
PR\607441SL.doc PE 370.262v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

ZAČASNO
2005/2215(INI)

8. 3. 2006

OSNUTEK POROČILA
o položaju žensk v oboroženih spopadih in njihovi vlogi pri obnovi in
demokratičnem procesu v državah po koncu konfliktov
(2005/2215(INI))

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Poročevalka: Véronique De Keyser



PE 370.262v01-00 2/11 PR\607441SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM................................................................................9



PR\607441SL.doc 3/11 PE 370.262v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o položaju žensk v oboroženih spopadih in njihovi vlogi pri obnovi in demokratičnem
procesu v državah po koncu konfliktov
(2005/2215(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Resolucije 1325 Varnostnega sveta Združenih narodov z dne 31. oktobra
2000, ki potrjuje pomen enakopravnega sodelovanja in popolne udeležbe žensk pri vseh
oblikah prizadevanja za vzdrževanje in širitev miru ter varnosti,

– ob upoštevanju Resolucije z dne 30. novembra 2000 o sodelovanju žensk pri mirnem
reševanju konfliktov1,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah z dne 10.
decembra 1948 ter Dunajske deklaracije in akcijskega programa, sprejetih na svetovni
konferenci o človekovih pravicah, ki je potekala od 14. do 25. junija 1993,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
z dne 18. decembra 1979, Deklaracije Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami
z dne 20. decembra 1993 in Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne
20. novembra 1989,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim,
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984 in
Deklaracije 3318 Generalne skupščine Združenih narodov o varstvu žensk in otrok v
izrednih razmerah in oboroženih spopadih z dne 14. decembra 1974, zlasti odstavka 4, na
podlagi katerega je treba sprejeti učinkovite ukrepe za prepoved preganjanja, mučenja,
nasilja ali ponižujočega ravnanja z ženskami,

– ob upoštevanju Resolucije 1265 Varnostnega sveta Združenih narodov o zaščiti civilistov
v oboroženih spopadih z dne 17. septembra 1999, zlasti odstavka 14, v skladu s katerim
se bo osebje Združenih narodov, vključeno v dejavnosti vzpostavljanja, vzdrževanja in
utrjevanja miru, ustrezno usposabljalo, zlasti v zvezi s človekovimi pravicami, vključno z
določbami o posebnostih glede na spol,

– ob upoštevanju Resolucije 3519 Generalne skupščine Združenih narodov o sodelovanju
žensk pri krepitvi mednarodnega miru in varnosti z dne 15. decembra 1975,
Deklaracije 4763 Generalne skupščine Združenih narodov o sodelovanju žensk pri
dejavnostih za mir in mednarodno sodelovanje z dne 3. decembra 1982, zlasti
odstavka 12 o konkretnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za okrepitev sodelovanja žensk
pri prizadevanju za mir,

– ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanja, sprejetih na četrti svetovni
konferenci Združenih narodov o ženskah, ki je potekala od 4. do 15. septembra 1995,
zlasti oddelka E o kritičnem vprašanju žensk v oboroženih konfliktih, in dokumenta,

  
1 UL C 228, 13.8.2001, str. 186.
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sprejetega ob koncu posebne seje Združenih narodov Peking +5 in Peking+10, ki je
potekala od 5. do 9. junija 2000, zlasti odstavka 13 o ovirah enakovrednemu sodelovanju
žensk pri prizadevanju za vzpostavljanje miru ter odstavka 124 o enakovredni prisotnosti
moških in žensk v misijah za ohranjanje miru in pri mirovnih pogajanjih,

– ob upoštevanju Rimskega statuta o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča,
sprejetega leta 1998, zlasti člena 7 in člena 8, ki kot hudodelstva zoper človečnost in
vojna hudodelstva navajata posilstvo, spolno suženjstvo, prisilno nosečnost, prisilno
sterilizacijo in katero koli drugo obliko spolnega nasilja ter jih opredelita tudi kot oblike
mučenja in huda vojna hudodelstva, ne glede na to, ali so to sistematična dejanja ali ne, v
mednarodnih ali notranjih konfliktih,

– ob upoštevanju Ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov iz leta
1977, v skladu s katerimi so ženske zaščitene pred posilstvom in vsemi ostalimi oblikami
spolnega nasilja,

– ob upoštevanju Resolucije 1385 (2004) in Priporočila 1665 (2004) Parlamentarne
skupščine Sveta Evrope o „Preprečevanju in reševanju konfliktov: vloga žensk“, ki sta
bila sprejeta 23. junija 2004,

– ob upoštevanju resolucije, sprejete na 5. evropski ministrski konferenci o enakosti med
spoloma, ki je potekala 22. in 23. januarja 2003 v Skopju, z naslovom „Vloga žensk in
moških pri preprečevanju konfliktov, utrjevanju miru in demokratičnih procesih po
konfliktih – vidik enakosti med spoloma“,

– ob upoštevanju deklaracije „Enakost spolov: bistveno vprašanje v spreminjajočih se
družbah“ in njenega Akcijskega programa, ki sta bila sprejeta na omenjeni 5. evropski
ministrski konferenci,

– ob upoštevanju Sklepa št. 14/04, ki ga je sprejel Ministrski svet OVSE 7. decembra 2004
v Sofiji o Akcijskem načrtu OVSE 2004 za spodbujanje enakosti spolov,

– ob upoštevanju Sklepa št. 14/05 o ženskah pri preprečevanju konfliktov, kriznem
upravljanju in rehabilitaciji po konfliktu, ki ga je sprejel Ministrski svet OVSE 6.
decembra 2005 v Ljubljani,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2006),

A. ker ženske niso ne miroljubnejše in ne bolj bojevite kot moški, so pa kot del civilnega
prebivalstva, tako kot otroci in starejši ljudje, med konfliktom pogosto žrtve brutalnega
ravnanja, vključno s spolnim nasiljem,

Ženske kot vojne žrtve

1. opozarja na pomen dostopnosti služb za reproduktivno zdravje v konfliktnih razmerah in
begunskih taboriščih, saj se brez tovrstnih služb stopnja smrtnosti mater in dojenčkov
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poviša, razen tega pa se širijo tudi spolno prenosljive bolezni; poudarja, da nasilje v
družini, prostitucija in posilstva, ki se pojavljajo v teh razmerah, še bolj poudarjajo
prednostno nalogo, ki jo morajo imeti te službe, vključno z možnostjo žensk, da rodijo v
bolnišnici ali prekinejo neželeno nosečnost in imajo dostop do psihološke pomoči;

2. zahteva, da lahko ženske, ki so žrtve brutalnega ravnanja in nasilja med konflikti, vložijo
pritožbo pri mednarodnih sodiščih pod pogoji, ki ustrezajo njihovemu dostojanstvu, in ob
zaščiti s strani teh sodišč; zahteva, da se jim poravnajo krivice tako na civilni ravni kot s
kazenskim postopkom in da se zagotovi programe pomoči, s katerimi bi jim pomagali pri
ponovni vključitvi v gospodarskem, socialnem in psihološkem smislu;

3. daje prednost odpravljanju izkoriščanja otrok kot vojakov v konfliktih, vključno z
mladimi dekleti, ki so podvržene pravemu spolnemu suženjstvu; vztraja, da se za te
otroke vzpostavijo programi za dolgotrajno ponovno vključitev v psihološkem, socialnem
in gospodarskem smislu;

4. obsoja nasilje nad ženskami v vseh okoliščinah ter zahteva popolno zavrnitev spolne
zlorabe otrok in mladih žensk v oboroženih konfliktih in begunskih taboriščih; zahteva
stroge upravne in kazenske ukrepe proti humanitarnemu osebju, predstavnikom
mednarodnih institucij, pripadnikom sil za ohranjanje miru in diplomatom, ki bi takšno
nasilje izvajali;

Ženske kot nosilke miru

5. vztraja, da se mirovna gibanja žensk po končanih konfliktih pedagoško, politično in
pravno podprejo, da bi dosegli demokratično družbo, ki skrbi za pravice žensk, in
pozdravlja različne mednarodne pobude, ki so delovale v zvezi s tem, kot je pobuda
Avstralije v Papui Novi Gvineji in pobuda Norveške na Šrilanki;

6. pozdravlja različne pobude za oblikovanje kazalnikov posebnosti glede na spol za hitro
obveščanje o nevarnostih in nadzorovanje konfliktov, kot so kazalniki UNIFEM, Sveta
Evrope, Švicarske fundacije za mir, Mednarodnega obveščanja, Foruma zgodnjega
obveščanja in zgodnjega odziva;

7. se veseli, da je Svet v letu 2005 skrbel za izvajanje Resolucije 1325 Združenih narodov v
okviru evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) in je obravnaval integracijo
načela enakosti spolov, ter ga prosi, naj ne opusti vključevanja svetovalcev za
enakovrednost spolov v civilne sile za ohranitev miru pod vodstvom Evropske unije ter
zagotavljanja usposabljanja o integraciji načela enakosti spolov,

8. se veseli, da nove mirovne misije, ki so jih ustanovili Združeni narodi po letu 2000,
vključujejo svetovalce za enakovrednost spolov ter da je bilo takšno delovno mesto
ustanovljeno znotraj oddelka operacij za ohranjanje miru;

9. poudarja, da so kvote, čeprav jih ni dovolj, zdaj edini način, ki ženskam pri obnovi države
omogoča prevzemanje pomembne vloge pri političnem odločanju in zagotavlja njihovo
politično navzočnost za pogajalsko mizo, in na tem področju podpira priporočila
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Resolucije 1325, ki predvidevajo 30 % žensk na tovrstnih delovnih mestih, vključno z
administracijo;

10. zahteva, da se ne pozabi na pogumne ženske, ki so podpirale oblike odporniških mirovnih
političnih gibanj, in ki so zaradi tega bile in so še vedno v zaporu, hišnem priporu ali
ugrabljene, kot so Ingrid Bettancourt v Kolumbiji, Aung San Suu Kyi v Burmi in druge,
ki so ostale anonimne;

11. pozdravlja podporo, ki jo Komisija prispeva za izvajanje svobodnih volitev v državah, v
katerih so bili konflikti, se veseli sodelovanja žensk v tem volilnem telesu ter dejstva, da
so bile ženske imenovane za vodje nekaterih volilnih misij v državah s tveganji;

Ženske kot nosilke vojne

12. obsoja čaščenje mučeništva, ki v današnjem času cilja na mlade ljudi, med njimi tudi
mlade ženske; ugotavlja, da pri pozivih k agresivnemu samomoru (kamikaze) ni jasnega
razlikovanja med versko gorečnostjo, brezupnim odporom do zasedbe ali nepravičnosti
ter končno tarčami tovrstnih napadov, ki so nedolžne civilne žrtve;

13. se veseli, da se lahko danes islamske oblasti v imenu Korana odpovejo temu pojavu,
njegovi razširjenosti in njegovi medijski manipulaciji; obžaluje, da so lahko nekatere
mlade ženske, žrtve socialne izključenosti, v tem skrajnem žrtvovanju našle način
dostopa do enakosti, in celo povrnitve izgubljene časti;

14. poziva k usmerjanju k političnim vzrokom agresivnega samomora in mednarodno
skupnost vztrajno poziva, da spoštuje mednarodno pravo in doseže mir, zlasti v Palestini,
in Čečeniji, kjer so se ženske vključile v samomorilne napade;

Priporočila

15. podpira vsa priporočila, ki so po Resoluciji 1325 Združenih narodov poskušala izboljšati
usodo žensk v konfliktih, ter Svet in Komisijo poziva, da v svojo celotno politiko
vključita ta priporočila, zlasti tista, ki so vključena v Resoluciji Evropskega parlamenta z
dne 30. novembra 2000;

16. ugotavlja, da ženske kljub resolucijam, pozivom in priporočilom različnih mednarodnih
in evropskih institucij še vedno ne sodelujejo popolnoma pri preprečevanju konfliktov,
mirovnih operacijah in vzpostavitvi le-teh; meni torej, da je oblikovanje novih priporočil
manj težavno kot opredeljevanje nosilcev njihovega izvajanja, presoja njihovih ovir in
nadzorovanje njihovih rezultatov;

17. predlaga, da se priporočila omejijo na bistvena, in sicer da se od institucij zahteva iskanje
sinergij konkretnih dejavnosti, ki jih je treba izvesti, z drugimi mednarodnimi
institucijami, ki dosegajo iste cilje, ter da se novi finančni instrumenti Finančne
perspektive 2007–2013 najbolje uporabijo kot spodbude in pobude;
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18. Komisiji, Svetu in državam članicam svetuje, da v vse šolske programe uvedejo
izobraževanje o miru in spoštovanju žensk ter usposabljanju konfliktnih držav in regij, s
katerimi sodeluje Evropska unija, za razvijanje miroljubnega duha, ki skrbi za pravice
žensk znotraj družbe; predlaga, da se k temu projektu priključijo združenja mater,
vzgojitelji mladinskih taborov in profesorji;

19. priporoča državam članicam, da razširijo programe za sprejem otrok in mladostnikov/-ic,
ki prihajajo iz konfliktnih držav, v države Evropske unije, da bi jih rešili iz sveta nasilja
in obupa, ki povzroča nasilje, vključno v zvezi z ženskami; zahteva od Sveta, da pozove
države članice, da ta sprejem olajšajo z odpravo nepotrebnih ovir; vztraja, da se s
tranzitnimi državami, kot je Izrael v izraelsko-palestinskem konfliktu, podpiše sporazum,
da ne zavirajo teh humanitarnih programov;

20. zahteva od Komisije, da podpre mirovne pobude, ki so jih prostovoljno začele ženske, ter
zlasti večkulturne, čezmejne in regionalne pobude; vztraja, da Svet za to zagotovi
posredovanje politike znotraj organov odločanja zadevnih držav; spodbuja Evropski
parlament in zlasti Odbor žensk, da vzpostavita mešane oblike odborov, vključno z
ženskami iz teh omrežij ter evropskimi parlamentarci za konfliktna območja;

21. obravnava kot nujno, da Komisija v Finančni perspektivi 2007–2013 ohrani Evropski
inštitut za demokracijo in človekove pravice kot poseben instrument; opozarja, da je v
preteklosti uspešno omogočil javne razpise in posebne proračunske postavke za pravice
žensk, ne da bi s tamkajšnjimi vladami sklenil sporazum; zahteva od Komisije, da deluje
tako, da v instrumentu stabilnosti upravljanje konfliktov vključuje enakost spolov, ki
omogoča ukvarjanje s težavami žensk v nenehnih konfliktih;

22. zahteva, da se integracija načela enakosti spolov širi na viden in preverljiv način v vseh
finančnih instrumentih, zlasti v predpristopnem instrumentu, evropski sosedski politiki in
instrumentu za razvojno in gospodarsko sodelovanje (DCECI), ter da se vključi v
navzkrižno skladnost pridružitvenih sporazumov;

23. poudarja, da bodo strateški in akcijski načrti držav odličen nosilec te integracije načela
enakosti, če je politična volja na obeh straneh, zahteva, da vse dejavnosti evropske
varnostne in obrambne politike izvajajo Resolucijo 1325 Združenih narodov ter da se
Evropskemu parlamentu predloži poročilo;

24. zahteva, da se pravica do reproduktivnega zdravja ohrani in obravnava kot prednostna
naloga Komisije v njenih dejavnostih sodelovanja, zlasti v konfliktnih regijah, ter da se ta
prednostna naloga kaže v njenih proračunskih postavkah;

25. priporoča vzpostavitev sodelovanja Evropskega parlamenta s Svetom Evrope, OVSE,
UNIFEM in mogoče z drugimi organi pri izvajanju kazalnikov posebnosti glede na spol,
ki jih je treba med konflikti nadzorovati, kazalnikov, ki jih lahko vključujejo novi
instrumenti zunanje in razvojne politike ali ki so lahko namenjeni hitremu obveščanju;

26. ocenjuje, da bi moralo biti sodelovanje žensk na vseh ravneh družbenega in političnega
življenja v državi, kjer so se končali konflikti, enako sodelovanju moških, ter se zaveda,
da te kvote ne morejo takoj doseči enakovrednosti spolov ob upoštevanju kulture in
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družbenega razvoja zadevne države; od Komisije torej zahteva, da v svojih akcijskih
načrtih spodbuja izvajanje kvot ob uporabi Resolucije 1325, nadzoruje razvoj k
enakovrednosti spolov in Evropskemu parlamentu sporoča rezultate;

27. priporoča, da Evropski parlament obravnava težavo agresivnega samomora pri ženskah,
začne študijo o tej temi in jo konča s konferenco, ki bo združevala znanstvenike in tudi
ženske zadevnih držav ter islamske verske oblasti;

0
0  0

28. naroči predsedniku, da to resolucijo predloži Svetu in Komisiji ter tudi vladam držav
članic, držav pristopnic in držav kandidatk.
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

V zvezi z razmerjem med ženskami ter mirom in vojno je včasih težko dosegati enakost
spolov. Zakaj bi vnaprej predvidevali, da so ženske miroljubnejše kot moški, če pa nam
zgodovina kaže popolnoma drugačno sliko? Od mitičnih amazonk do današnjih dni je
obstajalo prav toliko velikih bojevnic kot miroljubnih žensk. Zadosten dokaz za to je tudi
prisotnost samomorilk v samomorilskih napadih v Palestini ali Čečeniji. Številni zgodovinarji
prikazujejo podobo ženske kot žrtve, vendar ne v smislu zgodovinskih podob, ki izražajo
domoljubno sporočilo, ampak kot delno resnico glede razmerja med ženskami in vojno. To
poročilo obravnava tri različne vloge žensk: ženske kot žrtve, ženske kot nosilke miru in
ženske kot nosilke vojne. Vendar je treba razumeti, da ne bo temeljilo na strogo feministični
razsežnosti, ampak na družbenem spolu, tj. na družbeni konstrukciji, na katerega lahko
politični svet vpliva, medtem ko lahko na biološki spol le malo. To poročilo analizira različne
mehanizme, ki včasih povzdigujejo in včasih instrumentalizirajo ženskost: 1) odnos družbe do
spolnosti in reprodukcije, 2) odnos do položaja in različnih vlog žensk: mati, žena ali
partnerica, hči ali sestra, 3) poti za odpravljanje družbene neenakosti, vključno z njihovimi
nesprejemljivimi posledicami.

V meddržavnih vojnah ali notranjih konfliktih so prve žrtve vedno najšibkejše osebe: to so
ženske, otroci in starejše osebe. Ženske in mlada dekleta so zaradi svoje biološke narave
izpostavljene tveganju pri reprodukciji, spolno prenosljivim boleznim, zlasti aidsu, vendar v
vojni ali konfliktih ni vedno omogočen dostop do služb za reproduktivno zdravje. Številke
govorijo same po sebi: v revnih državah v konfliktu ali v taboriščih za razseljene osebe spolni
odnosi, porod, prekinitev neželene nosečnosti ali posledice posilstva pogosto povzročijo smrt.
Tudi otroci so v konfliktih zelo ogroženi, kar se kaže v visoki stopnji smrtnosti zaradi
pomanjkanja oskrbe, podhranjenosti in aidsa. Razen teh dramatičnih posledic biološkega
stanja žensk se v odnosu do njih pojavlja resnična brutalnost, ki izhaja iz družbene
instrumentalizacije spola. Skupinske ugrabitve kot vojni instrument za ponižanje sovražnika,
z bajoneti ranjene nožnice, iztrganje zarodka iz materinega trebuha, posilstva žensk pred očmi
njihovih možev in otrok so dejstva, o katerih se pogosto poroča in ki se uporabljajo kot orožje
v vojni. To nasilje se ne izvaja izključno nad ženskami, saj je zapor v Abu Graibu na žalost
postal znan zaradi spolnega nasilja, ki ga je nad zaporniki izvajala ženska, da bi zlomila
njihov psihološki odpor. Pri ženskah, ki so žrtve takih brutalnosti, lahko sramota, ki jo doživi
družina in jo obkroža, povzroči umor te ženske s strani njenih najbližjih: zločin zaradi časti
opere krivdo, ki je ukoreninjena v družbeni konstrukciji. Prav to družbeno razmerje med
spolnostjo ter častjo in dostojanstvom spodbuja hudodelstva, in sicer vojna hudodelstva ali
zločine iz časti.

Nerazdružljiva vloga žensk kot mater, hčera, žena in sester je gibalo identifikacije, ki jih je
močno opogumilo. Pogum ima včasih slabo in dobro stran, ker vemo, da v okoliščinah hude
stiske, ki se pojavljajo v vseh konfliktih, prostitucija ostaja sredstvo in včasih edini način za
zagotovitev preživetja družin teh žensk, če so njihovi možje mrtvi ali pogrešani. Pogum
pomeni tudi in predvsem zahteve po pravičnosti. Številne ženske so se uprle diktatorskim
režimom, in sicer brez orožja, le s protesti, da bi ohranile spomin na pogrešane družinske
člane in zahtevale pravičnost. Najbolj znani so protesti na Majskem trgu v Argentini, medtem
ko so del tega neustrašnega gibanja tudi Ženske v črnem in Dame v belem, ki so leta 2005 v
Evropskem parlamentu prejele nagrado Saharov. Čeprav niso imele pristojnosti odločanja na
političnem področju, so uporabile združevanje in vpliv medijev, da bi preprečile pozabljenje
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zločinov in zahtevale maščevanje. V nekaterih drugih primerih so se ženske organizirale in se
oborožile namesto pogrešanih. Kar prevladuje pri teh odporniških gibanjih, razen neizmerne
ljubezni, je identifikacija z dvema tradicionalnima vlogama ženske, ki je hkrati Antigona in
pogumna mati. Kot smo videli, lahko ženska sprejme tudi spolno zlorabo, da bi preživela
svojo družino. Gospodarska stiska vdov in osamljenih žensk, ki same skrbijo za družino, ker
so njihovi možje pogrešani ali se bojujejo, je neizmerna.

Struktura neenakosti v naših družbah ženske omejuje na tradicionalne vloge ali podrejen
položaj. Vojna in konflikti so lahko paradoksalno tudi sredstvo za uveljavljanje njihove
enakosti. V obeh svetovnih vojnah, ki sta Evropo zavili v žalost, so se pojavljale ženske, ki so
se borile namesto moških na vseh družbenih področjih: na kmetijah in v tovarnah ter poklicih,
ki se pogosto obravnavajo kot neskladni z ženskostjo. Po koncu vojne so se izčrpane hitro
vrnile v svoje domove. Vrnitev statusa žensk v prejšnje stanje po vojnah je dejstvo, ki so ga
zgodovinarji priznali. V naši zahodni družbi, ki si prizadeva za enakost spolov, je veliko vojsk
v svoje vrste sprejelo tudi ženske in boj za enakost njihovih pravic je povzročil, da lahko
sodelujejo v konfliktih. Vendar je v islamski družbi, kjer so vloge trdno ukoreninjene v
patriarhalni tradiciji, dostop žensk do položaja mučenic nedaven razvoj. Pojav samomorilstva,
vključno pri ženskah, ni nov. V preteklosti, zlasti v carski Rusiji, so se ženske proslavile s
svojo smrtjo v krvavih napadih na najvišje voditelje režima. Zgodovina jih je imenovala kot
upornice proti zatiranju, celo kot junakinje. Danes pojav samomorilk dobiva nove razsežnosti,
na primer v Čečeniji, Palestini in Iraku, vendar v svetu še zdaleč ne vzbuja enakega
občudovanja. Čeprav te človeške bombe izkazujejo legitimen upor proti okupaciji in popolno
predanost pogosto brezupnemu cilju, ne smemo pozabiti, da so pogosto usmerjene proti
popolnoma nedolžnim civilnim žrtvam. Gre za borke, ki so za te dejavnosti izbrane zaradi
stereotipa o šibki ženski brez orožja, ki dobro deluje tudi pri sovražniku. Te ženske so
izbrane, vodene, celo indoktrinirane, kar se jim ponuja, je enakopravnost z moškimi po smrti.
Apologija mučeništva, družbeno priznanje celotni družini samomorilke po njeni smrti in
uvrščanje dejanja v verski kontekst krepijo privlačnost tega pojava, ki se ne kaže kot enakost
v življenju, ampak kot enakost v smrti. Poročevalec vidi v tem instrumentalizacijo uporništva
in iskanja dostojanstva žensk ter popačenje verskega sporočila v korist političnim ciljem.
Temu pojavu, ki se širi tudi po naših državah, npr. smrt belgijske samomorilke v Iraku, je
treba v Evropi nameniti večjo pozornost.

Konflikti se nenehno pojavljajo in vključujejo stopnjo pred konfliktom, stopnjo konflikta in
stopnjo po konfliktu. Na žalost se nasilje nad ženskami na zasebnem, družbenem ali
političnem področju pojavlja na vsaki stopnji v oblikah, značilnih za vsako od teh stopenj. Če
pogosto pravimo, da se med konflikti ženske posiljuje in moške ubija, kar je jedrnata in
nekoliko poenostavljena definicija, se nasilje v družinah po konfliktih ali vojnah ne zmanjša,
ampak se le še poveča. Ženske se zelo težko vključujejo v politično življenje družbe, ki se
vrača v normalno delovanje. Kot žrtve spolnega nasilja so ženske psihološko uničene, včasih
celo izključene iz družbe, ne da bi smele zahtevati pravičnost. Na družbeni in politični ravni
so pogosto marginalizirane in izgubijo nekatere pridobitve glede enakosti, ki so jih dosegle
med konfliktom. Zato se zdi vse bolj pomembno, da mednarodna skupnost spremlja to
odločilno stopnjo obnove države ter zahteva enakost spolov v pogajanjih ter na vseh civilnih
in političnih področjih, ki se vzpostavljajo: parlament, vlada, uprava in mednarodno
predstavljanje. Zadnji pozitivni primeri podpirajo stališče poročevalca. Gre za žensko, ki je
bila izvoljena za predsednico Nigerije, Hélène Johnson Sirleaf, ki je znana zaradi svojega
zagovarjanja pravic žensk, boja proti korupciji in stališč v korist demokraciji. Drugi primer je
ženska, ki je bila imenovana za predsednico Čila, katere oče je bil umorjen in ki je tudi sama
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prestajala zaporno kazen in bila žrtev mučenja med diktaturo generala Pinocheta ter je zdaj iz
žrtve postala nosilka demokratičnega prehoda. V Ruandi, Timorju, Indoneziji, Afganistanu in
Palestini ženske zasedajo parlamentarna mesta in mesta v vladnih skupinah, morda ne dovolj,
vendar v znatnem obsegu. Pričakujemo lahko, da bo ta vstop na politično sceno povzročil
resnične spremembe na področju pospeševanja pravic žensk v teh državah, vključno z zaščito
in pravico do sojenja za tiste, ki so bile žrtve zlorab v teh konfliktih.

Obdobja pred konfliktom in obdobja konflikta pogosto zaznamuje dejavna vloga žensk pri
iskanju miru v sodelovanju z ženskami, ki pripadajo nasprotni strani. Vzpostavljajo se
številna omrežja žensk, ki temeljijo na združevanju, včasih na diskreten in impliciten način,
kot se to še vedno pojavlja v konfliktih v Afriki, in včasih na vidnejši način, kot v primeru
omrežja Give Peace a Chance iz maja 1998 ali omrežja Jerusalem link iz maja 2004, ki je
omrežje, v katerega so se palestinske in izraelske ženske želele povezati, da bi našle rešitev
vprašanja statusa Jeruzalema. Ta omrežja so številna in njihovi rezultati različni. Vojne in
konflikti že od nekdaj izhajajo iz geostrateških, gospodarskih in ozemeljskih dejavnikov ter za
doseganje politične rešitve ni dovolj le dobra volja. Kljub temu imajo ta omrežja vsaj dve
prednosti. Najprej omogočajo upanje in ponovno vzpostavljajo družbeno mrežo, ki jo je
sovraštvo med obema stranema uničilo. Zato lahko pomembno vplivajo na politična področja
z neposrednim učinkom na politična pogajanja, ki lahko sprožijo kazenske postopke.
Pričakujemo lahko, da bo v okviru izraelsko-palestinskega konflikta mednarodna
parlamentarna komisija žensk1, ki se oblikuje, igrala vlogo lobiranja na visoki ravni.

Številna poročila in resolucije so izpostavile vsa ta vprašanja. Na kratko omenimo Resolucijo
1325 Združenih narodov iz leta 2000, poročilo Maje Britt Theorin Evropskemu parlamentu iz
leta 20002 ter poročilo Elizabeth Rhen in Ellen Johnson Sirleaf3 iz leta 2002. V vseh, kot v
ostalih, najdemo zelo natančne predloge. Zato bo moral poročevalec pregledati, koliko so se ti
predlogi uresničili in če se niso, analizirati ovire zanje. Ženske niso miroljubnejše in brez
dvoma tudi ne bolj demokratične kot moški, vendar mora Parlament glede na svoje vrednote
dati prednost vsem pobudam žensk, ki zagovarjajo človekove pravice, mir in demokracijo v
svetu. To je naš način za doseganje solidarnosti in vključevanja vseh vpletenih strani.

  
1 Mednarodna komisija žensk za pravičen in trajen izraelsko-palestinski mir (IWC)
2 Resolucija Evropskega parlamenta o sodelovanju žensk pri mirnem reševanju konfliktov (2000/2025(INI); A5-
0308/2000).
3 Rehn, E., in Johnson Sirleaf, E., „Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment,Progress of
the Worlds’s Women“, 1. zvezek, Razvojni sklad Združenih narodov za ženske, New York, 2002.


