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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação das mulheres nos conflitos armados e o seu papel na reconstrução e no 
processo democrático nos países em situação pós-conflito
(2005/2215(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 31 
de Outubro de 2000, na qual se afirma a importância da plena participação das mulheres,
em pé de igualdade com os homens, nos esforços de manutenção e de promoção da paz e 
da segurança,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de Novembro de 2000, sobre a participação das 
mulheres na resolução pacífica dos conflitos1,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, de 
10 de Dezembro de 1948, bem como a Declaração de Viena e o Programa de Acção 
adoptados na sequência da Conferência Mundial sobre os Direitos do Homem, realizada 
de 14 a 25 de Junho de 1993,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres, de 18 de Dezembro de 1979, a Declaração das 
Nações Unidas sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, de 20 de Dezembro 
de 1993, bem como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 20 
de Novembro de 1989,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 10 de Dezembro de 1984, bem como 
a Declaração 3318 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de Dezembro de 1974,
sobre a Protecção das Mulheres e Crianças em Situação de Emergência e de Conflitos 
Armados, nomeadamente o seu nº 4, segundo o qual devem ser adoptadas medidas 
eficazes para proibir a perseguição, a tortura, actos de violência e tratamentos degradantes 
infligidos às mulheres,

– Tendo em conta a Resolução 1265 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 17 
de Setembro de 1999, sobre a Protecção das Pessoas Civis em Conflitos Armados, e 
nomeadamente o seu nº 14, no qual se solicita que o pessoal das Nações Unidas envolvido 
em operações de restabelecimento, manutenção e consolidação da paz receba formação 
adequada, nomeadamente em matéria de direitos humanos, incluindo as disposições que 
se prendem com as especificidades de cada sexo,

– Tendo em conta a Resolução 3519 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 15 de 
Dezembro de 1975, sobre a Participação das Mulheres na Consolidação da Paz e 
Segurança Internacionais, bem como a Declaração 3763 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, de 3 de Dezembro de 1982, sobre a Participação das Mulheres na Promoção da 
Paz e Cooperação Internacionais, nomeadamente o seu nº 12, referente às medidas 
concretas que cumpre adoptar para aumentar a participação das mulheres nos esforços de 

  
1 JO C 228 de 13.8.2001, p. 186.
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paz,

– Tendo em conta a Declaração e a Plataforma de Acção de Pequim, adoptadas na sequência 
da IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, realizada de 4 a 15 de 
Setembro de 1995, e nomeadamente a área principal de preocupação E sobre as Mulheres 
e os Conflitos Armados, bem como o documento adoptado na sequência da Sessão 
Especial das Nações Unidas «Pequim +5» e «Pequim +10», realizada de 5 a 9 de Junho de 
2000, sobre novas medidas e iniciativas para aplicar a Declaração e a Plataforma de Acção
de Pequim, nomeadamente o seu nº 13, referente aos obstáculos à participação das 
mulheres, em pé de igualdade, nas operações de restabelecimento da paz, bem como o seu 
nº 124, relativo a uma participação equilibrada de 50% de homens e 50% de mulheres nas 
missões de manutenção da paz e nas negociações de paz,

– Tendo em conta o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, aprovado em Roma em 1998,
e, nomeadamente, os seus artigos 7º e 8º, que definem a violação, a escravidão sexual, a 
gravidez forçada, a esterilização forçada e quaisquer outras formas de violência sexual 
como crimes contra a humanidade e de guerra, inclusive como uma forma de tortura e um 
crime de guerra grave, quer ocorram de forma sistemática quer arbitrária, e 
independentemente do facto de este tipo de actos serem praticados em conflitos 
internacionais ou internos,

– Tendo em conta as convenções de Genebra de 1949 e os protocolos adicionais de 1977,
que estipulam que as mulheres serão protegidas contra violações e quaisquer outras 
formas de violência sexual,

– Tendo em conta a Resolução 1385 (2004) e a Recomendação 1665 (2004) da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa, sobre "Prevenção e resolução de conflitos: o papel 
das mulheres", adoptadas ambas em 23 de Junho de 2004,

– Tendo em conta a Resolução adoptada na 5ª Conferência Ministerial Europeia sobre a 
Igualdade entre Mulheres e Homens, que se realizou em 22 e 23 de Janeiro de 2003, em 
Skopje, Resolução essa intitulada "O papel das mulheres e dos homens na prevenção dos 
conflitos, na consolidação da paz e nos processos democráticos pós-conflitos – Uma 
perspectiva de género (gender perspective)",

– Tendo em conta a Declaração sobre "A igualdade de género: uma questão central nas 
sociedades em mutação" e o respectivo Programa de Acção, adoptados na 5ª Conferência 
Ministerial Europeia supracitada,

– Tendo em conta a Decisão nº 14/04, adoptada pelo Conselho Ministerial da OSCE em 7 
de Dezembro de 2004, em Sófia, sobre o Plano de Acção da OSCE 2004 para a promoção 
da igualdade entre os sexos,

– Tendo em conta a Decisão nº 14/05, adoptada pelo Conselho Ministerial da OSCE em 6 
de Dezembro de 2005, em Liubliana, sobre as mulheres na prevenção dos conflitos, na 
gestão das crises e na recuperação pós-conflito,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
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Géneros e o parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A6-0000/2006),

A. Considerando que as mulheres não são nem mais pacíficas nem mais aguerridas do que os 
homens, mas que, enquanto população civil, são, tal como as crianças e os velhos, vítimas 
de numerosas sevícias, nomeadamente sexuais, em período de conflito,

Mulheres enquanto vítimas de guerra

1. Recorda a importância do acesso a serviços de saúde reprodutiva nas situações de conflito 
e nos campos de refugiados, serviços sem os quais as taxas de mortalidade materna e 
infantil aumentam, ao mesmo tempo que se propagam doenças sexualmente 
transmissíveis; salienta que a violência conjugal, a prostituição e a violação, que reinam 
nessas circunstâncias, reforçam ainda mais a prioridade a dar a esses serviços, incluindo a 
necessidade de as mulheres terem a possibilidade de dar à luz em meio hospitalar ou pôr 
fim a uma gravidez não desejada e ter acesso a assistência psicológica;

2. Exige que as mulheres vítimas de sevícias e de violência durante os conflitos possam 
apresentar queixa junto das jurisdições internacionais, em condições compatíveis com a 
sua dignidade e sendo protegidas por essas jurisdições; exige que lhes seja feita justiça, 
tanto a nível civil como a nível penal, e que sejam implementados programas de 
assistência para as ajudar a reinserir-se económica, social e psicologicamente;

3. Dá prioridade ao fim da utilização de crianças-soldados nos conflitos, inclusive no que 
respeita às raparigas, que neles vivem uma verdadeira escravatura sexual; insiste para que 
sejam criados para essas crianças programas de reinserção de longa duração, de natureza 
psicológica, social e económica;

4. Condena a violência contra as mulheres em todas as circunstâncias, mas requer "tolerância 
zero" para a exploração sexual das crianças e das jovens nos conflitos armados e nos 
campos de refugiados; exige sanções severas, a nível administrativo e penal, contra o 
pessoal humanitário, os representantes das instituições internacionais, as forças de 
manutenção da paz e os diplomatas que recorram a tais práticas;

Mulheres enquanto vectores de paz

5. Insiste para que na fase pós-conflito os movimentos femininos pela paz sejam apoiados 
pedagógica, política e juridicamente, a fim de se alcançar uma sociedade democrática 
preocupada com os direitos das mulheres, e saúda as diferentes iniciativas internacionais 
desenvolvidas nesse sentido, como a da Austrália, na Papuásia-Nova Guiné, e a da 
Noruega, no Sri Lanka;

6. Saúda as diferentes iniciativas de criação de indicadores de alerta rápido e de vigilância de 
conflitos relativos às especificidades de cada sexo, como os da UNIFEM, do Conselho da 
Europa, da Fundação Suíça para a Paz, da organização "International Alert" (Alerta 
Internacional) e do "Forum on Early Warning and Early Response (FEWER)" (Fórum de
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Alerta Precoce e Resposta Rápida);

7. Congratula-se com o facto de o Conselho se ter preocupado, em 2005, com a aplicação da 
supracitada Resolução 1325 das Nações Unidas no âmbito da Política Europeia de 
Segurança e de Defesa (PESD) e com o facto de nesta ser abordada a perspectiva de 
género, e solicita-lhe que não omita a integração de conselheiros para a paridade dos sexos 
nas forças civis de manutenção da paz dirigidas pela União Europeia e que assegure uma 
formação em matéria de perspectiva de género;

8. Congratula-se com o facto de as novas missões de paz criadas pelas Nações Unidas desde 
2000 incluírem conselheiros para a paridade dos sexos e com a circunstância de, em 2003, 
ter sido criado tal posto no Departamento das Operações de Manutenção da Paz;

9. Salienta que, embora insatisfatórias, as quotas constituem actualmente o único meio de 
permitir a mulheres assumirem, na reconstrução de um país, funções de decisão política 
importantes e assegurarem a sua presença política à mesa das negociações, e apoia neste 
plano as recomendações da supracitada Resolução 1325, que prevê 30% de mulheres 
nesses cargos, inclusive na administração;

10. Solicita que não sejam esquecidas as mulheres corajosas que optaram por formas de 
resistência política pacíficas e que pagaram, ou continuam a pagar tal atitude com o 
encarceramento, a residência fixa ou o rapto, como Ingrid Bettancourt na Colômbia, Aung 
San Suu Kyi na Birmânia e outras que permanecem no anonimato;

11. Saúda o apoio que a Comissão faculta à realização de eleições livres em países em que se 
registaram conflitos, congratula-se com a participação das mulheres nesse quadro eleitoral 
e com o facto de terem sido nomeadas mulheres para a direcção de certas missões 
eleitorais em países de risco;

Mulheres enquanto vectores de guerra

12. Condena a apologia do martírio, que visa jovens hoje em dia, incluindo mulheres jovens; 
nota que o apelo ao suicídio ofensivo ("kamikaze") semeia a confusão entre o fervor 
religioso, a resistência desesperada a uma ocupação ou a uma injustiça e, finalmente, os 
alvos desse tipo de acções, que são vítimas civis inocentes;

13. Congratula-se com o facto de esse fenómeno, a sua extensão e a sua manipulação 
mediática serem hoje em dia denunciados por autoridades islâmicas em nome do próprio
Alcorão; lamenta que algumas jovens, vítimas de exclusão social, tenham podido 
encontrar nesse sacrifício último um meio de aceder à igualdade, ou mesmo de recuperar 
uma honra perdida;

14. Insta a que se proceda a uma análise das causas políticas do suicídio ofensivo e exorta a 
comunidade internacional a fazer respeitar o direito internacional e a procurar a paz, 
sobretudo na Palestina e na Chechénia, onde têm sido recrutadas mulheres para ataques 
suicidas;
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Recomendações

15. Apoia todas as recomendações que, após a supracitada Resolução 1325 das Nações 
Unidas, têm tentado melhorar o destino das mulheres nos conflitos e convida o Conselho e 
a Comissão a integrarem essas recomendações e, em particular, as incluídas na Resolução 
supracitada do Parlamento Europeu, de 30 de Novembro de 2000, no conjunto das suas 
políticas;

16. Constata que, apesar das resoluções, apelos e recomendações de diferentes instituições 
internacionais e europeias, as mulheres continuam a não beneficiar de plena participação 
na prevenção dos conflitos, nas operações de paz e no restabelecimento da mesma; regista, 
por conseguinte, que o problema consiste menos em formular novas recomendações e 
mais em definir os vectores da sua implementação, medir os obstáculos a esta última e 
controlar os seus resultados;

17. Propõe que se restrinjam as recomendações ao essencial, a saber, que se solicite às 
instituições que procurem sinergias em torno de acções concretas a desenvolver com 
outras instituições internacionais que prossigam os mesmos objectivos e que se lhes 
requeira que utilizem da melhor forma, como motores e alavancas, os novos instrumentos 
financeiros das perspectivas financeiras 2007-2013;

18. Recomenda à Comissão, ao Conselho e aos Estados-Membros que introduzam a educação 
para a paz e o respeito da mulher em todos os programas escolares e de formação dos 
países e regiões de conflito com os quais a União Europeia mantém compromissos, de 
forma a desenvolver na sociedade um espírito pacífico e de preocupação com os direitos 
das mulheres; sugere que as associações de mães, os educadores dos campos de juventude
e os professores sejam envolvidos neste projecto;

19. Recomenda aos Estados-Membros que amplifiquem os programas de acolhimento de 
crianças e adolescentes provenientes de regiões em conflito para países da União 
Europeia, de forma a fazê-los sair de um mundo de violência e de desespero, ele próprio 
gerador de violência, inclusive para com as mulheres; solicita ao Conselho que convide os 
Estados-Membros a facilitarem esse acolhimento sem entraves inúteis; insiste no sentido 
de ser concluído um acordo com países de trânsito - como Israel, no conflito israelo-
palestiniano - para que não entravem esses programas humanitários;

20. Solicita à Comissão que apoie as iniciativas de paz lançadas por mulheres no tecido 
associativo, e sobretudo as iniciativas multiculturais, transfronteiriças e regionais; insta o 
Conselho a assegurar o apoio político a essas iniciativas nos órgãos de decisão dos países 
visados; encoraja o Parlamento Europeu, e nomeadamente a Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros, a criarem formas mistas de comissão que incluam 
mulheres dessas redes e deputadas europeias, para as zonas de conflito;

21. Considera imperativo que, no quadro das perspectivas financeiras 2007-2013, a Comissão 
mantenha o Instituto Europeu para a Democracia e os Direitos do Homem como 
instrumento específico; recorda que, no passado, este instrumento tornou possível, com 
êxito, a organização de concursos para a apresentação de propostas e a existência de 
rubricas orçamentais específicas para os direitos das mulheres, sem passar pelo acordo dos 
governos em funções; solicita à Comissão que aja de modo a que, no instrumento de 
estabilidade, a gestão dos conflitos inclua uma dimensão de género que permita fazer face 
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aos problemas das mulheres no contínuo dos conflitos;

22. Solicita que a perspectiva de género se multiplique de forma visível e verificável em todos 
os instrumentos financeiros, nomeadamente no instrumento de pré-adesão, na política 
europeia de vizinhança e no instrumento de cooperação para o desenvolvimento e de 
cooperação económica (DCECI), e que constitua parte integrante das condições dos 
acordos de associação;

23. Salienta que os planos estratégicos e os planos de acção por país constituirão um excelente 
vector da perspectiva de género, desde que exista uma vontade política de ambas as 
partes, e requer que a supracitada Resolução 1325 das Nações Unidas seja posta em 
prática em todas as actividades da PESD, com apresentação de relatório ao Parlamento 
Europeu;

24. Solicita que o direito à saúde reprodutiva seja preservado e considerado como uma 
prioridade da Comissão nas suas acções de cooperação, sobretudo em regiões em conflito, 
e que essa prioridade se reflicta nas suas rubricas orçamentais;

25. Recomenda que seja instaurada uma colaboração do Parlamento Europeu com o Conselho 
da Europa, a OSCE, o UNIFEM e, eventualmente, outros organismos, para a 
implementação de indicadores relativos às especificidades de cada sexo, a controlar 
durante os conflitos, indicadores esses que podem ser incorporados nos novos 
instrumentos de política externa e de desenvolvimento ou que podem servir de alerta 
rápido;

26. Entende que a participação das mulheres a todos os níveis da vida social e política num 
país em fase de pós-conflito deveria ser igual à dos homens; está consciente de que essas 
quotas não podem à partida atingir a paridade, dada a cultura e a evolução social do país 
em causa; solicita, portanto, à Comissão que favoreça a implementação de quotas, nos 
termos da supracitada Resolução 1325, nos seus planos de acção, que vigie a sua evolução 
rumo à paridade e que dê conta dos resultados ao Parlamento Europeu;

27. Recomenda que o Parlamento Europeu se encarregue do problema do suicídio ofensivo 
das mulheres, desencadeie um estudo sobre este tema e o encerre com uma conferência 
que reúna cientistas, mas também mulheres dos países visados e autoridades religiosas 
islâmicas;

0
0   0

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros, dos países aderentes e dos países
candidatos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

É por vezes difícil detectar, na relação das mulheres com a paz e a guerra, a dimensão do 
género. Porquê pensar à partida que as mulheres são mais pacíficas do que os homens, quando 
toda a História mostra o contrário? Desde as amazonas míticas até aos nossos dias, há tantas 
grandes guerreiras como mulheres pacifistas. A presença hoje em dia de mulheres "kamikaze"
nos atentados suicidas na Palestina ou na Chechénia prova-o sem margem para dúvidas. E 
muitos historiadores classificam a imagem da mulher-vítima, não no registo das imagens de 
Epinal, mas sim como uma verdade muito parcial da relação da mulher com a guerra. Este 
relatório aborda três facetas: as mulheres-vítimas, as mulheres vectores de paz e as mulheres 
vectores de guerra. Mas, como teremos compreendido, não é sobre a dimensão estritamente 
feminina que se baseará, mas sim sobre as de género, isto é, de uma construção social sobre a 
qual o mundo político poderá ter alguma influência, enquanto que sobre o sexo não possui 
nenhuma. Este relatório analisa diferentes mecanismos que por vezes exaltam, por vezes 
instrumentalizam, a condição feminina: 1) a relação social com a sexualidade e a procriação; 
2) a relação com o estatuto e com os diferentes papéis femininos: mãe, esposa ou 
companheira, filha ou irmã; 3) as vias de saída da desigualdade social, incluindo os seus 
desvios inaceitáveis.

Nas guerras entre nações ou em conflitos internos, as primeiras vítimas são sempre os mais 
fracos; as mulheres e as crianças, e os velhos. As mulheres e as jovens porque a sua natureza 
biológica as expõe aos riscos da procriação, às doenças sexualmente transmissíveis e 
nomeadamente à SIDA, enquanto que a guerra ou os conflitos nem sempre permitem ter 
acesso a serviços de saúde reprodutiva. Os números falam por si: nos países pobres e em 
conflito, nos campos de deslocados, ter uma relação sexual, dar à luz, tentar pôr fim a uma 
gravidez não desejada ou com origem numa violação conduzem demasiadas vezes à morte. E 
as próprias crianças, com uma taxa de mortalidade elevada devido à falta de cuidados de 
saúde, à má-nutrição, às epidemias, à SIDA, pagam um tributo muito pesado aos conflitos. 
Junta-se a estas consequências dramáticas da condição biológica da mulher a 
sobredeterminação de uma verdadeira barbárie contra elas que tem origem numa 
instrumentalização social dessa sexualidade. O rapto colectivo como instrumento de guerra 
destinado a humilhar o inimigo, as vaginas perfuradas a golpes de baioneta, a extracção dos 
fetos do ventre das mães, as esposas violadas na presença dos maridos e dos filhos, tudo isto 
foi relatado como factos não isolados, mas sim como armas de guerra. Não são 
exclusivamente reservados às mulheres, pois a prisão de Abou Graïb tornou tristemente 
célebre o caso de sevícias sexuais infligidas por uma mulher aos prisioneiros para quebrar a 
sua resistência psicológica. Para a mulher vítima dessas sevícias, a desonra que recai sobre a 
família e os mais próximos pode conduzir estes a assassiná-la: o crime de honra lava uma 
falta que tem integralmente origem numa construção social. E é precisamente esta relação 
social da sexualidade com a honra e a dignidade que favorece o crime, seja o crime de guerra 
seja o crime de honra.

O indissociável papel das mulheres enquanto mães, filhas, esposas, irmãs, constitui o motor 
de uma identificação que lhes deu toda a coragem. Coragem por vezes que se pode virar 
contra elas, pois todos sabemos que, em situações de desespero, como acontece em todos os 
conflitos, resta a prostituição como meio - por vezes o único - de assegurar a subsistência da 
sua família quando os homens morreram ou desapareceram. Coragem também e sobretudo 
para pedir justiça. Muitas mulheres desafiaram regimes ditatoriais, sem armas, apenas 
marchando, para que guardemos na memória a face dos seus desaparecidos e para reclamar 
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justiça. As mais célebres são as Loucas, da Praça de Maio da Argentina, mas também as 
Mulheres de Negro, as Mulheres de Branco - que o Prémio Sakharov coroou em 2005 no 
Parlamento Europeu - fazem parte dessas irredutíveis. Sem poder de decisão nas esferas 
políticas, utilizaram o tecido associativo e o impacto mediático para impedir o esquecimento 
do crime e reclamar vingança. Noutros casos, as mulheres levantaram-se em vez dos 
desaparecidos e pegaram em armas. O que predomina, nessas resistências, para além de um 
imenso amor, é a identificação aos papéis tradicionais da mulher, é simultaneamente Antígona 
e Mãe Coragem. O que pode, como se viu, chegar à aceitação da exploração sexual para 
alimentar a família. O desespero económico das viúvas ou das mulheres isoladas tendo a 
cargo a família porque os homens desapareceram ou estão em combate é imenso.

As estruturas desigualitárias das nossas sociedades confinam as mulheres aos seus papéis 
tradicionais ou a posições subalternas. A guerra e os conflitos são também, paradoxalmente, 
um meio de afirmar a sua igualdade. As duas guerras mundiais que enlutaram a Europa viram 
as mulheres levantar-se no lugar dos homens em todos os estratos da sociedade: na quinta, 
como na fábrica, em profissões consideradas muitas vezes incompatíveis com a condição 
feminina. Infelizmente, o final dos conflitos depressa as reconduziu a casa. A regressão do 
estatuto das mulheres após as guerras é um facto reconhecido pelos historiadores. Nas nossas 
sociedades ocidentais preocupadas com a igualdade dos géneros, muitos exércitos abriram as 
suas portas às mulheres e a batalha pela igualdade dos seus direitos chegou ao ponto de lhes 
permitir tomar parte nos conflitos. Mas nas sociedades muçulmanas, onde os papéis se 
encontram solidamente presos a uma tradição patriarcal, o acesso das mulheres ao martírio é 
recente. O fenómeno kamikaze, inclusive entre as  mulheres, não é novo. No passado, 
nomeadamente na Rússia dos czares, houve mulheres que ficaram célebres ao perderem a 
vida em atentados sangrentos dirigidos contra os mais altos dirigentes do regime. A História 
fez delas resistentes ao opressor, ou mesmo heroínas. Hoje em dia, o fenómeno das mulheres 
kamikaze assume uma nova dimensão, na Chechénia, na Palestina e no Iraque por exemplo, 
mas está longe de suscitar no mundo a mesma admiração. Com efeito, embora essas bombas 
humanas testemunhem uma legítima resistência à ocupação e uma dedicação total a uma 
causa muitas vezes desesperada, não podemos esquecer que são dirigidas a vítimas civis 
totalmente inocentes. São mulheres militantes que são escolhidas para essas operações, pois o 
estereótipo da mulher fraca e desarmada funciona bem mesmo junto do inimigo. São 
seleccionadas, conduzidas, ou mesmo endoutrinadas, e o que lhes é proposto é que encontrem 
a morte em igualdade com os homens. A apologia do martírio, o reconhecimento social que 
recai sobre toda a família após a morte de uma kamikaze, a inscrição do acto num contexto 
religioso reforçam a atracção dessa saída que consiste não em viver em igualdade mas sim em 
morrer em igualdade. A vossa relatora vê aqui uma instrumentalização da resistência e da 
procura de dignidade por parte das mulheres, e uma perversão para fins políticos de uma 
mensagem religiosa. Este fenómeno em expansão, inclusive nos nossos próprios países - ver a 
kamikaze belga morta no Iraque - merece que lhe prestemos toda a atenção nas instâncias 
europeias.

Os conflitos são um contínuo que compreende uma fase de pré-conflito, uma fase de conflito 
e uma fase de pós-conflito. Infelizmente, a violência contra as mulheres, seja ela do domínio 
privado, social ou político, acompanha-as em todas as fases sob formas específicas de cada 
fase. Se dizemos muitas vezes que, durante os conflitos, as mulheres são violadas e os homens 
são mortos - fórmula lapidar e um pouco redutora -, a violência doméstica, longe de 
enfraquecer após os conflitos ou as guerras, parece aumentar ainda mais. As mulheres só 
dificilmente conseguem integrar-se nas engrenagens políticas de uma sociedade que recomeça 
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a funcionar. Enquanto vítimas de violências sexuais, encontram-se destruídas 
psicologicamente, por vezes excluídas socialmente, sem poderem reclamar justiça. A nível 
social como a nível político, são muitas vezes marginalizadas e perdem os poucos acervos 
igualitários que o conflito lhes tinha assegurado. É por isso que parece cada vez mais 
importante que a comunidade internacional acompanhe essa fase decisiva da reconstrução de 
um país, exigindo que as mulheres se sentem, em igualdade com os homens, à mesa das 
negociações e sejam inseridas em todas as estruturas civis e políticas criadas: parlamentar, 
governamental, administrativa, de representação internacional. Recentes exemplos positivos 
confortam a vossa relatora na sua posição. Uma mulher acaba de ser eleita Presidente da 
Libéria, Hélène Johnson Sirleaf, a qual é muito conhecida pela defesa dos direitos das 
mulheres, a sua luta contra a corrupção, as suas posições a favor da democracia. Para a 
Presidência do Chile, acaba também de ser nomeada uma mulher cujo pai foi assassinado, que 
foi detida e torturada durante a ditadura do General Pinochet, e que, de vítima passa a actriz 
de uma transição democrática. No Ruanda, em Timor, na Indonésia, no Afeganistão, na 
Palestina, mulheres enriquecem as fileiras dos parlamentos e das equipas governamentais, por 
vezes não suficientemente, mas de forma significativa. Podemos esperar que esta entrada na 
cena política marque uma verdadeira inflexão dos direitos a favor das mulheres naqueles 
países, incluindo protecção e direito à justiça para aquelas que foram vítimas de abusos nesses 
conflitos.

Os períodos de pré-conflito e de conflito são muitas vezes marcados por um papel activo das 
mulheres na procura da paz com outras mulheres do clã oposto. Organizam-se numerosas 
redes femininas, baseadas no tecido associativo feminino, por vezes de forma discreta e 
implícita como é ainda o caso nos conflitos em África, por vezes de forma mais visível como 
o Give Peace a Chance em Maio de 1989, e o Jerusalem Link em Maio de 2004, a rede de 
mulheres palestinianas e israelitas que pretenderam, a partir de 2004, dar as mãos e tentar 
encontrar uma solução para o estatuto de Jerusalém. Essas redes são inúmeras e os resultados 
concretos que alcançam são mitigados. Desde o início dos tempos, as guerras e os conflitos 
têm a sua origem em factores geo-estratégicos, económicos e territoriais, e as boas vontades 
não bastam para se encontrar uma solução política. Mas essas redes têm pelo menos duas
vantagens. Em primeiro lugar, abrem uma porta à esperança e restabelecem uma ligação 
social que o ódio alimentado de ambos os lados tinha destruído. Além disso, possuem um 
poder de influência perante esferas políticas que, elas sim, têm um impacto directo sobre 
negociações políticas que podem conduzir ao desfecho. Podemos esperar que, no âmbito do 
conflito israelo-palestiniano, a Comissão Internacional Parlamentar de Mulheres1 em criação 
neste momento venha a desempenhar o papel de lobby de alto nível.

Numerosos relatórios e resoluções referiram todas estas questões. Citemos muito rapidamente 
a Resolução 1325 das Nações Unidas em 2000, o relatório do Parlamento Europeu de Maj 
Britt Theorin em 20002 e o relatório de Elizabeth Rhen e Ellen Johnson Sirleaf3 em 2002. 
Todos eles, como outros, apresentaram propostas muito concretas. Caberá também à vossa 
relatora analisar em que medida essas propostas se concretizaram, e, caso contrário, analisar 
os obstáculos que se lhes depararam. As mulheres não são mais pacíficas nem sem dúvida 

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC)
2 Resolução do Parlamento Europeu sobre a participação das mulheres na resolução pacífica dos conflitos 
(2000/2025(INI); A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn e Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment, 
Progress of the Worlds’s Women, vol.1, Nova Iorque, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 
Mulher (2002)
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mais democratas do que os homens, mas compete ao nosso Parlamento, em função dos 
valores que são os seus, privilegiar todas as iniciativas femininas que apoiem os direitos 
humanos, a paz e a democracia no mundo. É a nossa forma de solidariedade e de 
empenhamento, comum a todos os partidos.


