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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych i ich roli w odbudowie i procesie 
demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu
(2005/2215(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucję 1325 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, z dnia 31 października 2000 r., stwierdzającą, że kobiety powinny być 
traktowane na równi z mężczyznami w czynieniu wysiłków w celu utrzymania i 
wspierania pokoju i bezpieczeństwa oraz, że powinny one w pełni współdziałać w tym 
zakresie,

– uwzględniając rezolucję z 30 listopada 2000 r. w sprawie udziału kobiet w pokojowym 
rozwiązywaniu konfliktów1,

– uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, z dnia 10 grudnia 1948 r., a także Deklarację Wiedeńską i Program 
Działań uchwalone na Światowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w dniach 
14-25 czerwca 1993 r.,

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, z dnia 18 grudnia 1979 r., deklarację Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o eliminacji przemocy wobec kobiet, z dnia 20 grudnia 1993 r., oraz 
konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, z dnia 20 listopada 
1989 r.,

– uwzględniając konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, z dnia 10 
grudnia 1984 r., deklarację 3318 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o 
ochronie kobiet i dzieci na wypadek zagrożenia i w czasie konfliktu zbrojnego, z dnia 14 
grudnia 1974 r., a w szczególności jej ustęp 4, na mocy którego należy przyjąć skuteczne 
środki zakazujące prześladowania, torturowania, stosowania przemocy i poniżającego 
traktowania wobec kobiet,

– uwzględniając rezolucję 1265 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie ochrony ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych, z dnia 17 września 
1999 r., a w szczególności jej ustęp 14, na mocy którego personel Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, zaangażowany w działania mające na celu przywrócenie, utrzymanie i 
umocnienie pokoju przechodzi stosowne szkolenie, zwłaszcza w zakresie praw człowieka, 
wraz z przepisami dotyczącymi szczególnych kwestii dotyczących płci,

– uwzględniając rezolucję 3519 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie udziału kobiet w umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, z dnia 15 grudnia 1975 r., Deklarację 3763 w/w Zgromadzenia 
Ogólnego w sprawie udziału kobiet w działaniach na rzecz pokoju i współpracy 
międzynarodowej, z dnia 3 grudnia 1982 r., a w szczególności ustęp 12, dotyczący 

  
1 Dz.U. C 228 z 13.08.2001, str. 186.
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konkretnych środków, jakie należy przyjąć w celu zwiększenia udziału kobiet w 
działaniach na rzecz pokoju,

– uwzględniając Deklarację Pekińską i Platformę Działania, ustanowioną podczas Czwartej 
Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w dniach 4-15 września 
1995 r., a w szczególności sekcję E dotyczącą kobiet i konfliktów zbrojnych, dziedziny 
krytycznej oraz dokument przyjęty na sesji specjalnej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych Pekin + 5 i Pekin + 10 w sprawie dalszych działań i inicjatyw mających 
na celu wdrożenie Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania, która odbyła się w dniach 
5-9 czerwca 2000 r., a w szczególności ust. 13 dotyczący przeszkód w zakresie
jednakowego udziału kobiet w działaniach na rzecz przywrócenia pokoju, a także ust. 124 
dotyczący jednakowego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w misjach na rzecz utrzymania 
pokoju i negocjacjach pokojowych,

– uwzględniając Statut Rzymski ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny, przyjęty 
w 1998 r., a w szczególności art. 7 i 8, które kwalifikują gwałt, niewolę seksualną, 
przymusową ciążę, przymusową sterylizację i wszelkie inne formy przemocy seksualnej 
jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, utożsamiając je również z formą 
tortur i ciężką zbrodnią wojenna niezależnie od tego, czy czynów tych dokonuje się w 
sposób systematyczny, czy też nie, podczas konfliktów międzynarodowych czy 
konfliktów wewnętrznych,

– uwzględniając konwencje genewskie z 1949 r. i ich protokoły dodatkowe z 1977 r., na 
mocy których kobiety są chronione przed gwałtem i wszelkimi innymi formami przemocy 
seksualnej,

– uwzględniając rezolucję 1385 (2004) i zalecenie 1665 (2004) Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy w sprawie „Zapobiegania i regulacji konfliktów: rola 
kobiet”, przyjęte dnia 23 czerwca 2004 r.,

– uwzględniając rezolucję przyjętą podczas 5. Europejskiej Konferencji Ministerialnej w 
sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn, która odbyła się w dniach 22-23 stycznia 2003 r. w 
Skopje, zatytułowaną „Rola kobiet i mężczyzn w zapobieganiu konfliktom, budowie 
pokoju oraz procesach demokratycznych po zakończeniu konfliktu – perspektywa płci 
(gender perspective)”,

– uwzględniając deklarację „Równość płci: podstawowa kwestia w zmieniających się 
społeczeństwach” i związany z nią program działania, przyjęte podczas wyżej 
wymienionej 5. Europejskiej Konferencji Ministerialnej,

– uwzględniając decyzję nr 14/04 przyjętą przez Radę Ministerialną OBWE z dnia 
7 grudnia 2004 r. w Sofii w sprawie programu działania OBWE w 2004 r. dotyczącego 
wspierania równości płci,

– uwzględniając decyzję nr 14/05 przyjętą przez Radę Ministerialną OBWE z dnia 
6 grudnia 2005 r. w Lubljanie w sprawie udziału kobiet w zapobieganiu konfliktom, 
zarządzaniu kryzysami i odbudowie po konflikcie,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że kobiety nie są ani bardziej pokojowo, ani bardziej wojowniczo 
nastawione niż mężczyźni, ale jako ludność cywilna są tak samo jak dzieci i starcy 
ofiarami wielu aktów przemocy, w tym na tle seksualnym, w okresie konfliktu,

Kobiety jako ofiary wojny

1. przypomina znaczenie dostępu do usług opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa w 
sytuacjach konfliktu i w obozach dla uchodźców – usług, bez których wskaźniki 
śmiertelności wśród matek i dzieci podnoszą się wraz z szerzeniem się chorób 
przenoszonych drogą płciową; podkreśla, że przemoc małżeńska, prostytucja i gwałty –
powszechne w takich okolicznościach – zwiększają priorytet, jaki należy nadać tym
usługom, łącznie z koniecznością umożliwienia kobietom rodzenia w warunkach 
szpitalnych lub przerwania niechcianej ciąży i dostępu do pomocy psychologa;

2. domaga się, aby kobiety będące ofiarami napaści i przemocy podczas konfliktów mogły 
wnieść skargę do sądów międzynarodowych w warunkach zapewniających poszanowanie 
ich godności i ochronę ze strony sądu; domaga się dla nich zadośćuczynienia, zarówno na 
gruncie cywilnym jak i karnym, oraz wprowadzenia programów wsparcia, aby pomóc im 
w reintegracji ekonomicznej, społecznej i psychologicznej, 

3. uważa za niezwykle ważne zaprzestanie wykorzystywania dzieci-żołnierzy w konfliktach, 
w tym dziewczynek, które doświadczają tam prawdziwej niewoli seksualnej; nalega, aby 
wprowadzono dla dzieci długookresowe programy reintegracji psychologicznej, 
społecznej i ekonomicznej,

4. potępia przemoc wobec kobiet w każdych okolicznościach, ale żąda zerowej tolerancji 
wobec seksualnego wykorzystywania dzieci i młodych kobiet podczas konfliktów 
zbrojnych i w obozach dla uchodźców; domaga się stosowania surowych sankcji, zarówno 
administracyjnych jak i karnych, wobec personelu humanitarnego, przedstawicieli 
instytucji międzynarodowych, sił pokojowych oraz dyplomatów, którzy się tego 
dopuszczają,

Kobiety jako nośniki pokoju

5. nalega, aby kobiece ruchy na rzecz pokoju były wspierane po zakończeniu konfliktu
środkami pedagogicznymi, politycznymi i prawnymi, aby doprowadzić do powstania 
społeczeństwa demokratycznego dbającego o prawa kobiet, oraz z zadowoleniem 
przyjmuje różne inicjatywy międzynarodowe, które obejmują działania w tym kierunku, 
takie jak inicjatywa Australii w Papui-Nowej Gwinei lub inicjatywa Norwegii na Sri 
Lance;

6. z zadowoleniem przyjmuje różne inicjatywy dotyczące stworzenia wskaźników 
szybkiego ostrzegania i nadzoru nad konfliktami uwzględniające szczególne właściwości 
płci, takie jak inicjatywy UNIFEM, Rady Europy, Szwajcarskiej fundacji na rzecz 
pokoju, International Alert i Forum on Early Warning and Early Response;
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7. z zadowoleniem przyjmuje, że Rada zajęła się w 2005 r. wykonaniem wyżej 
wymienionej rezolucji 1325 Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach europejskiej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (ESDP), odnosząc się również do włączania 
problematyki płci do głównego nurtu polityki, i zwraca się do Rady, aby nie zaniechała 
włączenia doradców ds. równości płci do sił cywilnych zajmujących się utrzymywaniem 
pokoju, którymi kieruje Unia Europejska, oraz zapewniła kształcenie w zakresie 
włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki;

8. wyraża zadowolenie z faktu, że nowe misje pokojowe utworzone przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych od 2000 r., obejmują doradców ds. równości płci oraz że, w 
2003 r., takie stanowisko zostało utworzone w ramach Departamentu Operacji 
Pokojowych;

9. podkreśla, że pomimo iż parytety nie są rozwiązaniem zadowalającym, są one obecnie 
jedynym środkiem umożliwiającym kobietom, odgrywanie ważnej politycznej roli 
decyzyjnej podczas odbudowy państwa i zapewniającym ich obecność polityczną przy 
stole negocjacyjnym, wspiera w tym kontekście wyżej wymienioną rezolucję 1325, 
przewidującą 30% udział kobiet na tego typu stanowiskach, wraz ze stanowiskami w 
administracji;

10. żąda, aby nie zapominano o odważnych kobietach, które opowiedziały się za 
pokojowymi formami oporu politycznego i które zostały za to ukarane więzieniem, 
internowaniem lub porwaniem, takich jak Ingrid Bettancourt w Kolumbii, Aung San Suu 
Kyi w Birmie i innych, które pozostają anonimowe;

11. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakiego Komisja udziela przeprowadzaniu wolnych 
wyborów w krajach po zakończeniu konfliktu oraz gratuluje udziału kobiet w ramach 
wyborów, a także faktu, że kobiety zostały wyznaczone, aby stać na czele niektórych 
misji wyborczych w państwach obciążonych ryzykiem;

Kobiety jako nośniki wojny

12. potępia pochwałę męczeństwa, która godzi obecnie w młodych ludzi, w tym młode 
kobiety; wyraża przekonanie, że wzywanie do ataku samobójczego (kamikadze) 
prowadzi do zacierania granic pomiędzy żarliwością religijną, rozpaczliwym oporem 
wobec okupacji lub niesprawiedliwości a osiąganiem celów tego typu działań, którymi są 
niewinne ofiary cywilne;

13. wyraża zadowolenie z faktu, że zjawisko to, jego rozpowszechnianie i manipulowanie 
nim przez media jest obecnie ujawniane przez władze islamskie, w imię samego Koranu; 
ubolewa nad faktem, że niektóre młode kobiety, będące ofiarami wyłączenia 
społecznego, odnajdują w tym ostatecznym poświęceniu środek, dzięki któremu będą 
mogły być traktowane na równi, czyli środek odzyskania utraconego honoru;

14. wzywa do rozważenia politycznych przyczyn ataków samobójczych i wzywa usilnie 
społeczność międzynarodową do działań na rzecz przestrzegania prawa 
międzynarodowego oraz do dążenia do przywrócenia pokoju, w szczególności w 
Palestynie i Czeczenii, gdzie kobiety zostały zwerbowane do ataków samobójczych;
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Zalecenia

15. wspiera wszystkie zalecenia, które począwszy od wyżej wymienionej rezolucji 1325 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, zmierzały do poprawy losu kobiet podczas 
konfliktów i wzywa Radę i Komisję do włączenia swoich zaleceń, a w szczególności 
tych zawartych w wyżej wymienionej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 30 listopada 
2000 r., do wszystkich swoich polityk;

16. stwierdza, że pomimo rezolucji, apeli i zaleceń różnych instytucji międzynarodowych i 
europejskich, kobiety wciąż nie mają pełnego udziału w zapobieganiu konfliktom, w 
operacjach pokojowych i przywracaniu pokoju; zauważa zatem, że obecnie problem w 
mniejszym stopniu polega na formułowaniu nowych zaleceń, jest nim natomiast 
określanie kierunków ich wdrażania, ocena przeszkód stojących na drodze do ich 
wdrażania, oraz kontrolowanie rezultatów;

17. proponuje ograniczyć zalecenia do istoty rzeczy, czyli do żądania od instytucji dążenia do 
osiągnięcia synergii konkretnych działań, jakie należy podjąć, z działaniami innych 
instytucji międzynarodowych dążących do osiągnięcia tych samych celów i 
wykorzystywania w jak największym stopniu, jako bodźców i dźwigni, nowych 
instrumentów finansowych zawartych z perspektywach finansowych na lata 2007-2013;

18. zaleca Komisji, Radzie i państwom członkowskim wprowadzenie wychowania do pokoju 
i poszanowania kobiet we wszystkich programach szkolnych oraz kształcenia na temat 
państw i regionów pogrążonych w konfliktach, w które Unia Europejska jest 
zaangażowana, w celu rozwijania postawy wspierającej pokój i dbałość o prawa kobiet w 
społeczeństwie; zaleca włączenie do tego projektu stowarzyszeń matek, wychowawców 
w obozach młodzieżowych i nauczycieli;

19. zaleca państwom członkowskim rozszerzenie programów przyjmowania do państw Unii 
Europejskiej dzieci i młodzieży pochodzących z regionów pogrążonych w konfliktach, 
aby wydostać ich ze świata, w którym panuje przemoc i beznadzieja i który sam w sobie 
rodzi przemoc, także wobec kobiet; zwraca się do Rady o wezwanie państw 
członkowskich do ułatwienia tego przyjmowania, bez stwarzania zbędnych przeszkód; 
nalega, aby uzgodniono z państwami tranzytowymi – takimi jak Izrael w konflikcie 
izraelsko-palestyńskim – aby nie hamowały one tych programów humanitarnych;

20. zwraca się do Komisji o wsparcie inicjatyw pokojowych uruchamianych przez kobiety w 
ramach stowarzyszeń, a w szczególności inicjatyw wielokulturowych, transgranicznych i 
regionalnych; nalega, aby Rada zapewniała ich przekazywanie na szczeblu politycznym 
organom decyzyjnym danych państw; zachęca Parlament Europejski, a w szczególności 
Komisję Kobiet i Równouprawnienia, do stworzenia dla stref pogrążonych w konfliktach 
mieszanych form komisji, obejmujących kobiety działające w tych sieciach oraz posłów 
europejskich;

21. uważa za bezwzględnie konieczne, aby Komisja utrzymała Europejski instytut na rzecz 
demokracji i praw człowieka, w perspektywach finansowych na lata 2007-2013, jako 
instrument szczególny; przypomina, że w przeszłości umożliwił on wprowadzenie 
wezwań do składania ofert i stworzenie specjalnych linii budżetowych przeznaczonych
na prawa kobiet, bez uzyskiwania zgody miejscowych rządów; zwraca się do Komisji, 
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aby upewniła się, że w instrumencie stabilności zarządzanie konfliktami zawiera wymiar 
dotyczący płci, umożliwiający stawienie czoła problemom kobiet na wszystkich etapach 
konfliktu; 

22. żąda, aby włączanie problematyki płci do głównego nurtu polityki było propagowane w 
sposób widoczny i sprawdzalny we wszystkich instrumentach finansowych, a zwłaszcza 
w instrumencie przedakcesyjnym, w europejskiej polityce sąsiedztwa oraz w 
instrumencie współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej (IFWRWG) i aby 
stanowiło ono integralną część warunków porozumień o stowarzyszeniu; 

23. podkreśla, że programy strategiczne i programy działania państw będą stanowić 
doskonały nośnik włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki, o ile będzie 
istniała obustronna wola polityczna, żąda, aby wszystkie działania z zakresu ESDP 
wdrażały wyżej wymienioną rezolucję 1325 Organizacji Narodów Zjednoczonych i aby 
przedstawiono sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu w tym zakresie;

24. żąda aby prawo do zdrowia reprodukcyjnego było chronione i uznawane za priorytet 
Komisji w jej działaniach dotyczących współpracy, w szczególności w odniesieniu do
regionów pogrążonych w konflikcie i aby ten priorytet znalazł odzwierciedlenie w liniach 
budżetowych;

25. zaleca ustanowienie współpracy Parlamentu Europejskiego z Radą Europy, OBWE, 
UNIFEM i ewentualnie innymi instytucjami, aby wprowadzić wskaźniki informujące o 
udziale kobiet i mężczyzn, możliwe do kontrolowania podczas konfliktów, wskaźniki, 
które mogą być włączone do nowych instrumentów z zakresu polityki zagranicznej i 
rozwoju i które mogą służyć jako narzędzie szybkiego ostrzegania;

26. uważa, że udział kobiet w życiu politycznym i społecznym na wszystkich jego 
poziomach w krajach wychodzących z konfliktu powinien być taki sam jak udział 
mężczyzn, jest świadomy tego, że te parytety nie mogą od razu doprowadzić do 
osiągnięcia równości, biorąc pod uwagę kulturę i zmiany społeczne w państwach, o 
których mowa; zwraca się zatem do Komisji o wspieranie wprowadzenia w swoich 
programach działania parytetów zgodnych z wyżej wymienioną rezolucją 1325, 
nadzorowania ich rozwoju w kierunku osiągnięcia równości i przedstawiania wyników 
Parlamentowi Europejskiemu;

27. zaleca, aby Parlament Europejski zajął się atakami samobójczymi dokonywanymi przez 
kobiety, zainicjował badania na ten temat i zamknął je konferencją, na którą zostaną 
zaproszeni naukowcy, ale także kobiety z danych państw oraz islamskie władze religijne;

0

0 0

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również państwom członkowskim, państwom przystępującym oraz 
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kandydującym do członkostwa.
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UZASADNIENIE

Czasami bardzo trudno jest wyłonić, w ramach stosunku kobiet do pokoju i wojny, wymiar 
dotyczący płci. Dlaczego zakładać a priori, że kobiety są bardziej pokojowo nastawione niż 
mężczyźni, skoro historia dowodzi, że to nieprawda? Od mitycznych amazonek po nasze 
czasy było tak samo wiele kobiet walczących jak i kobiet pacyfistek. Dzisiejsza obecność 
kobiet kamikadze w atakach samobójczych w Palestynie lub Czeczenii wystarczająco tego 
dowodzi. Wielu historyków umieszcza kobietę – ofiarę, nie w zbiorze tradycyjnych obrazów 
w Épinal, ale w ramach licznych faktów historycznych dotyczących stosunku kobiety do 
wojny. Niniejsze sprawozdanie dotyczy trzech płaszczyzn: kobiet – ofiar, kobiet nośników 
pokoju oraz kobiet nośników wojny. Ale zrozumiemy, że nie opiera się ono na wymiarze 
ściśle kobiecym, ale na wymiarze społecznej i kulturowej tożsamości płci (z ang. gender), 
czyli społecznej strukturze, na którą może mieć wpływ świat polityczny, podczas gdy nie ma 
on prawie wpływu na płeć. Niniejsze sprawozdanie poddaje analizie różne mechanizmy, które 
czasami pochwalają, a czasami instrumentalizują pozycję kobiety: 1) stosunek społeczeństwa 
do seksualności i prokreacji 2) stosunek do statusu i różnych ról kobiecych: matki, małżonki 
lub towarzyszki, córki lub siostry 3) sposoby wyjścia z sytuacji nierówności społecznej, wraz 
z ich zniekształceniami, których nie możemy akceptować.

Podczas wojen między narodami i konfliktów wewnętrznych pierwszymi ofiarami są zawsze 
najsłabsi, czyli kobiety, dzieci i starcy. Ofiarami są kobiety i młode dziewczyny, ponieważ ich 
biologiczna natura naraża je na niebezpieczeństwa związane z prokreacją, na choroby 
przenoszone drogą płciową, a w szczególności na AIDS, podczas gdy wojna lub konflikty nie 
zawsze umożliwiają dostęp do usług zdrowotnych związanych z rozrodczością. Statystyki są 
czytelne: w państwach ubogich i pogrążonych w konflikcie, w obozach dla uchodźców, 
stosunki seksualne, porody, usiłowanie przerywania ciąży niechcianej lub pochodzącej z 
gwałtu za często prowadzą do śmierci. Również same dzieci, z wysokim wskaźnikiem 
śmiertelności, z uwagi na brak opieki, niedożywienie, epidemie, AIDS płacą bardzo wysoką 
cenę za te konflikty. Do tych dramatycznych konsekwencji kondycji biologicznej kobiet 
należy dodać wręcz barbarzyńskie ich traktowanie, którego źródłem jest społeczna 
instrumentalizacja ich seksualności. Zbiorowe porwania jako instrument wojny mający na 
celu upokorzenie wroga, przebijanie pochew ciosem bagnetów, wyrywanie płodów z brzucha 
matki, gwałcenie żon na oczach ich mężów i dzieci przytacza się nie jako odosobnione fakty, 
ale jako broń wojenną. Ich ofiarami nie są wyłącznie kobiety, gdyż w więzieniu Abu Ghraib 
to kobieta dopuszczała się nadużyć seksualnych wobec więźniów, aby złamać ich opór 
psychologiczny. Gdy kobieta jest ofiarą tych nadużyć, hańba, jaka spada w związku z tym na 
rodzinę i otoczenie może być przyczyną zamordowania ofiary przez członków rodziny: 
przestępstwo honorowe zmywa winę, która jest wpisana w całości w konstrukcję 
społeczeństwa. I to właśnie taki stosunek społeczeństwa do seksualności i honoru prowadzi 
do akceptacji zbrodni, niezależnie od tego, czy jest to zbrodnia wojenna czy honorowa.

Nieodłączna rola kobiet jako matek, córek, żon i sióstr kreuje ich tożsamość, to dzięki niej 
mają one odwagę. Odwaga ta jest czasami bronią obosieczną, ponieważ jak wiadomo, w 
sytuacjach zagrożenia, jakie występują we wszystkich konfliktach, prostytucja pozostaje 
środkiem, czasami niestety jedynym, zapewnienia utrzymania ich rodzinom, w przypadku, 
gdy mężczyźni zmarli lub zaginęli. Jest to także i przede wszystkim odwaga, aby domagać się 
sprawiedliwości. Wielka rzesza kobiet stawiała czoła reżimom dyktatorskim bez broni, 
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jedynie maszerując, aby zachować w pamięci obraz ich bliskich, którzy zaginęli i aby 
domagać się sprawiedliwości. Najsłynniejsze z nich to Szalone z Placu Majowego w 
Argentynie, ale także Kobiety w Czerni i Kobiety w Bieli – które zostały nagrodzone w 2005 
r. przez Parlament Europejski nagrodą im. Sacharowa – należą do tych, które nie dają się 
uciszyć. Nie posiadając władzy decyzyjnej w sferach politycznych, wykorzystały one formę 
stowarzyszenia i wpływ medialny, aby nie dopuścić do zapomnienia zbrodni i domagać się 
zadośćuczynienia. W innych przypadkach, kobiety zajęły miejsce zaginionych i wzięły do rąk 
broń. To co w tych przejawach oporu dominuje, bardziej niż ogromna miłość, to utożsamianie 
z tradycyjnymi rolami kobiety, bycie zarazem Antygoną i Matką Courage. Może to, jak 
wskazano, doprowadzić nawet do zgody kobiety na wykorzystywanie seksualne, aby 
wyżywić rodzinę. Zagrożenie ekonomiczne wdów lub samotnych kobiet, które mają na 
utrzymaniu rodzinę, ponieważ mężczyźni zaginęli lub walczą, jest ogromne.

Charakteryzujące się brakiem równości struktury naszych społeczeństw ograniczają kobiety 
do tradycyjnych ról lub pozycji podrzędnych. Wojna i konflikty paradoksalnie są także 
środkiem do zaznaczenia ich równości. Podczas obydwu wojen światowych, które ogarnęły
Europę, kobiety zajęły miejsce mężczyzn we wszystkich dziedzinach aktywności 
społeczeństwa: takich jak praca na roli i w fabrykach, w zawodach często uważanych za 
niezgodne z pozycją kobiety. Niestety, po zakończeniu konfliktów szybko przywrócono je do 
dawnych ról. Regres statusu kobiet po wojnach jest uznawanym przez historyków faktem.  W 
naszych społeczeństwach zachodnich, dbających o równość płci, wiele sił zbrojnych otwarło 
swoje drzwi dla kobiet i batalia na rzecz równości ich praw doprowadziła do umożliwienia im 
udziału w konfliktach. Ale w społeczeństwach muzułmańskich, gdzie role są mocno osadzone 
w tradycji patriarchalnej, dopiero ostatnio umożliwiono wstępowanie kobiet do wojska. 
Zjawisko kamikadze, także w odniesieniu do kobiet, nie jest nowe. W przeszłości, zwłaszcza 
w Rosji carskiej, kobiety wsławiały się tracąc życie w krwawych zamachach skierowanych 
przeciwko najwyższym przywódcom reżimu. Historia uczyniła z nich członkinie ruchu oporu 
przeciwko ciemiężycielowi, czyli bohaterki. Obecnie, zjawisko kobiet kamikadze zdobywa 
nowy wymiar, na przykład w Czeczeni, Palestynie i Iraku, ale jest dalekie od wywoływania w 
świecie takiego samego podziwu. W istocie, o ile zamachowcy-samobójcy świadczą o 
uzasadnionym oporze wobec okupacji i całkowitym oddaniu sprawie często beznadziejnej, 
nie można zapominać, że kierują się przeciwko całkowicie niewinnej ludności cywilnej. Do 
operacji tych wybiera się kobiety – bojowniczki, ponieważ stereotyp kobiety słabej i 
nieuzbrojonej sprawdza się nawet wobec wroga. Są one wybierane, kierowane, czyli 
indoktrynowane, i proponuje im się znalezienie się dzięki śmierci na równi z mężczyznami. 
Pochwała męczeństwa, uznanie społeczne, które otacza całą rodzinę po śmierci kamikadze, 
znajdowanie inspiracji do tego czynu w kontekście religijnym, wzmacnia atrakcyjność tego 
rozwiązania, które polega nie tyle na tym, aby żyć jako równi, ale na tym, aby umrzeć jako 
równi. Sprawozdawczyni widzi w tym działaniu wykorzystywanie oporu i poszukiwania 
godności kobiet oraz zniekształcanie posłannictwa religijnego do celów politycznych. 
Zjawisko to, które się rozprzestrzenia także na nasze państwa, – np. kamikadze belgijski 
zmarły w Iraku – zasługuje na to, aby zająć się nim w przestrzeni europejskiej.

Konflikty stanowią kontinuum, obejmując etap przedkonfliktowy, konfliktu i pokonfliktowy. 
Niestety, przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy dotyczy ona dziedziny prywatnej, 
społecznej czy politycznej towarzyszy konfliktom na każdym etapie, w specyficznej formie 
dla każdego z etapów. Często mówi się, choć to formuła lapidarna i trochę ograniczająca, że 
podczas konfliktów kobiety są gwałcone a mężczyźni zabijani; po zakończeniu konfliktu lub 
wojen przemoc wewnętrzna wcale nie słabnie, lecz wręcz jeszcze wzrasta. Kobietom  trudno 
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jest włączyć się do działalności politycznej społeczeństwa, które na nowo zaczyna 
funkcjonować. Jako ofiary przemocy seksualnej są zniszczone psychicznie, czasami 
wykluczone ze społeczeństwa, bez możliwości domagania się sprawiedliwości. Na 
płaszczyźnie społecznej, tak jak i na płaszczyźnie politycznej, są one często marginalizowane 
i tracą tych klika zdobyczy w zakresie równości, które zapewnił im konflikt. Dlatego też 
coraz ważniejsze wydaje się, aby społeczność międzynarodowa towarzyszyła temu 
decydującemu etapowi odbudowy państwa, żądając obecności kobiet, na równi z 
mężczyznami, przy stole negocjacyjnym i we wszystkich dziedzinach aktywności cywilnej i 
politycznej, które są uruchamiane: parlamentarnej, rządowej, administracyjnej i reprezentacji 
międzynarodowej. Ostatnie pozytywne przykłady umacniają waszego sprawozdawcę w 
swoim przekonaniu. W Liberii to właśnie kobieta - Hélène Johnson Sirleaf - została wybrana 
na głowę państwa; jest ona dobrze znana z walki na rzecz ochrony praw kobiet, walki 
przeciwko korupcji oraz poparcia dla demokracji. Na stanowisko prezydenta Chile także 
wybrano kobietę, której ojciec został zamordowany i która sama była więziona i torturowana 
podczas dyktatury generała Pinocheta; teraz z ofiary staje się uczestniczką przemiany 
demokratycznej. W Rwandzie, Timorze, Indonezji, Afganistanie i Palestynie, kobiety zasilają 
szeregi parlamentów i ekip rządowych, czasami w stopniu niewystarczającym, niemniej w 
sposób znaczący. Można żywić nadzieję, że wejście na scenę polityczną będzie oznaczać 
prawdziwą zmianę praw na korzyść kobiet w tych państwach, wraz z ochroną sądową i 
prawem do dochodzenia sprawiedliwości dla tych kobiet, które były krzywdzone podczas 
konfliktów.

Okresy przedkonfliktowe i okresy konfliktów charakteryzuje często aktywna rola kobiet w 
dążeniu do pokoju z innymi kobietami z wrogiego klanu. Tworzą się liczne sieci kobiece, 
opierające się na formach stowarzyszeń kobiecych, czasami w sposób dyskretny i  cichy, jak 
jest to jeszcze w przypadku konfliktów w Afryce, czasami w sposób bardziej widoczny, jak w 
przypadku Give Peace a Chance w maju 1989 r. i Jerusalem link w maju 2004 r., sieci kobiet 
palestyńskich i izraelskich, które od 2004 r. chciały podać sobie rękę i dążyć do znalezienia 
rozwiązania statusu Jerozolimy. Sieci te są niezliczone, a konkretne rezultaty jakie osiągają, 
dwojakie. Od wieków wojny i konflikty mają swoje źródło w czynnikach geostrategicznych, 
ekonomicznych i terytorialnych, a dobra wola nie wystarczy, aby znaleźć rozwiązanie 
polityczne. Ale sieci te przynoszą co najmniej dwie korzyści. Po pierwsze, otwierają one 
drzwi nadziei i kształtują one poczucie społeczne, że obustronna nienawiść została 
zniszczona. Po drugie, mają one moc wywierania nacisku na sfery polityczne, które mają 
bezpośredni wpływ na negocjacje polityczne, mogące prowadzić do trudności. Można żywić 
nadzieję, że w ramach konfliktu izraelsko-palestyńskiego, międzynarodowa komisja 
parlamentarna kobiet1, która została utworzona, będzie odgrywać rolę lobby na wysokim 
szczeblu.

Kwestie te były podnoszone przez liczne raporty i rezolucje. Można wśród nich wymienić 
m.in. rezolucję 1325 Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2000 r., sprawozdanie 
Parlamentu Europejskiego sporządzone przez Maj Britt Theorin z 2000 r.2 i sprawozdanie 
Elizabeth Rhen i Ellen Johnson Sirleaf3 z 2002 r. Podobnie jak inne tego typu dokumenty, 

  
1 Międzynarodowa Komisja Kobiet na rzecz Sprawiedliwego i Trwałego Pokoju Izraelsko-Palestyńskiego (IWC) 
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat udziału kobiet w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów 
zbrojnych (2000/2025(INI;(A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn i Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment, 
Progress of the Worlds’s Women, vol.1, New York, Fundusze rozwojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych 
na rzecz kobiet (2002 r.)
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określiły one bardzo szczegółowe przepisy. Do sprawozdawczyni będzie jeszcze należało 
sprawdzenie, w jakim stopniu przepisy te zostały skonkretyzowane, a jeśli nie zostały -
analiza czynników stojących temu na przeszkodzie. Kobiety z pewnością nie są nastawione 
bardziej pokojowo ani bardziej demokratycznie niż mężczyźni, ale do Parlamentu 
Europejskiego należy popieranie wszelkich inicjatyw kobiecych, które wspierają prawa 
człowieka, pokój i demokrację na świecie, w zależności od wartości przez nie 
reprezentowanych. Jest to nasza forma solidarności i zaangażowania wszystkich stron łącznie.


