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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o postavení žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri rekonštrukcii a 
demokratickom procese v krajine po skončení ozbrojeného konfliktu
(2005/2215(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na uznesenie 1325 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 31. 
októbra 2000, podľa ktorého je dôležité, aby ženy mali rovnaké postavenie ako muži v 
aktivitách na udržanie a podporu mieru a bezpečnosti a aby boli ich plnou súčasťou,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2000 o účasti žien  na mierovom 
urovnávaní konfliktov1,

– so zreteľom na všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácie spojených národov z 10. 
decembra 1948, ako aj Viedenskú deklaráciu a Akčný program Svetovej konferencie o 
ľudských právach, ktorá sa uskutočnila od 14. do 25. júna 1993,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov z 18. decembra 1979 o 
odstránení všetkých foriem diskrimácie žien, Deklaráciu Organizácie spojených národov 
z 20. decembra 1993 o odstránení násilia páchaného na ženách a Dohovor Organizácie 
spojených národov z 20. novembra 1989 o právach dieťaťa,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov z 10. decembra 1984 proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, 
Deklaráciu 3318 Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov zo 14. decembra 
1974 o ochrane žien a detí v kritických obdobiach a počas ozbrojených konfliktov, zvlášť 
jej odsek 4, na základe ktorého majú byť prijaté účinné opatrenia, zakazujúce 
prenasledovanie, mučenie, násilie a ponižujúce zaobchádzanie so ženami,

– so zreteľom na uznesenie 1265 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov zo 
17. septembra 1999 o ochrane civilného obyvateľstva počas ozbrojených konfliktov, 
zvlášť jej odsek 14, podľa ktorého zamestnanci Organizácie spojených národov, 
pôsobiaci pri nastolení, udržiavaní a konsolidovaní mieru dostanú primerané odborné 
vzdelanie, zvlášť pokiaľ ide o ľudské práva, vrátane ustanovení týkajúcich sa špecifík 
pohlavia,

– so zreteľom na uznesenie 3519 Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov z 
15. decembra 1975 o účasti žien na posilňovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti, 
Deklaráciu 3763 toho istého Valného zhromaždenia z 3. decembra 1982 o účasti žien na 
aktivitách na podporu medzinárodného mieru a spolupráce, zvlášť jej odsek 12, týkajúci 
sa konkrétnych opatrení, ktoré majú byť prijaté na posilnenie účasti žien na aktivitách 
smerujúcich k mieru,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a Akčnú platformu, vyplývajúce zo Štvrtej svetovej 
konferencie Organizácie spojených národov o ženách, ktorá sa uskutočnila od 4. do 15. 

  
1 Ú. v. C 228, 13.8.2001, s. 186.
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septembra 1995, zvlášť sekciu E o ženách a ozbrojených konfliktoch, ktorá bola kritickou 
oblasťou, a dokument prijatý na zvláštnej schôdzi Organizácie spojených národov 
Peking+5 a Peking+10 5.-10. júna 2000 o nových aktivitách a iniciatívach, ktoré majú 
zavádzať Pekinskú deklaráciu a Akčnú platformu, zvlášť odsek 13 o prekážkach, 
kladených ženám, pokiaľ ide o rovnakú účasť na aktivitách na opätovné nastolenie mieru, 
ako aj odsek 124 o rovnosti, pokiaľ ide o účasť mužov a žien na misiách na udržanie 
mieru a na mierových rokovaniach,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, prijatý v roku 1998, zvlášť 
články 7 a 8, ktoré kvalifikujú znásilnenie, sexuálne vykorisťovanie, násilné tehotenstvo, 
násilnú sterilizáciu a akúkoľvek inú formu sexuálneho násilia ako zločiny proti ľudskosti 
a vojnové zločiny a považujú ich za formu mučenia a závažného vojnového zločinu, či už 
sa počas medzinárodných alebo vnútorných konfliktov diali systematicky, alebo nie,

– so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a Dodatkové protokoly z roku 1977, 
ktoré ženy chránia pred znásilnením a akýmkoľvek iným sexuálnym násilím,

– so zreteľom na uznesenie 1385 (2004)  a odporúčanie 1665 (2004) Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy o „Úlohe žien pri predchádzaní a urovnávaní konfliktov“, 
ktoré boli prijaté 23. júna 2004,

– so zreteľom na uznesenie, prijaté na Piatej európskej ministerskej konferencii o rovnosti 
medzi ženami a mužmi, ktorá sa uskutočnila 22. a 23. januára 2003 v Skopje, nazvané 
„Úloha žien a mužov pri prevencii konfliktov, konsolidácii mieru a demokratickom 
procese po konflikte – rodová perspektíva (gender perspective )“,

– so zreteľom na vyhlásenie o „Rovnosti pohlaví ako základnej otázke v meniacich sa 
spoločnostiach“ a s ním spojený akčný program, prijaté na uvedenej konferencii,

– so zreteľom na rozhodnutie č. 14/04 o Akčnom pláne OBSE 2004 na podporu rovnosti 
medzi pohlaviami, prijaté Radou ministrov OBSE 7. decembra 2004 v Sofii,

– so zreteľom na rozhodnutie č. 14/05 o ženách pri prevencii konfliktov, riešení kríz a 
obnove po konflikte, prijaté Radou ministrov OBSE 6. decembra 2005 v Ľubľane,

– so zreteľom na článok 45 Rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví a stanovisko výboru pre 
občianske veci, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2006),

A. keďže ženy nevytvárajú mier alebo vojnu väčšmi než muži, ale ako civilné obyvateľstvo 
sú počas konfliktov – podobne ako deti a starí ľudia – obeťami mnohých násilností, 
vrátane sexuálnych,

Ženy ako obete vojny

1. pripomína dôležitosť prístupu k zdravotníckym službám, týkajúcim sa reprodukčného 
zdravia, v konfliktných situáciách a v utečeneckých táboroch, keďže bez týchto služieb sa 
zvyšuje miera mortality matiek a detí a šíria sa choroby prenosné pohlavným stykom; 
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podčiarkuje, že manželské násilie, ako aj prostitúcia a sexuálne násilie, panujúce v týchto 
podmienkach, ešte zvyšujú mieru prioritnosti, akú je potrebné prisúdiť uvedeným 
službám, vrátane možnosti, aby ženy mohli porodiť dieťa v nemocničnom prostredí a aby 
mohli ukončiť neželané tehotenstvo a získali prístup k psychologickej pomoci;

2. žiada, aby ženy, ktoré boli obeťami zlého zaobchádzania a násilia počas konfliktov, 
mohli podať sťažnosť na medzinárodných súdoch za podmienok, ktoré budú v súlade s 
ich dôstojnosťou a aby boli zo strany týchto ustanovizní chránené; žiada, aby sa tieto 
ženy mohli dovolať spravodlivosti, jednak v občianskom, ako aj trestnom práve a aby 
boli vytvorené asistenčné programy na ich opätovné ekonomické, sociálne a 
psychologické zaradenie sa do spoločnosti;

3. považuje za prioritu vydanie zákazu využívania detí ako vojakov, vrátane dievčat, ktoré 
takto prežívajú skutočné sexuálne otroctvo; trvá na tom, aby boli pre tieto deti vytvorené 
dlhodobé programy opätovného psychologického, sociálneho a ekonomického začlenenia 
sa do spoločnosti;

4. odsudzuje akékoľvek násilie, páchané na ženách, žiada však nulovú toleranciu 
sexuálneho zneužívania detí a dievčat počas ozbrojených konfliktov a v utečeneckých 
táboroch; žiada prísne administratívne i trestné sankcie voči humanitárnym pracovníkom, 
zástupcom medzinárodných inštitúcií, mierových síl a diplomatom, ktorí by sa dopustili 
takéhoto správania;

Ženy a ich účasť na vytváraní mieru

5. trvá na tom, aby ženské mierové hnutia boli v etape po konfliktoch pedagogicky, 
politicky a právne podporené, aby toto úsilie viedlo k vytvoreniu demokratickej 
spoločnosti, starostlivo pristupujúcej k právam žien a víta rôzne medzinárodné iniciatívy 
v tomto smere, ako napríklad iniciatívu Austrálie v Papue-Novej Guiney a iniciatívu 
Nórska na Srí Lanke;

6. víta iniciatívy vytvárania ukazovateľov rýchlej výstrahy a dohľadu nad konfliktmi, 
špecifických pre pohlavie, ako sú iniacíty UNIFEMu, Rady Európy, švajčiarkej Nadácie 
pre mier, International Alert a Forum on Early Warning and Early Response;

7. vyjadruje radosť zo skutočnosti, že Rada sa v roku 2005 usilovala v rámci Európskej 
bezpečnostnej a obrannej politiky zavádzať vyššie uvedené uznesenie 1325 Organizácie 
spojených národov (ESDP) a že súčasťou tohto úsilia bol aj gender mainstreaming; 
vyjadruje prosbu Rade, aby nezabudla do civilných mierových síl, riadených Európskou 
úniou, začleniť poradcov pre paritné zastúpenie pohlaví a zabezpečiť školenie v oblasti 
gender mainstreamingu;

8. vyjadruje radosť zo skutočnosti, že súčasťou nových mierových misií Organizácie 
spojených národov sú od roku 2000 poradcovia pre paritné zastúpenie pohlaví a že v roku 
2003 bola takáto pozícia vytvorená v rámci Oddelenia mierových operácií;
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9. zdôrazňuje, že kvóty sú v súčasnosti jediným, hoci nedostatočným prostriedkom, 
umožňujúcim, aby ženy získali pri obnove krajiny politicky rozhodujúce a dôležité úlohy 
a aby sa zaistila ich prítomnosť pri mierových rokovaniach; preto podporuje odporúčania 
vyššie uvedeného uznesenia 1325, ktoré hovoria o 30% žien na týchto pozíciách, vrátane 
pozícií v administratíve;

10. žiada, aby sa nezabúdalo na statočné ženy, ktoré si zvolili možnosť nenásilného 
politického odporu a ktoré za to zaplatili, alebo stále platia, uväznením, nemožnosťou 
opustiť strážené miesto pobytu alebo únosom, ako napríklad Ingrid Bettancourt v 
Kolumbii, Aung San Suu Kyi v Barme a ďalšie ženy, ktorých mená ani nie sú známe;

11. víta podporu zo strany Komisie, určenú na konanie slobodných volieb v krajinách po 
konflikte, vyjadruje radosť z účasti žien na voľbách a zo skutočnosti, že v niektorých z 
týchto rizikových krajín boli na čelo volebných misií menované ženy;

Ženy a ich účasťna vojnových konfliktoch

12. odsudzuje apológiu mučeníctva, ktorá sa dnes zameriava na mladých ľudí, vrátane 
mladých žien; upozorňuje, že výzvy na samozražedné útoky (kamikadze) vedú k 
zmiešavaniu náboženského zanietenia, zúfalého odporu proti okupácii alebo 
nespravodlivosti a že terčom takýchto akcií je nevinné civilné obyvateľstvo;

13. vyjadruje radosť zo skutočnosti, že tento jav, jeho rozšírenie a mediálnu manipuláciu 
dnes odsudzujú aj islamskí predstavitelia v mene koránu; vyjadruje poľutovanie, že pre 
niektoré mladé ženy, obete sociálneho vylúčenia, sa táto posledná obeta mohla stať 
príležitosťou k dosiahnutiu rovnosti, ba k znovuzískaniu stratenej cti;

14. vyzýva zaoberať sa politickými príčinami samovražedných útokov a dôrazne vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo na presadzovanie medzinárodného práva a na úsilie o mier, 
zvlášť v Palestíne a Čečensku, kde boli ženy zapojené do samovražedných útokov;

Odporúčania

15. podporuje všetky odporúčania, ktoré sa od uvedeného uznesenia 1325 Organizácie 
spojených národov pokúšali zlepšiť osud žien v ozbrojených konfliktoch a vyzýva Radu a 
Komisiu, aby začlenili tieto odporúčania, a zvlášť odporúčania obsiahnuté vo vyššie 
uvedenom uznesení Európskeho parlamentu z 30. novembra 2000, do všetkých svojich 
politík;

16. konštatuje, že napriek uzneseniam, výzvam a odporúčaniam rôznych medzinárodných a 
európskych inštitúcií ženy stále nemajú plnú účasť na prevencii konfliktov, na mierových 
operáciach a operáciach na znovunastolenie mieru; uvedomuje si preto, že nejde o tvorbu 
nových uznesení, ale o definovanie ich zavádzania, o posúdenie prekážok pri ich 
zavádzaní a kontrolu ich výsledkov;
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17. navrhuje, aby sa odporúčania obmedzili na to, čo je hlavné, totiž, aby žiadali od inštitúcií 
úsilie o dosiahnutie synergie v konkrétnych aktivitách, vedených v spolupráci s ostatnými 
medzinárodnými inštitúciami s podobným zameraním a aby lepšie využívali ako impulz a 
hybnú páku nové finančné nástroje finančných perspektív 2007-2013;

18. odporúča Komisii, Rade a členským štátom, aby výchovu k mieru a rešpektu k ženám 
zaradili do školských a vzdelávacích programov konfliktných krajín a regiónov, v 
ktorých sa angažuje Európska únia, aby sa tak rozvíjal duch mieru a pozornosti voči 
právam žien v spoločnosti; navrhuje, aby k tomuto projektu boli pripojené združenia 
matiek, vychovávateľov v táboroch pre mládež, pedagógovia;

19. odporúča členským štátom, aby rozšírili prijímateľské programy, určené pre deti a 
dospievajúcich mladých ľudí, pochádzajúcich z konfliktných regiónov, ktorých cieľom je 
prijať tieto deti a dospievajúcich mladých ľudí v členských štátoch, aby sa vymanili z 
prostredia násilia a beznádeje, ktoré samo plodí násilie, a to aj voči ženám; žiada Radu, 
aby vyzvala členské štáty na uľahčenie prijímania týchto detí a mladých ľudí a 
odstránenie nadbytočných prekážok; trvá na tom, aby bola s tranzitnými krajinami 
(napríklad s Izraelom v prípade izraelsko-palestínskeho konfliktu) uzatvorená dohoda, 
aby tieto krajiny nebrzdili uvedené humanitárne programy;

20. žiada Komisiu, aby podporila mierové iniciatívy, organizované ženami v rámci 
občianskych združení, zvlášť ak ide o multikulturálne, cezhraničné a regionálne 
iniciatívy; trvá na tom, aby Rada prebrala politickú zodpovednosť za tieto iniciatívy vo 
vzťahu k rozhodovacím orgánom dotknutých krajín; povzbudzuje Európsky parlament a 
zvlášť výbor pre ženy, aby sa pre tieto konfliktné zóny vytvárali spoločné výbory, 
zahŕňajúce ženy z uvedených iniciatív a európskych poslancov;

21. považuje za nevyhnutné, aby Komisia v rámci finančných perspektív 2007-2013 udržala 
ako zvláštny nástroj Európsky inštitút pre demokraciu a ľudské práva; pripomína, že 
tento inštitút v minulosti umožnil úspešnú realizáciu verejných obstarávaní a 
rozpočtových línií, zameraných na ženy, pričom nebola potrebná dohoda jestvujúcich 
vlád; žiada Komisiu, aby postupovala tak, že riešenie konfliktov v rámci nástroja stability 
nadobudne rodovú dimenziu, ktorá umožní čeliť problémom žien v súvislosti s 
konfliktmi;

22. žiada, aby bol gender mainstreaming šírený viditeľným a overiteľným spôsobom vo 
všetkých finančných nástrojoch, zvlášť pokiaľ ide o predvstupový nástroj, o európsku 
politiku susedstva a o nástroj spolupráce v hospodárskom vývoji a v hospodárskej 
spolupráci (DCECI) a aby bol nerozlučnou súčasťou podmienok asociačných dohôd;

23. podčiarkuje, že strategické plány a akčné plány jednotlivých krajín budú predstavovať 
skvelý prostriedok šírenia gender mainstreamingu, ak, samozrejme, bude politická vôľa 
zo všetkých strán; žiada, aby všetky aktivity ESDP zaviedli vyššie uvedené uznesenie 
1325 Organizácie spojených národov a aby o tom bola podaná správa Európskemu 
parlament ;

24. žiada, aby bolo chránené právo na reprodukčné zdravie a aby bolo považované za jednu z 
priorít Komisie v jej kooperatívnych aktivitách, zvlášť v konfliktných regiónoch, a aby sa 
táto priorita takisto odrazila v rozpočtových líniách;
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25. odporúča, aby Európsky parlament spolupracoval s Radou Európy, OSCE, UNIFEMom a 
prípadne aj inými inštitúciami pri zavádzaní ukazovateľov, špecifických pre pohlavie, 
ktoré je potrebné kontrolovať počas konfliktov, pričom tieto ukazovatele by bolo možné 
začleniť do nových nástrojov zahraničnej a rozvojovej politiky, alebo by mohli slúžiť ako 
prostriedky rýchlej výstrahy;

26. nazdáva sa, že účasť žien vo všetkých oblastiach spoločenského a politického života v 
krajine po konflikte by mala byť rovnaká ako účasť mužov; uvedomuje si, že vzhľadom 
na danú kultúru a na sociálnu úroveň dotknutej krajiny kvóty nemôžu okamžite viesť k 
paritnej účasti; žiada preto Komisiu, aby v zmysle uplatňovania vyššie uvedeného 
uznesenia 1325 podporovala zavádzanie kvót vo svojich akčných plánoch, aby dozerala 
na ich vývoj smerom k paritnej účasti mužov a žien a aby o tom podala správu 
Európskemu parlamentu;

27. odporúča, aby sa Európsky parlament zaoberal problémom samovražedných útokov žien, 
aby inicioval vypracovanie štúdie na túto tému a aby práca na tejto štúdii vyústila do 
konferencie za účasti vedcov, ale tiež žien z dotknutých krajín a islamských
náboženských predstaviteľov;

0
0     0

28. poveruje svojho predsedu, aby odovzdal toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
členských krajín, pristupujúcich krajín a kandidátskych krajín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vo vzťahu žien k mieru a k vojne je niekedy ťažké jasne vymedziť rodovú dimenziu. Prečo 
byť apriórne presvedčený, že ženy väčšmi prispievajú k vytváraniu mieru než muži, zatiaľ čo 
celé dejiny nás vyvádzajú z tohto omylu? Od mýtických amazoniek a po dnešné dni bolo 
rovnako veľa významných bojovníčiek ako žien-pacifistiek. Dostatočným dôkazom toho sú 
dnes ženy-kamikadze, ktoré uskutočňujú samovražedné útoky v Palestína a v Čečensku. 
Takisto mnoho historikov zaraďuje predstavu ženy-obete ani nie tak medzi tradičné ľudové 
predstavy, ale ju skôr považujú za veľmi čiastkovú pravdu o vzťahu ženy a vojny. Táto správa 
má tri aspekty: ženy ako obete, ženy a ich účasť na tvorbe mieru, ženy a ich účasť na 
vojnových konfliktoch. Ako sme však pochopili, správa sa neopiera o striktne ženskú 
dimenziu, ale o rodovú dimenziu, ide teda o sociálnu konštrukciu, ktorú môže svet politiky 
ovplyvňovať, zatiaľ čo na sféru pohlavia má sotva nejaký vplyv. Správa analyzuje rozličné 
mechanizmy, ktoré zavše zvýhodňujú, zavše inštrumentalizujú situáciu žien: 1) sociálny 
vzťah k sexualite a reprodukcii, 2) vzťah k postaveniu a k rôznym rolám žien: matka, 
manželka alebo družka, dcéra alebo sestra, 3) cesty k prekonaniu sociálnej nerovnosti, vrátane 
rôznych neprijateľných podôb nerovnosti.

Vo vojnách medzi národmi alebo vo vnútorných konfliktoch sú prvými obeťami vždy tí 
najslabší: ženy, deti a starí ľudia. Ženy a dievčatá preto, lebo ich biologická prirodzenosť ich 
vystavuje riziku počatia, chorôb prenosných pohlavným stykom (zvlášť chorobe AIDS), 
pričom vo vojnovej alebo konfliktnej situácii nejestvuje vždy prístup k zdravotníckym 
službám, týkajúcim sa týchto rizík. Čísla sú dostatočne výrečné: v chudobných krajinách vo 
vojnovom konflikte a tiež v utečeneckých táboroch vedie pohlavný styk, pôrod, pokus o 
ukončenie neželaného tehotenstva alebo tehotenstva, ktoré nasledovalo po znásilnení, veľmi 
často k smrti. Takisto deti, ktorých miera úmrtnosti je pre nedostatočnú starostlivosť, 
podvýživu, epidémie a AIDS vysoká, platia ťažkú daň za konflikty. K týmto dramatickým 
dôsledkom, spôsobeným biologickými danosťami žien, sa pridáva skutočne barbarské 
zaobchádzanie so ženami, ktoré má pôvod v sociálnej inštrumentalizácii ich sexuality. 
Kolektívne únosy ako nástroj na poníženie nepriateľa, vagíny perforované bajonetmi, 
vyrezávanie plodov z tiel ich matiek, manželky znásilňované pred očami manželov a detí sú 
uvádzané nie ako izolované javy, ale ako nástroje vo vedení vojny. Ich obeťami nie sú 
výlučne ženy, pretože väznica Abú Graib smutne preslávila sexuálne násilie ženy na väzňoch 
kvôli prelomeniu ich psychického odporu. V prípade ženy, ktorá je obeťou tohto násilia, môže 
strata cti, dopadajúca na jej rodinu a okolie, viesť až k tomu, že žena je zavraždená: zločin 
kvôli cti má zmyť previnenie, ktoré je skrz-naskrz zakorenené v sociálnej konštrukcii. Práve 
sociálne konštruovaný vzťah sexuality ku cti a dôstojnosti poskytuje priestor pre zločin, či už 
ide o vojnový zločin alebo o zločin kvôli cti.

Neoddeliteľná rola žien ako matiek, dcér, manželiek, sestier je impulzom k identifikácii, ktorá 
im poskytla všetku potrebnú odvahu. Táto odvaha je niekedy dvojsečný meč, keďže v 
situáciach núdze, aké sa vyskytujú vo všetkých konfliktoch, ostáva prostitúcia, žiaľ, niekedy 
jediným prostriedkom, ako zabezpečiť obživu rodiny, keď sú muži mŕtvi alebo nezvestní. 
Takisto a hlavne ide o odvahu žiadať spravodlivosť. Mnoho žien bez zbraní, iba obyčajnými 
pochodmi vzdorovalo diktárorským režimom, aby ostali v pamäti tváre ich mŕtvych a aby 
žiadali spravodlivosť. Najslávnejšími sú matky z Námestia mája v Argentíne, ale Ženy v
čiernom, Ženy v bielom, odmenené v roku 2005 Európskym parlamentom udelením 
Sacharovovej ceny, takisto patria k týmto bojovníčkam. Tieto ženy bez politickej 
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rozhodovacej moci využili sieť združení a dosah médií, aby zabránili zabudnutiu na zločiny a 
aby žiadali spravodlivosť. V iných prípadoch ženy povstali namiesto mŕtvych a vzali do rúk 
zbrane. V tomto vzdore okrem nesmiernej lásky prevláda identifikácia s tradičnými rolami 
ženy ako Antigony a ako Matky Guráže. Ako sme videli, môže to viesť až k akceptovaniu 
sexuálneho vykorisťovania kvôli obžive rodiny. Ekonomická bieda vdov alebo izolovaných 
žien, ktoré sa starajú o rodinu, pretože muži sú nezvestní alebo bojujú, je nesmierna.

Štruktúry našich spoločností, v ktorých chýba rovnosť, vymedzujú ženám tradičné roly, alebo 
podradné pozície. Vojny, konflikty sú paradoxne aj prostriedkom na potvrdenie ich rovnosti. 
Počas dvoch svetových vojen, ktoré smutne poznačili dejiny Európy, sa ženy postavili na 
miesta mužov vo všetkých štruktúrach spoločnosti: na farmách rovnako ako v továrniach, v 
povolaniach, ktoré boli často považované za nezlučiteľné s danosťami žien. Žiaľ, koniec 
vojny ich znova rýchlo umiestnil do domácností. Úpadok postavenia žien po vojnách je 
faktom, uznaným historikmi. V našich západných spoločnostiach, kde je venovaná pozornosť 
rodovej rovnosti, mnohé armády otvorili svoje brány ženám a boj za rovnosť ich práv viedla 
až k tomu, že sa môžu zúčastňovať na konfliktoch. V islamských spoločnostiach, kde sú roly 
pevne zakorenené v patriarchálnej tradícii, je prístup k mučeníctvu pre ženy nedávnou 
záležitosťou. Fenomén kamikadze, a to aj u žien, nie je nový. V minulosti, zvlášť v cárskom 
Rusku, sa ženy preslávili krvavými atentátmi na vysokých predstaviteľov režimu, pri ktorých 
prišli o život. História z nich urobila odporkyne utláčateľa, ba hrdinky. Fenomén žien-
kamikadze dnes v Čečensku, v Palestíne a v Iraku získava nové rozmery, no zďaleka vo svete 
nevyvoláva takýto obdiv. Ak aj ľudské bomby svedčia o legitímnom odpore voči okupácii a o 
absolútnej oddanosti voči často prehratej veci, nemožno zabúdať, že sú namierené proti úplne 
nevinným civilným obetiam. Na tieto operácie sú vyberané ženy-aktivistky, pretože stereotyp 
slabej a bezbrannej ženy funguje dobre aj u nepriateľa. Tieto ženy sú starostlivo vybrané, 
vedené, ba indoktrinované a je im ponúknutá možnosť stať sa v smrti rovnými mužom. 
Apológia mučeníctva, spoločenské uznanie, ktorému sa teší celá rodina po smrti kamikadze, 
začlenenie takéhoto činu do náboženského kontextu, to všetko posilňuje príťažlivosť tejto 
možnosti, ktorá spočíva nie v rovnosti v živote, ale v rovnosti v smrti. Vaša spravodajkyňa to 
vníma ako inštrumentalizáciu odporu a úsilia žien o dôstojnosť a ako zneužitie náboženského 
posolstva na politické ciele. Tento jav, ktorý sa šíri, a to aj v našich krajinách (smrť belgickej 
ženy-kamikadze v Iraku), si zaslúži, aby sme sa mu venovali aj v Európe.

Konflikty predstavujú kontinuum: je fáza pred konfliktom, fáza konfliktu a fáza po konflikte. 
Žiaľ, násilie voči ženám, či už je súkromné, sociálne alebo politické, je ich súčasťou v každej 
fáze, v podobách, špecifických pre tú-ktorú fázu. Ak sa často hovorí, že počas konfliktov sú 
ženy znásilňované a muži zabíjaní, čo je lapidárna a trochu reduktívna formulka, zdá sa, že 
domáce násilie po konfliktoch a vojnách zďaleka neslabne, ale narastá. Ženy sa iba ťažko 
začleňujú do politického súkolia spoločnosti, ktorá sa postupne stavia na nohy. Ako obete 
sexuálneho násilia sú psychologicky rozložené, zavše sociálne vylúčené, bez možnosti 
dožadovať sa spravodlivosti. Sociálne, ako aj politicky sú často marginalizované a strácajú 
tých niekoľko ziskov, ktoré im zabezpečil konflikt. Zdá sa preto, že je čoraz dôležitejšie, aby 
medzinárodné spoločenstvo sprevádzalo túto rozhodujúcu fázu v obnove krajiny a aby 
žiadalo, aby sa ženy ako rovné mužom ocitli za rokovacím stolom a aj vo všetkých 
vytvárajúcich sa občianskych a politických mechanizmoch: parlamente, vláde, administratíve, 
medzinárodnom zastúpení. Nedávne pozitívne príklady posilňujú toto presvedčenie vašej 
spravodajkyne. Na čelo Libérie bola zvolená žena, Ellen Johnson Sirleaf; je známa dvojou 
obhajobou práv žien a svojimi stanoviskami v prospech demokracie. Ďalšia žena bola zvolená 
ako prezidentka v Čile, jej otec bol zavraždený, ona sama bola počas diktatúry generála 
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Pinocheta väznená a mučená a z obete sa stala aktérkou demokratického prechodu. Takisto v 
Rwande, Timore, Indonézii, Afganistane, Palestíne ženy zapĺňajú parlamentné lavice a 
stávajú sa členkami vlád; možno nie vždy v dostatočnej miere, ale signifikantným spôsobom. 
Možno dúfať, že tento vstup na politickú scénu bude znamenať skutočný obrat v právach v 
prospech žien v týchto krajinách, vrátane ochrany a práva na spravodlivosť pre tie ženy, ktoré 
boli počas konfliktov obeťami zneužívania.

Obdobia pred konfliktom a obdobia konfliktu sú často poznamenané aktívnym úsilím žien o 
mier spolu so ženami z nepriateľského tábora. Vzniká množstvo ženských štruktúr, 
opierajúcich sa o ženské združenia, niekedy iba diskrétne a implicitne, ako je to pri 
konfliktoch v Afrike, niekedy zasa viditeľnejším spôsobom, ako napríklad  Give Peace a 
Chance v máji 1989 a Jerusalem link v máji 2004 – ide o sieť palestínskych a izraelských 
žien, ktoré si chceli podať ruky a nájsť riešenie, pokiaľ ide o štatút Jeruzalema. Týchto sietí je 
mnoho a konkrétne výsledky, ktoré dosiahli, sú zmiešané. Vojny a konflikty majú vždy pôvod 
v geostrategických, ekonomických a teritoriálnych faktoroch a dobrá vôľa nestačí na nájdenie 
politického riešenia. Tieto siete však majú prinajmenej dve prednosti. V prvom rade otvárajú 
priestor pre nádej a vedú k spájaniu spoločnosti, ktoré bolo zo všetkých strán rozložené 
nenávisťou. Majú takisto vplyv na politickú sféru, ktorá má zasa priamy dopad na politické 
rokovania, ktoré môžu viesť k prípadnému potrestaniu. Môžeme dúfať, že v prípade 
izraelsko-palestínskeho konfliktu bude medzinárodný parlamentný výbor žien1, ktorý dnes 
vzniká, hrať úlohu lobby na vysokej úrovni.

V mnohých správach a uzneseniach sa už hovorilo o týchto otázkach. Uveďme v krátkosti 
aspoň uznesenie 1325 Organizácie spojených národov z roku 2000, správu Maj Britt Theorin 
Európskeho parlamentu z roku 20002 a správu Elizabeth Rhen a Ellen Johnson Sirleaf3 z roku 
2002. Vo všetkých týchto správach, ako aj v mnohých iných, sú veľmi presné návrhy. Vaša 
spravodajkyňa bude skúmať, nakoľko sa tieto návrhy konkretizovali a ak nie, v čom spočívajú 
prekážky. Ženy sa nezúčastňujú na vytváraní mieru či demokracie viac než muži, no nášmu 
Parlamentu prináleží, aby na základe svojich hodnôt podporil všetky ženské iniciatívy, 
zamerané na posilnenie ľudských práv, mieru a demokracie vo svete. Bez ohľadu na stranícku 
príslušnosť je to prejav našej solidarity a záväzku.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC) 
2 Uznesenie Európskeho parlamentu o účasti žien na mierovom urovnávaní konfliktov (2000/2025(INI);A5-
0308/2000).
3 Elizabeth Rehn a Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent 
Experts’Assessment,Progress of the Worlds’s Women, vol.1, New York, Rozvojový fond OSN pre ženy (2002)


