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Útdráttur 

Þessi ritgerð skoðar kynbundið ofbeldi gegn konum í vopnuðum átökum. Sérstök áhersla er 

lögð á kynferðislegt ofbeldi sem kerfisbundið er notað sem vopn í átökum. Nauðganir eru 

notaðar í þeim tilgangi að brjóta niður og niðurlægja bæði þolanda og samfélög. Við 

greiningu á efninu eru skoðaðar femíniskar kenningar og störf alþjóðastofnana á málefnum 

kvenna á átakasvæðum. Farið er yfir hugtökin kyngervi og kynferði, karlmennsku og 

kvenleika og þau útskýrð. Einnig eru staðalímyndir kynjanna skoðaðar. Í lokin er skoðað hvort 

hægt sé að skilgreina nauðganir eftir alvarleika. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að 

staðalímyndir sem mótast af líffræðilegum einkennum og einkennum sem samfélagið mótar 

hafa áhrif á stöðu kynjanna. Hlutverk kynjanna í átökum byggjast oft á því að konur sinni 

umönnunarhlutverkum meðan karlmenn ganga í herinn. Alþjóðastofnanir sem vinna að 

réttindum kvenna hafa unnið að því að breyta þessum hlutverkum kynjanna með starfi sínu. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa unnið mikilvægt starf í þágu kvenna í heiminum og hafa 

ályktanirnar um konur, frið og öryggi stuðlað að bættri stöðu kvenna í átakasvæðum. Erfitt er 

að ætla að skilgreina nauðganir eftir alvarleika þ.e.a.s. nauðgunina sjálfa en komist er að 

þeirri niðurstöðu að hægt væri að skilgreina aðstæður í átökum eftir alvarleika.  



4 

Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) af 120 eininga námi til stjórnmálafræði og 60 eininga námi í 

sagnfræði. Henni er skilað í janúarmánuði árið 2012 til félagsfræðideildar. Leiðbeinandinn 

minn við verkið var Silja Bára Ómarsdóttir. Henni vil ég þakka góða leiðsögn. Ég vil þakka 

Andra Frey Gunnarssyni kærasta mínum fyrir endalausa þolinmæði og aðstoð. Einnig vil ég 

þakka fjölskyldu minni, tengdafjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði 

meðan á skrifum stóð. Signý Júlíusdóttir fær einnig bestu þakkir fyrir yfirlestur.  
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Inngangur  

Konur um allan heim geta orðið fórnarlömb kynbundins ofbeldis. Hugtakið kynbundið ofbeldi 

vísar í það samband sem er á milli víkjandi stöðu kvenna í samfélaginu og varnarleysi þeirra 

gagnvart ofbeldi.1 Kynbundið ofbeldi er líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi sem er 

beitt gegn vilja einstaklings og byggir á grundvelli kynferðis.2 Slíkt ofbeldi er t.d. 

heimilisofbeldi, ofbeldi sem framið er gegn konum og stúlkum sem byggist á hefðum eða 

venjum í samfélaginu, kynferðislegt ofbeldi, nauðganir, mansal, vændi o.fl.  

Í þessari ritgerð er ofbeldi gegn konum í vopnuðum átökum skoðað með áherslu á 

kynferðislegt ofbeldi sem notað er kerfisbundið sem vopn í hernaði. Svo dæmi sé tekið þá 

voru nauðganir kerfisbundið notaðar sem vopn gegn konum í hernaði m.a. í Kongó (e. 

Democratic Republic of the Congo), Rúanda og í fyrrum Júgóslavíu. Fjallað er um hvað veldur 

slíku ofbeldi, hvaða afleiðingar og áhrif það getur haft í för með sér. Einnig er rætt af hverju 

slíkar nauðganir eru notaðar sem vopn í átökum. Ofbeldi gegn konum í vopnuðum átökum 

verður sífellt algengara. Í átökum verða konur berskjaldaðri fyrir ofbeldi og öðrum þjáningum 

sérstaklega þar sem konur og stúlkur eru í auknum mæli sérstök skotmörk stríðandi fylkinga. 

Þau átök sem vísað verður til eru átökin í Kongó, Rúanda og í fyrrum Júgóslavíu. 

Stríðið í fyrrum Júgóslavíu sem einnig er kallað Bosníustríðið var árið 1993 á milli þjóðarbrota 

fyrrum Júgóslavíu. Þjóðarmorðin í Rúanda áttu sér stað árið 1994 milli Hútu og Tútsí 

ættbálkanna og stríðið í Kongó er talið hafa hafist árið 1998. Friðarsamningar voru 

undirritaðir árið 2003 en þrátt fyrir að geisuðu enn átök í landinu.3 

Ritgerðin skiptist upp í femínískar kenninganálganir, hlutverk stofnana í málefnum 

kvenna í vopnuðum átökum og umræðu um ofbeldi gegn konum. Að lokum er velt upp þeirri 

spurningu hvort hægt sé að skilgreina nauðganir eftir alvarleika. 

                                                      
1
                              , Women in an Insecure World: Violence against Women: Facts, Figures and 

Analysis (Genf, Sviss: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2005). 5. 
2
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, „General Reccomendation nr. 
19              g    t w m  ,“ Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
(1992), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html (sótt 18. desember 2011). 
3
 K t  y  F   , "Ext  m  W   R p     T   y’  C    -War-Torn States: A Contextual and Comparative Analysis," 

Gender Issues 26, no. 1 (2009).25, 27, 34. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
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Í ritgerðinni er skoðaðir þeir þættir sem hafa áhrif á ofbeldi gegn konum í vopnuðum 

átökum. Þau hugtök sem lögð verður áhersla á eru kynbundið ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, 

vopnuð átök, kynferði, kyngervi, karlmennska og kvenleiki. Notast verður við femínískar 

kenningar ásamt ályktunum og yfirlýsingum alþjóðastofnana við að greina efnið. Ritgerðin er 

heimildaritgerð og þær heimildir sem notaðar eru við gagnasöfnun eru bækur, greinar, 

skýrslur, ályktanir og yfirlýsingar sem gefnar eru út af bæði fræðimönnum og 

alþjóðastofnunum. Til hliðsjónar er notast við bókina Women in an insecure world. Violence 

against women, facts, figures and analysis sem gefin var út af Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces árið 2005. Einnig er notast við kenninganálganir Joshua 

Goldstein og Jill Steans. Goldstein notast við þrjár femínískar kenningar til að útskýra 

sambandið milli kynferðis og átaka. Þessar kenningar eru: frjálslyndur femínismi (e. liberal 

feminism), sem segir konur vera færar um að gera allt það sem karlar eru færir um að gera, 

mismunar femínismi (e. difference feminism), sem telur mun kynjanna byggjast á 

líffræðilegum mismuni þeirra og póstmódernískur femínismi (e. postmodern feminism), sem 

segir menningu móta kynferði og kyngervi. Steans fjallar um kyn, kvenleika og karlmennsku 

og notast verður við nálgun Steans til að skilgreina muninn á milli kynferðis og kyngervis og 

skoða hvernig hugsanakerfi og staðalímyndir um kvenleika og karlmennsku geta haft áhrif á 

hlutverk kynjanna í átökum.4 Verk hennar eru einnig notuð til að svara spurningunni, hvað er 

kyn? 

Alþjóðastofnanir, þá sérstaklega Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) og undirstofnanir þeirra, 

hafa unnið mikið að málefnum kvenna á átakasvæðum. Farið verður yfir þær ályktanir og 

yfirlýsingar sem koma að málefnum kvenna í átökum og gerð verður tilraun til að svara því 

hvaða áhrif slíkar ályktanir hafa haft og hvað veldur því að mannréttindi kvenna eru ekki virt í 

átökum? Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig gefið út fjölda skýrslna og yfirlýsinga sem gagnast 

við greiningu efnisins.  

Ofbeldi gegn konum í átökum hefur alltaf verið til staðar en hefur tekið breytingum 

eftir að konur og börn hafa með markvissum hætti orðið fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis 

sem notað er sem vopn í átökum. Hvað er það sem veldur því að ofbeldi gegn konum eykst í 

átökum, hverjar eru afleiðingar þess og hvaða áhrif hefur það á þolendur? Í lokin verður 

                                                      
4
 Joshua S. Goldstein, War and gender: how gender shapes the war system and vice versa (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001). 
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leitast eftir að svara því hvort hægt sé að skilgreina nauðganir eftir alvarleika og hvort hægt 

sé að segja að sumar nauðganir séu alvarlegri en aðrar.  
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1  Hvað er kynbundið ofbeldi? 

Hvað er kynbundið ofbeldi? Til að byrja með er mikilvægt að skilgreina hugtakið „kynbundið 

 fb    “. Kynbundið ofbeldi er oft notað með hugtökunum „ky f  ð    gt  fb    “  g 

„ fb     g g  k  um“. Það er til komið vegna þess að konur og stúlkur verða í mun meira 

mæli fórnarlömb kynbundins ofbeldis heldur en karlmenn og drengir. Karlmenn og drengir 

verða vitaskuld einnig fyrir kynbundnu ofbeldi og þá sérstaklega kynferðislegu ofbeldi en í 

mun minna mæli en konur og stúlkur.5 Kynbundið ofbeldi er ekki eingöngu kynferðislegt 

ofbeldi. Kynbundið ofbeldi er allt það ofbeldi sem kona eða karl verða fyrir og bundið er við 

kynferði þess sem því verður fyrir.6 Alþjóðastofnanir sem og aðrir hafa sett fram 

skilgreiningar á hugtakinu sem verður farið yfir hér að neðan. Einnig verður farið yfir 

skilgreiningu á vopnuðum átökum og hver munurinn er á átökum og stríði.  

Hugtakið kynbundið ofbeldi bendir á það samband sem er á milli víkjandi stöðu 

kvenna í samfélaginu og varnarleysi þeirra við ofbeldi. Fræðimenn eru almennt sammála um 

að rætur kynbundis ofbeldis liggi í samskiptum kynjanna. Samskipti sem um allan heim 

einkennast af yfirráðum karla og undirskipan kvenna. Ofbeldi gegn konum byggist á 

undirokun og ójafnrétti. Það þýðir að glæpir gegn konum eru ekki taldir eins alvarlegir og 

glæpir gegn körlum og þar af leiðandi viðhelst ofbeldisfull hegðun gagnvart konum og 

stúlkum.7 Kynbundið ofbeldi er hugtak sem notað er yfir allar skaðlegar athafnir sem framdar 

eru gegn vilja einstaklings og eru byggðar á félagslega gefnum mismun kynjanna.8 Nefnd um 

afnám allrar mismununar gegn konum (e. Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women eða CEDAW) setti fram 24 almenn tilmæli árið 1992. Almenn tilvísun nr. 19 

fjallar um ofbeldi gegn konum og lýsir kynbundnu ofbeldi svo: 

Kynbundið ofbeldi er mismunun sem skerðir réttindi og frelsi kvenna í 
sambandi við jafnrétti þeirra við karlmenn. Undir kynbundið ofbeldi fellur það 
er kona er beitt ofbeldi af þeirri ástæðu einni saman að hún er kona. Slíkt 
ofbeldi felur í sér, eða getur falið í sér, verknað sem veldur líkamlegum, 

                                                      
5
 Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for gender-based violence interventions in humanitarian 

settings : Focusing on prevention of, and response to sexual violence in emergencies  (Genf: Inter-Agency 
Standing Committee, 2005). 7. 
6
 Sama heimild, 1. 

7
                 g           , ritstj., Women in an Insecure World: Violence against Women: Facts, Figures 

and Analysis (Genf, Sviss: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2005). 5. 
8
 United Nations Population Fund. UNFPA state of world population 2010: From conflict and crisis to renewal: 

generations of change (UNFPA, 2010). 21. 
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andlegum eða kynferðislegum skaða eða þjáningum. Þá eru hótanir um slíkt 
ofbeldi, valdbeitingu eða einhver önnur frelsissvipting, á grundvelli kynferðis, 
sem teljast einnig til kynbundins ofbeldis.9  

Samkvæmt allsherjarnefnd SÞ er ofbeldi gegn konum skipt í þrjá eftirfarandi flokka. 

Ofbeldi sem á sér stað innan fjölskyldunnar, ofbeldi sem á sér stað í almenningsrýminu og 

ofbeldi sem er framið eða látið viðgangast af ríkinu.10 

1) Líkamlegt, kynferðislegt og andlegt ofbeldi sem á sér stað innan fjölskyldunnar, þar á 

meðal eru árásir, kynferðisleg misnotkun stúlkubarna á heimilinu, ofbeldi tengt 

heimanmundi, nauðganir í hjónabandi, umskurður á kynfærum kvenna og aðrar hefðir og 

eða venjur sem eru skaðlegar konum, ofbeldi framið af aðila sem er ekki maki og ofbeldi í 

gróðrarskyni; 

2) Líkamlegt, kynferðislegt og andlegt ofbeldi sem á sér stað í hinu almenna samfélagi, þar á 

meðal nauðganir, kynferðislegt ofbeldi, kynferðisleg áreitni og hótanir á vinnustað, í 

menntastofnunum og annars staðar, mansal með kvenfólk og þvingað vændi; 

3) Líkamlegt, kynferðislegt og andlegt ofbeldi sem er framið af eða látið viðgangast af ríkinu, 

sama hvar það á sér stað.11 

Heimilisofbeldi er eitt algengasta form kynbundis ofbeldis í heiminum. Tölfræðilegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að heimilisofbeldi sé stærsta birtingarmynd misnotkunar á 

konum í heiminum, án svæðisbundinna undantekninga. Þá er áætlað að ein af hverjum 

fjórum konum í Bandaríkjunum séu fórnarlömb heimilisofbeldis og helmingur allra kærðra 

glæpa í Perú er ofbeldi sem konur verða fyrir af hendi maka sinna. Í stórum hluta Afríku er 

litið á heimilisofbeldi sem sjálfsagðan hlut og því er það sjaldnast tilkynnt til yfirvalda.12 Á 

heimsvísu eru konur á aldrinum 15-44ra ára líklegri til þess að vera limlestar eða láta lífið af 

völdum heimilisofbeldis heldur en úr krabbameini, malaríu, umferðarslysum eða af völdum 

stríða samanlagt.13  

                                                      
9
 C     t       t   E  m   t     f A   F  m   f D     m   t     g    t W m  , „G       R    m    t      . 
19              g    t w m  ,“ Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
(1992), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html (sótt 18. desember 2011). 
10

 UN General Assembly, Resolution 48/104: Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20. 
desember 1993. 
11

  Sama heimild. 
12

           g       , ritstj., Women in an insecure world: violence against wome: facts, figures and analysis, 6. 
13

 Sama heimild, vii. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
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Heimilisofbeldi og morð geta verið tengd hefðum í samfélaginu. Í Indlandi og Pakistan 

hafa þúsundir kvenna verið fórnalömb svokallaðra „D w y    t  “ eða heimamundsmorð, 

það er að segja þegar eiginkonur eru myrtar af eiginmönnum sínum vegna þess að fjölskylda 

hans vill að fjölskylda hennar borgi hærri heimamund. Slík morð eru meðal annars þegar 

konur eru brenndar og er því einnig kallað „       u    g“.14 

Barátta kvenna til að halda lífi byrjar mun fyrr á lífsleiðinni heldur en hjá karlmönnum. 

Dánartíðni stúlkna á aldrinum eins til fjögurra ára er mun hærri en fyrir drengi í sama 

aldurshópi. Þetta orsakast meðal annars af kynjavali þar sem annað kynið er ítrekað valið 

umfram hitt. Þetta er algengt á Indlandi, í Kína og Kóreu svo dæmi séu tekin en þetta 

viðgengst einnig í öðrum löndum víðs vegar um heiminn. Kynjaval gerir það að verkum að 

kynjahlutfallið í þessum löndum er verulega skekkt. Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til 

þess að velja kyn, þar má m.a. nefna fóstureyðingar og útburð á stúlkubörnum. Mismunun 

vegna kyns er einnig útbreitt vandamál þar sem stúlkur eru markvisst sveltar, þær vanræktar 

af fjölskyldu sinni og þeim neitað um almenna heilbrigðisþjónustu vegna þess að drengir eru 

teknir fram yfir stúlkur. 

Kynbundið ofbeldi nær einnig yfir hefðir og venjur sem hafa skaðleg áhrif á konur og 

stúlkur. Hefð er þegar hluti af menningu gengur í erfðir frá einni kynslóð til hinnar næstu. 

Þessi tegund af ofbeldi ristir djúpt í menningu samfélagsins. Dæmi um slíkt ofbeldi er m.a. 

afskurður kynfæra kvenna (e. female genital mutilation), sem er algengur í ríkjum Afríku, 

þvinguð hjónabönd ungra kvenna (e. forced early marriage) og heiðursdráp (e. honour 

killings). Í mörgum samfélögum eru óspjallaðar stúlkur álitnar sem verðmæti og eru því oft á 

tíðum seldar í hjónabönd mjög ungar15 og heiðursdráp eru morð sem framin eru til þess að 

vernda heiður fjölskyldunnar eða samfélagsins.16  

Mansal í heiminum hefur aukist um allt að 50 prósent á árunum 1995 til 2000. 

Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna, UNFPA (United Nations Population Fund), áætlar að 

fórnarlömb mansals á hverju ári séu á bilinu sjö hundruð þúsund til tvær milljónir kvenna. 

                                                      
14

 Sama heimild, 6. 
15

 Sama heimild, 6. 
16

 Sama heimild, 27. 
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Algengast er að fórnarlömb mansals séu seld í vændi eða fyrir hvers konar aðra kynferðislega 

misnotkun, sem vinnuafl í þrælavinnu eða til að fjarlægja líffæri þeirra.17 

Konur, þá sér í lagi ungar stúlkur, eru mjög viðkvæmar fyrir kynferðislegu ofbeldi sem 

þær verða gjarnan fyrir á heimili sínu. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Kosta Ríka voru 95 

prósent óléttra stúlkna undir fimmtán ára aldri fórnarlömb sifjaspells. Önnur rannsókn frá 

Lima í Perú sýndi að 90 prósent ungra mæðra á aldrinum tólf til sextán ára höfðu orðið 

óléttar eftir nauðgun og að meirihluti þessara stúlkna hafði verið misnotaður af nánum 

karlkyns ættingjum.18 

1.1  Kynbundið ofbeldi í átökum 

Hver er munurinn á stríði og vopnuðum átökum? Til að skilgreina stríð og átök þarf að hafa í 

huga: stærð (e. magnitude), hversu margar þjóðir taka þátt, hversu lengi stríðið/átökin 

standa yfir, alvarleika (e. severity), hversu margir láta lífið í stríðinu/átökunum og umfang (e. 

intensity), sem ætlað er að endurspegla hlutfall stærðar og alvarleika.19 Small og Singer segja 

að svo hægt sé að tala um stríð þurfi dauðsföll í bardaga að vera fleiri en eitt þúsund á hverju 

ári á meðan stríðinu stendur. Átök eru þegar dauðsföll í bardaga eru samanlagt fleiri en eitt 

þúsund á því tímabili sem átökin standa yfir.20 Skilgreining Small og Singer hefur fengið 

gagnrýni fyrir að vera með of háan þröskuld á skilgreiningu sinni á vopnuðum átökum. 

Uppsala gagnasafnið (e. The Uppsala dataset on armed conflict) hefur því komið fram með 

lægri þröskuld fyrir vopnuð átök. Samkvæmt þeim þurfa dauðsföll í bardaga að vera fleiri en 

25 til þess að hann teljist til vopnaðra átaka.  

Í vopnuðum átökum eru konur enn viðkvæmari fyrir fátækt og þjáningum vegna þess 

að misrétti og ójöfnuður á það til að aukast í þeim aðstæðum. Algengara er í seinni tíð að 

konur séu sérstakt skotmark kynferðislegs ofbeldis í átökum. Konur verða fyrir nauðgunum, 

kynferðislegum árásum, þvinguðu vændi, kynlífsþrælkun, þvingaðri þungun eða annars konar 

                                                      
17

                 g           , ritstj., Women in an Insecure World: Violence against Women: Facts, Figures 
and Analysis. Executive Summary (Genf, Sviss: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF), 2005), http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/pdf/dcaf_report.pdf (sótt 28. júlí 2011). 12. 
18

           g       , ritstj., Women in an Insecure World: Violence against Women: Facts, Figures and 
Analysis, 6. 
19

 Melvin Small and J. David Singer, Resort to arms: International and civil wars, 1816-1980, 2 útgáfa. (Beverly 
Hills, Kalifornía: Sage Publications, 1982). 63. 
20

 Sama heimild, 55-56. 
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kynferðislegu ofbeldi sem kerfisbundið er notað m.a. af hermönnum stríðandi fylkinga sem 

vopn í átökum.21   

Kynbundið ofbeldi er hugtak sem notað er yfir allar þær skaðlegu athafnir sem 

framdar eru gegn vilja einstaklings og eru bundnar við kynferði þolanda. Dæmi um slíkt 

ofbeldi er meðal annars heimilisofbeldi, kynferðislegt ofbeldi þ.m.t. nauðganir, mansal og 

vændi, ofbeldi sem tengist hefðum eða venjum líkt og afskurður á kynfærum kvenna, 

þvinguð hjónabönd, heimanmundsmorð og kynjaval. Femíniskar kenningar í 

alþjóðastjórnmálum hafa mestmegnis notast við þrjár nálganir á ofbeldi gegn konum í 

vopnuðum átökum. Frjálslyndann femínisma, mismunar femínisma og póstmódernískann 

femínisma. Ennfremur hefur mismunur kynjanna, hlutverk og staðalímyndir áhrif á atferli 

kynjanna á átakatímum. 

  

                                                      
21

 Vlachová og Biason, ritstj., Women in an Insecure World: Violence against Women: Facts: Figures and 
Analysis. Executive Summary, http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/pdf/dcaf_report.pdf (sótt 28. júlí 
2011). 14. 

http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/pdf/dcaf_report.pdf
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2  Femíniskar kenningar 

Ofbeldi gegn konum í vopnuðum átökum er hitamál femíniskra fræðimanna og kenningar í 

alþjóðastjórnmálum um málefnið varpa ljósi á hlutverk kynjanna. Algengt er að kenningar 

fræðimanna um alþjóðasamskipti og kynferði séu þrískiptar. Þessar kenningar skiptast í 

frjálslyndan femínisma, mismunar femínisma og póstmódernískan femínisma. Hvort er það 

samfélagið sem mótar kyn einstaklinga eða er það líffræðilegt? Stuðst verður við bók Jill 

Steans, Gender and International Relations til þess að gefa innsýn í umræðuna um kyn, 

karlmennsku og kvenleika. Reynt verður að svara eftirfarandi spurningum; hvað er kyn? Hver 

er munurinn á því að vera karlmannlegur og að vera kvenleg og hvernig tengist það kyni? 

Hvernig geta fyrirfram ákveðnar staðalímyndir fyrir bæði kvenleika (e. femininity) og 

karlmennsku (e. masculinity) haft áhrif á hlutverk kvenna og karlmanna á átakatímum? 

Jill Steans spyr í bókinni Gender and international relations spurningarinnar: Hvað er 

kyn? Steans segir að kyngervi vísi ekki í það hvað karlmenn og konur eru líffræðilega, heldur í 

hugmyndafræðileg og efnisleg tengsl (e. material relations) sem ríkja á milli þeirra hópa af 

fólki sem kallaðir eru „k   m   “          g    g „k  u “        g  . Hugtök   

karlmannlegur og kvenlegur útskýra ekki náttúruleg einkenni heldur vísa til kyngervis. Í öllum 

þjóðfélögum og menningarheimum eru ákveðnar tilfinningar og sálfræðileg einkenni sem 

teljast í grundvallaratriðum karlkyns eða kvenkyns. Þótt kynferði og kyngervi falli ekki 

náttúrulega saman þá eru gerðar kröfur til þess að einstaklingar sem fæðast sem karlkyns 

eða kvenkyns þrói með sér karlmannlega eða kvenlega eiginleika. Ætlast er til að þessir hópar 

hegði sér á þann hátt sem að telst viðeigandi fyrir þeirra kynferði, hvort sem það er karlkyn 

eða kvenkyn.22 

2.1 Staðalímyndir  

Hugsunarkerfi eru kerfi sem gerir fólki kleift að meðtaka mikið af upplýsingum án mikillar 

andlegrar viðleitni. Með því að byggja upp hugsunarkerfi eiga einstaklingar auðveldara með 

að skilja heiminn. Hugsunarkerfi tekur við upplýsingum um umhverfi einstaklinga eftir því 

hvernig þeir skynja það og notar það til að leita eftir orsökum í hegðun annarra. Einstaklingar 

                                                      
22

 Jill Steans, Gender and international relations: Issues, debates and future directions, 2 útgáfa (Cambridge: 
Polity Press, 2006). 7- 8. 



16 

geyma þekkingu sem er þeim gagnleg við að skynja umhverfið og nota þá þekkingu til að sía 

upplýsingar sem koma seinna. Staðalímyndir eru dæmi um félagslegt hugkerfi. Það að 

meðtaka upplýsingar um einstaklinga eftir staðalímyndum er ein huglæg hjáleið sem hjálpar 

m     kjum   ð  ð „  t “   tt   ð um     t k   g  út f   þ í    ð   óp  þ    t    y  . Hvort 

sem sú vitneskja sé áreiðanleg eða ekki. Þessi flokkun snertir persónuleg, líkamleg, 

tilfinningaleg, sjónræn og atferlis einkenni.23  

Samkvæmt þessari skilgreiningu Cottam og félaga á félagslegum hugkerfum er hægt 

að áætla að manneskjur flokki aðrar manneskjur eftir því hvernig þær líta út, hvernig þær 

haga sér og hvers konar tilfinningar þær hafa. Með því að yfirfæra þessa kenningu um 

hugsunarkerfi yfir á kynferði og kyngervi einstaklinga er hægt að segja að við flokkum 

einstaklinga annars vegar eftir líffræðilegu kyni þ.e.a.s. kynferði, hvort þeir séu kvenkyns eða 

karlkyns, og eftir líkamlegu útliti og sjónrænum einkennum. Hins vegar er hægt að segja að 

einstaklingar séu flokkaðir eftir félagslegum þáttum þ.e.a.s. kyngervi, hvort það sé kvenlegt 

eða karlmannlegt, og eftir tilfinningalegum og hegðunarlegum einkennum. Út frá þessum 

staðalímyndum eru svo gerðar kröfur um að konur og karlar hagi sér á ákveðinn hátt hvort 

sem það sé út frá líffræðilegum einkennum eða út frá einkennum sem samfélagið mótar.24 

Þeir einstaklingar sem ekki haga sér í samræmi við sitt kynferði verða oft fyrir því að vera 

kallaðir uppnefnum sem endurspegla einkenni þess kynferðis sem þeir tilheyra ekki.25 

Fræðimenn í alþjóðasamskiptum sýndu því lengi vel lítinn áhuga að kanna af hverju 

karlmenn hafa einkarétt á hernaði. Þeir trúa því að þetta orsakist af náttúrulegum 

kynjamismun og ólíkum persónuleikum karla og kvenna.26 Hernaður og karlmennska virðist 

tengjast böndum. Ekki hafa allir karlmenn hag af hernaði, flestir hermenn eru fótgönguliðar 

sem hafa litla sem enga vitneskju um það sem gerist bak við tjöldin. Þeir sem stjórna stríðinu 

eru oft á tíðum hvergi nálægt þeim átökum sem þeir vinna við að skipuleggja. Þá eru 

karlmenn meirihluti þeirra sem láta lífið í átökum. Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti karlkyns 

hermanna getur ekki fengið það af sér að skjóta af vopnum sínum þrátt fyrir að ráðist sé á 

þá. Það er því erfitt að segja að karlmenn séu náttúrulega hæfari hermenn en konur vegna 

                                                      
23

 M.L Cottam, B. Dietz-Uhler, E. Mastors, og T. Preston. Introduction to Political Psychology, 2.útgáfa. (New 
York: Psychology Press, 2010). 43-44. 
24

 Sama heimild, 43-44. 
25

 Steans, Gender and international relations: issues, debates and future directions. 7. 
26

 Sama heimild, 47. 
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ofbeldis- og árásarhegðunar þeirra.27 Oft er skírskotað til karlmennsku til þess að hvetja 

menn til að grípa til vopna, m.a. til varnar landi sínu, þjóðernishóps, pólitísks málstaðar og til 

 ð    j  „þ     “ k  u . Þ ð     ð    ð  æ algengara að konur skrái sig til hermennsku og 

taki þátt í átökum. Í gegnum tíðina hefur verið mikil andstaða við þátttöku kvenna í hernaði  

bæði á meðal hernaðar- og pólitískrar elítu og almennings.28 Það virðist þó vera að breytast 

þar sem nokkur lönd eru byrjuð að leyfa kvenkyns hermönnum sínum að taka þátt í átökum í 

fremstu víglínu. Meðal þessara landa eru Danmörk, Finnland, Kanada, Frakkland, Þýskaland, 

Ísrael, Nýja-Sjáland og nýlega bættist Ástralía í hópinn.29 Ástralskar konur geta nú sinnt 

störfum í hernaði sem konur í herjum annarra landa mega ekki sinna. Þær geta starfað í 

fremstu víglínu og í stórskotaliði auk þess geta þær unnið við jarðsprengjueyðingu sem var 

áður óleyfilegt. Til samanburðar þá geta breskar konur gengt flestum störfum innan breska 

hersins en takmarkanir eru á því hvar þær mega starfa. Meðal annars mega þær ekki starfa 

sem fótgönguliðar eða um borð í kafbátum. Varnarmálaráðuneyti Bretlands telur að þessar 

takmarkanir eigi rétt á sér sökum þess að of mikil hætta sé á að tilfinningaleg bönd milli 

hermanna af gagnstæðu kynferði myndist. Það geti haft alvarleg áhrif á aðgerðir hermanna 

og stofnað mikilvægum verkefnum í hættu.30 Steans notar mismunar femínisma til að skoða 

hlutverk kvenna innan hersins og segir að konur séu ekki með það sem þarf til þess að lifa 

hinu stranga hernaðarlífi. Einungis karlmenn hafi það hugrekki og þann heiður sem er 

nauðsynlegur til þess að verja ríkið. Móðureðli kvenna hefur einnig verið notað sem ástæða 

fyrir því af hverju konur ættu ekki að fá að gegna herþjónustu. Móðureðli kvenna er talið 

koma í veg fyrir að konur geti drepið. Náttúruleg tilhneiging karla að vernda konur er talin 

geta truflað þá við það verkefni sem þeir hafa fyrir höndum, þ.e.a.s. að sigra óvininn. Konur 

eru einnig taldar geta komið í veg fyrir tengingarferli karlmanna sem er mikilvægur þáttur í 

því að þróa traust milli félaga í bardaga.31  

Goldstein fjallar um sambandið milli kyngervis og ofbeldis í bókinni War and Gender. 

Goldstein byggir bókina upp á þremur kenningum. Þessar kenningar eru frjálslyndur 

femínismi, mismunar femínismi og póstmódernískur femínismi. Fleiri styðjast við samskonar 
                                                      

27
 Sama heimild, 48-49. 

28
 Sama heimild, 47. 
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kenninganálgun líkt og Goldstein og má þar nefna meðal annars Jill Steans32, Sandra 

Whitworth33 og Christine Sylvester.34 Goldstein hefur komist að þeirri niðustöðu að flestar 

femíniskar kenningar haldi því fram að kyngervi skiptir máli til þess að skilja stríð.35 Hér að 

neðan verður farið nánar í þessar kenninganálganir Goldstein. 

2.2  Frjálslyndur femínismi 

Frjálslyndir femínistar, samkvæmt Goldstein, segja að konur séu jafnar körlum í getu, og með 

því að skilgreina stríð eingöngu eftir kyngervi ýti það undir mismunun gagnvart konum. 

Konur hafa rétt til þess að taka þátt í öllum félagslegum og pólitískum hlutverkum. Þær hafi 

þar á meðal rétt til þess að taka þátt í stríði án þess að þurfa að sæta mismunun. Þegar konur 

eru útilokaðar frá alþjóðasamskiptum er það annars vegar ósanngjarnt gagnvart konum 

almennt og hins vegar kemur það í veg fyrir að helmingur íbúa heimsins fái að leggja sitt af 

mörkum til samfélagsins. Frjálslyndur femínismi hafnar þeirri hugmynd að konur séu 

friðsamari en karlar í eðli sínu. Þess vegna trúa frjálslyndir femínistar því ekki að þátttaka 

kvenna myndi breyta alþjóðakerfinu í grundvallaratriðum36 og að besta leiðin til þess að 

tryggja jafna meðferð kvenna væri að gera þær jafn jafnréttháar karlmönnum gagnvart 

pólítískum vilja ríkisvaldsins.37  

2.3  Mismunar femínismi 

Mismunar femínismi trúir að reynsla kvenna sé í grundvallaratriðum frábrugðin reynslu karla. 

Þar sem konur eru með töluvert meiri reynslu þegar kemur að uppeldi og mannlegum 

samskiptum. Þá telja mismunar femínistar að konur séu almennt skilvirkari en karlar þegar 

kemur að því að leysa átök. Þær séu einnig skilvirkari í hópákvarðanatöku en aftur á móti eru 

konur ekki eins skilvirkar og karlmenn í bardögum. Sumir telja að slíkur kynjamismunur sé 
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byggður á líffræðilegum þáttum meðan aðrir telja það vera byggt eingöngu á menningu. Þeir 

eru þó sammála um að kynjamunur sé raunverulegur en þurfi ekki að vera slæmur.38 

Meðal mismunar femínista eru femínistar sem aðhyllast þær skoðanir að menn séu 

ofbeldisfullir og konur séu friðsamar. Þeir halda því fram að umönnunar- og móðurhlutverk 

kvenna henti best til þess að gefa líf en ekki taka það. Samkvæmt þessum kenningum eru 

konur líklegri en karlar til þess að andmæla stríði og einnig líklegri til þess að finna aðra 

valmöguleika en ofbeldi til þess að leysa átök. Þar af leiðandi hafa konur að mati mismunar 

femínista sérstaka hæfileika til að stilla til friðar.39 Aðrir mismunar femínistar tengja 

ofbeldishegðun karlmanna við kynferði þeirra.40 Kenningar eru til um að þátttaka karlmanna 

í átökum sé drifin áfram af þeirri orku sem býr í kynhvöt þeirra og að þeirri orku væri raskað 

með nærveru kvenkyns hermanna. Möguleikinn á kynferðislegum ávinningi eykst vegna 

þátttöku þeirra í átökum og því drífi kynhvöt þeirra þá áfram.41 Aðrir fræðimenn sjá stríð ekki 

endilega sem framhald af kynferði karla heldur tilraun til þess að bæta fyrir vanhæfni karla til 

þess að ganga með börn (og þar með tilgangsleysi þeirra til lífs). Hernaðarumræða spilar á 

ótta manna við merkingarleysi. Sumir mismunar femínistar halda því fram að óöryggi 

karlmanna sé uppspretta ofbeldis karlmanna.42 Benito Mussolini, leiðtogi fasistaflokks Ítalíu 

og einræðisráðherra Ítalíu á árunum 1922 til 1943, lét hafa það eftir sér að „St íð fy    

k   m                g b    bu ðu     fy    k  u “.43  

2.4  Póstmódernískur femínismi  

Póstmódernískar femínískar kenningar byggja á menningarlegri mótun einstaklinga. 

Póstmódernískur femínismi setur spurningarmerki við forsendur sem bæði frjálslyndir og 

mismunar femínistar gefa sér um kyngervi. Í stað þess að flokka kyngervi í tvo hópa af 

manneskjum sem raunverulega eru til, hvort sem þeir séu mismunandi eða ekki, þá sjá 

póstmódernískir femínistar kynið sjálft, og kynjahlutverk í stríði, sem sæmilega breytileg, í 

samhengi og tilviljunarkennd (e. arbitrary). Þar sem kyngervi er alls staðar mótar það hvernig 

bæði konur og karlar skilja aðgerðir sínar og upplifanir í tengslum við stríð. Póstmódernískir 
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femínistar hafna yfirleitt hugmyndinni um einn hlutlægan veruleika. Þeir telja fjölbreytileika 

vera mikilvægan. Þeir hafa skoðað tengingar milli kynja, kynþáttar, þjóða, stéttar og aðra 

þætti sjálfsmyndar (e. identity).44 Jill Steans fjallar um póststrúktúralískan femínisma og segir 

 ð       k  g       ugtök  íkt  g „k   “, „k   “, „ky g    “  g „ky f  ð “   tú ku . Þ       j  

meina að það séu ekki sérstök tengsl á milli þess að vera kona og að hafa sérstök áhugasvið 

sem tengist því kyngervi. Það er því ekki samhengi á milli þess að vera kona og hafa kvenlegt 

áhugasvið. Konur þurfa ekki að hafa ákveðin áhugamál eingöngu vegna kynferðis síns. Konur 

geta líka haft áhugamál sem samfélagslega eru talin karlmannleg. Póststrúktúralískir 

femínistar eru því efins að allar konur hafi í raun svipað áhugasvið og hvað þá sameiginlegt 

sjónarmið á heiminn.45 

Kyngervi vísar í hugmyndafræðileg og efnisleg samskipti milli þeirra hópa sem kallast 

konur og karlmenn. Kynferði vísar í það líffræðilega sem skiptir kynjunum í konu og 

karlmann. Fólk flokkar einstaklinga eftir félagslegum hugkerfum og staðalímyndir eru ein 

tegund þeirra. Frjálslyndur femínismi segir konur færar um að gera allt það sem karlar eru 

færir um og hafnar því að konur séu friðsamari en karlar. Mismunar femínismi gengur út frá 

að munur kynjanna eigi sér djúpar rætur og mótist eftir líffræðilegum mun og að reynsla 

kvenna sé í grundvallaratriðum frábrugðin reynslu karla m.a. vegna þess að konur ganga með 

börn. Póstmódernískur femínismi leggur áherslu á menningu og heldur því fram að kynferði 

og kyngervi mótist eftir menningu frekar en öðrum þáttum. 

Alþjóðastofnanir líkt og SÞ og undirstofnanir hennar hafa beitt sér fyrir bættum 

kjörum kvenna á átakasvæðum og vinna að því að afnema ofbeldi gegn konum á bæði friðar 

og átakatímum. Ályktanir öryggisráðsins líkt og ályktun nr. 1325 um konur, frið og öryggi eru 

mikilvægar fyrir málefni kvenna í vopnuðum átökum. 
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3  Stofnanir 

Ekki eingöngu konur í stíðshrjáðum löndum, eða þær sem búa við fátækt í þriðja heiminum, 

verða fyrir kynbundnu ofbeldi. Konur alls staðar í heiminum geta orðið fyrir kynbundnu 

ofbeldi. Kynbundið ofbeldi spyr ekki spurninga um efnahag, stöðu, menningu eða 

trúarbrögð. Þess vegna er það mikilvægt að réttindi kvenna séu til staðar og þau varin í 

hvívetna. Hlutverk alþjóðastofnana er að tryggja réttindi kvenna og að þau séu varin.  Það er 

gert meðal annars með Mannréttindayfirlýsingu SÞ, ályktunum öryggisráðsins og 

allsherjarþingsins. 

Sameinuðu þjóðirnar eru alþjóðleg stofnun sem var stofnuð árið 1945 í kjölfar seinni 

heimstyrjaldarinnar. Stofnríki SÞ voru 51 sem öll vildu viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi, 

þróa vinsamleg sambönd milli þjóða og stuðla að félagslegum framförum, betri lífskjörum og 

mannréttindum. Í dag eru aðildarríki SÞ orðin 193. Þau tjá sig og taka ákvarðanir í gegnum 

allsherjarþingið, öryggisráðið, efnahags- og félagsmálaráðið sem og aðrar stofnanir og 

nefndir innan SÞ. Þegar ríki gerist aðildarríki að SÞ þarf það að taka á sig ákveðnar 

skuldbindingar sem teknar eru fram í stofnsáttmála SÞ. Hann inniheldur grundvallarreglur í 

alþjóðlegum samskiptum. Starfsemi SÞ nær yfir allan heiminn og er þekktust fyrir 

friðargæslu, friðaruppbyggingu, forvarnir átaka og fyrir mannúðaraðstoð. Stofnunin vinnur 

að margvíslegum grundvallaratriðum líkt og að sjálfbærri þróun, umhverfismálum, 

mannréttindum, stuðla að lýðræði, jafnrétti og framförum kvenna og alþjóðlegri heilsu til að 

stuðla að öruggari heimi fyrir okkur og komandi kynslóðir. SÞ leggja lið við lausn alþjóðaátaka 

og hjálpa við mótun stefnu í málum sem koma öllum við. SÞ hafa ekki yfirþjóðlegt vald og 

setja því ekki lög. Aðildarríkin eiga öll rödd óháð stærð, efnahag, pólitískum stefnum eða 

þjóðfélagsgerð.46 Samkvæmt stofnsáttmála SÞ er tilgangur samtakanna fjórþættur: 1. Að 

viðhalda friði um allan heim; 2. Byggja upp vinsamleg tengsl og samskipti milli þjóða; 3. Taka 

þátt í lausn alþjóðlegra vandamála, hjálpa þjóðum að vinna saman til að bæta lífsskilyrði 

fólks, sigrast á hungri, sjúkdómum og ólæsi, og til að hvetja að virðingu fyrir réttindum og 

frelsi hvers annars; 4. Að vera samráðsvettvangur þjóða til að ná þessum markmiðum.47 SÞ 

vinna að því að viðhalda friði í heiminum og stuðla að mannréttindum. SÞ og sjóðir sem undir 
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 Sameinuðu þjóð     , „UN  t   G     ,“ Sameinuðu þjóðirnar http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml 
(sótt 21. desember 2011). 
47

 Fé  g S m   uðu þjóð    , „Sk pu  g  g uppbygg  g   mt k    ,“ Sameinuðu þjóðirnar 
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samtökin falla hafa beitt sér til að bæta stöðu kvenna alls staðar í heiminum. Starf SÞ er 

fjölþætt og eru því margar undirstofnanir, skrifstofur, nefndir og sjóðir sem vinna að 

sérverkefnum. Stofnskrá SÞ, Öryggisráðið og Kvennanefnd SÞ (e. Commission on the Status 

of Women) eru í aðalhlutverki þegar kemur að málefnum kvenna og stúlkna í vopnuðum 

átökum.48  

Kvennanefnd SÞ hefur meðal annars staðið fyrir ráðstefnum um málefni kvenna í 

Mexíkó 1975, Kaupmannahöfn 1980, Naíróbí 1985 og í Peking 1995.49 Þann 12. júlí 1993 var 

haldin heimsráðstefna um mannréttindi (e. World Conference on Human Rights). Ráðstefnan 

kom  í framhaldi af Vínar aðgerðaráætlunni (e. Vienna program of action). Ráðstefnan lagði 

sérstaka áherslu á stöðu kvenna í vopnuðum átökum þar sem kerfisbundnar nauðganir eru 

notaðar sem vopn í átökum. Tveimur árum seinna var haldin fjórða ráðstefna 

Kvennanefndarinnar í Peking þar sem áhersla var lögð á þátttöku kvenna í friðarviðræðum. 

Aðgerðaráætlun Peking ráðstefnunnar var sú fyrsta sinnar tegundar vegna sérákvæðis um að 

auka pólitíska þáttöku kvenna á öllum stigum stjórnsýslu, þ.m.t. í ríkisstjórnum og 

alþjóðastofnunum.50 Allsherjarþing SÞ gaf einnig út yfirlýsingu um afnám hvers kyns ofbeldis 

gegn konum frá árinu 1993 (e. Declaration on the Elimination of Violence against Women 

eða CEDAW).51 Í þeirri yfirlýsingu viðurkennir allsherjarþingið þá brýnu þörf fyrir algild viðmið 

fyrir konur hvað varðar réttindi þeirra og þau grundvallaratriði sem að snúa að jafnrétti, 

öryggi, frelsi, heilindum og virðingu allra manna.52 Yfirlýsingin var ekki gefin út fyrr en 1993 

en fram að því hafði ofbeldi gegn konum verið séð sem einkamál milli einstaklinga en ekki 

sem hugsanlegt mannréttindabrot sem ríki þurftu að hafa afskipti af.53 

Mannréttindayfirlýsing SÞ var samin árið 1948 og er tilgangur hennar að tryggja 

mannréttindi alls fólks í heiminum. Öryggisráð SÞ hefur beitt sér fyrir málefnum kvenna og 
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 UN-W m   Í     k        f  , „H  ð    UN W m  ?,“ 10.     mb   2010, 
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stúlkna í vopnuðum átökum, meðal annars með ályktun nr. 1325 um konur, frið og öryggi. 

Ályktunin var sú fyrsta sinnar tegundar og var talin mikilvægt skref fyrir málefni kvenna í 

átökum. Fleiri ályktanir hafa verið samþykktar í framhaldi af ályktun 1325. Ályktun nr. 1820 

fjallaði um kynferðislegt ofbeldi gegn konum og stúlkum á átakasvæðum þar sem 

kynferðislegt ofbeldi er notað sem vopn í stríði (e. tactic of war). Þá var kynferðislegt ofbeldi, 

þ.m.t. nauðganir sem beitt er sem vopni í stríði skilgreint sem stríðsglæpur.  

Líkt og nefnt var hér að ofan eru fjölmargar skrifstofur, áætlanir og sjóðir á vegum 

samtakanna, dæmi um slíkan sjóð eru meðal annars UN-Women (e. United Nations Entity for 

Gender Equality and the Empowerment of Women).54 UN-Women er eina stofnun SÞ sem 

vinnur eingöngu í þágu kvenna og jafnréttis í þróunarlöndum og á stríðsátakasvæðum. 

Hlutverk UN-Women er að vinna að jafnrétti kynjanna og stuðla að nýjungum í aðferðum til 

að bæta stöðu kvenna með jafnréttissjónarmiðum og réttindum kvenna í samræmi við 

landsstefnur og alþjóðleg markmið. Starfi UN-Women er hægt að skipta í sjö málaflokka. 

Vinna að því að tryggja að mannréttindi kvenna séu virt. Draga úr ofbeldi gegn konum og 

fátækt kvenna í samræmi við þúsaldarmarkmiðin. UN-Women vinnur að því að auka 

kynjajafnrétti í lýðræðislegri uppbyggingu ríkja bæði á friðartímum og í átökum, og að auka 

efnahagslegt vald kvenna og auka þátttöku kvenna í atvinnulífinu og í stjórnmálum og einnig 

vinnur UN-Women að stefnumótun og kynjaðri fjárlagagerð.55  

Vegna ógnvekjandi aukningar á ofbeldi gegn konum um allan heim ákvað 

Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. Commission on Human Rights) þann 4. mars 

1994 að skipa í embætti sérstaks fulltrúa (e. special rapporteur) fyrir ofbeldi gegn konum. 

Hlutverk fulltrúans er að safna heildstæðum upplýsingum um ofbeldi gegn konum greina 

þær og mæla með úrræðum til að útrýma því bæði á afmörkuðum svæðum og um heim 

allan.56 Umboð sérstaks fulltrúa felur einnig í sér að vinna náið með öðrum fulltrúum og 

mannréttindakerfum innan mannréttindaráðsins (e. Human Rights Council). Með 

mannréttindi kvenna og jafnrétti að leiðarljósi vinnur fulltrúinn náið með Kvennanefnd SÞ. 
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Fulltrúinn hefur heimild til notkunar á algildum viðmiðum við útrýmingu á ofbeldi gegn 

konum, orsökum þess og afleiðingum og þá sérstaklega ástæður ofbeldis gegn konum í 

tengslum við borgaraleg, menningarleg, efnahagsleg, pólitísk og félagsleg svið.57  

3.1  Mannréttindayfirlýsing SÞ  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (e. The Universal Declaration of Human Rights) 

er fyrsta skjal sinnar tegundar sem hefur það að markmiði að tryggja grundvallar-

mannréttindi alls staðar í heiminum. Yfirlýsingin var samin af fulltrúum aðildaríkja SÞ og var 

samþykkt á allsherjarþingi SÞ þann 10. desember 1948.58 Upphafsorð yfirlýsingarinnar eru 

mjög     f m k    g   ð  g      é , „Þ ð b    ð   ðu k    ,  ð      m ðu  sé jafnborinn til 

virðingar og réttinda, er eigi verði af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og 

f  ð        m  um“.59  

Kynbundið ofbeldi er brot á almennum mannréttindum sem varin eru af 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum líkt og mannréttindayfirlýsingu SÞ. Mannréttindi líkt 

og réttur til öryggis einstaklinga, réttur til líkamlegrar og andlegrar heilsu, réttur til frelsis 

frá pyntingum eða grimmlegri, ómannúðlegri, eða niðurlægjandi meðferð og rétt til lífs.60 

Fyrsta grein mannréttindasáttmála SÞ lýsir því yfir að allir séu fæddir frjálsir og jafnir 

öðrum að virðingu og réttindum.61 E gum m      k        m  mu  ð   g   „kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, 

uppruna, eigna, ætternis  ð           ð tæð  “62 og allir menn hafa rétt til lífs, frelsis og 
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mannhelgi.63 Hver þjóðfélagsþegn hefur rétt á félagslegu öryggi, efnahagslegum, 

félagslegum, og menningarlegum réttindum sem honum eru nauðsynleg svo virðing og 

þroski hans fái notið sín.64 Grein nr. 25 lýsir því yfir að allir hafa kröfu til lífskjara, sem 

nauðsynlegar eru til verndar heilsu og vellíðan hans sjálfs og fjölskyldu hans, þar á meðal 

matur, klæðnaður, húsnæði, læknishjálp og önnur nauðsynleg félagsleg þjónusta, svo og 

réttindi hans til öryggis gegn atvinnuleysi, veikindum, fötlun, fráfalli maka, elli eða öðrum 

skorti á lífsviðurværi vegna aðstæðna sem eru honum óviðráðanlegar. Þá ber að vernda og 

aðstoða sérstakleg mæður og börn þeirra. Öll börn, skilgetin eða utan hjónabands, skulu 

njóta sömu félagsverndar.65
 

3.2  Ályktanir um konur, frið og öryggi  

Ályktun öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, frið og öryggi var samþykkt í október árið 2000. Í 

október síðastliðnum voru því liðin 11 ár frá því hún tók gildi.66 Ályktunin markaði tímamót 

fyrir málefni kvenna á átakasvæðum. Hún lagði áherslu á að aðildarríki SÞ skyldu auka 

þátttöku kvenna við ákvarðanatöku í innanlands-, svæðis- og alþjóðastofnunum sem og 

öðrum kerfum sem hafa áhrif á aðgerðir, stjórnun og úrlausn átaka.67 Þrátt fyrir að ályktunin 

hafi verið talin veik, þá hefur hún verið gífurlega áhrifarík þar sem fjöldi aðildaríkja hafa 

mótað friðargæslu sína í samræmi við ályktunina.68 Ályktun nr. 1325 lagði áherslu á að 

vernda konur og stúlkur fyrir öllum tegundum ofbeldis í vopnuðum átökum og þá sérstaklega 

nauðgunum og annars konar kynferðislegri misnotkun. Ályktunin bendir á mikilvægi þess að 

sækja þá til saka sem sekir eru um þjóðarmorð, glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi þ.m.t. 

kynferðisglæpi og annað ofbeldi gegn konum og stúlkum. Kynferðisglæpir hafa verið taldir 

hluti af einkalífi fólks í stað þess að vera mál sem snertir ríki. Ályktunin leggur því áherslu á 

að undanskilja þessa glæpi frá ákvæðum um friðhelgi. Einnig er ákvæði í ályktun nr. 1325 að 

sendinefndir öryggisráðsins hafi jafnréttissjónarmið og jafnrétti kynjanna í auknum mæli að 

leiðarljósi og hafi því samráð við bæði staðbundnar og alþjóðlegar kvennahreyfingar í 
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störfum sínum.69 Ö ygg    ð ð   ggu        u   „  ut   k k      í f   ö  um  g   u  um 

átaka og uppbyggingu friðar. . . [og] auka hlut þeirra í ákvarðanatöku hvað varðar 

fy   byggj      ðg  ð   g g   tökum  g   u         um   “.70 Öryggisráðið leggur áherslu á 

þær áhyggjur að meirihluti fórnarlamba vopnaðra átaka eru almennir borgarar og þá 

sérstaklega konur og börn. Ennfremur eru konur og börn þar af leiðandi meirihluti 

flóttamanna og í auknu mæli þolendur stríðandi afla. Öryggisráðið hefur áhyggjur af þessari 

þróun og segir hana hafa veruleg áhrif á varanlegan frið og sættir.71  

Ályktun öryggisráðs SÞ nr. 1820 (2008) um konur, frið og öryggi var samþykkt af 

öryggisráðinu þann 19. júní 2008 og var einskonar framhald af ályktun nr. 1325. Ályktun nr. 

1820 fjallar um málefni kvenna á stríðshrjáðum svæðum með sérstaka áherslu á kynbundið 

ofbeldi sem vopn í stríði. Í þeim tilgangi að niðurlægja, ráða yfir, innræta ótta, og/eða í þeim 

tilgangi að hræða í burt samfélög eða þjóðernishópa af ákveðnu landsvæði. Ályktunin bendir 

á að nauðgun og annað kynferðislegt ofbeldi á stríðstímum sem notað er sem stríðsvopn 

flokkist undir stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni eða þjóðarmorð.72 Ályktun nr. 1888 var 

samþykkt af öryggisráði SÞ þann 30. september 2009 og er einnig hluti af ályktunum 

öryggisráðsins sem fjalla um konur, frið og öryggi.  Ályktunin hvetur aðildarríkin til að 

innleiða aðferðir til að stöðva notkun kynferðislegs ofbeldis sem vopn í átökum.73 Aðeins 

nokkrun dögum seinna var ályktun nr. 1889 var samþykkt, þann 5. október 2009. Ályktunin 

miðar að því að styrkja eftirlit og framkvæmd ályktunar nr. 1325 og ítrekar mikilvægi þess að 

auka þátttöku kvenna á öllum stigum friðarferla þ.e.a.s. við aðgerðir, stjórnun og úrlausn 

átaka. Ályktunin fordæmir kynferðislegt ofbeldi gegn konum í átökum og í eftir átaka 

aðstæðum og leggur sérstaka áherslu á að tryggja þurfi verndun og valdeflingu kvenna.74  

Síðan 1975 hafa stofnanir unnið að jafnrétti kynjanna. Áfangar í málefnum kvenna á 

átakatímum hafa leitt til betri stöðu kvenna í átökum. Mikil fjölgun hefur verið á þeim sem 

beita sér fyrir málefnum kvenna og vinna að jafnrétti kynjanna hvort sem í átökum eða  á 
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friðartímum. Ályktanir Öryggisráðs SÞ um konur, frið og öryggi hafa markað tímamót fyrir 

málefni kvenna. Margir hópar sem vinna að mannréttindum og réttindum kvenna taka 

virkann þátt í að veita þjónustu til kvenna sem eru í hættu á að verða fórnarlömb nauðgana í 

átökum. En takmarkaðar fjármagnir og sú hætta sem fylgir því að vinna á stríðshrjáðum 

svæðum takmarkar vinnu þeirra.  
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4  Ofbeldi gegn konum í vopnuðum átökum 

Ofbeldi gegn konum á átakasvæðum getur verið margþætt, í átökum gefast fleiri tækifæri til 

að beita ofbeldi og á átakatímum verður ofbeldi gegn konum sýnilegra. Hlutverk kvenna 

breytast með átökum og þá sérstaklega þegar það er konan sér um heimilið. Farið verður yfir 

ofbeldi gegn konum í átökum með sérstaka áherslu á kynferðislegt ofbeldi og nauðganir sem 

notaðar eru sem vopn í hernaði. Einnig er algengt að ofbeldi gegn konum haldi áfram þegar 

átökum lýkur. Hvað veldur því að nauðganir eru notaðar sem vopn í hernaði og hvaða 

afleiðingar geta slíkar nauðganir haft á einstaklinginn og á samfélagið í heild sinni. 

Alþjóðastofnanir hafa beitt sér fyrir því að breyta því viðhorfi að ofbeldi gegn konum sé 

einkamál en ekki málefni sem snerti ríki.  

4.1 Hlutverk kvenna í átökum 

Konur og aðrir almennir borgarar á átakatímum verða mjög berskjaldaðir og hættan á ofbeldi 

eykst og ótti við það eykst. Aðgangur að vatni, fæðu, heilsugæslu og húsaskjóli er af skornum 

skammti. Barnshafandi konur, konur með börn á brjósti og konur sem reka heimili eru 

sérstaklega berskjaldaðar á átakatímum. Á þeim svæðum þar sem konur búa ekki við 

jafnrétti á friðartímum verður staða þeirra enn verri í átökum.75  

Hlutverk kynjanna breytast og verða oft á tíðum ýktari. Þegar átök brjótast út í ríki 

taka hlutverk kynjanna stakkaskiptum og geta hlutverk bæði innan fjölskyldunnar og í 

samfélaginu breyst. Getur það leitt til þess að konur neyðast til að leita á nýjar slóðir sem 

geta verið þeim ókunnugar. Ný hlutverk eru oft krefjandi og gjörbreyta menningar- og 

félagslegum skynjunum í samfélaginu. Sem dæmi um slíkar breytingar má nefna að konur 

gætu neyðst til að fara útaf heimilinu og finna sér vinnu til þess að framfleyta fjölskyldunni 

eða þær þurfi að taka yfir ákvarðanatöku á heimilinu. Á friðartímum væru slík hlutverk í 

höndum karlmanna en ekki kvenna.76 Hlutverk kvenna geta þó breyst aftur í hið eldra form 

þegar átökum líkur. Þegar karlmenn snúa heim og taka aftur við stjórn, líkt og ekkert hafi í 

skorist. Í slíkum aðstæðum getur það verið erfitt fyrir konur að standa í hári karlmanna. Slíkt 

getur leitt til heimilisofbe      f þ  m   tæðum  ð þæ   éu  kk   ð g g   „ í um“ 
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hlutverkum sem konur.77 Hægt er að sjá þessa hlutverkabreytingu greinilega í orðum konu 

frá El Salvador er hún lýsir breyttum hlutverkum kvenna í byrjun stríðs:  

Fyrir stríðið var konum ekki leyft að taka þátt í ákvarðanatökum. Þær unnu 
eingöngu inni á heimilinu. En, þegar stríðið kom, gátu þær farið út af heimilinu 
og sýnt eiginleika sína. Í raun var það stríðið sem gerði það að verkum að 
konur voru teknar alvarlega og að þær gætu gert ýmislegt. Það gerði fólki það 
ljóst að konur gætu breytt samfélaginu.78 

Samkvæmt Marie Vlachová og Lea Biason hefur stríðsrekstur verið í höndum 

karlmanna meðan konur eru oft á tíðum fórnarlömb stríða. Það þýðir þó ekki að konur geti 

ekki tekið þátt í stríðsrekstri og barist við hlið karlmanna eða framið hrottafengin 

ofbeldisverk.79 Út frá hugmyndum um staðalímyndir kynjanna er hægt að segja að þau 

lýsingarorð sem lýsa kvenleika séu veik og neikvæð á meðan lýsingarorð karlmennsku eru 

sterk og jákvæð. Staðalímyndir kynjanna verða sýnilegri í átökum þar sem hlutverk 

karlmannsins er að ganga í herinn og berjast fyrir þjóð sína. Á meðan skal konan vera heima 

fyrir og sjá fyrir heimilinu eða gegna hlutverkum sem þjóna hermönnum. Slík hlutverk eru 

meðal annars að hjúkra slösuðum hermönnum, sjá um mat handa þeim og annast aðrar 

þarfir þeirra, þ.m.t. kynferðislegar þarfir.80 Samkvæmt mismununar femínisma eru konur 

friðsælar og karlmenn ofbeldisfullir. Þessi skoðun er í raun í takt við þátttöku kvenna og 

karlmanna í hernaði. Karlmenn eru meirihluti hermanna og konur innan hersins gegna frekar 

störfum sem taka ekki beinan þátt í hernaði, störf sem eru mjúk og kvenleg, líkt og 

heilbrigðisþjónusta, upplýsinga- og stjórnsýslustörf.81 Í Íraksstríðinu árið 2003 var 14% 

hermanna kvenkyns og var það mesta nýting sem nokkurn tíman hafði verið á kvenkyns 

hermönnum í stríði. Karlmenn eru því töluvert líklegri til þess að gegna hlutverki hermanns 

heldur en konur. Það gengur gegn kenningum mismununar femínisma og einnig hugmynda 

um staðalímyndir kynjanna að konur skrái sig í herinn og taki þátt í hernaði. Það er þó erfitt 

að alhæfa þegar kemur að hlutverkum kynjanna í átökum. Líkt og frjálslyndu femínisku 
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kenningarnar segja þá geta konur gert allt það sem karlar geta þó svo fáar konur geri það 

sama og karlmenn.82 

4.2  Kynferðislegt ofbeldi í átökum 

Sérfræði fastanefndin (e. Inter-Agency Standing Committee eða IASC) bendir á að 

kynferðislegt ofbeldi sé ein hættulegasta gerð kynbundins ofbeldis og að mesta hættan á að 

það eigi sér stað í hættuástandi eða neyðarástandi, þ.e.a.s. í átökum, stríði, 

náttúruhamförum og þess háttar.83 Þegar átt er við kynferðislegt ofbeldi er ekki eingöngu 

verið að meina nauðganir. Kynferðislegt obeldi er einnig þvingað vændi, mansal, 

kynlífsþrælkun, þvinguð þungun, þvingað móðurhlutverk, þvinguð fóstureyðing, þvingaðar 

ófrjósemisaðgerðir, óviðeigandi árásir, líkamsleitir og óviðeigandi læknisskoðanir.84 

Mansal hefur aukist gríðarlega á síðasta áratug.85 Konur, karlar og börn geta öll verið 

fórnarlömb mansals. Á síðustu árum hefur mansal verið enn frekar í tengslum við 

kynlífsþrælkun og þvingað vændi kvenna. Hugtökin um brottnám, mansal og kynlífsþrælkun 

eru nátengd og geta tengst vopnuðum átökum, en ekki eingöngu. Mansal getur aukist í 

átökum sem orsakast vegna falls pólitískra, efnahags- og félagslegra strúktúra í samfélaginu 

og vegna aukinnar hervæðingar. Í átökum eru konur sérstaklega berskjaldaðar fyrir mansali 

þar sem þeim eru boðin fölsk atvinnutækifæri, þeim er rænt eða þær neyddar úr 

flóttamannabúðum.86 

Í kjölfar átaka neyðist fólk að flýja heimili sín og koma sér fyrir í þar til gerðum 

flóttamannabúðum. Framkvæmdastjórn kvenna fyrir kvenkyns flóttamenn og börn (The 

W m  ’  C mm       f   R fug   W m       C       ) b        ð þ  tt fy     ð f      

karlar láti lífið í bardögum heldur en konur þá eru konur og stúlkur á átakasvæðum í aukinni 

hættu á því að vera af ásettu ráði fórnarlömb nauðgana, pyntinga, kynlífsþrælkunar, mansals 
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og þvingaðra hjónabanda. Þær eiga á hættu að vera rænt og neyddar til þess að vera 

kynlífsþrælar, þjónar eða hermenn fyrir vopnaða hópa hersveita.87 Almennir borgarar, sem 

eru að stórum hluta konur og börn, eru í aukinni hættu á því að verða fórnarlömb ofbeldis. 

Stríð og átök eru að færast af sérstökum vígvöllum yfir á borgir og bæi þar sem almennir 

borgarar falla í auknu mæli í stað hermanna.  

4.3  Nauðgun notuð sem vopn í stríði.  

Það getur verið erfitt að skilgreina hvenær kynbundið ofbeldi er notað sem vopn í átökum. 

Hvar er línan á milli tækifærissinnaðrar nauðgunar og kerfisbundinnar og útbreiddrar 

nauðgunar sem notuð er til að ná markmiðum í vopnuðum átökum.88 Kynferðislegt ofbeldi 

gegn konum á átakatímum, þá sérstaklega nauðganir, hafa tíðkast í flestum stríðum89 En af 

hverju eru nauðganir notaðar sem vopn í stríði og hvað er það sem gerir nauðganir áhrifaríkt 

vopn í átökum?  

Í greininni Justice for Women in War? Feminist Ethics and Human Rights for Women 

fjallar Anna T. Höglund um mismunandi tilgang nauðgana. Höglund bendir á að allar 

nauðganir, hvort sem þær gerist á átaka- eða friðartímum, séu öfgafullar ofbeldisathafnir 

sem framkvæmdar eru með kynferðislegum hætti. Árás á líkama kvenna brýtur gegn 

heilindum þeirra. Nauðgun, að mati femíniskra fræðimanna, er hluti af þeim strúktur sem 

gildir í samskiptum kynjanna og því ójafna valdi sem er á milli kvenna og karla í nútíma 

samfélögum. Stríðsnauðganir samkvæmt Höglund geta þjónað margvíslegum tilgangi. Það 

fyrsta væri að skapa tengsl milli hermanna með nauðgunum. Þessu er hægt að líkja við 

hópnauðganir á friðartímum þar sem markmið hópsins er að sýna karlmennsku og beita 

valdi. Nauðgun á stríðstíma getur verið pólitískur liður með stefnumarkandi tilgang sem 

notaður er í þeim tilgangi að brjóta niður eða sundra samfélögum. Nauðganir geta verið 

notaðar sem vopn í stríði líkt og í seinni heimstyrjöldinni og í fyrrum Júgóslavíu. Í því skyni að 

örva eigin menn til hefndar voru sendar út fréttir af nauðgunum sem framdar voru af 

óvininum. Einnig geta nauðganir á stríðstímum þjónað hlutverki þjóðernishreinsana eins og 
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þekkt var í fyrrum Júgóslavíu.90 Annað hlutverk kerfisbundinna nauðgana í stríði samkvæmt 

Höglund virðist vera til að sýna eða viðhalda valdi eða yfirráðum og þá oftast yfirráðum karla 

yfir konum. Í sumum tilfellum er þó verið að sýna yfirráð karla yfir öðrum körlum. 

Stríðsnauðganir senda skýr skilaboð til óvinarins bæði til kvenna og karla. Fyrir karla eru 

skilaboðin þau að þeim hafi mistekist að vernda konur sínar en það felur í sér mikla 

niðurlægingu. Þeir upplifa það að karlmennska þeirra hafi minnkað sem getur skilið eftir stór 

sár á karlmennsku þeirra og stolti og þeir taldir vera óhæfir karlmenn. Fyrir konum er 

nauðgunin skilaboð um að þær séu veikburða sem felur í sér ógnun og því þurfi þær á vernd 

að halda. Af þessu má því draga þá ályktun að nauðgun á átakatímum ýti undir aukna 

karlmennsku fyrir gerandann og á sama tíma sviptir hún óvinakarlmanninn karlmennsku 

sinni.91  

4.4  Afleiðingar ofbeldis í átökum 

Eftir að konur og stúlkur hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þurfa þær á vernd að halda til 

þess að koma í veg fyrir að slíkt komi fyrir aftur. Einnig þurfa þær aðstoð með líkamlegar og 

andlegar afleiðingar nauðgana. Konur og stúlkur eiga á hættu að smitast af kynsjúkdómum, 

verða fyrir líkamlegum áverkum, verða þungaðar, missa fóstur, fá sýkingar eða verða fyrir 

andlegum áföllum o.fl.92  

Þolendur nauðgana eða annars kynferðisofbeldis geta átt við fleiri vandamál að stríða 

í kjölfar nauðgunarinnar líkt og útskúfun úr samfélaginu eða refsingu. Það á sérstaklega við 

um þau samfélög þar sem feðraveldi ríkir þar sem áhersla er lögð á hreinleika og skírlífi 

kvenna. Ógiftar konur og stúlkur eru þar af leiðandi ekki lengur taldar verðugar til 

hjónabands samkvæmt fjölskyldunni eða samfélaginu og giftum konum er hafnað af 

eiginmönnum sínum og fjölskyldu. Í sumum löndum eru konur sem hafa þurft að sæta 

kynferðislegu ofbeldi sakaðar um framhjáhald, vændi eða að hafa fært svívirðingu yfir 

fjö  ky  u  í  . Þ     „b  t“   u  éð   m g æp     m leiðir af sér fangelsisdóm eða 

dauðarefsingu.93  
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4.4.1 Læknisþjónusta og Þunganir 

Þegar nauðgun leiðir til þungunar þarf kona á stuðningi að halda til þess að takast á við 

líkamlegar og félagslegar afleiðingar þess. Sumar konur ákveða sjálfar að eyða fóstrinu 

meðan aðrar eru þvingaðar til að gera svo af fjölskyldu eða samfélagi. Í sumum samfélögum 

og löndum eru fóstureyðingar óviðunandi eða jafnvel ólöglegar. Sumar konur ákveða að fela 

þungun sína eða ákveða að framkvæma sjálfar fóstureyðingu. Aðrar taka þá ákvörðun að 

taka sitt eigið líf vegna þess þær eru hræddar við að sækja sér læknishjálpar. Það eru margir 

þættir sem geta ýtt undir slíkan ótta. 94 

Í stríðinu í fyrrum Júgóslavíu voru kerfisbundar nauðganir notaðar sem þjóðarmorð. 

Konum var nauðgað í þeim tilgangi að geta þær barnshafandi. Markmið Serba sem nauðguðu 

bosnískum konum var byggt á því að ef leg þeirra var upptekið eftir þá gátu þær ekki eignast 

börn með sínum mönnum. Einnig eru færð rök fyrir því að þegar múslímskar bosnískar konur  

eignast börn eftir nauðgun eignast þær ekki múslímsk börn. Öll einkenni móður, líkt og 

þjóðerni, uppruni (e. ethnic) og trú hennar verður ógild eða þurkast út. Sem gerir það að 

verkum að þær eignast sebnesk börn í stað bosnískra.95 

Heilbrigðisþjónusta getur verið mjög ábótavant á átakatímum. Fjármunir eru af 

skornum skammti en aðstaða og aðbúnaður er langt frá því sem það ætti að vera. Vegna 

lélegrar heilbrigðisþjónustu er aukin smithætta á HIV.96  

HIV/AIDS (alnæmi) breiðist mjög hratt út á átakatímum. Ástæðan fyrir sérstakri 

fjölgun smitaðra er bæði vegna skorts á forvörnum og á meðferðum. Ennfremur er möguleiki 

að smitað blóð sé notað í læknisfræðilegum aðgerðum vegna erfiðleika við að greina smitað 

blóð. Kynferðislegt ofbeldi gegn konum og sú lögleysa sem ríkir í átökum hefur mikil áhrif á 

útbreiðslu HIV/AIDS. Konur sem smitaðar eru af HIV/AIDS eiga einnig í hættu á því að smita 

börn sín hvort sem það er á meðgöngu, í fæðingu eða með brjóstagjöf. Í átökum hafa konur 
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ekki annað val en að gefa börnum sínum brjóst og þar með auka líkurnar á slíku smiti.97 Með 

átökum, fátækt, vanmætti og félagslegum óstöðugleika eykst möguleg smithætta. Það hefur 

mikil áhrif á fjölskyldur og samfélög í heild sinni. Félagslegar venjur sem stýra hegðun veikist 

og nýjar venjur myndast. Slík þróun hefur í för með sér aukna hættu á ofbeldi gegn konum 

og börnum sem í sumum tilvikum neyðast til að hafa samfarir í skiptum fyrir aðgang að mat, 

vatni, eða öryggi.98 Rauði krossinn segir sögu Marie sem er 24ra ára gömul stúlka búsett í 

Kongó ásamt börnum sínum. Læknisþjónustan í þorpinu samanstendur af einum lærðum 

hjúkrunarfræðingi sem getur gefið ráð en lítið annað. Marie fæddi börnin sín tvö heima í 

kofanum og kona sem hafði reynslu af því að taka á móti börnum aðstoðaði hana við 

fæðingu barnanna. Marie lýsir því að hreinlæti hafi verið mjög ábótavant og að notast hafi 

verið við gamalt rakvélarblað til að skera á naflastrenginn. Marie segir frá því að henni hafi 

verið nauðgað þegar hún var tvítug af hermanni. Hún taldi sig vera heppna útaf því að henni 

var einungis nauðgað einu sinni. Það hafi ekki verið hópnauðgun og hún hafði ekki hlotið 

mikil líkamsleg meiðsl. Henni var útskúfað úr fjölskyldu sinni í kjölfar nauðgunarinnar. Vegna 

atvinnuleysis í landinu neyddist Marie út í vændi til að framfleyta börnum sínum. Hún hafði 

ekki fengið neina fræðslu um kynlíf, getnaðarvarnir eða kynsjúkdóma. Hún vissi að það væri 

óheilbrigt að sænga með fjölda karlmanna en hún gat ekki sagt hvað væri óheilbrigt við það. 

Vitneskja hennar um HIV smit var lítil sem engin og vissi hún því ekki að HIV smitast með 

samförum, með blóði eða að börn geti smitast frá móður á meðgöngu, í fæðingu eða í 

gegnum brjóstagjöf.99 
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4  Alvarleiki nauðgana 

Er hægt að skilgreina nauðganir eftir alvarleika eða er hægt að segja að ein nauðgun sé 

alvarlegri en önnur? Allar nauðganir skilja eftir sig djúp ör, bæði líkamleg og andleg og ættu 

þar af leiðandi að vera taldar jafn alvarlegar. Þó eru til fræðimenn sem vilja skilgreina 

nauðganir eftir alvarleika. Hvað er það sem þeir eru að skilgreina? Athöfnina sjálfa, þ.e.a.s. 

nauðgunina, eða eru það aðstæðurnar sem konan býr við eftir nauðgunina sem gerir eina 

nauðgun alvarlegri en aðra? Kynferðislegt ofbeldi gegn konum á átakatímum hefur tíðkast í 

flestum stríðum í gegnum tíðina en af hverju eru nauðganir notaðar sem vopn í stríði? 

Það er mjög vandmeðfarið að ætla að flokka kynferðislegt ofbeldi, þ.m.t. nauðganir, 

eftir alvarleika og eftir því hversu hrottafengin árásin er. Því raunin er sú að fyrir 

þolandanum, hvort sem það er kona eða karl, mun ekki að skipta máli hvað liggur á bak við 

nauðgunina – nauðgun er alltaf nauðgun sama hver ástæða nauðgarans er. Líkt og farið 

hefur verið yfir hér að ofan þá eru nauðganir sem notaðar eru sem vopn í stríði annars eðlis 

en þær sem eru drifnar áfram af kynhvöt nauðgarans. Fræðimenn hafa skilgreint 

stríðsnauðganir sem alvarlegri og hrottafengri heldur en aðrar nauðganir. Þeir fræðimenn 

sem hafa rannsakað eðli nauðgana hafa margir komist að þeirri niðurstöðu að 

stríðsnauðganir byggjast frekar upp á árásarhneigð og ofbeldi en ekki á kynhvöt.100 

4.1  Öfgafullar nauðganir í stríði 

Konum og stúlkum hefur verið nauðgað í nánast öllum stríðum101 og þó svo að nauðgun sé 

mjög hrottafengin árás þá þarfnast kynferðislegt ofbeldi gegn konum á átakatímum 

sérstakrar skilgreiningar. Samkvæmt Kathryn Farr eru öfgafullar nauðganir í stríði (e. extreme 

war rape) kynferðislegt ofbeldi sem felur í sér ásetning um alvarlegan skaða sem meðal 

annars má skilgreina sem meiðsl, líkamlegar og andlegar pyntingar sem stundum endar með 

morði. Gerendur skaða fórnarlömb sín viljandi með því að þröngva hlutum eða efnum inn í 

kynfæri þeirra, aflima, stinga og skera fórnarlömb sín. Þolendur verða fyrir margföldum, rað- 

og/eða hópnauðgunum og konur eru hnepptar í langtíma kynlífsþrælkun. Gerendur notast 

við ýmiss konar andlegar pyntingar. Dæmi um slíkt er þegar fjölskyldumeðlimum er rænt, 
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nauðgað, þeir þvingaðir til að nauðga öðrum fjölskyldumeðlimum, eða drepnir fyrir framan 

aðra fjölskyldumeðlimi.102 

Hugtakið hópnauðganir (e. collective rape), þ.e.a.s. þegar bæði fjöldi gerenda og 

þolenda eru fleiri en einn, hefur verið notað til að lýsa nauðgunum sem eru yfirleitt 

átakameiri og ofbeldisfyllri heldur en aðrar nauðganir.103  

Í stríðinu í Kongó var ofbeldið gegn konum talið það skelfilegt og umfangsmikið að 

fj    ð     um þ ð   m „ t íð        t íð “ (  w   w t      w  ), „m  ðæð “ ( . mu     u  

m      )  ð  „ t íð g g  k  um“ ( . w      women).104 Í Bosníustríðinu voru nauðganir 

serba á bosnískum konum skilgreindar sem þjóðarmorðs nauðganir (e. genocidal rape) til 

þess að lýsa aðferðum Serba við að niðurlægja mú   m k  ó      í   m ð þ í  ð „ ýkj “ k  u  

þeirra kynferðislega (e. sexually contaminating) með nauðgunum.105 

4.2  Aðstæður sem myndast í átökum 

Höglund bendir á að undirstaðan í öllum mannréttindalögum sé að konur og karlar hafa 

sömu réttindi og hafa rétt á sömu vernd hvort sem er á friðartímum eða í átökum.106 Í þriðja 

heims ríkjum er stjórnsýsla oft á tíðum ekki í formi lýðræðis heldur í formi alræðisríkja þar 

sem mikil spilling getur verið til staðar. Þá getur verið að sú stjórnsýsla sem gæti talist 

venjuleg á friðartímum laskist í átökum og ríkisstofnanir, líkt og lögregla og dómskerfi, verði 

óstarfhæfar. Þá skapast fleiri tækifæri fyrir kynferðislegt ofbeldi líkt og nauðganir. Konur og 

stúlkur verða berskjaldaðri fyrir ofbeldi á átakatímum. Þær aðstæður sem myndast í ríkjum 

geta því haft mikið að segja um afhverju nauðganir eru notaðar sem vopn gegn konum og 

einnig afhverju slíkar nauðganir teljast áhrifaríkar.107  
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4.3  Viðbrögð fjölskyldunnar og samfélagsins. 

Vlachová og Biason segja að til að geta skilið afleiðingar nauðgana í átökum þurfi að horfa á 

heildarmyndina. Það er nauðsynlegt að hafa í huga að þetta er ekki einangrað ofbeldisverk 

eða nauðgun sem á sér stað í tiltölulega stöðugu samfélagi þar sem fórnarlambið hefur 

aðgang að læknisþjónustu, lagalegri og samfélagslegri aðstoð með stuðningi frá 

fjölskyldunni. Nauðgun í átökum er athöfn sem hefur félagsleg, menningarleg, líkamleg og 

andleg eftirköst ásamt því að hafa neikvæð áhrif á fjölskyldulíf fórnarlambanna.108 Rauði 

krossinn bendir einnig á þetta og segir að nauðgun sem notuð er sem vopn í átökum er ekki 

eingöngu árás á eina manneskju heldur árás gegn heillri þjóð eða á samfélagið í heild.109 

Þegar konu er nauðgað þar sem hún er fulltrúi samfélags síns er hægt að sjá það sem 

nauðgun á allt samfélagið. Þar af leiðandi geta samfélög brugðist við með því að fordæma 

fórnarlambið. Það hefur minna að gera með gildi samfélagsins og meira að gera með það 

hvernig samfélagið bregst við undir ógnun. Enn og aftur snúum við okkur að markmiðum 

gerendanna sem er að niðurlægja og refsa hópnum með því að brjóta niður þjóðar-, trúar- og 

menningarlega sjálfsmynd þeirra.110 Alþjóðasamtökin Konur fyrir konur (e. Women for 

Women International eða WWI) segja frá því að eftir að konur í Kongó hafa þurft að þola 

ólýsanlega kynferðislega grimmd þá hafi þær verið fordæmdar af fjölskyldunni og útskúfaðar 

úr samfélaginu.111 Þegar fórnarlamb nauðgunar er fordæmt og útskúfað úr samfélaginu í 

kjölfar árásarinnar er hægt að segja að árásin hafi verið árangursrík. Sú ákvörðun að nota 

kynferðislegt ofbeldi sem vopn hafi skilað tilætluðum árangri. Það er því ekki óeðlilegt að 

konur séu hræddar við að tilkynna slík brot vegna þess að það getur sett þær í enn frekari 

hættu. Þegar stofnanir ríkisins eru ekki lengur starfhæfar í átökum er konum hreinlega 

ómögulegt að tilkynna kynferðisglæpi. Í sumum samfélögum er skömmin sem fylgir nauðgun 

í félagslegum skilningi verri en sjálf líkamlega athöfnin. Þegar verndarkerfið, lögreglu- og 

dómsvaldið, er óstarfhæft og engum er refsað í samfélaginu fyrir gjörðir sínar getur það haft 

áhrif á samfélagið. Auðveldara verður að fremja glæpi og glæpir verða algengari. Nýjar 
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„   ju “ my    t í   mfé  g  u í  tökum   m   f tt     ð       u     þegar átökunum líkur. 

Þar af leiðandi heldur ofbeldi oft áfram eftir að átökum lýkur.112  

Spurningin sem sett var fram var hvort hægt sé að skilgreina nauðganir eftir 

alvarleika. Hér að ofan var farið yfir þær aðstæður sem myndast í átökum og eru því 

niðurstöðurnar að það séu aðstæðurnar sem myndast á átakatímum sem hafa mestu áhrifin 

á alvarleika nauðgana. Raunin er sú að í sumum samfélögum er skömmin sem fylgir nauðgun 

í félagslegum skilningi verri en sjálf líkamlega athöfnin. Þó athöfnin sjálf geti verið mjög gróf 

þá er erfitt að skilgreina hana eftir alvarleika. Höglund bendir á að hvort sem nauðgun eigi 

sér stað í átökum eða á friðartímum séu allar nauðganir öfgafullar ofbeldisathafnir sem 

framkvæmdar eru með kynferðislegum hætti. Árásin er á líkama þolenda og brýtur gegn 

heilindum þeirra.113 Það er því ekki við hæfi að gera lítið úr sálarlífi þeirra sem hafa orðið fyrir 

nauðgun, óháð því hvort um sé að ræða á friðar- eða átakatímum, og óháð því hvaða tilgangi 

nauðgunin gegnir. 

Almennt eru fræðimenn sammála um að rætur kynbundis ofbeldis liggi í samskiptum 

kynjanna. Samskiptin einkennast af yfirráðum karla og undirskipan kvenna og að ofbeldi 

gegn konum byggist á undirokun og ójafnrétti. Það þýðir að glæpir gegn konum eru ekki 

taldir eins alvarlegir og glæpir gegn körlum og þar af leiðandi viðhelst ofbeldisfull hegðun 

gagnvart konum og stúlkum.114 Í átökum getur sjálfsmynd samfélagsins breyst og nýjar 

venjur myndast. Sú lögleysa sem myndast þegar varnarkerfið bregst ýtir enn frekar undir 

meira ofbeldi. Þetta getur leitt til þess að sjálfsmynd einstaklinga sem búa við átök skekkist 

og skynjun þeirra á hvað er rétt og hvað er rangt brenglast. Í sögu Marie kemur fram að 

henni hafi verið nauðgað þegar hún var tvítug af hermanni en það sem er brenglað við 

frásögn hennar er að hún hafi talið sig vera heppna að hafa einungis verið nauðgað einu 

sinni. Hún hafi ekki lent í hópnauðgun og hún hlaut ekki mikil líkamsleg meiðsl. Þetta viðhorf, 

að líta á sig sem heppna, þrátt fyrir að henni hafi verið nauðgað gerir aðstæðurnar sem 

myndast í kringum átök enn alvarlegri. 
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 Niðurstöður og lokaorð 

Ofbeldi gegn konum í vopnuðum átökum hefur tíðkast í flestum stríðum og hefur það reynst 

erfitt að koma í veg fyrir slíkt ofbeldi. Í Kongó, Rúanda og í fyrrum Júgóslavíu voru nauðganir 

k  f  bu   ð   t ð     m   p  í  t íð   g   fu   ugt k ð „ t íð g g  k  um“     ð   t ð t   

að leggja áherslu á hversu hrottafengið slíkar nauðganir eru. Kerfisbundnar nauðganir í 

átökum eru markvisst notaðar í þeim tilgangi að brjóta niður eða sundra fjölskyldum eða 

samfélögum. Afleiðingar og áhrif kynferðislegs ofbeldis fyrir þolendur þess er m.a. að konur 

og stúlkur eru í aukinni hættu á að smitast af kynsjúkdómum, verða fyrir líkamlegum 

áverkum, verða þungaðar, missa fóstur, fá sýkingar eða verða fyrir andlegum áföllum o.fl. Í 

samfélögum þar sem feðraveldi ríkir og rík áhersla er lögð á hreinleika og skírlífi kvenna eru 

meiri líkur á því að þolendur kynferðisofbeldis séu útskúfaðar úr samfélaginu eða fjölskylda 

þeirra hafni þeim á þeim forsendum að þær hafi brotið á heiðri fjölskyldunnar. Ennfremur 

hafa félagsleg einkenni, menningar- og trúarleg viðhorf, tilfinningaleg áföll og líkamleg 

misnotkun ásamt sögulegu refsileysi leitt til þess að erfitt hefur verið að binda enda á 

kynferðislegt ofbeldi í átökum. Ennfremur er lögreglu- og dómskerfi í stríðshrjáðu ríki 

ábótavant sem hægt og rólega veldur því að ofbeldi í átökum eykst. Konur eru líklegri til að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi vegna þess að konur og börn eru meirihluti almennra 

borgara í átökum. Þegar kynferðislegt ofbeldi er notað sem kerfisbundið vopn í hernaði getur 

það orðið hættulegra er að vera almennur borgari en hermaður í átökum.  

Alþjóðastofnanir sem vinna að réttindum kvenna í heiminum hafa með aðgerðum 

sínum reynt að bæta stöðu kvenna á átakasvæðum. Ályktun nr. 1325 markaði tímamót fyrir 

málefni kvenna á átakasvæðum. Ályktunin lagði mikla áherslu á þátttöku kvenna í 

friðaruppbyggingu. Sá þáttur ályktunarinnar gekk vel eftir í framkvæmd þótt ályktunin hafi 

verið talin veik. Í framhaldinu á ályktun nr. 1325 sem samþykkt var árið 2000 voru fleiri 

ályktanir um málefni kvenna í átökum samþykktar, meðal annars nr. 1820, 1888 og 1889. 

Mannréttindayfirlýsing SÞ lýsir því yfir að allir menn hafi rétt á mannréttindum. Mannréttindi 

líkt og réttur til öryggis einstaklinga, réttur til líkamlegrar og andlegrar heilsu, réttur til frelsis 

frá pyntingum eða grimmlegri, ómannúðlegri, eða niðurlægandi meðferð og rétt til lífs. 

Kynferðislegt ofbeldi í átökum, sem og á friðartímum er brot gegn almennum 

mannréttindum. Kynferðislegt ofbeldi er árás á líkama kvenna og brýtur gegn heilindum 
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þeirra. Erfitt er að svara því afhverju mannréttindi kvenna eru ekki virt í átökum. 

Alþjóðastofnanir hafa unnið að því að bæta stöðu kvenna og stuðla að því að mannréttindi 

eru virt hvívetna. Mögulega þarf að skoða samskipti kynjanna í þessu samhengi. Fræðimenn 

eru almennt sammála um að rætur kynbundis ofbeldis liggi í samskiptum kynjanna. Samskipti 

sem um allan heim einkennast af yfirráðum karla og undirskipan kvenna. Ofbeldi gegn 

konum byggist á undirokun og ójafnrétti. Það þýðir að glæpir gegn konum eru ekki taldir eins 

alvarlegir og glæpir gegn körlum og þar af leiðandi viðhelst ofbeldisfull hegðun gagnvart 

konum og stúlkum. 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru þær að útrýming ofbeldis gegn konum í 

átökum er erfitt verkefni. Alþjóðastofnanir hafa unnið mikilvægt starf í að berjast við að 

samþykkja ályktanir og yfirlýsingar sem tengjast málefnum kvenna í átökum. Ályktanir eru til 

staðar sem hvetja ríki til að útrýma öllu ofbeldi gegn konum og í ályktunum eru 

kerfisbundnar nauðganir skilgreindar sem stríðsglæpir. Vandamálið reynist vera að fá 

aðildarríki til að framfylgja ályktununum.  Erfitt er að meta hversu vel hefur tekist til en hægt 

að álykta að stofnunum þyki enn mikilvægt að halda áfram að vinna í þessum málefnum útaf 

því að aukning hefur verið á starfi sem tengist málefnum kvenna í átökum á síðustu tveimur 

áratugum. Alþjóðastofnanir hafa náð mikilvægum áföngum með vinnu sinni en eiga enn 

langt í land en mikilvægt er að halda áfram að vinna í málefnum kvenna í átökum. 

Kenninganálganir Goldstein og Steans benda á hvernig kenningar hafa mismunandi 

sjónarhorn á muninn milli kynjanna. Staða kynjanna í heiminum hefur áhrif á stöðu kvenna í 

átökum. Kynferði vísar í það líffræðilega sem aðskilur kynin og kyngervi í félagslega þætti, 

tilfinningaleg og hegðunarleg einkenni og hvort einstaklingur sé kvenlegur eða 

karlmannlegur. Staðalímyndir ýta undir þá kröfu að konur og karlar hagi sér á ákveðinn hátt 

eftir kynferði og kyngervi þ.e.a.s. eftir líffræðilegum einkennum eða einkennum sem 

samfélagið mótar. Staðalímyndir kynjanna verða sýnilegri í átökum þar sem hlutverk 

karlmannsins er að ganga í herinn meðan konur eru í umönnunarhlutverkum. Þrátt fyrir að 

staðalímyndir gangi út frá því að konur séu friðsamari og taki síður þátt í hernaði er það að 

verða æ algengara að þær skrái sig til hermennsku. Steans segir að samkvæmt mismunar 

femínisma komi móðureðli kvenna í veg fyrir að konur geti drepið og einungis karlmenn hafi 

það hugrekki sem þarf í átökum. 
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Samkvæmt Goldstein leggur frjálslyndur femínismi áherslu á að kynin séu jöfn og 

mikilvægt sé að tryggja þátttöku kvenna í alþjóðakerfinu. Einnig er sérstök áhersla lögð á 

mikilvægi þess að tryggja jafnrétti kynjanna. Mismunar femínismi byggir á eðlishyggju þar 

sem kynferði einstaklinga er í aðalhlutverki. Reynsla kvenna er í grundvallaratriðum 

frábrugðin reynslu karla vegna þess að kynjamunur er raunverulegur. Sumir mismunar 

femínistar tengja ofbeldishegðun karlmanna við kynferði þeirra og segja að konur séu 

friðsamlegri en karlmenn. Póstmódernískar kenningar leggja áherslu á að líffræðilegt 

kynferði einstaklinga sé ekki það sem mótar einstaklinginn heldur mótast það af menningu. 

Til eru fræðimenn sem vilja skilgreina nauðganir eftir alvarleika. Hvers konar 

skilgreiningu er þar um að ræða? Komist var að þeirri niðurstöðu að hægt sé að skilgreina 

aðstæðurnar sem fórnarlambið býr við eftir alvarleika en ekki sé hægt að skilgreina athöfnina 

á sama veg. Þar sem nauðganir eru kerfisbundið notaðar sem vopn í hernaði er tilgangur 

hennar að brjóta niður ekki einungis þolendur nauðgana heldur einnig samfélagið. Þ.a.l. er 

raunin sú að í sumum samfélögum er skömmin sem fylgir nauðgun í félagslegum skilningi 

verri en sjálf líkamlega athöfnin. Þó athöfnin sjálf geti verið mjög gróf þá er erfitt að 

skilgreina hana eftir alvarleika. Líkt og Höglund bendir á þá skiptir það ekki máli hvort sem 

nauðgun eigi stað í átökum eða á friðartímum Allar nauðganir eru öfgafullar ofbeldisathafnir 

sem framkvæmdar eru með kynferðislegum hætti. Nauðgun í átökum er athöfn sem hefur 

félagsleg, menningarleg, líkamleg og andleg eftirköst ásamt því að hafa neikvæð áhrif á 

fjölskyldulíf fórnarlambanna. 

  



42 

Heimildaskrá  

Baaz, Maria Eriksson, og Maria Stern. "Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and 

Sexuality in the Armed Forces in the Congo (Drc)." International Studies Quarterly 53, 

nr. 2 (2009): 495-518. 

Barnett, Laura. „Au t        g  w     UK w m      't.“ the Guardian, 30. september 2011. 

C mm          t   St tu   f W m  . „F    w-up t     j  g.“ UN-Women 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/critical.htm#beijing (sótt 21. desember 

2011). 

Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., og Preston, T. Introduction to Political Psychology 

2.útgáfa. New York: Psychology Press, 2010.  

F   , K t  y . "Ext  m  W   R p     T   y’  C    -War-Torn States: A Contextual and 

Comparative Analysis." Gender Issues 26, nr. 1 (2009): 1-41. 

Fé  g S m   uðu þjóð    . „Sk pu  g  g uppbygg  g   mt k    .“ Sameinuðu þjóðirnar 

http://www.un.is/?c=webpage&id=64&lid=63&option=links (sótt 21. desember 

2011). 

Goldstein, Joshua S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

Höglund, Anna T. "Justice for Women in War? Feminist Efhics and Human Rights for 

Women." Feminist Theology 11, nr. 3 (2003). 

Inter-Agency Standing Committee. Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in 

Humanitarian Setting: Focusing on Prevention of, and Response to Sexual Violence in 

Emergencies. Genf: Inter-Agency Standing Committee, 2005. 

Lindsey, Charlotte, and International Committee of the Red Cross. Women Facing War: Crc 

Study on the Impact of Armed Conflict on Women. Genf: ICRC, 2001. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/critical.htm#beijing
http://www.un.is/?c=webpage&id=64&lid=63&option=links


43 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. „     étt    yf   ý   g S m   uðu þjóð    .“ 

http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-

tjodirnar/Undirflokkur/ (sótt 12. desember 2011). 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. „     étt    yf   ý   g S m   uðu þjóð    .“ 

http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-

tjodirnar/Undirflokkur/ (sótt 12. desember 2011). 

Mazurana, Dyan E., Angela Raven-Roberts, og Jane L. Parpart. Gender, Conflict, and 

Peacekeeping. War and Peace Library. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005. 

Omarjee, Nadira. "Conflicts, Gender-Based Violence and the Ramifications for Hiv and Aids." 

South African Review of Sociology 39, nr. 1 ( 2008): 51-64. 

Rehn, Elizabeth, and Ellen Johnson Sirleaf. Women, War, Peace, the Independent Expert's 

Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-

Building: Progress of the World's Women New York: United Nations Development 

Fund for Women (UNIFEM), 2002. 

Sharlach, Lisa. "Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda." New 

Political Science 22, nr. 1 (2000): 89-102. 

Silja Bára Ómarsdóttir. Auka konur í friðargæslu öryggi kvenna? Í Þjóðarspegillinn XI, ritstj. 

Silja Bára Ómarsdóttir. 2010. 

Small, Melvin, og J. David Singer. Resort to Arms: International and Civil Wars, 1816-1980. 

2.útgáfa. Beverly Hills, Kalifornía: Sage Publications, 1982. 

Steans, Jill. Gender and International Relations. Issues, Debates and Future Directions. 2. 

útgáfa. Cambridge: Polity Press, 2006. 

Sylvester, Christine. Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. 

Cambridge Studies í International Relations. Cambridge England: Cambridge 

University Press, 1994. 

http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/
http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/
http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/
http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/


44 

Topping, Alexandra. „W m   p  y  g g   t   p  t      m   f         u   w    .“ 

Guardian.co.uk, 27. september 2011. 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/27/women-greater-part-armed-

forces?INTCMP=ILCNETTXT3487 (sótt 5. janúar 2012). 

UN General Assembly. Resolution 48/104: Declaration on the Elimination of Violence against 

Women. Genf, Sviss: UN 20. desember 1993. 

UN Security Council. Resolution 1325 on women and peace and security. New York: UN 31. 

oktober 2000. 

UN Security Council. Resolution 1820 on  sexual violence during wars. New York: UN 19. júní 

2008. 

UN Security Council. Resolution 1888. New York: UN 13. september 2009. 

UN Security Council. Resolution 1889. New York: UN 5. október 2009. 

U  t   N t     D p  tm  t  f Pub    I f  m t   . „Hum     g t : W m               .“ 

Sameinuðu þjóðirnar http://www.un.org/rights/dpi1772e.htm (sótt 13. desember 

2011).  

United Nations Human Rights. „Special Rapporteur on violence against women, its causes 

         qu     .“ 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx 

(sótt 14. desember 2011).  

United Nations Human Rights. „U         D    t t     f Hum   R g t .“ 

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx (sótt 12. desember 2011). 

United Nations Population Fund. UNFPA state of world population 2010: From conflict and 

crisis to renewal: generations of change. UNFPA, 2010. 

U  t   N t    . „UN  t   G     .“ United Nations 

http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml (sótt 21. desember 2011). 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/27/women-greater-part-armed-forces?INTCMP=ILCNETTXT3487
http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/27/women-greater-part-armed-forces?INTCMP=ILCNETTXT3487
http://www.un.org/rights/dpi1772e.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml


45 

UN-Women Íslensk landsnefnd.  „Ö ygg    ð S m   uðu þjóð     – Á yktu  1325.“ 5.  p í  

2011, http://www.unwomen.is/index.php/stjornun-frieur-og-oeryggi/stjornun-frieur-

og-oeryggi/170-oeryggisrae-sameinueu-tjoeanna-alyktun-1325- (sótt 18. desember 

2011). 

        , Marie og Lea Biason, ritstj. Women in an Insecure World: Violence against Women: 

Facts, Figures and Analysis. Executive Summary. Genf, Sviss: Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2005. 

http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/pdf/dcaf_report.pdf (sótt 28. júlí 2011). 

        , Marie, og Lea Biason, ritstj. Women in an Insecure World: Violence against 

Women: Facts, Figures and Analysis. Genf, Sviss: Geneva Centre for the Democratic 

Control of Armed Forces (DCAF), 2005. 

Whitworth, Sandra. Feminism and International Relations: Towards a Political Economy of 

Gender in Interstate and Non-Governmental Institutions. International Political 

Economy Series. New York: St. Martin's Press, 1994. 

http://www.unwomen.is/index.php/stjornun-frieur-og-oeryggi/stjornun-frieur-og-oeryggi/170-oeryggisrae-sameinueu-tjoeanna-alyktun-1325-
http://www.unwomen.is/index.php/stjornun-frieur-og-oeryggi/stjornun-frieur-og-oeryggi/170-oeryggisrae-sameinueu-tjoeanna-alyktun-1325-
http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/pdf/dcaf_report.pdf

