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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van de vrouw in gewapende conflicten en haar rol in de wederopbouw en 
het democratische proces in landen die zich in een postconflictsituatie bevinden
(2005/2215(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad van 31 oktober 2000, die bevestigt dat het 
belangrijk is dat vrouwen gelijk worden behandeld met mannen wat de inspanningen voor 
de handhaving en bevordering van vrede en veiligheid betreft, en dat ze hierbij volledig 
worden betrokken,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 30 november 2000 over de rol van vrouwen bij de 
vreedzame oplossing van conflicten1,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties van 
10 december 1948, en de verklaring en het actieprogramma die het resultaat waren van de 
Wereldconferentie over de mensenrechten van 14 tot 25 juni 1993 in Wenen,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), de Verklaring van de Verenigde 
Naties van 20 december 1993 inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen en het 
Verdrag van de Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1984 tegen foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, en Verklaring 3318 van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties van 14 december 1974 inzake de bescherming van 
vrouwen en kinderen tijdens noodsituaties en gewapende conflicten, met name paragraaf 4 
waarin wordt gevraagd om doeltreffende maatregelen tegen vervolging, foltering, geweld en 
onterende behandeling van vrouwen,

– gezien Resolutie 1265 van de VN-Veiligheidsraad van 17 september 1999 over de 
bescherming van burgers tijdens gewapende conflicten, met name paragraaf 14 waarin staat 
dat VN-personeel dat wordt ingezet voor de handhaving en versterking van de vrede een 
passende opleiding moet krijgen in mensenrechten, met inbegrip van sekse-specifieke 
bepalingen,

– gezien Resolutie 3519 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
15 december 1975 inzake de deelname van vrouwen aan de versterking van de internationale 
vrede en veiligheid, en op Verklaring 37/63 van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties van 3 december 1982 inzake de deelname van vrouwen aan de 
bevordering van de internationale vrede en samenwerking, met name paragraaf 12 over 
praktische maatregelen met het oog op een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen bij 
vredesinspanningen,

– gezien de verklaring en het actieplatform van Peking die zijn goedgekeurd op de vierde VN-
Vrouwenconferentie van 4 tot 15 september 1995, met name bijzonder zorgpunt E inzake 
vrouwen en gewapende conflicten, en op het slotdocument van de speciale bijeenkomst 

  
1 PB C 228 van 13.8.2001, blz. 186.
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Peking + 5 en Peking + 10 van de Verenigde Naties van 5 tot 9 juni 2000 over verdere 
maatregelen en initiatieven ter uitvoering van de verklaring en het actieplatform van Peking, 
met name paragraaf 13 over hindernissen voor een gelijkwaardige deelname van vrouwen 
aan maatregelen ter versterking van de vrede, en paragraaf 124 over een evenwicht tussen de 
geslachten bij vredeshandhaving en vredesonderhandelingen,

– gezien het in 1998 aangenomen Statuut van Rome tot oprichting van het Internationaal 
Strafhof, met name de artikelen 7 en 8, waarin verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen 
bevruchting, gedwongen sterilisatie en elke andere vorm van seksueel geweld worden 
aangemerkt als misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, ongeacht of zij al dan niet 
stelselmatig en in internationale of interne conflicten plaatsvinden,

– gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen van 1977, waarin 
staat dat vrouwen bescherming genieten tegen verkrachting en elke andere vorm van 
seksueel geweld,

– gezien Resolutie 1385 (2004) en Aanbeveling 1665 (2004) van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa over “Conflictpreventie en –oplossing: de rol van 
vrouwen”, beide goedgekeurd op 23 juni 2004,

– onder verwijzing naar de resolutie over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 
goedgekeurd tijdens de vijfde Europese ministerconferentie die is gehouden op 22 en 
23 januari 2003 in Skopje, met als titel “De rol van vrouwen en mannen in conflictpreventie, 
vredeshandhaving en het democratische proces na de conflicten – een genderperspectief 
(gender perspective)”,

– gezien de verklaring over “De gelijkheid van mannen en vrouwen: een essentiële kwestie in 
een veranderende samenleving”, alsook het daarmee samenhangende actieprogramma, beide 
goedgekeurd tijdens de voornoemde vijfde Europese ministerconferentie,

– gezien Besluit nr. 14/04, goedgekeurd door de Ministeriële Raad van de OVSE op 
7 december 2004 in Sofia, over het OVSE-actieplan van 2004 voor de bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen,

– gezien Besluit nr. 14/05, goedgekeurd door de Ministeriële Raad van de OVSE op 
6 december 2005 in Ljubljana, over vrouwen bij conflictpreventie, crisisbeheer en de 
wederopbouw na een conflict,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-
0000/2006),

A. overwegende dat vrouwen niet vreedzamer of oorlogszuchtiger dan mannen zijn, maar dat 
ze, als burgerbevolking, net zoals kinderen en ouderen tijdens conflicten het slachtoffer zijn 
van talrijke mishandelingen en seksuele misdragingen,

Vrouwen als slachtoffers van oorlogshandelingen

1. herhaalt het belang van de toegang tot diensten op het gebied van reproductieve gezondheid 
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tijdens conflictsituaties en in vluchtelingenkampen, omdat zonder deze diensten het 
sterftecijfer bij moeders en kinderen stijgt samen met de verspreiding van seksueel 
overdraagbare aandoeningen; beklemtoont dat huiselijk geweld, prostitutie en verkrachting 
in dergelijke omstandigheden veel voorkomen en daarom nog meer nopen tot het geven van 
voorrang aan dergelijke diensten, met inbegrip van de noodzaak voor de vrouwen om in een 
ziekenhuisomgeving te kunnen bevallen of om een ongewenste zwangerschap te kunnen 
beëindigen en toegang te kunnen hebben tot psychologische bijstand;

2. eist dat vrouwen die tijdens de conflicten het slachtoffer zijn van mishandeling en geweld, 
bij internationale rechterlijke instanties klacht kunnen indienen onder voorwaarden die met 
hun waardigheid overeenstemmen en onder de bescherming van de voornoemde instanties; 
verlangt dat zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied voor die vrouwen recht 
geschiedt en dat ondersteunende programma’s worden opgezet om hen te helpen zich op 
economisch, sociaal en psychologisch gebied opnieuw te integreren;

3. verleent voorrang aan de beëindiging van het inzetten van kindsoldaten tijdens 
conflictsituaties, vooral van kleine meisjes die er het slachtoffer worden van een echte 
seksuele slavernij; dringt erop aan dat voor deze kinderen reïntegratieprogramma’s op lange 
termijn worden ontwikkeld op psychologisch, sociaal en economisch gebied;

4. veroordeelt geweld tegen vrouwen in alle omstandigheden, maar vraagt dat een nultolerantie 
wordt ingevoerd voor seksuele uitbuiting van kinderen en jonge vrouwen tijdens gewapende 
conflicten en in vluchtelingenkampen; eist strenge administratieve en strafrechtelijke 
sancties voor hulpverleners, vertegenwoordigers van internationale organisaties, 
vredeshandhavingstroepen en diplomaten die zich daaraan bezondigen;

Vrouwen als uitdragers van de vrede

5. dringt erop aan dat vrouwenbewegingen voor de vrede tijdens de postconflictfase 
pedagogisch, politiek en juridisch worden ondersteund teneinde tot een democratische 
samenleving te komen die begaan is met de rechten van de vrouw, en verwelkomt de 
verschillende internationale initiatieven die in die richting werken, zoals dat van Australië in 
Papoea-Nieuw-Guinea en dat van Noorwegen in Sri Lanka;

6. verwelkomt de verschillende initiatieven voor de totstandbrenging van genderspecifieke 
indicatoren voor snelle waarschuwing en toezicht bij conflicten, zoals die van de UNIFEM, 
de Raad van de Europese Unie, de Fondation suisse pour la Paix, de organisatie 
International Alert en het Forum on Early Warning and Early Response;

7. is verheugd over het feit dat de Raad zich in 2005 heeft ingezet voor de toepassing van 
voornoemde Resolutie 1325 van de Verenigde Naties in het kader van het Europees 
veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) en dat in dat verband gender mainstreaming aan bod 
is gekomen, en verzoekt de Raad niet na te laten om een aantal adviseurs voor de gelijkheid 
van mannen en vrouwen op te nemen in de civiele vredeshandhavingstroepen en te zorgen 
voor een opleiding inzake gender mainstreaming;

8. is verheugd over het feit dat de nieuwe vredesmissies van de Verenigde Naties sedert 2000 
beschikken over adviseurs voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en dat in 2003 een 
dergelijke functie in het leven werd geroepen binnen het departement 
Vredeshandhavingsoperaties;
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9. beklemtoont dat de quota, hoewel ze ontoereikend zijn, momenteel het enige middel zijn 
waardoor vrouwen tijdens de wederopbouw van hun land belangrijke politieke taken op 
besluitvormingsniveau kunnen vervullen en hun politieke aanwezigheid aan de 
onderhandelingstafel kan worden verzekerd, steunt op dat vlak de aanbevelingen van 
voornoemde Resolutie 1325, die voorziet in 30 % vrouwen voor dergelijke functies, met 
inbegrip van bestuurlijke functies;

10. stelt dat ook die moedige vrouwen niet mogen worden vergeten die hebben gekozen voor 
een vorm van vreedzaam politiek verzet en dat hebben betaald of nog steeds betalen met 
opsluiting, huisarrest of kidnapping zoals Ingrid Bettancourt in Colombia, Aung San Suu 
Kyi in Myanmar en vele anderen die in de anonimiteit zijn gebleven;

11. is verheugd over de steun die de Commissie verleent aan de organisatie van vrije 
verkiezingen in landen die een conflictsituatie achter de rug hebben, en is opgetogen over de 
deelname van de vrouwen in het kader van die verkiezingen en over het feit dat vrouwen 
zijn aangesteld aan het hoofd van sommige verkiezingsmissies in risicolanden;

Vrouwen als uitdragers van de oorlog

12. veroordeelt de apologie van het martelaarschap, die tegenwoordig op jongeren en ook op 
jonge vrouwen is gericht; merkt op dat de oproep tot zelfmoordacties (kamikazeacties) 
verwarring zaait over religieuze toewijding, hopeloos verzet tegen bezetting of onrecht en 
uiteindelijk het doelwit van dit soort acties, nl. onschuldige burgerslachtoffers;

13. is verheugd over het feit dat dit fenomeen, de omvang ervan en de manipulatie ervan in de 
media tegenwoordig door islamitische autoriteiten in naam van de koran zelf aan de kaak 
worden gesteld; betreurt dat sommige jonge vrouwen die het slachtoffer zijn van sociale 
uitsluiting, in dergelijke ultieme opoffering een mogelijkheid hebben gezien om op gelijke 
basis te worden behandeld of zelfs om een verloren eer te herstellen;

14. doet een oproep om de politieke oorzaken van zelfmoordacties te bestuderen en roept de 
internationale gemeenschap met aandrang op om het internationaal recht te doen naleven en 
te werken aan de vrede, met name in Palestina en in Tsjetsjenië, waar vrouwen bij 
zelfmoordaanslagen waren betrokken;

Aanbevelingen

15. steunt alle aanbevelingen die sedert voornoemde Resolutie 1325 van de Verenigde Naties 
hebben geprobeerd om het lot van de vrouw in conflictsituaties te verbeteren en verzoekt de 
Raad en de Commissie deze aanbevelingen en met name die van de voornoemde resolutie 
van het Europees Parlement van 30 november 2000 in alle beleidsvormen op te nemen;

16. stelt vast dat ondanks de resoluties, oproepen en aanbevelingen van verschillende 
internationale en Europese instellingen vrouwen nog steeds niet ten volle kunnen bijdragen 
aan conflictpreventie, vredesoperaties en het herstel van de vrede; constateert bijgevolg dat 
het probleem niet zozeer het gebrek aan nieuwe aanbevelingen is maar wel de bepaling van 
de juiste maatregelen om ze uit te voeren, de vaststelling van de obstakels en de controle van 
de resultaten;

17. stelt voor om de aanbevelingen tot het wezenlijke te beperken, namelijk de instellingen te 
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verzoeken voor concrete acties die moeten worden gevoerd synergieën te creëren met andere 
internationale instellingen die dezelfde doelstellingen nastreven, alsook optimaal gebruik te 
maken van de nieuwe financiële instrumenten van de financiële vooruitzichten 2007-2013 
als stimulans en drijvende kracht;

18. beveelt de Commissie, de Raad en de lidstaten aan om in alle school- en 
opleidingsprogramma’s van de landen en regio’s waar conflicten zijn en waar de Europese 
Unie actief is onderwijs over vrede en eerbied voor de vrouw te integreren, teneinde een 
vredelievende ingesteldheid en bekommernis om de rechten van de vrouw in de 
maatschappij te ontwikkelen; stelt voor om moederverenigingen, begeleiders van 
jeugdkampen en leraren bij dit project te betrekken;

19. beveelt de EU-lidstaten aan het aantal programma’s voor de opvang van kinderen en 
volwassenen uit conflictregio’s in landen van de Europese Unie uit te breiden om hen weg te 
halen uit een wereld van geweld en wanhoop, die zelf aanleiding geeft tot geweld, ook ten 
aanzien van vrouwen; verzoekt de Raad de EU-lidstaten ertoe aan te sporen deze 
opvangmogelijkheid zonder onnodige belemmeringen aan te bieden; dringt erop aan dat een 
overeenkomst wordt gesloten met transitlanden – zoals Israël in het Israëlisch-Palestijns 
conflict – opdat deze landen dergelijke humanitaire programma’s niet in de weg zouden 
staan;

20. verzoekt de Commissie de vredesinitiatieven van vrouwen in het verenigingsleven te 
ondersteunen, en met name de multiculturele, grensoverschrijdende en regionale 
initiatieven; dringt erop aan dat de Raad ervoor zorgt dat die initiatieven een politieke 
weerklank vinden binnen de besluitvormingsorganen van de betrokken landen; moedigt het 
Europees Parlement en vooral de Vrouwencommissie aan om te zorgen voor gemengde 
commissievormen, bestaande uit vrouwen uit die netwerken en Europese parlementsleden 
voor de conflictzones;

21. vindt het absoluut noodzakelijk dat de Commissie in het kader van de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 het Europees instituut voor democratie en mensenrechten als 
specifiek instrument handhaaft; herinnert eraan dat hierdoor in het verleden met succes 
aanbestedingen en begrotingslijnen met betrekking tot de rechten van de vrouw zijn 
mogelijk gemaakt, zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming van de plaatselijke 
regering nodig was; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat conflictbeheer in het 
stabiliteitsinstrument een genderdimensie krijgt om het hoofd te kunnen bieden aan de 
problemen van vrouwen in het geheel van conflictsituaties;

22. verlangt dat gender mainstreaming op een duidelijke en herkenbare manier in alle financiële 
instrumenten meer en meer ingang vindt, en met name in het pretoetredingsinstrument, het 
Europees nabuurschapsbeleid en het instrument voor ontwikkelingssamenwerking en 
economische samenwerking (DCECI), alsook dat gender mainstreaming integraal deel 
uitmaakt van de voorwaardelijkheid van de associatieovereenkomsten;

23. beklemtoont dat de strategische plannen en de actieplannen per land een uitstekende drager 
zijn van die gender mainstreaming, mits hiervoor aan beide kanten een politieke wil bestaat, 
vraagt dat in alle activiteiten van het EVDB de voornoemde Resolutie 1325 van de 
Verenigde Naties wordt toegepast en dat hierover verslag wordt uitgebracht aan het 
Europees Parlement;
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24. eist dat het recht op reproductieve gezondheid wordt beschermd en wordt beschouwd als een 
prioriteit van de Commissie in haar acties voor ontwikkelingssamenwerking, met name in 
conflictregio’s, en dat deze prioriteit blijkt uit haar begrotingslijnen;

25. dringt erop aan dat een samenwerking van het Europees Parlement met de Raad van Europa, 
de OVSE, de UNIFEM en eventueel andere organisaties op touw wordt gezet voor de 
totstandbrenging van genderspecifieke indicatoren die moeten worden gecontroleerd tijdens 
conflictsituaties, indicatoren die kunnen worden geïntegreerd in de nieuwe instrumenten 
voor buitenlands beleid en voor ontwikkeling of die kunnen dienen voor snelle 
waarschuwing;

26. is van mening dat de participatie van de vrouw op alle niveaus van het maatschappelijk en 
politiek leven van een land waar net een conflictsituatie is beëindigd op gelijke voet zou 
moeten gebeuren als de participatie van de man, is zich ervan bewust dat met deze quota niet 
onmiddellijk gendergelijkheid kan worden bereikt, rekening houdend met de cultuur en de 
sociale evolutie van het desbetreffende land; verzoekt bijgevolg de Commissie de toepassing 
van de geldende quota uit voornoemde Resolutie 1325 in haar actieplannen te bevorderen, 
de evolutie inzake gendergelijkheid te volgen en hierover verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement;

27. dringt erop aan dat het Europees Parlement het probleem van de zelfmoordacties bij 
vrouwen aanpakt, een studie met betrekking tot dit thema aanvat en deze afsluit met een 
conferentie waaraan naast wetenschappers ook vrouwen uit de betrokken landen en 
islamitische religieuze autoriteiten deelnemen;

0

0  0

28. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de lidstaten, de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

Uit de verhouding van de vrouwen ten aanzien van vrede en oorlog valt de genderdimensie soms 
moeilijk af te leiden. Waarom wordt altijd eerst gedacht dat vrouwen veel vreedzamer zijn dan 
mannen, terwijl de geschiedenis ons leert dat dat niet zo is? Onder de hedendaagse mythische 
Amazonen zijn er evenveel belangrijke krijgshaftige vrouwen als pacifisten. Het feit dat er 
tegenwoordig vrouwelijke kamikazes bij zelfmoordaanslagen in Palestina of Tsjetsjenië zijn 
betrokken, is voldoende bewijs voor die stelling. En verscheidene historici doen het beeld van de 
vrouw als slachtoffer niet af als een “image d’Epinal” maar zien het wel als slechts een halve 
waarheid van de verhouding van de vrouw ten aanzien van de oorlog. Onderhavig verslag 
behandelt drie aspecten: de vrouw als slachtoffer, de vrouw als uitdrager van de vrede en de 
vrouw als uitdrager van de oorlog. Maar zoals u zal hebben begrepen, zal dit verslag niet zijn 
gebaseerd op de vrouwelijke dimensie in de strikte zin van het woord, maar op de 
genderdimensie, d.w.z. op de sociale structuur waarop de politieke wereld een invloed kan 
uitoefenen, want op het geslacht zelf heeft de politiek nauwelijks invloed. Het verslag analyseert 
de verschillende mechanismen die soms de positie van de vrouw verheffen en andere keren de 
vrouw louter als instrument beschouwen: 1) de sociale houding tegenover seksualiteit en 
voortplanting, 2) de houding tegenover het statuut en de verschillende rolpatronen van de vrouw: 
moeder, echtgenote of levenspartner, meisje of zus, 3) de wegen naar bevrijding uit de sociale 
ongelijkheid en de onaanvaardbare uitwassen ervan.

Tijdens oorlogen tussen naties of bij interne conflicten zijn de zwaksten altijd de eerste 
slachtoffers: vrouwen, kinderen en ouderen. Vrouwen en jonge meisjes, omdat hun biologische 
aard hen blootstelt aan de gevaren van voortplanting, seksueel overdraagbare aandoeningen en 
vooral aids, terwijl het in tijden van oorlog of conflicten niet altijd mogelijk is om toegang te 
hebben tot reproductieve gezondheidszorg. De cijfers spreken voor zich: in arme landen, 
conflictgebieden en vluchtelingenkampen leiden seksuele contacten, bevallingen en pogingen 
om een ongewenste zwangerschap of een zwangerschap ten gevolge van verkrachting te 
beëindigen vaak tot de dood. En de kinderen zelf, bij wie een hoog sterftecijfer wordt vastgesteld 
door een gebrek aan verzorging, ondervoeding, epidemieën of aids, betalen een zeer hoge tol 
voor de conflicten. Bij deze dramatische gevolgen van de biologische aard van de vrouw komt
nog eens de overdeterminatie van een echte wreedheid die tegenover hen bestaat en die haar 
oorsprong vindt in de sociale manier waarop met die geslachtelijkheid wordt omgegaan. Van 
groepsverkrachting als oorlogsmiddel om de vijand te vernederen, vagina’s die door 
bajonetsteken worden verminkt, foetussen die uit de moederschoot worden weggehaald en 
vrouwen die voor de ogen van hun man en kinderen worden verkracht, wordt geen melding 
gemaakt als op zichzelf staande feiten maar als oorlogswapens. Ze zijn niet uitsluitend 
voorbehouden aan vrouwen, aangezien in de Abu Graib-gevangenis jammerlijk een aantal 
zedenmisdrijven aan het daglicht zijn gekomen die werden gepleegd door een vrouw op een 
aantal gevangenen om hun psychologische weerstand te breken. Voor de vrouw die het 
slachtoffer wordt van dergelijke seksuele misdragingen, kan de schande die op haar familie en 
vrienden terugvalt, deze laatsten ertoe brengen haar te vermoorden: eermoord wist een fout uit 
die zich volledig verankert in een sociaal weefsel. En het is precies deze sociale samenhang van 
seksualiteit met eer en waardigheid die misdaden in de hand werkt, of het nu gaat om een 
oorlogsmisdaad of om eermoord.

De rol van moeder, meisje, echtgenote of zus, die onlosmakelijk verbonden is met vrouwen, is de 
drijvende kracht achter een identificatie die hen ongelofelijk veel moed heeft gegeven. Moed die 
soms wel een tweevoudige betekenis heeft, aangezien algemeen bekend is dat in 
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wanhoopssituaties, zoals bij vele conflicten het geval is, prostitutie soms jammer genoeg het 
enige middel is om het voortbestaan van hun familie te verzekeren wanneer de mannen 
gestorven of verdwenen zijn. Maar ook en vooral moed om gerechtigheid te eisen. Ontelbare 
vrouwen hebben zonder wapens dictaturen getrotseerd, eenvoudigweg door te betogen, teneinde 
het gezicht van hun verdwenen familieleden niet te doen vergeten en gerechtigheid te eisen. De 
meest bekenden zijn de Dwaze Moeders op de Plaza de Mayo in Argentinië, maar de Vrouwen 
in het Zwart en de Vrouwen in het Wit – waaraan het Europees Parlement de Sacharov-prijs 
2005 heeft toegekend – behoren ook tot die onverzettelijke groepen. Zonder enige vorm van 
beslissingsrecht in de politiek hebben ze zich verenigd en gebruikgemaakt van de invloed van de 
media om te beletten dat de misdaden worden vergeten en om wraak te eisen. In andere gevallen 
zijn de vrouwen in opstand gekomen in naam van diegenen die verdwenen zijn en hebben ze 
naar de wapens gegrepen. Wat bij een dergelijke weerstand, naast de immense liefde, overheerst, 
is de vereenzelviging met de traditionele rolpatronen van de vrouw, namelijk tegelijkertijd 
Antigone en “Peace Mom”. Die kan, zoals we reeds hebben gezien, gaan tot de aanvaarding van 
seksuele uitbuiting om de familie te kunnen voeden. De economische ellende van weduwen of 
alleenstaande vrouwen die voor hun gezin moeten instaan omdat hun mannen verdwenen of aan 
het strijden zijn, is immens groot.

Door de structuur van onze maatschappij met verschillende sociale klassen worden vrouwen in 
hun traditionele rolpatronen of in ondergeschikte posities geduwd. Oorlog en conflictsituaties 
zijn paradoxaal genoeg ook een middel om hun gelijkheid te bevestigen. Tijdens de twee 
wereldoorlogen die Europa in diepe rouw dompelden, zijn in alle lagen van de maatschappij de 
vrouwen opgestaan om de plaats van de mannen in te nemen: zowel op de boerderij als in de 
fabrieken, alsook in beroepen die vaak als onverenigbaar werden geacht met de positie van de 
vrouw. Helaas zijn ze na het einde van de conflicten snel naar de haard teruggekeerd. Dat het 
statuut van de vrouw na die oorlogen is verzwakt, is een feit dat door historici wordt erkend. In 
onze westerse samenleving, die sterk begaan is met gendergelijkheid, hebben verschillende 
legers de deur opengezet voor vrouwen, en de strijd om gelijke rechten voor de vrouw is zelfs zo 
ver gegaan dat ze mogen deelnemen aan de conflicten. Maar in de islamitische samenleving, 
waar de rolpatronen stevig verankerd zijn aan een patriarchale traditie, is het opnemen van het 
martelaarschap door de vrouw erg recent. Het fenomeen van de kamikazes is, ook bij de 
vrouwen, niet nieuw. In het verleden, vooral in het tsaristische Rusland, bestonden reeds 
voorbeelden van vrouwen die hun leven lieten in bloederige aanslagen die waren gericht tegen 
de hoogste gezagdragers van het regime. De geschiedenis heeft van hen verzetsstrijdsters tegen 
de onderdrukking gemaakt, of zelfs heldinnen. Tegenwoordig heeft het fenomeen van 
vrouwelijke kamikazes een nieuwe vlucht genomen in bijvoorbeeld Tsjetsjenië, Palestina en 
Irak, maar het wekt hoegenaamd niet dezelfde bewondering in de wereld. Want hoewel deze 
levende bommen getuigen van een gewettigd verzet tegen bezetting en van een volledige 
zelfopoffering als gevolg van een vaak uitzichtloze situatie, kan men niet voorbijgaan aan het feit 
dat ze zijn gericht tegen volkomen onschuldige burgerslachtoffers. Voor dit soort operaties 
worden vrouwelijke militanten gekozen omdat het stereotype van de zwakke en weerloze vrouw 
zelfs bij de vijand goed werkt. Ze worden uitgekozen, begeleid en zelfs geïndoctrineerd. Wat hen 
wordt aangeboden is gelijkheid met de mannen via de dood. De apologie van het martelaarschap, 
de sociale erkenning die op de familie terugvalt na de dood van een vrouwelijke kamikaze, en de 
toekenning van de daad aan een religieuze context verhogen de aantrekkelijkheid van dit soort 
van oplossing, die er niet in bestaat op gelijke voet te leven maar op gelijke voet te sterven. Uw 
rapporteur ziet dit als een misbruik van het verzet en de zoektocht naar waardigheid van vrouwen 
en als het perveteren van een religieuze boodschap voor politieke doeleinden. Dit fenomeen dat 
zich, ook in onze landen, uitbreidt – denken we maar aan de Belgische vrouw die zichzelf in Irak 
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opblies – maakt het noodzakelijk dat wij er ons op toeleggen binnen Europa.

Conflicten zijn een continuüm die bestaan uit een preconflictfase, een conflictfase en een 
postconflictfase. Spijtig genoeg zijn vrouwen in elke fase het slachtoffer van geweld in 
specifieke vormen naar gelang de fase, ongeacht of dat geweld behoort tot het privé-, sociaal of 
politiek gebied. Vaak wordt gezegd dat tijdens conflicten vrouwen worden verkracht en mannen 
worden gedood – een lapidaire en enigszins beperkende formulering – maar het huiselijk geweld 
neemt na conflicten of oorlogen verre van af en lijkt zelfs nog toe te nemen. Voor vrouwen is het 
moeilijk om zich te integreren in de politieke wereld van een maatschappij die stilaan weer op 
gang komt. Als slachtoffers van seksueel geweld hebben ze vaak veel psychologische problemen 
en worden ze soms op sociaal vlak uitgesloten, zonder dat ze gerechtigheid kunnen eisen. Zowel 
op sociaal als op politiek gebied worden ze vaak buitenspel gezet en verliezen ze de weinige 
verworvenheden op het vlak van gelijkheid die het conflict hun had verzekerd. Net daarom lijkt 
het steeds belangrijker dat de internationale gemeenschap deze beslissende fase van 
wederopbouw van een land begeleidt en daarbij eist dat vrouwen op gelijke voet worden 
behandeld als mannen, zowel aan de onderhandelingstafel als in de burgerlijke en politieke 
structuren die tot stand komen: op parlementair, gouvernementeel en administratief vlak, alsook 
voor internationale vertegenwoordiging. Recente positieve voorbeelden sterken uw rapporteur in 
zijn standpunt. Onlangs kwam een vrouw aan de macht in Liberia, namelijk mevrouw Hélène 
Johnson Sirleaf; zij is erg gekend voor haar pleidooi voor de rechten van de vrouw, haar strijd 
tegen corruptie en haar standpunten ten gunste van de democratie. Het is ook een vrouw die werd 
benoemd tot president van Chili; haar vader werd vermoord en zij zelf werd gevangengenomen 
en gefolterd tijdens de dictatuur van generaal Pinochet, en nu is ze van slachtoffer uitgegroeid tot 
een leidende figuur in een democratisch overgangsproces. In Rwanda, Timor, Indonesië, 
Afghanistan en Palestina verrijken de vrouwen het parlement en de regeringsfracties, niet altijd 
voldoende, maar wel op een veelbetekenende manier. We mogen hopen dat deze verschijning op 
het politieke toneel een echte ommekeer zal teweegbrengen in de rechten van de vrouwen in 
deze landen, met inbegrip van bescherming en recht op gerechtigheid voor diegenen die het 
slachtoffer zijn geworden van misbruiken tijdens die conflicten.

De preconflictfase en de conflictfase worden vaak gekenmerkt door een actieve bijdrage van de 
vrouwen aan de zoektocht naar vrede met andere vrouwen van de tegenpartij. Talrijke 
vrouwenorganisaties, gebaseerd op het vrouwelijk verenigingsleven, komen tot stand, soms op 
een discrete en impliciete manier zoals vooralsnog het geval is bij conflictsituaties in Afrika, 
soms op een meer zichtbare manier zoals Give Peace a Chance in mei 1989 en Jerusalem link in 
mei 2004. Dit laatste geval betreft een vrouwenorganisatie van Palestijnse en Israëlische 
vrouwen die sedert 2004 elkaar de hand willen reiken en een oplossing willen vinden voor het 
statuut van Jerusalem. Deze organisaties zijn talrijk maar de concrete resultaten die ze bereiken 
zijn matig. Altijd al hebben oorlogen en conflicten hun oorsprong gehad in geostrategische, 
economische en territoriale factoren, en een goede wil is niet voldoende om te komen tot een 
politieke oplossing. Maar deze organisaties hebben ten minste twee voordelen. Eerst en vooral 
zorgen ze ervoor dat er weer een gevoel van hoop mogelijk wordt en een sociaal weefsel kan 
groeien dat door de voortdurende haatgevoelens van weerskanten was vernield. Bovendien 
hebben ze een invloed op politieke kringen, die op hun beurt een directe invloed hebben op 
politieke onderhandelingen die kunnen leiden tot vrede. Laten we hopen dat in het kader van het 
Israëlisch-Palestijnse conflict de parlementaire internationale commissie van vrouwen1 die 
momenteel wordt opgericht dit soort van lobbywerk op hoog niveau zal verrichten.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC).
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Talrijke verslagen en resoluties hebben gewag gemaakt van al deze kwesties. Denken we maar 
aan Resolutie 1325 van de Verenigde Naties in 2000, het verslag van Maj Britt Theorin aan het 
Europees Parlement in 20001 en het verslag van Elizabeth Rhen en van Ellen Johnson Sirleaf2 in 
2002, om er maar enkele te noemen. Net als vele anderen hebben zij heel precieze voorstellen 
gedaan. Uw rapporteur zal ook moeten nagaan in welke mate deze voorstellen zijn uitgevoerd 
en, indien ze niet zijn uitgevoerd, welke belemmeringen daaraan ten grondslag lagen. Vrouwen 
zijn niet vreedzamer of democratischer ingesteld dan mannen, maar het is de taak van ons 
Parlement om op basis van zijn waarden alle vrouweninitiatieven te bevorderen die de rechten 
van de mens, de vrede en de democratie in de wereld ondersteunen. Dat is onze manier van 
solidariteit en engagement over alle partijgrenzen heen.

  
1 Resolutie van het Europees Parlement over de rol van vrouwen bij de vreedzame oplossing van conflicten 
(2000/2025(INI;(A5-0308/2000).
2 Elizabeth Rehn en Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment, Progress 
of the Worlds’s Women, vol.1, New York, Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (2002).


