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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnors situation i väpnade konflikter och deras roll i återuppbyggnadsarbetet och 
demokratiseringsprocessen i länder efter konflikt
(2005/2215(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av resolution 1325 som antogs av FN:s säkerhetsråd den 31 oktober 2000, 
i vilken betonas vikten av att kvinnor jämställs med män i arbetet med att bevara och 
främja fred och säkerhet och att de är fullt delaktiga i detta arbete,

– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2000 om kvinnors deltagande i 
fredlig lösning av konflikter1,

– med beaktande av FN:s allmänna förklaring av den 10 december 1948 om de mänskliga
rättigheterna och den förklaring och det handlingsprogram som följde efter 
världskonferensen om mänskliga rättigheter i Wien den 14–25 juni 1993,

– med beaktande av FN:s konvention av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, FN:s förklaring av den 20 december 1993 om avskaffande av 
våld mot kvinnor och FN:s konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings konvention av den 10 december 1984 mot 
tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och 
generalförsamlingens förklaring 3318 av den 14 december 1974 om skydd av kvinnor och 
barn i nöd eller väpnade konflikter, särskilt artikel 4 som innehåller en uppmaning till 
effektiva åtgärder mot förföljelse, tortyr, våld och förnedrande behandling av kvinnor,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1265 av den 17 september 1999 om 
skydd av civila vid väpnade konflikter, särskilt artikel 14 i vilken föreskrivs att 
FN-personal som deltar i fredsbevarande och fredsskapande verksamhet skall ha en 
lämplig utbildning i människorätt inbegripet könsrollsrelaterade bestämmelser,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 3519 av den 15 december 1975 om 
kvinnors delaktighet i stärkandet av internationell fred och säkerhet, generalförsamlingens 
förklaring 3763 av den 3 december 1982 om kvinnors delaktighet i främjandet av 
internationell fred och internationellt samarbete, särskilt artikel 12 om praktiska åtgärder 
för att öka kvinnors representation i samband med fredsinsatser,

– med beaktande av den förklaring och det handlingsprogram som följde efter FN:s fjärde 
världskvinnokonferens i Beijing den 4–15 september 1995, särskilt det kritiska 
problemområdet E om kvinnor och väpnade konflikter, och resultatdokumentet från FN:s 
specialsession Beijing + 5 och Beijing + 10 den 5–9 juni 2000 om ytterligare åtgärder och 
initiativ för att genomföra förklaringen och handlingsprogrammet från Beijing, särskilt 
artikel 13 om hinder för kvinnors lika deltagande i fredsskapande insatser och artikel 124 
om en 50/50-fördelning mellan könen i fredsbevarande uppdrag och fredsförhandlingar,

– med beaktande av Romstadgan från 1998 genom vilken Internationella 
brottmålsdomstolen inrättades, särskilt artiklarna 7 och 8, i vilka slås fast att våldtäkt, 
sexuellt slaveri, påtvingat havandeskap eller påtvingad sterilisering och alla andra former 

  
1 EGT C 228, 13.8.2001, s. 186.
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av sexuellt våld utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, även skall anses som 
en särskild form av tortyr och allvarliga krigsförbrytelser, oavsett om de begås på ett 
systematiskt eller icke-metodiskt sätt, och oavsett om dessa handlingar begås i 
internationella eller inbördes konflikter,

– med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen från 1977 i 
vilka anges att kvinnor skall skyddas mot våldtäkt och alla andra former av sexuella 
övergrepp,

– med beaktande av resolution 1385 (2004) och rekommendation 1665 (2004) från 
Europarådets parlamentariska församling om förebyggande och lösning av konflikter: 
kvinnornas roll, vilken antogs den 23 juni 2004,

– med beaktande av den resolution som antogs vid den femte europeiska 
ministerkonferensen om jämställdhet mellan kvinnor och män den 22–23 januari 2003 i 
Skopje om kvinnors och mäns roll i arbetet med att förebygga konflikter, säkra freden och 
demokratiseringsprocessen efter konflikter – ur ett jämställdhetsperspektiv,

– med beaktande av förklaringen om jämställdhet mellan könen: en viktig fråga i samhällen 
under omvandling, och handlingsprogrammet i samma ämne, vilket antogs vid den 
ovannämnda femte europeiska ministerkonferensen,

– med beaktande av beslut nr 14/04 som antogs av OSSE:s ministerråd 
den 7 december 2004 i Sofia om OSSE:s handlingsplan 2004 för att främja jämställdhet,

– med beaktande av beslut nr 14/05 som antogs av OSSE:s ministerråd 
den 6 december 2005 i Ljubljana om kvinnor i konfliktförebyggande arbete, krishantering 
och återuppbyggnadsarbetet efter konflikter,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Kvinnor är varken mer fredliga eller krigsbenägna än män, men i egenskap av 
civilbefolkning utsätts de under konflikter i likhet med barn och äldre för många 
övergrepp, däribland sexuella.

Kvinnor som krigsoffer
1. Europaparlamentet erinrar om vikten av att ha tillgång till reproduktiv hälso- och sjukvård 

i konfliktsituationer och i flyktingläger. Utan sådan vård ökar dödligheten bland mödrar 
och spädbarn samtidigt som sexuellt överförbara sjukdomar sprider sig. Parlamentet 
betonar att det våld inom äktenskapet, den prostitution och de våldtäkter som sker under 
dessa omständigheter är ytterligare skäl till att prioritera denna vård, liksom vikten av att 
kvinnor får möjlighet att föda barn i sjukhusmiljö eller avbryta en oönskad graviditet och 
få tillgång till psykologiskt stöd.

2. Europaparlamentet kräver att kvinnor som drabbas av övergrepp och våld i samband med 
konflikter skall kunna föra sin talan inför internationella domstolar under värdiga 
förhållanden och med skydd av dessa domstolar. Parlamentet kräver att rättvisa skipas för 
dem både civilrättsligt och straffrättsligt och att stödprogram genomförs för att de skall 
kunna återanpassa sig ekonomiskt, socialt och mentalt.
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3. Europaparlamentet prioriterar att användningen av barnsoldater i konflikter stoppas, bland 
dem flickor som i realiteten fungerar som sexslavar i dessa sammanhang. Parlamentet 
insisterar på att det för dessa barn skall inrättas långsiktiga program för deras 
psykologiska, sociala och ekonomiska återanpassning.

4. Europaparlamentet fördömer våld mot kvinnor under alla omständigheter, men begär en 
nolltolerans mot sexuellt utnyttjande av barn och flickor i väpnade konflikter och 
flyktingläger. Parlamentet kräver hårda administrativa och straffrättsliga sanktioner mot 
personal i humanitärt arbete, företrädare för internationella institutioner, fredsbevarande 
styrkor och diplomater som gör sig skyldiga till sådant utnyttjande. 

Kvinnor som fredsfaktorer
5. Europaparlamentet insisterar på att den kvinnliga fredsrörelsen i tider efter konflikter får 

pedagogiskt, politisk och juridiskt stöd så att det kan skapas ett demokratiskt samhälle där 
man värnar om kvinnors rättigheter. Parlamentet välkomnar olika internationella initiativ 
som verkar i denna riktning, till exempel de australiska organisationerna i 
Papua Nya Guinea och de norska organisationerna i Sri Lanka.

6. Europaparlamentet välkomnar olika initiativ för att ta fram könsrelaterade indikatorer för 
snabba insatser vid och övervakning av konflikter, i likhet med UNIFEM, Europarådets 
indikatorer, Swisspeace, International Alert och Forum on Early Warning and Early 
Response.

7. Europaparlamentet välkomnar att rådet under 2005 arbetat med tillämpningen av FN:s 
ovannämnda resolution 1325 inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik och att 
man arbetat för att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Parlamentet ber också rådet att 
integrera rådgivare för jämställdhet inom de civila fredsbevarande styrkor som leds av EU 
och att se till att de utbildas i jämställdhet.

8. Europaparlamentet välkomnar att det i de nya fredsstyrkorna inom FN fredsuppdrag sedan 
år 2000 finns rådgivare i jämställdhetsfrågor och att en sådan tjänst inrättades 2003 inom 
avdelningen för fredsbevarande arbete.

9. Europaparlamentet betonar att även om kvotering är otillfredsställande är det i dagsläget 
det enda sättet för kvinnor att få betydelsefulla politiska beslutsfattande roller i ländernas 
återuppbyggnadsarbete och säkra deras politiska närvaro vid förhandlingsbordet. 
Parlamentet stöder i detta sammanhang rekommendationerna i ovannämnda 
resolution 1325 där det anges att 30 procent av denna typ av poster, även inom 
administrationen, skall besättas med kvinnor. 

10. Europaparlamentet begär att man inte glömmer bort de modiga kvinnor som valt fredliga 
former av politiskt motstånd och som har betalat, eller fortfarande betalar för detta, genom 
att fängslas, hållas inspärrade i sina bostäder eller kidnappas, som Ingrid Bettancourt i 
Colombia, Aung San Suu Kyi i Myanmar och en rad andra okända kvinnor.
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11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens stöd till fria val i länder som genomgått 
konflikter, gläds över kvinnornas medverkan i dessa val och över att kvinnor utsetts att 
leda vissa valförrättningsuppdrag i dessa riskfyllda länder.

Kvinnor som krigsfaktorer
12. Europaparlamentet beklagar den martyrstatus som ungdomar i dag eftersträvar, däribland 

unga kvinnor. Parlamentet konstaterar att uppmaningar till självmordsattacker (kamikaze) 
bidrar till en sammanblandning av religiös övertro, förtvivlat motstånd mot ockupationer 
eller orättvisor och måltavlan för handlingarna som är oskyldiga civila offer.

13. Europaparlamentet välkomnar att fenomenet, dess spridning och mediebevakningen av det 
i dag kritiseras av de islamska myndigheterna, till och med stöd av koranen. Parlamentet 
beklagar att vissa unga kvinnor som utestängts från samhället genom att slutgiltigt offra 
sig hittar ett sätt att nå jämställdhet och till och med återfå sin förlorade heder.

14. Europaparlamentet uppmanar till att se de politiska orsakerna till självmordsattacker och 
uppmanar ihärdigt det internationella samfundet att följa internationell rätt och sträva efter 
fred i framför allt Palestina och Tjetjenien där kvinnor rekryteras för självmordsattacker.

Rekommendationer
15. Europaparlamentet stöder alla rekommendationer som efter FN:s ovannämnda 

resolution 1325 har syftat till att efter att förbättra kvinnornas öde i konflikter och 
uppmanar rådet och kommissionen att infoga dessa rekommendationer, framför allt 
rekommendationerna i Europaparlamentets ovannämnda resolution av 
den 30 november 2000, i samtliga politikområden.

16. Europaparlamentet konstaterar att trots alla resolutioner, upprop och rekommendationer 
från olika internationella instanser och EU-instanser är kvinnorna ännu inte fullt delaktiga 
i det konfliktförebyggande arbetet, i fredsinsatser och återskapandet av fred. Parlamentet 
noterar därför att problemet knappast handlar om att utfärda nya rekommendationer utan 
istället om att fastställa faktorerna för deras genomförande, mäta hindren mot 
förverkligandet och kontrollera utgången.

17. Europaparlamentet föreslår att rekommendationerna begränsas till det absolut viktigaste, 
nämligen att uppmana institutionerna att söka samverkansvinster genom att vidta konkreta 
åtgärder tillsammans med andra internationella institutioner som strävar mot samma mål 
samt att i högsta möjliga utsträckning utnyttja de nya finansiella instrumenten i 
budgetplanen 2007–2013 som incitament och hävstänger.

18. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att införa 
undervisning om fred och respekt för kvinnor i samtliga utbildnings- och 
fortbildningsprogram i de konfliktdrabbade länder och regioner som EU stöder för att 
utveckla en fredlig anda där kvinnors rättigheter i samhället värnas. Parlamentet föreslår 
att man i detta projekt anlitar sammanslutningar av mödrar, lärare vid ungdomsläger och 
andra lärare.
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19. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att förstärka 
mottagningsprogrammen för barn och ungdomar från konflikthärdar som kommer till EU 
så att de kan lämna en värld av våld och förtvivlan, som i sig genererar våld, bland annat 
mot kvinnor. Parlamentet begär att rådet uppmanar medlemsstaterna att underlätta detta 
mottagande utan att lägga onödiga hinder i vägen. Parlamentet insisterar på att avtal ingås 
med transitländer, som Israel i den israelisk-palestinska konflikten, så att de inte stoppar 
dessa humanitära program.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja fredsinitiativ som lanseras av 
kvinnor i olika sammanslutningar, framför allt mångkulturella, gränsöverskridande och 
regionala initiativ. Parlamentet insisterar på att rådet garanterar de politiska kontakterna 
inom berörda beslutsfattande organ. Europaparlamentet och utskottet för kvinnor bör 
tillsätta blandade utskott för dessa konfliktområden med kvinnor från berörda 
sammanslutningar och ledamöter från Europaparlamentet.

21. Europaparlamentet anser att kommissionen måste behålla det europeiska institutet för 
demokrati och mänskliga rättigheter i budgetplanen för 2007–2013 som särskilt 
instrument. Parlamentet påminner om att institutet med framgång tidigare lyckats få fram 
anbudsinfordringar och särskilda budgetposter för kvinnors rättigheter utan att dessa 
behövt godkännas av regeringarna på plats. Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att det i konflikthanteringen i stabilitetsinstrumentet ingår ett jämställdhetsperspektiv 
som gör att kvinnornas problem i de pågående konflikterna kan motverkas. 

22. Europaparlamentet begär att integreringen av ett jämställdhetsperspektiv sprids på ett 
synligt och verifierbart sätt inom samtliga finansiella instrument, särskilt i 
föranslutningsinstrumentet, den europeiska grannskapspolitiken och instrumentet för 
utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete (DCECI) och att den integreras i 
villkoren för associeringsavtal. 

23. Europaparlamentet betonar att de olika ländernas strategiska planer och handlingsplaner 
kan utgöra en utmärkt faktor för integrering av ett jämställdhetsperspektiv om det finns en 
politisk vilja på båda sidor. Parlamentet begär att FN:s ovannämnda resolution 1325 
genomförs i alla åtgärder inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och att en 
rapport om detta läggs fram för Europaparlamentet.

24. Europaparlamentet begär att rätten till reproduktiv hälsa behålls och prioriteras av 
kommissionen i dess samarbetsinsatser, särskilt i konfliktdrabbade områden, och att denna 
prioritering avspeglas i kommissionens budgetposter.

25. Europaparlamentet rekommenderar att ett samarbete inleds mellan Europaparlamentet, 
Europarådet, OSSE, UNIFEM och eventuellt andra organisationer för införandet av 
könsspecifika indikatorer som skall kontrolleras vid konflikter; indikatorerna kan 
inlemmas i utrikes- och utvecklingspolitikens nya instrument där de kan fungera som tidig 
varning.

26. Europaparlamentet anser att kvinnornas medverkan på samtliga nivåer i samhällslivet och 
inom politiken i ett land som genomgått en konflikt bör ligga på samma nivå som 
männens. Parlamentet är medvetet om att dessa kvoter inte leder till omedelbar 
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jämställdhet mot bakgrund av det aktuella landets kultur och samhällsutveckling. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att gynna genomförandet av kvoter med 
tillämpning av ovannämnda resolution 1325 i sina handlingsplaner och att övervaka 
utvecklingen mot jämställdhet och lägga fram resultaten för Europaparlamentet.

27. Europaparlamentet rekommenderar att Europaparlamentet tar upp problemet med 
självmordsattacker bland kvinnor, inleder en undersökning i ämnet som skall avslutas med 
en konferens med forskare och kvinnor från berörda länder och från muslimska religiösa 
myndigheter.

0
0     0

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till regeringarna i medlemsstaterna, de anslutande länderna och 
kandidatländerna.
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MOTIVERING

Det kan ibland vara svårt att urskilja de könsrelaterade aspekterna i sambandet mellan kvinnor 
och fred respektive krig. Varför skall man överhuvudtaget förutsätta att kvinnor är mer 
fredliga än män när historien visar att så inte är fallet? Från mytens amasoner till våra dagar 
finns det lika många kvinnliga krigare som kvinnliga pacifister. Att det i dag finns kvinnliga 
självmordsbombare i Palestina eller Tjetjenien är bevis nog. Många historiker placerar 
visserligen inte bilden av kvinnan som offer i franska i sagoteckningar från 1800-talet men 
gör ändå denna bild till en del av sanningen, om än fragmentarisk, av kvinnors förhållande till 
krig. I detta betänkande behandlas tre aspekter: kvinnor som offer, kvinnor som fredsfaktorer 
och kvinnor som krigsfaktorer. Det handlar givetvis inte om en rent kvinnlig aspekt, utan om 
könsaspekter, det vill säga sociala konstruktioner som kan påverkas politiskt; däremot kan 
knappast politiken påverka själva könet. I detta betänkande belyses olika mekanismer som 
ibland stärker, ibland instrumentaliserar kvinnors villkor: 1) sexualitetens och 
fortplantningens sociala samband 2) sambandet mellan kvinnors ställning och olika roller: 
mor, maka eller väninna, dotter eller syster 3) vägar ut ur den sociala ojämlikheten, däribland 
oacceptabla alternativ.

I krig mellan nationer och i inbördeskrig är alltid de svagaste de första offren: kvinnor, barn 
och äldre. Kvinnor och flickor, eftersom deras biologi utsätter dem för risken att bli gravida, 
för sexuellt överförbara sjukdomar, framför allt aids, samtidigt som krig eller konflikter inte 
alltid underlättar tillgången till kvinnosjukvård. Siffrorna talar för sig själva: i fattiga och 
konfliktdrabbade länder eller i läger för människor som fördrivits leder sexuella förbindelser, 
förlossningar, försök att avbryta oönskade graviditeter eller graviditeter efter våldtäkter alltför 
ofta till döden. Barn betalar också ett mycket högt pris i konflikterna med höga dödssiffror på 
grund av bristande vårdresurser, undernäring, epidemier, aids. Utöver dessa tragiska 
konsekvenser av kvinnors biologiska förutsättningar tillkommer ett övergripande grymt 
utnyttjande av kvinnor som bottnar i samhällets instrumentalisering av sexualiteten. Det finns 
rapporter om kvinnor som bortförs kollektivt som en krigshandling för att förödmjuka 
fienden, kvinnor som får underlivet genomborrat av bajonetter, foster som slits ur mödrars 
livmoder, hustrur som våldtas inför make och barn. Det rör sig inte om isolerade företeelser, 
utan som en del av krigföringen. Handlingarna utförs inte uteslutande mot kvinnor: fängelset i 
Abou Graïb har på ett beklagligt sätt gjort det känt hur sexuella övergrepp på fångar begåtts 
av en kvinna för att knäcka deras psykiska motstånd. För den kvinna som utsätts för dessa 
övergrepp kan den vanära som familjen och omgivningen drabbas av leda till att hon dödas: 
hedersbrotten rentvår henne från ett fel som ligger djupt rotat i samhällets organisation. Det är 
just detta samhällsrelaterade samband mellan sexualitet och heder och värdighet som gynnar 
brottet, oavsett det rör sig om ett krigsbrott eller hedersbrott.

Kvinnornas fasta roller som mödrar, döttrar, makar och systrar utgör drivkraften bakom en 
identitet som gett dem mod. Modet är i vissa fall tveeggat: vi vet att i nödsituationer, som ju 
konflikter handlar om, kvarstår prostitutionen som ett medel och ibland förvisso det enda 
medlet, för att kunna försörja familjen när männen har dött eller försvunnit. Modet gör också, 
och framför allt, att kvinnor begär upprättelse. Ett oräkneligt antal kvinnor har fört en 
obeväpnad kamp mot diktatoriska regimer, enbart genom att marschera för att omvärlden inte 
skall glömma ansiktet på de anhöriga som försvunnit och för att kräva rättvisa. De mest 
berömda är De galna mödrarna på Plaza de Mayo i Argentina. Även Kvinnor i svart, Kvinnor 
i vitt – som tilldelades Europaparlamentets Sacharovpris 2005 – ingår i denna okuvliga skara. 
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Utan beslutsmakt i politiska instanser har de använt sina sociala sammanslutningar och 
mediernas genomslagskraft för att påminna om brotten och kräva upprättelse. I andra fall har 
kvinnor övertagit den plats som de försvunna lämnat efter sig, och gripit till vapen. Det 
vanligaste särdraget i deras motstånd är förutom en stark kärlek deras identifiering med 
traditionella kvinnoroller: de är både Antigone och Mutter Courage. Som till och med, vilket
vi har sett, kan låta sig bli sexuellt utnyttjande för att försörja sin familj. Den ekonomiska 
misär änkor och isolerade kvinnor med försörjningsbörda drabbas av när männen har 
försvunnit eller dragit ut i krig är oerhörd.

De ojämlika strukturerna i våra samhällen låser kvinnor i traditionella roller eller underordnad 
ställning. Krig och konflikter är paradoxalt nog faktorer som gör dem mer jämställda. 
Samtidigt som de båda världskrigen spred sorg över Europa reste sig kvinnorna och tog 
männens plats i alla samhällets delar: både i jordbruket och i fabriken i yrken som oftast 
ansågs opassande för kvinnors konstitution. Men när kriget tog slut återfördes de snabbt till 
hemmet. Tillbakagången för kvinnornas ställning efter de båda krigen är ett känt faktum bland 
historiker. I våra västerländska samhällen, där vi värnar om jämställdheten, har många arméer 
öppnat dörren för kvinnor och kampen när jämställdheten har gett dem rätt att medverka i 
konflikter. I de muslimska samhällena, där rollerna ligger fast förankrade i en patriarkal 
tradition, är kvinnornas tillträde till martyrskapet däremot en ny företeelse. Fenomenet med 
självmordsattacker i sig, även utförda av kvinnor, är inte nytt. Förr i tiden, framför allt i 
Tsarryssland, sågs kvinnor ge sitt liv i blodiga attacker mot regimens högsta ledning. Genom 
historien blev dessa kvinnor motståndare mot förtryckarna, de blev till och med hjältinnor. I 
dag har kvinnor som självmordsbombare fått en ny omfattning, till exempel i Tjetjenien, 
Palestina och Irak. Men de väcker inte alls samma beundran i resten av världen. Dessa 
mänskliga bomber vittnar visserligen om ett legitimt motstånd mot ockupationer och en total 
uppoffring för en många gånger hopplös sak, men man kan ändå inte bortse från att de 
briserar inför oskyldiga civila offer. Till dessa aktioner rekryteras militanta kvinnor –
stereotypen om den svaga och obeväpnade kvinnan lever även hos fienden. De väljs ut, 
vägleds, eller indoktrineras om man så vill, och får förslaget att söka döden på samma villkor 
som männen. Martyrdöden som ursäkt, det sociala erkännandet som gynnar hela familjen 
efter det att en självmordsbombare dött, handlingens del av ett religiöst sammanhang stärker 
lockelsen i detta öde som inte utgörs av ett jämställt liv, utan en jämställd död. Föredraganden 
ser här en instrumentalisering av kvinnors motstånd och sökande efter värdighet och en 
förvanskning av ett religiöst budskap för politiska syften. Fenomenet utvidgas, bland annat till 
våra egna länder – tänk på den belgiska självmordsbombaren som dog i Irak – och förtjänar 
att uppmärksammas av EU:s institutioner.

Konflikter utgör ett flöde med en fas före konflikten, konflikten i sig och tiden därefter. 
Våldet mot kvinnor, oavsett om det uppstår i hemmet, i det sociala eller politiska livet, följer 
med i alla faser, men under olika specifika former. Man säger ofta att kvinnor våldtas och 
män dödas i konflikter – en knapphändig och lätt begränsande beskrivning – men våldet i 
hemmet är långt ifrån mindre efter konflikter eller i tider då krig verkar trappas upp. Kvinnor 
möter svårigheter då de skall integreras i det politiska maskineriet i ett samhälle som 
återhämtar sig efter stridigheter. De har fallit offer för sexuella övergrepp och är psykiskt 
förstörda, ibland också socialt utestängda, utan att kunna kräva rättvisa. Både på det sociala 
och det politiska planet är de ofta marginaliserade och förlorar de få jämställda rättigheter de 
kunnat skaffa sig under kriget. Därför är det så viktigt att det internationella samfundet följer 
denna avgörande återuppbyggnadsfas i ett land genom att kräva att kvinnorna medverkar på 
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jämställda villkor vid förhandlingsborden och i alla civila och politiska sammanhang som 
skapas: parlament, regering, administration, internationell representation. Färska positiva 
exempel inger förtröstan. En kvinna, Ellen Johnson Sirleaf har nyligen valts som ledare i 
Liberia. Hon är känd för att försvara kvinnornas rättigheter, bekämpa korruption och ta 
ställning för demokratin. En kvinna har också valts till president i Chile. Hennes far blev 
mördad och själv var hon fängslad och utsattes för tortyr under general Pinochets diktatur. 
Från att ha varit offer blev hon en aktör i övergången till demokrati. I Rwanda, Timor, 
Indonesien, Afghanistan och Palestina berikar kvinnorna parlamenten och regeringarna. 
Kanske inte alltid i tillräckligt hög utsträckning, men på ett markant sätt. Man kan bara 
hoppas att deras inträde på den politiska arenan får konkreta genomslag för kvinnornas 
rättigheter i dessa länder, bland annat i form av värnade rättigheter och rätt till juridisk 
prövning för kvinnor som drabbats i konflikterna.

Under perioder före och under stridigheter får kvinnorna ofta en aktiv roll i sökandet efter fred 
tillsammans med kvinnor från motståndarlägret. Många kvinnliga nätverk bildas med 
utgångspunkt från kvinnors sammanslutningar, ibland i skymundan och indirekt som 
fortfarande är fallet i konflikterna i Afrika, ibland mer synligt som Give Peace a Chance i 
maj 1989 och Jerusalem link i maj 2004, ett nätverk av palestinska och israeliska kvinnor som 
sedan 2004 velat sträcka ut handen för att försöka hitta en lösning på frågan om Jerusalems 
ställning. Det finns ett oändligt antal nätverk av den här typen och de konkreta resultat de 
uppnår varierar. Krig och konflikter uppstår alltid på grund av geografiskt strategiska, 
ekonomiska eller territoriella faktorer och det räcker inte med god vilja för att hitta politiska 
lösningar. Nätverken har ändå minst två fördelar. För det första inger de hopp och utgör en 
hoplappning av det sociala nät som det ständigt underblåsta hatet från båda sidor förstört. De 
har också makt att påverka de politiska miljöer som har direkt inverkan på de politiska 
förhandlingar som kan leda till bestraffningar. Man kan hoppas att den internationella 
parlamentariska kvinnokommission1 som tillsätts i dag kan få denna påtryckningsroll på hög 
nivå i den israelisk-palestinska konflikten.

Alla dessa frågor har tagits upp i ett antal betänkanden och resolutioner. Vi kan i korthet 
nämna FN:s resolution 1325 från 2000, Europaparlamentets betänkande av Maj Britt Theorin 
från 20002 och rapporten från Elizabeth Rhen och Ellen Johnson Sirleaf3 2002. Samtliga 
innehåller många konkreta förslag. Det åligger föredraganden att se i vilken mån dessa förslag 
omvandlats i praktiken, och om så inte är fallet, analysera vad som förhindrat detta. Kvinnor 
är inte mer fredliga, troligen inte heller mer demokratiska, än män. Men det åligger 
parlamentet att följa de värderingar vi anammat och lyfta fram alla initiativ för kvinnor som 
stöder de mänskliga rättigheterna, freden och demokratin i världen. Det är vårt gemensamma 
uttryck, oavsett politiska partier, för solidaritet och engagemang.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC). 
2 Europaparlamentets resolution om kvinnors deltagande i fredlig lösning av konflikter (2000/2025(INI) 
(A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn och Ellen Johnson Sirleaf: Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment, 
Progress of the World’s Women, vol.1, New York, FN:s utvecklingsfond för kvinnor (2002).


