiesības jautājumos civilajos miera uzturēšanas spēkos, kurus 
vada Eiropas Savienība, kā arī nodrošināt apmācību dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas jomā;

8. ir gandarīts, ka jaunajās miera misijās, ko ANO veido kopš 2000. gada, darbojas arī 
padomnieki dzimumu līdztiesības jautājumos un ka 2003. gadā šāds postenis ir izveidots 
Miera uzturēšanas operāciju departamentā;
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9. uzsver, ka kvotu sistēma, kaut arī tā nav apmierinoša, pašlaik ir vienīgais veids, kā valsts 
atjaunošanas procesā sievietēm dot iespēju uzņemties nozīmīgu lomu politiski atbildīgos 
amatos un nodrošināt politisku piedalīšanos sarunās, tāpēc šajā jomā atbalsta Rezolūcijā 
Nr. 1325 paustos ieteikumus 30 % no šāda veida amatiem paredzēt sievietēm, tostarp 
pārvaldes struktūrās;

10. prasa neaizmirst drosmīgās sievietes, kas ir izvēlējušās miermīlīgu politiskās pretošanās 
formu un par to ir samaksājušas vai vēl arvien maksā ar ieslodzījumu, policijas 
uzraudzību vai nolaupīšanu kā Ingrid Bettancourt Kolumbijā, Aung San Suu Kyi Birmā 
un daudzas citas nezināmas sievietes;

11. atzinīgi vērtē Komisijas sniegto atbalstu brīvu vēlēšanu norisei valstīs, kurās ir bijuši 
konflikti, ir gandarīts par sieviešu piedalīšanos vēlēšanu procesā un par sieviešu iecelšanu 
vairāku vēlēšanu misiju vadībā nestabilās valstīs;

Sievietes – kara nesējas

12. nosoda upura apoloģiju, kas mūsdienās ir adresēta jaunatnei, tostarp jaunām sievietēm; 
norāda, ka aicinājumi veikt teroristiskas pašnāvības (kamikadzes) noārda atšķirības starp 
reliģisku dedzību, izmisīgu pretošanos okupācijai vai netaisnībai un, visbeidzot, šādās 
akcijās par upuriem kļūst nevainīgi civiliedzīvotāji;

13. ir gandarīts, ka šo parādību, tās izplatību un manipulāciju ar to plašsaziņas līdzekļos 
šodien islāma garīgie līderi nosoda tieši Korāna vārdā; izsaka nožēlu, ka vairākām 
jaunām sievietēm, kas cietušas no sociālās atstumtības, sevis upurēšana bija veids, kā 
saņemt vienlīdzīgu attieksmi, pat atgūt zaudēto godu;

14. rosina pievērsties teroristisko pašnāvību politisko iemeslu izpētei un neatlaidīgi aicina 
starptautisko sabiedrību panākt starptautisko tiesību ievērošanu un mieru, īpaši Palestīnā 
un Čečenijā, kur sievietes tiek iesasitītas teroristiskās pašnāvībās;

Ieteikumi

15. atbalsta visus ieteikumus, kas ietverti ANO rezolūcijā Nr. 1325 un kas virzīti uz sieviešu 
stāvokļa uzlabošanu konfliktos, kā arī aicina Padomi un Komisiju savās politikas virzienu 
pamatnostādnēs ņemt vērā šos ieteikumus un it īpaši tos, kas iekļauti minētajā Eiropas 
Parlamenta 2000. gada 30. novembra rezolūcijā;

16. konstatē, ka, par spīti starptautisko un Eiropas institūciju rezolūcijām, aicinājumiem un 
ieteikumiem sievietes vēl arvien pilnībā netiek iesaistītas konfliktu novēršanā, miera 
operācijās un miera atjaunošanā; tāpēc atzīst, ka ir vajadzīgi nevis jauni ieteikumi, bet 
gan jānosaka jomas, kurās tie būtu jāīsteno, jānoskaidro šķēršļi un jānodrošina rezultātu 
kontrole;
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17. ierosina formulēt ieteikumus tikai attiecībā uz pašu būtiskāko, proti, prasīt, lai konkrētu 
pasākumu veikšanai starptautiskās organizācijas veido sinerģiju ar citām starptautiskām 
organizācijām, kurām ir tādi paši mērķi, un kā stimulu un sviru pēc iespējas izmantot 
jaunos finanšu instrumentus, ko piedāvā finanšu plāns 2007.-2013. g.;

18. iesaka Komisijai, Padomei un dalībvalstīm visās skolas un mācību programmās ieviest 
izglītošanu miera jautājumos un attiecībā uz cieņu pret sievieti, lai veidotu mieru mīlošu 
attieksmi un sabiedrību, kas ievēro sieviešu tiesības, tajās valstīs un reģionos, kur ir 
vērojami konflikti un ar kuriem Eiropas Savienība ir nodibinājusi attiecības; ierosina šajā 
projektā iesaistīt māšu apvienības, jaunatnes nometņu audzinātājus un skolotājus;

19. iesaka dalībvalstīm paplašināt programmas, kas paredzētas, lai uzņemtu Eiropas 
Savienībā bērnus un pusaudžus/pusaudzes no konfliktu skartajiem reģioniem un 
pasargātu viņus no dzīves, kurā valda vardarbība un bezcerība, kas savukārt izraisa 
vardarbību, tostarp pret sievietēm; prasa, lai Padome aicina dalībvalstis atvieglot šādu 
jauniešu uzņemšanu, to neapgrūtinot ar nevajadzīgiem šķēršļiem; pieprasa panākt 
vienošanos ar tranzītvalstīm, piemēram, Izraēlu saistībā ar Izraēlas un Palestīnas 
konfliktu, lai tās netraucētu šādu humanitāru programmu īstenošanu;

20. prasa, lai Komisija atbalsta miera iniciatīvas, ko izsaka sievietes no sieviešu apvienībām, 
it īpaši iniciatīvas attiecībā uz multikulturālismu un pārrobežu vai reģionālo sadarbību; 
pieprasa, lai Padome nodrošina šo iniciatīvu politisko tālākvirzību attiecīgo valstu varas 
iestādēs; mudina Eiropas Parlamentu un it īpaši Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komiteju veidot jauktas komitejas, kurās darbotos sievietes no šādām apvienībām un 
Eiropas Parlamenta deputātes un kuras nodarbotos ar konflikta zonām aktuāliem 
jautājumiem;

21. uzskata, ka 2007.-2013. gada finanšu plānā Komisijai noteikti jāsaglabā Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību institūts kā specifisks instruments; atgādina, ka tas ir ļāvis 
sekmīgi izmantot specifiskus, ar sieviešu tiesībām saistītus uzaicinājumus uz konkursu un 
budžeta pozīcijas bez saskaņošanas ar attiecīgo valstu valdībām; prasa Komisijai veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai stabilitātes instrumentā tiktu iekļauts dzimumu līdztiesības 
aspekts, kas ļautu risināt sieviešu problēmas konfliktu zonās; 

22. prasa, lai dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana tiktu pārredzami un pārbaudāmi 
ietverta visos finanšu instrumentos, īpaši pirmspievienošanās instrumentā, Eiropas 
kaimiņattiecību politikā un attīstības un ekonomiskās sadarbības instrumentā (DCECI) un 
lai tas ir asociācijas līgumu noslēgšanas priekšnoteikumu neatņemama sastāvdaļa; 

23. uzsver, ka stratēģiskie plāni un valstu rīcības plāni var būt lielisks dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas mehānisms, ja vien abām pusēm piemīt politiskā griba; prasa, lai 
visās EDAP darbībās tiktu īstenotas ANO Rezolūcijas Nr. 1325 nostādnes, kā arī lūdz 
sagatavot Eiropas Parlamentam adresētu ziņojumu;

24. prasa aizsargāt tiesības uz reproduktīvo veselību un lai Komisija to uzskata par prioritāru 
sadarbības pasākumos, it īpaši konfliktu reģionos, un lai šī prioritāte tiktu atspoguļota tās 
budžeta pozīcijās;
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25. ierosina Eiropas Parlamentam sākt sadarbību ar Eiropas Padomi, EDSO, UNIFEM un, 
iespējams, arī citām organizācijām, lai izstrādātu dzimumu līdztiesības rādītājus, kas 
jāuzrauga konfliktu laikā; šo indeksu var ietvert jaunajos ārpolitikas un attīstības 
instrumentos vai arī izmantot agrīnai brīdināšanai;

26. uzskata, ka valstīs, kas atgūstas no konfliktsituācijas, sieviešu līdzdalībai visos sociālās 
un politiskās dzīves līmeņos vajadzētu būt vienlīdzīgai ar vīriešu līdzdalību; apzinās, ka 
šīs kvotas uzreiz nevar panākt sieviešu un vīriešu vienādu pārstāvību, jo jāņem vērā 
kultūras un sociālās attīstības īpatnības minētajās valstīs; tāpēc prasa Komisijai sekmēt 
kvotu ieviešanu savos rīcības plānos saskaņā ar Rezolūciju Nr. 1325, kā arī raudzīties, lai 
sieviešu pārstāvība arvien palielinātos, un ziņot par rezultātiem Eiropas Parlamentam;

27. iesaka Parlamentam pievērsties sieviešu izdarīto teroristisko pašnāvību problēmai, uzsākt 
šī jautājuma pētīšanu un noslēgumā rīkot konferenci, kurā piedalās ne tikai zinātnieki, bet 
arī sievietes no attiecīgajām valstīm un islāma reliģiskie līderi;

0
0     0

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu, 
pievienošanās līgumslēdzējvalstu un kandidātvalstu valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Dažreiz ir grūti saskatīt dzimumu līdztiesības aspektu, kad ir runa par sieviešu saistību ar karu 
un mieru. Kāpēc a priori pieņemt, ka sievietes ir miermīlīgākas par vīriešiem, ja visa vēsture 
liecina, ka mēs kļūdāmies? No mītiskajām amazonēm līdz pat mūsu dienām ir tikpat 
kareivīgu, cik miermīlīgu sieviešu. Sieviešu pašnāvnieču līdzdalība pašnāvnieku uzbrukumos 
Palestīnā vai Čečenijā to pietiekami pierāda. Un daudzi vēsturnieki uzskata, ka sieviete upuris 
ir nevis stereotips, bet tikai puspatiesība par sievietes un kara attiecībām. Šīm attiecībām ir trīs 
aspekti: sievietes upuri, sievietes miera nesējas un sievietes kara nesējas. Bet, saprotams, par 
pamatu ir ņemts nevis sievietes stāvoklis [sabiedrībā], bet gan dzimumu līdztiesības aspekts, 
tas ir, sociāla konstrukcija, kuru var ietekmēt politiski, turpretī dzimumu nevar. Šajā ziņojumā 
tiek analizēti dažādi mehānismi, kas sieviešu stāvokli [sabiedrībā] dažreiz izceļ un dažreiz 
ekspluatē: 1) sociālā saikne ar dzimumatšķirībām un dzimuma turpināšanu; 2) saikne ar 
sievietes statusu un dažādajām lomām: māte, sieva vai dzīvesbiedre, meita vai māsa; 3) veidi, 
kā izkļūt no sociālās nevienlīdzības, tostarp nepieņemami veidi.

Karos starp valstīm vai iekšējos konfliktos pirmie upuri vienmēr ir tie, kas ir visvājākie – tās 
ir sievietes, bērni un veci cilvēki. Sievietes un jaunas meitenes – tāpēc, ka bioloģiskās būtības 
dēļ viņām draud grūtniecība, seksuāli transmisīvās slimības un jo īpaši AIDS, jo kara un 
konfliktu laikā ne vienmēr ir iespējams saņemt reproduktīvās veselības aprūpes 
pakalpojumus. Skaitļi runā paši par sevi: nabadzīgās valstīs un valstīs, kur notiek konflikti, 
pārvietoto personu nometnēs seksuālās attiecības, dzemdības, negribētas vai izvarošanas dēļ 
iestājušās grūtniecības pārtraukšanas mēģinājumi pārāk bieži beidzas letāli. Un arī bērni 
konfliktu laikā maksā augstu cenu: palielinās mirstība, ko izraisa nepietiekama aprūpe, 
nepietiekams uzturs, epidēmijas un AIDS. Sieviešu dzimumatšķirību radītās dramatiskās 
sekas padara vēl smagākas sabiedrības barbariskā attieksme pret sievietes dzimumatšķirībām.
Par kolektīvām izvarošanām kā kara paņēmieniem ienaidnieka pazemošanai, ar durkļiem 
caurdurtām vagīnām, par augļa izraušanu no mātes miesām, par vīra un bērnu acu priekšā 
izvarotām sievietēm ziņo nevis kā par atsevišķiem gadījumiem, bet kā par kara ieročiem.
Tomēr tos izmanto ne tikai pret sievietēm, jo seksuālas vardarbības gadījums, ko sieviete 
nodarīja ieslodzītajiem, lai salauztu viņu psiholoģisko pretošanos, padarīja Abū Graibas 
cietumu bēdīgi slavenu. Negods, kādā nonāk šādu vardarbību pārcietušas sievietes ģimene un 
tuvinieki, var novest pie šo sieviešu slepkavības, ko izdara ģimene vai tuvinieki: noziegums, 
lai aizstāvētu godu, izpērk vainu, kuras pamatā pilnībā ir sociāla konstrukcija. Un tieši šī 
dzimumatšķirību sociālā saikne ar godu un cieņu veicina noziegumus neatkarīgi no tā, vai tie 
ir kara vai goda noziegumi.

Mātes, meitas, sievas vai māsas nešķiramās lomas ir viņu identifikācijas virzītājspēks, kas 
viņām dod drosmi dažādos apstākļos. Drosme dažreiz ir abpusgriezīgs asmens, jo ir zināms, 
ka izmisuma situācijās, kā tas ir visos konfliktos, prostitūcija bieži vien diemžēl ir vienīgais 
līdzeklis, kā nodrošināt iztiku ģimenei, kad vīrieši ir gājuši bojā vai pazuduši. Arī drosme 
pieprasīt taisnīgumu. Neskaitāmas sievietes ir izaicinājušas diktatoriskus režīmus – bez 
ieročiem, vienkārši izejot demonstrācijās, lai paliktu atmiņā viņu zudušo tuvinieku sejas un lai 
pieprasītu taisnīgumu. Visslavenākās ir “Trakās” no Maija laukuma Argentīnā, bet pie tām 
pieder arī “Sievietes melnā” un “Sievietes baltā”, kam 2005. gadā Eiropas Parlamentā 
pasniedza Saharova balvu. Viņām nebija iespēju pieņemt lēmumus politikas jomā, taču viņas 
izmantoja apvienību tīklu un plašsaziņas līdzekļu ietekmi, lai neļautu aizmirst noziegumu un 
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pieprasītu atriebību. Citos gadījumos sievietes ir stājušās bojā gājušo vietā un ķērušās pie 
ieročiem. Šādu pretošanās kustību centrā līdztekus bezgalīgai mīlestībai ir identificēšanās ar 
sievietes tradicionālajām lomām – gan Antigoni, gan Kuražas māti. Kā minēts, tā var sniegties 
līdz pat seksuālās ekspluatācijas pieņemšanai, lai varētu pabarot ģimeni. To atraitņu un 
vientuļo sieviešu ekonomiskais izmisums, kurām jāuztur ģimene tāpēc, ka vīrieši ir gājuši 
bojā vai ir karā, ir neizmērojams.

Mūsu sabiedrības nevienlīdzīgās struktūras ierobežo sievietes viņu tradicionālajās lomās vai 
pakārtotā stāvoklī. Karš un konflikti paradoksālā kārtā ir arī viņu vienlīdzības apliecināšanas 
līdzeklis. Abos pasaules karos, no kuriem cietusi Eiropa, sievietes ir stājušās vīriešu vietā 
visās sabiedrības jomās - lauku saimniecībās, rūpnīcās un amatos, kas bieži tikuši uzskatīti par 
nesavienojamiem ar sievišķību. Diemžēl pēc konfliktiem viņas ir ātri atgriezušās pie pavarda.
Sievietes statusa pazemināšanās pēc kariem ir fakts, ko atzinuši vēsturnieki. Mūsdienu 
Rietumu sabiedrībā, kurai rūp dzimumu vienlīdzība, daudzās valstīs bruņotie spēki ir kļuvuši 
pieejami sievietēm, un cīņa par tiesību vienlīdzību pat ir panākusi to, ka viņas var piedalīties 
konfliktos. Taču musulmaņu sabiedrībā, kur lomas cieši sakņojas patriarhālās tradīcijās, 
sievietes varēja kļūt par moceklēm tikai nesen. Pašnāvnieku, tostarp sieviešu, rīkotās terora 
akcijas nav jauna parādība. Pagātnē, piemēram, cariskajā Krievijā, sievietes zaudēja dzīvību, 
izraisot asiņainus atentātus, kas bija vērsti pret visaugstākajiem režīma vadoņiem. Šīs 
sievietes ir iegājušas vēsturē kā cīnītājas pret apspiedēju, pat varones. Šodien sieviešu 
pašnāvnieču parādībai ir jauns mērogs, piemēram, Čečenijā, Palestīnā un Irākā, bet tas 
pasaulē ne tuvu negūst tādu pašu apbrīnu. Kaut arī šie cilvēki-spridzekļi pauž likumīgu 
pretošanos okupācijai un pilnīgu ziedošanos kādai bieži vien bezcerīgai lietai, nedrīkst 
aizmirst, ka šīs darbības tiek vērstas pret pilnīgi nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Šādām 
operācijām tiek izvēlētas karojošas sievietes, jo sievietes kā vājas un neapbruņotas būtnes 
stereotips labi iedarbojas uz ienaidnieku. Viņas izraugās, apmāca, pat ideoloģiski apstrādā un 
viņām piedāvā to pašu, ko vīriešiem – iet nāvē. Moceklības slavināšana, sociālā atzinība, ko 
pēc pašnāvnieces nāves saņem visa ģimene, pašnāvības akta iekļaušana reliģiskā kontekstā 
pastiprina šāda risinājuma pievilcību, kurš izpaužas nevis līdztiesīgā dzīvē, bet līdztiesīgā 
nāvē. Šādā attieksmē referente saskata sieviešu pretošanās un cieņas meklējumu ekspluatāciju 
un reliģiska vēstījuma izkropļošanu politiskos nolūkos. Šī parādība, kas paplašinās, tostarp arī 
mūsu valstīs, piemēram, Irākā bojā gājusī pašnāvniece no Beļģijas, ir pelnījusi, lai tai 
pievērstu uzmanību Eiropas institūcijās.

Konflikti ir ilgstoša parādība, tajā ir pirmskonflikta posms, konflikts un pēckonflikta posms.
Diemžēl vardarbība pret sievietēm, neatkarīgi no tā, vai tā rodas privātajā, sociālajā vai 
politiskajā jomā, ir vērojama katrā no šiem posmiem, un katrā posmā tai ir īpaša forma. Lai 
gan bieži saka, ka konfliktu laikā sievietes tiek izvarotas un vīrieši nogalināti – kodolīgs un 
nedaudz vienkāršots formulējums –, vardarbība ģimenē ne tikai nevājinās pēc konfliktiem vai 
kariem, bet pat pieaug. Sievietēm bieži vien ir grūti iekļauties sabiedrības politiskajos 
mehānismos, kad tie atsāk darbību. Būdamas seksuālas vardarbības upuri, viņas ir sagrautas 
psiholoģiski, dažreiz sociāli atstumtas, bez iespējam panāk taisnīgumu. Sociālajā ziņā, tāpat 
kā politiskajā ziņā, viņas bieži vien ir izstumtas no sabiedrības un zaudē pat tos niecīgos ar 
līdztiesību saistītos ieguvumus, ko tām nodrošināja konflikts. Tāpēc šķiet, ka ir arvien 
svarīgāk, lai starptautiskā sabiedrība iesaistās šajā valsts atjaunošanas izšķirošajā stadijā, 
pieprasot, lai pie sarunu galda un visos jaunveidojamos civilajos un politiskajos mehānismos 
ar tādām pašām tiesībām kā vīriešiem būtu sievietes – parlamentā, valdībā, pārvaldē un 
starptautiskajā pārstāvībā. Daži neseni pozitīvi piemēri referentei šķiet daudzsološi šajā ziņā.
Par Libērijas vadītāju ir ievēlēta sieviete – Hélène Johnson Sirleaf; viņa ir labi pazīstama kā 
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sieviešu tiesību aizstāve, kā cīnītāja pret korupciju un kā demokrātijas atbalstītāja. Vēl viena 
sieviete ir kļuvusi par Čīles prezidenti; viņas tēvs ticis nogalināts, bet viņa pati ģenerāļa 
Pinočeta diktatūras laikā – ieslodzīta un spīdzināta, un tagad viņa no upura ir kļuvusi par 
demokratizācijas procesa dalībnieci. Ruandā, Timorā, Indonēzijā, Afganistānā un Palestīnā 
sievietes darbojas parlamentā un valdībā; lai gan viņu nav daudz, tomēr skaitlis ir vērā 
ņemams. Var cerēt, ka šī parādīšanās uz politiskās skatuves nozīmēs sieviešu tiesību patiesu 
palielināšanu šajās valstīs, tostarp aizsardzību un tiesības uz taisnīgumu tām sievietēm, kuras 
bijušas vardarbības upuri konfliktu laikā.

Pirmskonflikta un konflikta posmus bieži vien raksturo aktīva sieviešu rīcība, kad viņas 
mēģina nodrošināt mieru kopā ar pretējās nometnes sievietēm. Daudzas sieviešu 
organizācijas, kas balstās uz sieviešu apvienībām, dažreiz tiek izveidotas diskrēti un netieši, 
kā tas vēl joprojām ir Āfrikas konfliktu gadījumā, dažreiz redzamāk, kā Give Peace a Chance
1989. gada maijā un Jerusalem link 2004. gada maijā – šīs palestīniešu un Izraēlas sieviešu 
organizācijas jau 2004. gadā vēlējās cita citai sniegt roku un rast risinājumu Jeruzalemes 
statusa problēmai. Šādu organizāciju ir ļoti daudz, tomēr konkrētie rezultāti ir pieticīgi. Visos 
laikos karu un konfliktu pamatā ir bijuši ģeostratēģiski, saimnieciski un teritoriāli faktori, un 
ar labu gribu vien nepietiek, lai rastu politisku risinājumu. Tomēr šādām organizācijām ir 
vismaz divas priekšrocības. Pirmām kārtām tās paver durvis cerībai un rada sociālu tīklojumu, 
ko naids, kurš valda frontes abās pusēs, ir iznīcinājis. Turklāt tās var ietekmēt politiskās 
aprindas, kam ir tieša ietekme uz politiskajām sarunām. Cerēsim, ka saistībā ar Izraēlas un 
Palestīnas konfliktu Starptautiskajai sieviešu parlamentārajai komitejai1, ko izveido šodien, 
būs šī augsta līmeņa lobija loma.

Šie jautājumi ir izskatīti daudzos ziņojumos un rezolūcijās. Īsumā var pieminēt Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 2000. gada Rezolūciju Nr. 1325, Maj Britt Theorin ziņojumu Eiropas 
Parlamentam 2000. gadā2 un Elizabeth Rhen un Ellen Johnson Sirleaf3 ziņojumu 2002. gadā.
Tajos visos, tāpat kā pārējos dokumentos, ir ierosināti ļoti konkrēti priekšlikumi. Referentei 
būs arī jāpārliecinās par to, kādā mērā šie priekšlikumi ir īstenoti, un, ja nav, analizēt šķēršļus.
Sievietes nav ne miermīlīgākas, ne, bez šaubām, demokrātiskākas par vīriešiem, bet mūsu 
Parlamentam saskaņā ar tā pieņemtajām vērtībām ir jāpiešķir īpaša nozīme visām sieviešu 
iniciatīvām, kas atbalsta cilvēktiesības, mieru un demokrātiju pasaulē. Tā mēs neatkarīgi no 
piederības kādai partijai apliecinām savu solidaritāti un līdzdalību.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC) 
2 Eiropas Parlamenta Rezolūcija par sieviešu līdzdalību konfliktu mierīgā noregulējumā (2000/2025(INI);(A5-
0308/2000)).
3 Elizabeth Rehn un Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent 
Experts’Assessment,Progress of the Worlds’s Women, vol.1, New York, Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu 
attīstības fonds (2002).


