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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi fjallar um viðbrögð Sameinuðu þjóðanna og viðeigandi undirstofnanna við 

ásökunum um kynferðislega misnotkun og ofbeldi af hálfu friðargæsluliða gagnvart 

konum og stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu. Sameinuðu þjóðirnar hafa bannstefnu við 

kynferðislegri misnotkun og ofbeldi. Þá hafa samtökin sett sér dagskrá ályktanna um 

Konur, frið og öryggi þar sem m.a. koma fram fjórar tillögur um umbætur 

friðargæsluverkefna sem eiga að vinna gegn slíkum brotum friðargæsluliða. Notast verður 

við ýmis fræðirit, skýrslur, gögn, fréttaskýringar, og umsagnir frjálsra félagasamtaka til 

þess að athuga hvort Sameinuðu þjóðirnar fylgi þessum tillögum eftir. Niðurstaðan er sú 

að Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir hafa ekki fylgt eftir ofangreindum tillögum um 

umbætur og hafa þar af leiðandi ekki framfylgt bannstefnu sinni. Niðurstaðan verður að 

lokum skoðuð í ljósi kenningar femínisma, eftirlendustefnu og femíniskrar eftirlendustefnu 

í þeim tilgangi að skýra betur hvers vegna Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir hafa 

brugðist konum og stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu. 
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Formáli 
	  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands árið 

2017. Ritgerðin er síðasta verkefnið mitt í náminu og gildir 12 ECTS einingar. Ég skrifaði 

ritgerðina í skiptinámi í Odense, Danmörku. Leiðbeindandi minn var Silja Bára 

Ómarsdóttir og ég vil þakka henni innilega fyrir góða leiðsögn, hvatningu, áhugaverðar 

umræður og þolinmæði. Ég vissi frá upphaf námsins haustið 2014 þegar ég sat áfangann 

Alþjóðastjórnmál undir leiðsögn Silju Báru að mig langaði til þess að skrifa lokaritgerðina 

mína hjá henni um málefni sem tengist undirokun kvenna í alþjóðastjórnmálum. Ég er afar 

heppin að hafa getað fylgt því eftir og er stolt af afrakstrinum. Ég vil sérstaklega þakka 

Axel Mána Gíslasyni fyrir óbilandi trú og hvatningu á álagstímum þar sem ég sjálf efaðist 

um að klára. Þar að auki er ég heppin með fjölskyldu og tengdafjölskyldu sem hvetja mig 

áfram í hverju því sem ég tek mér fyrir hendur. Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim konum 

sem berjast fyrir réttindum kvenna á hverjum degi í starfi, á blaði og með röddinni. Þið 

eruð hetjur og án ykkar væri ég ekki sú kona sem ég er í dag.  
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1   Inngangur 
 

Í einu fátækasta og vanþróaðasta ríki heims, Mið-Afríkulýðveldinu, hafa Sameinuðu 

þjóðirnar haft formlega starfandi friðargæsluverkefni frá árinu 2013 sem hefur umboð frá 

öryggisráðinu um að vernda almenna borgara á tímum borgarastyrjalda, pólitískra deilna 

og félagslegrar ókyrrðar. Þrátt fyrir það hafa reglulega komið fram ásakanir gegn 

friðargæsluliðum um kynferðislega misnotkun og ofbeldi gagnvart konum og stúlkum í 

landinu. Slíkt brot friðargæsluliða eru ekki ný í alþjóðastjórnmálum en hafa fengið aukna 

athygli alþjóðasamfélagsins á undanförnum áratugum (Human Rights Watch 2016, 10). 

Með slíku ofbeldi brjóta friðargæsluliðar það traust sem konur og stúlkur bera gagnvart 

friðargæsluverkefnum sem hafa það hlutverk að vernda þær á stríðstímum. 

Sameinuðu þjóðirnar gera greinarmun á kynferðislegu ofbeldi og misnotkun, sem 

kemur skýrt fram í opinberri stefnu samtakanna. Kynferðisleg misnotkun er hver sú tilraun 

til að nýta varnarleysi annarra, valdastöðu, eða traust í kynferðislegum tilgangi. Það á 

einnig við um ef ofbeldismaður græðir fjárhagslega, félagslega eða pólitískt á 

misnotkuninni. Kynferðislegt ofbeldi vísar beint í brot af kynferðislegum toga (e. physical 

intrusion), hvort sem það er framkvæmt með valdi, undir þvinguðum aðstæðum eða þegar 

viðkomandi aðilar hafa ójafna valdastöðu.  (Deschamps, Hassan og Sooka 2015, 15) 

Í þessari ritgerð verður gerð tilraun til þess að varpa ljósi á þá kynferðislegu 

misnotkun og ofbeldi sem konur og stúlkur í Mið-Afríkulýðveldinu verða fyrir af hálfu 

friðargæsluliða. Þrátt fyrir stöðugar ásakanir um slík brot og loforð um umbætur virðist 

vandamálið ekki minnka. Konurnar  búa við ýmis konar misrétti, bæði á grundvelli 

kyngervis og etnísks uppruna. Þess vegna er mikilvægt að draga vandamál þeirra fram í 

sviðsljós alþjóðastjórnmála.  

Reynt verður að svara spurningunni: „Hefur Sameinuðu þjóðunum, 

friðargæsludeild þeirra og friðargæsluverkefninu MINUSCA tekist að framfylgja 

skuldbindingum sínum og opinberri stefnu um kynferðislega misnotkun og ofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu?“  

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt dagskrá ályktanna um Konur, frið 

og öryggi. Þar er hægt að greina fjórar skuldbindingar sem undirstofnunum samtakanna 

ber að fylgja og varða kynferðislegt ofbeldi og misnotkun af hálfu friðargæsluliða. Opinber 

stefna Sameinuðu þjóðanna er bann við kynferðislegri misnotkun og ofbeldi, og er ein 

þeirra skuldbindinga sem nefndar voru hér að ofan.  
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Viðbrögð Sameinuðu þjóðanna, friðargæsludeildarinnar og 

friðargæsluverkefnisins MINUSCA verða sérstaklega skoðuð með hliðsjón af ásökunum 

um kynferðislega misnotkun og ofbeldi friðargæsluliða út frá þeim fjórum skuldbindingum 

sem þeim ber að fylgja samkvæmt dagskránni um Konur, frið og öryggi.  Þá verða 

viðbrögðin skýrð nánar í fræðilegu samhengi þar sem notast verður við femínískar 

kenningar, eftirlendustefnu og femíníska eftirlendustefnu. 

 Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar og skoðaðar 

rannsóknir sem varða sérstaklega konur og stríð. Þriðji  kafli fjallar um Sameinuðu 

þjóðirnar og friðargæslu, ásamt því að tekin verður fyrir dagskráin um Konur, frið og 

öryggi og þær ályktanir sem tilheyra henni. Kynferðislegt ofbeldi og misnotkun 

friðargæsluliða innan Mið-Afríkulýðveldisins er viðfangsefni fjórða kafla og í fimmta 

kafla verður gert grein fyrir viðbrögðum innan Sameinuðu þjóðanna og MINUSCA 

gagnvart ásökunum um kynferðislega misnotkun og ofbeldi friðargæsluliða. Viðbrögðin 

verða sett í samhengi við skuldbindingar ofangreindra aðila og opinbera stefnu Sameinuðu 

þjóðanna um kynferðisofbeldi og misnotkun friðargæsluliða. Að lokum verður reynt að 

skýra viðbrögð ábyrgðaraðila með þeim kenningaramma sem settur var fram í öðrum  

kafla, og í kjölfarið er rannsóknarspurningunni, sem sett var fram í upphafi, svarað. 
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2   Fræðilegur bakgrunnur 
 

Til að varpa ljósi á þá rannsóknarspurninguna verður hún sett í fræðilegt samhengi 

kenninga alþjóðastjórnmála. Gerð verður grein fyrir kenningaskólum femínisma og 

eftirlendustefnu í alþjóðastjórnmálum, en báðir þessir skólar urðu áhrifamiklir í kjölfar 

Kalda stríðsins á tíunda áratug 20. aldar. Áhugavert er að skoða báða skólana í ljósi 

rannsóknarspurningarinnar, sem spyr sérstaklega um ofbeldi gagnvart konum í Mið-

Afríkulýðveldinu. Landið er fyrrum nýlenda Frakklands og þar hefur geysað borgarastríð 

í mörg ár. Femínískar kenningar gera sérstaklega grein fyrir því af hverju mikilvægt sé að 

rannsaka þátt kvenna innan alþjóðastjórnmála, en ein helsta birtingamynd kvenna í 

alþjóðastjórnmálum er sem þolendur kynferðislegrar misnotkunnar og ofbeldis í stríði. 

Eftirlendustefna setur sig í spor fyrrum nýlendna og skoðar valdatengsl þeirra við fyrrum 

heimsveldi sín, í þeim tilgangi að afhjúpa þá kerfisbundnu jaðarsetningu sem nýlendur 

verða fyrir enn þann dag í dag. Sérstök áhersla verður lögð á femíníska eftirlendustefnu, 

en hún beinir sjónum sínum að stöðu kvenna frá fyrrum nýlendum og þeirri mismunun sem 

þær verða fyrir, auk þess að gera sérstaklega grein fyrir hlutverki þeirra innan 

alþjóðastjórnmála. Þá verður fjallað um áhrifamiklar fræðilegar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið um konur og stríð, en þær gefa kost á að varpa enn frekar dýpt á 

rannsóknarspurninguna með hugmyndum um verndara í stríði og tengsl þess við kyngervi 

kvenna.    

2.1   Femínískar kenningar 
Í lok níunda áratugar síðustu aldar spruttu upp ýmsar nýjar, áhrifamiklar kenningar í 

alþjóðastjórnmálum. Þá urðu miklar breytingar í alþjóðasamfélaginu; Kalda stríðið, sem 

hófst í kjölfar seinni heimsstyrjaldar, leið undir lok og deilur milli Bandaríkjanna og 

bandamanna þeirra í vestri, og Sovétríkjanna í austri voru ekki lengur jafn mikilvægt 

viðfangsefni í fræðigreininni. Þar af leiðandi myndaðist rými til þess að þróa og ræða nýjar 

kenningar í alþjóðastjórnmálum. Þær kenningar sem spruttu upp í kjölfarið eiga það 

sameiginlegt að vera gagnrýnar á hefðbundnar kenningar. Þeirra á meðal voru femínískar 

kenningar (Tickner 2011, 264). 

Bókin Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International 

Politics eftir Cynthiu Enloe frá árinu 1989, hafði mikil áhrif á þróun femínisma í 

alþjóðastjórnmálum og markaði ákveðið upphaf femínisma innan fræðigreinarinnar 

(Ashworth 2011, 25-26). Bókin er byggð á rannsóknum og kennsluefni Enloe um konur 
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og hlutverk þeirra innan ýmissa vídda alþjóðastjórnmála. Sú grundvallarspurning sem 

Enloe varpar fram í bókinni er, hvar konur sé að finna í alþjóðastjórnmálum, og hún leitast 

eftir því að svara spurningunni með því að reyna að koma auga á þau hlutverk sem konur 

sinna í alþjóðastjórnmálum og þær aðstæður sem þær finna sig í (Trojanowska 2015). 

Ofangreind spurning Enloe er enn í dag kjarni femínískra fræða í alþjóðastjórnmálum. 

Femínískir fræðimenn vilja greina alþjóðastjórnmál út frá reynsluheimi kvenna, 

hugmyndum þeirra, og hlutverkum, ásamt því að vekja athygli á því hvernig hugsað er um 

konur í alþjóðlegu samhengi, hvernig þeim er stjórnað og á hvaða hátt kyngervi (e. gender) 

hefur áhrif á aðstæður þeirra (Enloe 2007, 99; Tickner 2011, 264). 

Femínískum kenningum hefur tekist að knýja fram þrjár grundvallarbreytingar 

innan fræðaheims alþjóðastjórnmála. Í fyrsta lagi, þá vöktu femínískir kenningasmiðir 

athygli á konum á sviðum alþjóðastjórnmála þar sem þær áður voru ósýnilegar. Þegar 

reynsluheimur kvenna var dreginn fram á vettvangi þar sem hann var áður óþekktur varð 

nauðsynlegt að endurskoða undirstöður margra hugmynda í fræðigreininni (Daddow 2009, 

146) 

Í öðru lagi þá varð framlag femínískra hugsjóna til þess að nauðsynlegt varð að 

endurmeta ríkjandi hugmyndir um ríki, öryggi, fullveldi, og aðskilnað hins pólitíska og 

persónulega. Þessar ríkjandi hugmyndir voru lengi vel fremur óumdeildar innan 

alþjóðastjórnmála, og  oft meðhöndlaðar sem staðreyndir frekar en eitthvað sem mögulega 

væri breytilegt (Daddow 2009, 146). Greiningar á alþjóðastjórnmálum með hefðbundnum 

aðferðum og nálgunum í fræðunum einblíndu á hegðun fullvalda, sjálfstæðra ríkja innan 

alþjóðakerfis þar sem ríkir stjórnleysi (e. anarchy). Femínískar kenningar hafa aðra sýn á 

alþjóðakerfið. Í staðinn fyrir að greina kerfið út frá ríkjum og því stjórnleysi sem ríkir 

þeirra á milli, þá hefst greining femínisma á einstaklingum sem síðan er unnið út frá. Með 

því verður alþjóðakerfið ekki stjórnlaus eining þar sem fullvalda ríki ráða ríkjum, heldur 

félagslega mótað net ólíkra eininga sem byggir á stigveldi og mismunun, m.a. á grundvelli 

kyngervis (Tickner og Sjoberg 2016, 181-182). Þar að auki er hið pólitíska og persónulega 

ekki aðskilið í greiningarramma femínískra kenninga eins og í hefðbundinni greiningu 

alþjóðastjórnmála, heldur er hið persónulega einnig dregið fram í sviðsljósið sem mikilvæg 

eining til þess að auðlast betri skilning á alþjóðastjórnmálum. Þar sem að konur var 

almennt að finna innan hins persónulega sviðs var mikilvægt að gera grein fyrir því, á sama 

hátt og hið pólitíska svið þar sem karlar eru ríkjandi var skoðað og greint (Enloe 2007,  99-

103).  
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Þetta leiðir að þriðja grundvallarframlagi femínisma í alþjóðastjórnmálum, en það 

er hugmyndin um kyngervi og áhrif þess á viðurkennd hlutverk einstaklinga í alþjóða-

stjórnmálum. Femínískir fræðimenn skilgreina kyngervi sem ýmis félagslega mótuð 

einkenni, hugmyndir, hegðun og eiginleika um það hvernig konur og karlar eiga að vera 

og hvernig þeim ber að hegða sér (Tickner og Sjoberg 2016, 180). Þessi einkenni eru í 

daglegu tali kölluð karlmennska (e. masculinity) og kvenleiki (e. femininity), og eru 

breytileg eftir menningu, svæðum og tíma. Í dag er karlmennska almennt tengd við 

einkenni sem tengjast styrk, sjálfstæði, skynsemi, verndun og hinu opinbera, en kvenleiki 

við máttleysi, ósjálfstæði, tilfinningasemi og hið persónulega. Hugmyndir um 

karlmennsku og kvenleika eru andstæður, en á sama tíma háðar skilgreiningu hvort annars. 

Til þess að karlmennska og kvenleiki öðlist þýðingu, þurfa þau bæði að vera til staðar. Að 

því leiðir að ef einstaklingur sýnir styrk (karlmennska), þá er hann á sama tíma ekki að 

sýna vanmátt eða tilfinningasemi (kvenleiki), og öfugt. Í fræðunum eru víxlháð hugtök á 

borð við þetta kölluð andstæðupör (Tickner og Sjoberg 2016, 180; Tickner 2011, 265). 

Innan kyngervis er kerfi sem byggir á stigveldi ákveðinna eiginleika, þar sem að 

karllæg einkenni eru metin meira en kvenleg einkenni. Valdasambandið (e. power 

relationship) á milli karllægra og kvenlægra eiginleika er því ójafnt, og þar af leiðandi 

valdasamband karla og kvenna enda eru karllægir eiginleikar almennt kenndir við karla en 

kvenlegir við konur. Þess vegna er geta kvenna til þess að ná fram pólitískum markmiðum 

sínum minni en geta karla, þeim er mismunað á grundvelli félagslegra mótaðra eiginleika 

sem eiga sér stoðir í ríkjandi hugmyndum, venjum og hefðum, en ekki vegna þess að konur 

eru á einhvern hátt síður hæfar til þess að fylgja þessum markmiðum eftir af líffræðilegum 

ástæðum (Tickner 2011 bls 265). Ein helsta gagnrýni femínisma í alþjóðafræðum er að 

alþjóðastjórnmál séu karllægur heimur, þar sem karllæg fyrirbæri eru rannsökuð af körlum, 

fyrir karla. Þannig er konum mismunað á grundvelli kyngervis síns innan rannsókna 

alþjóðastjórnmála. Þar af leiðandi settu femínískir fræðimenn alþjóðafræða stórt 

spurningarmerki við fyrri rannsóknir alþjóðastjórnmála. Þær höfðu langflestar verið 

framkvæmdar af körlum, út frá reynsluheimi karla, og gætu því á engan hátt endurspeglað 

reynsluheim kvenna í hinu alþjóðlega rými. Konur voru ekki ósýnilegar í 

alþjóðastjórnmálum vegna þess að þær tóku ekki þátt eða voru ekki hluti af ýmsum 

alþjóðlegum fyrirbærum, heldur vegna þess að þær tilheyrðu jaðarhópi í karllægum heimi, 

þar sem litið var framhjá reynsluheimi þeirra (Tickner 2011, 265). 

Til þess að leiðrétta ofangreinda skekkju í karllægum rannsóknarheimi 

alþjóðastjórnmála lögðu femínískir fræðimenn það til að kyngervi væri notað sem 
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greiningartæki í rannsóknum og öðrum fræðilegum úttektum úr raunheiminum innan 

fræðanna. Þetta var sérstaklega mikilvægt þegar alþjóðleg fyrirbæri sem byggja á 

misskiptingu eru rannsökuð. Þar má helst nefna ójöfnuð í alþjóðasamfélaginu og á milli 

ríkja, efnahagslegt óöryggi, félagslegt réttlæti og svo framvegis. Þannig væri hægt að varpa 

ljósi á kerfisbundna mismunun á grundvelli kyngervis (Tickner 2011, 265). Í femínískum 

fræðum er þessi greiningaraðferð kölluð að setja upp kynjagleraugu (e. gender-sensitive 

lenses). Með því að setja upp kynjagleraugu beinir fræðimaður athyglinni í ákveðna átt í 

rannsóknum sínum; að skoða, greina og skilja ákveðnar aðstæður eða samhengi út frá 

kyngervi (Whitworth 2013, 109). 

Í femínískum alþjóðafræðum ríkir almennt samþykki um ákveðin grundvallaratriði 

sem ber að hafa í huga þegar alþjóðastjórnmál eru rannsökuð; í fyrsta lagi að ekki sé 

nægjanlegt að skoða eingöngu hið opinbera, heldur er nauðsynlegt á sama hátt að gera 

grein fyrir hinu persónulega. Í öðru lagi að ekki sé hægt að útiloka hvort að breytan „konur“ 

sé mikilvæg þegar verið er að greina eitthvað fyrirbæri (e. phenomenon) alþjóðastjórnmála 

í þeim tilgangi að útskýra pólitískar breytingar (e. political dynamic). Í þriðja lagi, að 

nauðsynlegt er að skoða valdatengsl ef á að rannsaka kyngervi á fullnægjandi hátt. Í fjórða 

lagi, með því að gera grein fyrir konum sem konur (e. women-as-women) er á sama hátt 

verið að gera grein fyrir því hvernig menn eru sem menn (e. men-as-men) (Enloe 2007, 

104).  

Hér að ofan hefur verið farið yfir femíníska nálgun í alþjóðastjórnmálum, helstu 

einkenni og áhrif sem þær hugmyndir hafa haft á fræðigreinina. Farið var yfir þrjár 

grundvallarbreytingar sem femínismi hefur haft á fræði alþjóðastjórnmála. Markmið 

feminískra fræða er að skilja undirskipun (e. subordination) kvenna, í þeim tilgangi að 

frelsa einstaklinga undan þeim fyrirfram gefnu kröfum, stöðlum og hugmyndum sem 

fylgja kyngervi (e. gender emancipation). Hinsvegar eru femínískir fræðimenn ekki 

sammála um hvernig þessi undirskipun er best útskýrð, og hafa ólíkar skoðanir á því 

hvernig hægt sé að brjóta niður það kerfisbundna valdasamband sem til staðar er á milli 

ólíkra kyngervishugmynda í alþjóðastjórnmálum til þess að hægt sé að ná fram frelsun 

kyngervis. Því hafa verið gerðar ýmsar ólíkar rannsóknir og greiningar, og í framhaldi af 

því þróast ólíkar kenningar, sem leitt hafa til mismunandi niðurstaðna á ýmsum fyrirbærum 

í alþjóðastjórnmálum (Tickner og Sjoberg 2016, 182). Þessar nálganir er hægt að setja 

saman í nokkra flokka, en þeir helstu í alþjóðastjórnmálum eru: frjálslyndur femínismi (e. 

liberal feminism), róttækur femínismi (e. radical feminsm), femínískar gagnrýniskenningar 

(e. critical feminism), femínísk mótunarhyggja, femínísk síðformgerðarhyggja (e. feminist 
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poststructuralism)  og femínísk eftirlendustefna (e. postcolonial feminism) (Daddow 2009, 

148-153). 

Í næsta undirkafla verður gerð grein fyrir femínískri eftirlendustefnu. Til þess að 

slíkt sé hægt verður að gera grein fyrir þróun og hugmyndum eftirlendustefnu í 

alþjóðastjórnmálum, en auk femínisma hefur eftirlendustefna haft einna mest áhrif á þróun 

femínískrar eftirlendustefnu. Femínísk eftirlendustefna dýpkar skilning á femínískum 

hugmyndum í alþjóðastjórnmálum, þá sérstaklega með framlagi sínu gagnvart konum í 

þróunarlöndum. Í femínískri eftirlendustefnu eru konur í þróunarlöndunum sérstaklega 

teknar fyrir. Því skiptir kenningaskólinn miklu máli fyrir þessa ritgerð þar sem tilgangurinn 

er að svara rannsóknarspurningu þar sem konur frá þróunarlandinu og fyrrum nýlendunni 

Mið-Afríkulýðveldinu spila aðalhlutverk. Það er markmið kaflans hér að neðan að gera 

grein fyrir hugmyndaheimi femínískri eftirlendustefnu, og  nýta síðar í ritgerðinni til þess 

að dýpka skilning á raunheimi þessa hóps kvenna. Femínísk eftirlendustefna sýnir fram á 

hvers vegna það er mikilvægt að taka konur í þróunarlöndum sérstaklega fyrir þegar 

alþjóðastjórnmál eru greind.  

2.2   Eftirlendustefna 
Eftirlendustefna (e. postcolonialism) er nýleg nálgun í alþjóðastjórnmálafræði. Upphafið 

má, eins og upphaf femínisma, rekja til loka Kalda stríðsins (Sylvester 2011, 184). Á 

áratugunum eftir seinni heimsstyrjöld öðluðust margar þáverandi nýlendur sjálfstæði frá 

heimsveldum Vesturlanda. Þá hafði heimsvalda- og nýlendustefna (e. imperialism and 

colonialism) verið ríkjandi utanríkisstefna í langan tíma á Vesturlöndum. Ýmis vestræn 

ríki höfðu í margar aldir byggt upp heimsveldi sín með yfirráðum á nýlendum um allan 

heim sem gengu kaupum og sölum þeirra á milli. Í kjölfar seinni heimsstyrjaldar breyttist 

heimsmyndin (e. world order) í alþjóðakerfinu. Hið margpóla kerfi vestrænna heimsvelda 

liðaðist í sundur og við tók tvípóla kerfi þar sem Bandaríkin og Sovétríkin voru einu 

stórveldið (e. superpower). Þrátt fyrir að fjölmargar nýlendur hafi fengið sjálfstæði frá 

heimsveldum sínum á áratugunum eftir stríð þá sýndu alþjóðastjórnmálafræðingar þeim 

lítinn áhuga (Abrahamsen 2007, 111-113; Sylvester 2011, 184). 

Skrif um nýlendur á Kaldastríðsárunum voru að mestu leyti frá sjónarhorni 

stórveldanna tveggja og hagsmunabaráttu þeirra. Það var ekki fyrr en Kalda stríðinu lauk 

og ljóst var að engri ríkjandi kenninga alþjóðastjórnmála á þeim tíma hafði tekist að spá 

fyrir um né útskýra þá atburði sem leiddu til loka Kalda stríðsins, að rými myndaðist innan 

fræðanna fyrir nýjar hugmyndir. Alþjóðastjórnmálakenningar, sem áður hafði verið litið 
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framhjá, fóru að verða áhrifameiri. Með þessum kenningum komu fram ný sjónarhorn, 

viðhorf, áherslur og rannsóknaraðferðir.. Ein þessara kenninga er eftirlendustefnan. 

Eftirlendustefnu tókst að umbreyta rannsóknum á nýlendum innan alþjóðastjórnmála með 

því að skoða söguleg tengsl og samskipti nýlendna og fyrrum heimsvelda með fræðilegum 

rannsóknum. Með eftirlendustefnu fylgdu hugmyndir og kenningar sem mótuð voru frá 

sjónarhorni nýlendnanna og íbúa þeirra, í stað þess að einblína eingöngu á stórveldin tvö 

eins og hefðbundnar alþjóðastjórnmálakenningar höfðu gert (Abrahamsen 2007, 111-113; 

Sylvester 2011, 184). 

 Eftirlendustefna er ólík flestum öðrum kenningaskólum alþjóðastjórnmála. Þær 

hugsjónir og hugmyndir sem eru hluti af kenningaramma eftirlendustefnu byggja ekki allar 

á sama grunni (e. unified body of thought), heldur eru ólíkar, fjölbreyttar, þverfaglegar 

nálganir sem erfitt er að skilgreina saman í einn afmarkaðan hóp. Nálganir eftirlendustefnu 

innan alþjóðastjórnmála hafa þó almennt mótast með margvíslegri gagnrýni á hefðbundnar 

nálganir og kenningar fræðigreinarinnar, auk þess að deila áhuga á fyrrum nýlendum og 

jaðarsettum íbúum þeirra (Abrahamsen 2007, 111-112). Alþjóðastjórnmál hafa í gegnum 

tíðina einblínt á að skoða, greina og rannsaka sjálfstæð ríki, og samskipti, tengsl og 

valdajafnvægi þeirra á milli (Abrahamsen 2007, 111-112; Sylvester 2011, 184). 

Samkvæmt eftirlendustefnu í alþjóðastjórnmálum eru slíkar hefðbundnar nálganir byggðar 

á heimssýn Vesturlanda, en hunsa skoðanir, áhyggjur, og aðstæður ríkja sem ekki tilheyra 

Vesturlöndum. Í þessum hópi jaðarsettra ríkja eru fyrrum nýlendur Vesturlanda 

(Abrahamsen 2007, 111-112). 

Vegna ofangreindra hugmynda hafa margir fræðimenn eftirlendustefnu haft áhuga 

á að skoða tengsl yfirráða og undirskipunar (e. dominance and subordination) sem þeir 

telja að enn sé til staðar á milli fyrrum heimsvelda og nýlendna, þrátt fyrir að nýlendurnar 

hafi öðlast sjálfstæði. Þá hafa þeir unnið út frá þessari hugmynd og skoðað valdatengslin 

enn nánar og dýpra, þá sérstaklega í samhengi við sjálfsmyndir (e. identity), menningu, 

kynþætti, og kyngervi sem þeir telja að hafi einnig að bera vídd yfirráða og undirskipunar 

fyrrum heimsveldis og nýlendu. Kenningar og hugmyndir sem tilheyra eftirlendustefnu 

eiga því einnig sameiginlegt markmið, en það er afhjúpa almennar fræðihugmyndir og sýna 

fram á að þær eru byggðar á vestrænni reynslu, viðhorfi og hugmyndum. Þannig er 

ofangreint valdasamband einnig til staðar innan fræðanna (Abrahamsen 2007, 111-112). 

 Þrátt fyrir ákveðin líkindi þá er fjölbreytni mikilvægur þáttur innan 

kenningaskólans. Það er til staðar ákveðin samstaða á milli hugmynda innan skólans, sem 

mynda viðurkenndar hugmyndir eftirlendustefnu, en samt sem áður er áhersla lögð á þá 
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fjölbreytni sem ólíkar hugsjónir hafa fram á að færa. Fjölbreytni er mikilvægt einkenni 

eftirlendustefnu, og er svar skólans við þeim einfalda hugmyndaheimi sem þeir telja að 

vestrænar kenningar bjóða upp á (Abrahamsen 2007, 113). 

2.3   Femínísk eftirlendustefna 
Síðasti kenningaskólinn sem skoðaður verður er femínísk eftirlendustefna. Femínísk 

eftirlendustefna sækir í síðformgerðarhyggju (e. post-structuralism) en skoðar sérstaklega 

yfirráð heimsveldis og undirskipun nýlendu sem komst á með heimsvaldastefnunni, og 

hvaða áhrif tengsl yfirráða og undirskipunar hafði á konur sem búa í fyrrum nýlendum. 

Síðformgerðarhyggja gagnrýnir áherslu á rök- og vísindahyggju í félagsvísindum, og 

hugmyndir slíkra stefna um að samfélag manna sé auðrannsakanlegur fasti. Samkvæmt 

síðformgerðarhyggju er samfélagið og sú skynsemi sem rök- og vísindahyggjan heldur 

fram að það sé byggt á, ný mynd valdbeitingar þar sem undir- og yfirskipun ríkir á milli 

einstaklinga, stofnanna og ríkja (Jón Ólafsson 2009, 38).  
Eins og nafnið gefur til kynna sækir femínísk eftirlendustefna bæði til femínisma 

og eftirlendustefnu í alþjóðastjórnmálum, en þróaðist sem gagnrýni á báða ofangreinda 

skóla. Samkvæmt femínískri eftirlendustefnu er yfirráð heimsveldis og undirskipun 

nýlendu enn til staðar þrátt fyrir að flestar nýlendur hafi öðlast sjálfstæði. Þessi tengsl 

yfirráða og undirskipunar hefur sérstaklega áhrif á konur fyrrum nýlendna. Femínísk 

eftirlendustefna gagnrýnir eftirlendustefnu fyrir að fjalla ekki sérstaklega um konur og þær 

sérstöku aðstæður sem þær eru í vegna ofangreindra valdatengsla.  Yfirráð og undirskipun 

birtist þessum konum ekki eingöngu í formi valda fyrrum heimveldis yfir fyrrum nýlendu, 

heldur einnig sem einstaklingum. Þær standa ekki jafnt öðrum konum (og körlum) sem 

tilheyra fyrrum heimsveldi né körlum frá nýlendum vegna kyngervis síns og er þar af 

leiðandi mismunað (Sylvester 2011, 267). 

Femínískir eftirlendusinnar gagnrýna vestræna femínista fyrir að setja fram 

staðhæfingar um konur sem hóp og fyrir að byggja eingöngu á eigin reynslu sem 

forréttindahópur á meðal kvenna. Þeirra reynsluheimur er ekki dreginn fram í dagsljósið í 

rannsóknum sem gerðar hafa verið út frá sjónarhorni vestrænna femínista, þar sem 

vestrænar konur eru í yfirburðastöðu gagnvart öðrum konum. Þannig geti rannsóknir 

vestrænna femínista á misskiptingu og undirskipun kvenna á engan hátt endurspeglað 

reynsluheim kvenna sem tilheyra ekki Vesturlöndum, á sama hátt og karllægar rannsóknir 

geta ekki endurspeglað reynsluheim vestrænna femínista. Ótækt er að setja allar konur 

undir sama hatt en nauðsynlegt að taka tillit til ólíks veruleika, menningu, félagslegrar 
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aðstöðu, kynþáttar og landfræðilegrar stöðu. Þar að auki leggja fræðimenn femínískrar 

eftirlendustefnu áherslu á konur frá fyrrum nýlendum séu ekki allar flokkaðar alltaf saman 

í hóp, þrátt fyrir að einhver líkindi og samstaða sé til staðar þeirra á milli. Það sé mikilvægt 

að taka fyrir ólíkan reynsluheim innan þessa hóps. Að því sögðu er niðurstaða femínískrar 

eftirlendustefnu sú að ekki sé hægt að ná fram frelsun (e. emancipation) allra kvenna í 

heiminum á sama hátt, þar sem þær búa við ólíkar aðstæður. Ekki er nægjanlegt að setja 

upp kynjagleraugun, án þess að setja á sama tíma upp önnur gleraugu sem taka sérstaklega 

tillit til annarra þátta sem einnig hafa áhrif á valdastöðu einstaklinga í alþjóðakerfinu 

(Tickner og Sjoberg, 186). 

 Í ritgerðinni hefur verið farið yfir grundvallarhugmyndir eftirlendustefnu, auk þess 

sem femínísk eftirlendustefna var sérstaklega skoðuð. Samkvæmt henni hefur vestrænum 

femínistum mistekist það markmið sitt að draga allar konur í alþjóðastjórnmálum fram í 

dagsljósið, heldur eingöngu raunheim þeirra sjálfra. Vestrænar konur séu í raun yfirstétt 

innan minnihlutahóps, þar sem aðrar konur njóti ekki sömu forréttinda og þær gera sjálfar. 

Femínísk fræði séu lituð af reynsluheimi vestrænna fræðikvenna og því geti femínískar 

rannsóknir ekki endurspeglað veruleika allra kvenna. Ólíkir reynsluheimar kalli á ólíkar 

niðurstöður. Kynjagleraugu vestrænna fræðikvenna gerir ekki greinarmun á reynslu 

kvenna með ólíkan húðlit, ólíka efnahagslega stöðu, í ólíkum menningaheimum og svo 

framvegis. Grunnurinn í femínískri eftirlendustefnu er að nauðsynlegt sé að skoða 

sérstaklega veruleika kvenna sem búa í fyrrum nýlendum. Þessar konur eru bæði 

jaðarsettar vegna valdatengsla heimsvelda og fyrrum nýlendna, og vegna valdatengsla á 

milli vestrænna kvenna og annarra. Þannig hefur þeirra veruleiki verið settur til hliðar í 

fræðunum, hvorki vestrænum fræðimönnum né –konum hefur tekist að túlka reynslu 

þessara kvenna sem standa frammi fyrir tvöfaldri jaðarsetningu. 

2.4   Konur og stríð 
Stríð, bæði innan og á milli ríkja, er ein af þeim víddum alþjóðastjórnmála sem mikið hefur 

verið fjallað um í fræðunum. Hinsvegar hafði lengi vel stærstur hluti slíkra rannsókna tekið 

mið af reynslu karla sem hafa verið taldir höfuðþátttakendur, hvort sem þeir eru hermenn, 

stríðsfangar, hershöfðingjar, skipuleggjendur stríðs, stríðsglæpamenn o.s.frv. Ekki þótti 

jafn nauðsynlegt að skoða konur í stríði þar sem gert var ráð fyrir að þær yrðu eingöngu 

fyrir óbeinum áhrifum af stríði og vopnuðum deilum, en ekki beinir þátttakendur. 

Femínískar rannsóknir í alþjóðastjórnmálum hafa hinsvegar orðið til þess að ofangreindar 
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forsendur eiga ekki lengur við þegar stríð, áhrif þess og afleiðingar, er greint (Whitworth 

2013, 112). 

Á undanförnum árum hafa margar rannsóknir verið gerðar um konur og stríð, þar 

á meðal hvernig konur og stúlkur verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í ýmsum myndum á 

stríðstímum. Í dag er kerfisbundin notkun á kynferðislegu ofbeldi í stríði flokkað sem 

stríðsvopn í alþjóðalögum og er hægt að lögsækja þá sem fremja slíka glæpi til alþjóðlegra 

stríðsglæpadómstóla (Whitworth 2013, 113). 

 Hluti feminískra rannsókna í alþjóðastjórnmálum hefur beinst að ofbeldi sem konur 

og börn verða fyrir í stríði af höndum einstaklinga sem hafa það hlutverk að vernda þau. 

Undir þann hóp falla friðargæsluliðar, starfsfólk í flóttamannabúðum og 

þróunarverkefnum (e. refugee and aid workers), eftirlitsmenn, lögreglumenn og svo 

framvegis (Whitworth 2013, 113). Eins og fram kom hér að ofan er kyngervi þær 

hugmyndir sem ríkjandi eru um karlmennsku (þ.e.a.s. hvað er að vera karlmaður) og 

kvenleika (þ.e.a.s. hvað er að vera kona). Sú goðsögn að stríð séu háð af körlum til að 

vernda hina varnarlausu borgara; konur og börn (e. myth of protection), hefur lengi verið 

til staðar  og ýtir undir ríkjandi kyngervishugmyndir um að karlar séu verndarar (e. 

protectors) og þeim beri að vernda þá sem eru minni máttar. Femínistar í 

alþjóðastjórnmálum hafa bent á að með því að greina stríð með kynjagleraugum kemur í 

ljós að þau eru háð ýmsum goðsögnum, og þá sérstaklega verndargoðsögninni, sem veitir 

þeim lögmæti. Að stríð sé háð til verndar einhverjum eða einhverju veitir þeim, sem 

ákvarðanir taka um hvort ríki heyji stríð eða taki þátt í vopnuðum deilum, möguleika á að 

réttmæta slíkar ákvarðanir í þeim tilgangi að fá samþykki frá almenningi (Tickner 2011, 

268-269). 

Þrátt fyrir verndargoðsögnina er það staðreynd að konur og börn eru langstærstur 

hluti þeirra sem látið hefur lífið í stríðum undanfarna áratugi, auk þess að vera stærstur 

hluti flóttafólks í heiminum í dag. Þá verða konur gjarnan fyrir stríðsglæpum, eins og 

kynferðislegu ofbeldi, af hendi þeirra sem hafa það hlutverk að vernda þær. Þannig fellur 

verndargoðsögnin um sjálfa sig. Þrátt fyrir að verndarar með karllæga eiginleika séu sendir 

á stríðssvæði til þess að vernda einstaklinga með kvenlega eiginleika; konur og börn, þá 

virðist sú vernd ekki skila árangri. Þvert á móti virðast konur ekki eingöngu vera 

fórnarlömb í stríði, heldur einnig fórnarlömb eigin verndara (Tickner og Sjoberg 2016, 

187-188). 

Árið 2001 gaf bandaríski fræðimaðurinn Joshua S. Goldstein út bókina War and 

Gender. Bókin er víðfeðmt fræðirit en fjallar í grunninn um kyngervi (e. gender roles) í 
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stríði, bæði í sögulegu samhengi og á milli ólíkra menningaheima. Niðurstaða Goldsteins 

er sú að dráp í stríði er ekki náttúrulegt öðru hvoru kyninu, og að kyngervisviðmið (e. 

gender norms) móti kyngervi að þörfum stríðskerfis. Í síðasta kafla bókarinnar fjallar 

Goldstein sérstaklega um kynferðislegt ofbeldi og misnotkun gegn konum í stríði. Hann 

skrifar að  nauðgun og annað kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum sé hluti af  

„almennum“ fylgifiskum stríðs – að þar sem að ofbeldi og ódæði á sér stað í stríði er 

nauðgun og kynferðisleg misnotkun á konum almennt þeirra á meðal. (Goldstein 2001, 

362). Nauðgun er glæpur sem varðar yfirráð geranda yfir þolanda en stríð eru drifin áfram 

af slíkum yfirráðum (e. domination) Þannig eigi kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum í 

stríði ekkert skylt við kynferðislega þrá (e. sexual desire) gerenda heldur hefur þann tilgang 

að niðurlægja.  

Niðurlægingin beinist ekki eingöngu gegn þeim konum sem eru þolendur, heldur 

einnig þeim körlum sem tilheyra óvinafylkingu í stríði. Þetta tengist þeirri rótgrónu 

hugmynd að karlar hafi eignarrétt á  konum, en með því að misnota þær kynferðislega sé 

verið brjóta þann ímyndaða eignarrétt og taka af körlum hreinleika þeirra kvenna sem að 

þeim tilheyra. Konu sem misþyrmt hefur verið kynferðislega af hálfu óvina í stríði er 

þannig táknmynd fyrir ósigur og gefur til kynna að þeir karlmenn sem áttu að vernda hana 

hafi mistekist ætlunarverk sitt (Goldstein 2001, 362-363). Í bókinni kemur fram að 

kynferðislegt ofbeldi sé í auknum mæli orðið hluti af kerfisbundinni taktík sem notuð er í 

stríði, þá sérstaklega á árunum eftir Kalda stríðið (Goldstein 2001, 363). Í síðasta lagi þá 

tengir Goldstein kynferðislegt ofbeldi í stríði við viðurkenndar hugmyndir um kyngervi og 

þau hlutverk sem þeim fylgja. Í alþjóðastjórnmálum hefur þjóðinni (e. the nation) verið 

gefið kyngervi kvenna, en ríkinu (e. the state) kyngervi karla. Þegar konur eru beittar 

kynferðislegu ofbeldi er á táknrænan hátt verið að ræna ríkið þjóðinni. Ríkinu ber að 

vernda þjóðina fyrir utanaðkomandi ógnum,  þar sem ríkið hefur eignarrétt á þjóðinni, með 

því að gefa íbúum landsins skilgreind kyngervi (Goldstein 2001, 369-372). 

 

2.5   Samantekt 
Hér hefur verið fjallað um grunn þriggja kenningaskóla, femínískra kenninga, 

eftirlendustefnu og femínískrar eftirlendustefnu. Femínískar kenningar varpa ljósi á hvers 

vegna mikilvægt er að fjalla um málefni kvenna innan alþjóðastjórnmála, þeirra á meðal 

kynferðislega misnotkun og ofbeldi gegn þeim í stríði. Eftirlendustefna dregur fram 

reynsluheim nýlendna og íbúa þeirra í alþjóðastjórnmálum. Báðir ofangreindir 
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kenningaskólar hafa haft áhrif á þróun femínískrar eftirlendustefnu. Femínísk 

eftirlendustefna segir að yfirráð heimsveldis og undirskipun nýlendu sé enn til staðar í dag 

innan alþjóðastjórnmála. Það hafi sérstaklega áhrif á konur þessara fyrrum nýlendna. 

Konur sem koma frá nýlendum hafa þar af leiðandi ákveðna sérstöðu í 

alþjóðastjórnmálum. Þær eru jaðarsettar sem íbúar nýlendna, en einnig fyrir að vera konur. 

Þær standa frammi fyrir ýmsum vandamálum sem varða alþjóðastjórnmál en hafa verið 

minna rannsökuð vegna ofangreindrar stöðu þeirra. Þá eru þær mun líklegri til þess að 

verða fyrir kynbundnu ofbeldi í stríði en aðrar konur sem lifa á friðsælli svæðum. Það 

vandamál verður sérstaklega tekið fyrir í þessari ritgerð. Auk ofangreinds fræðilegs 

bakgrunns var fjallað almennt um konur og stríð. Farið var yfir verndargoðsögnina 

svokölluðu sem gjarnan er vísað til á stríðstímum. Sérstaklega voru rannsóknir bandaríska 

fræðimannsins Joshua Goldstein um kynferðislegt ofbeldi og misnotkun gagnvart konum 

í stríði skoðaðar sem birtust fyrst í bókinni War and Gender.  
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3   Sameinuðu þjóðirnar og friðargæsla  
 

Eitt helsta stjórntæki sem Sameinuðu þjóðirnar nýta til þess að vernda og viðhalda friði í 

heiminum er friðargæsla. Samtökin hafa nýtt friðargæslu til slíkra markmiða nánast frá 

upphafi stofnunar samtakanna árið 1945. Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir það er hvergi 

minnst á friðargæslu formlega í sáttmála Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Charter) 

né sett fram hvers konar starfsemi gæti mögulega fallið undir friðargæslu. Þar af leiðandi 

hefur friðargæsla þróast óháð fyrirfram ákveðinni forskrift. Í dag er almennt notast við 

fjölvíða líkan friðargæslu sem þróaðist út frá aukinni þörf við að bregðast við 

innanríkisdeilum og borgarastyrjöldum í kjölfar loka Kalda stríðsins. 

 Ein helsta gagnrýni sem friðargæsla Sameinuðu þjóðanna hefur fengið á 

undanförnum árum varðar ásakanir um kynferðislegt ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða 

gagnvart konum og stúlkum í stríðshrjáðum löndum. Í kjölfar gagnrýninnar samþykkti 

öryggisráð Sameinuðu þjóðanna dagskrá Sameinuðu þjóðanna um Konur, frið og öryggi. 

Dagskránni tilheyra átta ályktanir sem allar setja fram ákveðin áhersluatriði, markmið og 

hugmyndir um umbætur til þess að tryggja betur öryggi kvenna og stúlkna í stríði. Þeirra 

á meðal eru fjögur atriði sem eiga að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi og misnotkun 

innan friðargæsluverkefna. Fjórða atriðið er eftirfylgni við opinberri stefnu Sameinuðu 

þjóðanna um bann við kynferðislegri misnotkun og ofbeldi af hálfu friðargæsluliða frá 

árinu 2003. 

 Í þessum kafla verður farið yfir sögulegan bakgrunn friðargæslu í þeim tilgangi að 

gera grein fyrir því hvers konar starfsemi friðargæsla sér um og hvaða tengsl 

friðargæsluverkefni hafa við almenninga á stríðshrjáðum svæðum. Þeirra á meðal eru 

konur og stúlkur. Þá verður fjallað um dagskrá Sameinuðu þjóðanna um Konur, frið og 

öryggi og þau fjögur atriði sem þar koma fram og friðargæsluverkefnum ber að fylgja í 

þeim tilgangi að koma í veg fyrir kynferðislega misnotkun og ofbeldi friðargæsluliða.  

 

3.1   Almennt um Sameinuðu þjóðirnar 
Sameinuðu þjóðirnar voru formlega stofnaðar 24. október 1945 þegar sáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna var staðfestur (e. ratified) af fimm meðlimum öryggisráðsins (Kína, Frakkland, 

Sovétríkin, Bretland, og Bandaríkin) og meirihluta þeirra 46 ríkja sem áður höfðu þekkst 

boð um að tilheyra samtökunum. Hugmyndin um alþjóðleg samtök ríkja var ekki ný af 

nálinni og hafði áður verið reynd við stofnun Þjóðabandalagsins (e. League of Nations) í 
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kjölfar fyrri heimsstyrjaldar í þeim tilgangi að koma í veg fyrir aðra heimsstyrjöld en gekk 

ekki eftir. (Weiss og Zach 2013, 374-375) Um miðja seinni heimsstyrjöld varð ljóst að vilji 

var fyrir hendi af hálfu Bandamanna að láta reyna aftur á ,,stofnun víðtækara og varanlegra 

öryggiskerfis,” (Meisler 2011, 4) á milli ríkja í þeim tilgangi að tryggja friðsælt 

alþjóðasamfélag ríkja þar sem öryggi og mannréttindi einstaklinga væru virt að vettugi 

(Taylor og Curtis 2011, 312). 

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna er grunnstoð samtakanna, en öll þau ríki sem eru eða 

sækjast eftir að verða hluti af samtökunum þurfa að samþykkja sáttmálann. Í sáttmálanum 

er að finna þær grundvallarreglur sem samtökin standa fyrir í alþjóðakerfinu. Samkvæmt 

sáttmálanum hafa Sameinuðu þjóðirnar fjórar grunnstoðir; í fyrsta lagi ber samtökunum 

eftir bestu getu að vernda og viðhalda friði og öryggi í alþjóðakerfinu, í öðru lagi að vera 

vettvangur fyrir góð samskipti á milli ríkja, í þriðja lagi að vinna að því að leysa alþjóðleg 

vandamál og tryggja mannréttindi fólks, og í fjórða lagi að vera miðstöð fyrir ríki til þess 

að samræma aðgerðir sínar, ákvarðanir og aðrar mikilvægar athafnir (Taylor og Curtis 

2011, 312). 

 Sameinuðu þjóðirnar samanstanda af sex stofnunum. Þær eru öryggisráðið, 

allsherjarþingið, aðalskrifstofan, efnahags- og félagsmálaráðið, gæsluverndarráðið og 

alþjóðadómstóllinn. Allar þessar stofnanir gegna mikilvægu hlutverki í daglegum rekstri, 

stjórnun og ákvarðanatöku samtakanna, fyrir utan gæsluverndarráðið sem hefur verið 

verkefnalaust síðustu áratugi og er eingöngu að forminu til. Uppbygging þeirra var að 

miklu leyti ákveðin með það að markmiði að leysa þau vandamál og mistök sem 

Þjóðabandalagið stóð frammi fyrir. Helst ber að nefna takmörkuð völd Þjóðabandalagsins 

til þess að taka ákvarðanir sem virtar yrðu að vettugi af aðildarríkjum. Sú stofnun sem 

einna helst átti að tryggja slíka skilvirkni í ákvarðanatöku var öryggisráðið. (Taylor og 

Curtis 2011, 313). 

Samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna var hlutverk öryggisráðisins að tryggja 

fyrstu grunnstoð samtakanna; að vernda og viðhalda friði og öryggi í alþjóðakerfinu. Í dag 

skipa fimmtán aðildarríki Sameinuðu þjóðanna öryggisráðið, en einungis fimm þeirra hafa 

fast sæti; Bandaríkin, Frakkland, Rússland, Bretland og Kína. Hin tíu sætin flakka á milli 

annarra aðildarríkja samtakanna á eins til tveggja ára fresti. Til þess að öryggisráðið geti 

tekið ákvarðanir um ýmis mál og aðgerðir verða öll fastaríkin að vera samþykk, með því 

að kjósa með eða sitja hjá. Þar að auki þurfa a.m.k. níu af þeim fimmtán ríkjum sem eiga 

sæti hverju sinni að veita samþykki sitt. Þá hafi fastaríkin fimm neitunarvald; en það er 

réttur hvers þeirra til þess að stöðva mál sem borin eru upp í ráðinu með því að neita þeim 
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samþykki (Utanríkisráðuneytið e.d.; Deildir Sameinuðu þjóðanna um stuðning á vettvangi 

og friðargæslu 2008, 13). 

Sáttmálinn veitir öryggisráðinu víðtæk völd í þeim tilgangi að fylgja eftir hlutverki 

sínu í alþjóðakerfinu. Öryggisráðið, fyrir hönd Sameinuðu þjóðanna, hefur til nokkurra 

ráða að grípa þegar kemur að því að tryggja frið á milli ríkja eða innan ríkis. Helst ber að 

nefna fyrirbyggingu átaka (e. conflict prevention), að koma á friði (e. peacemaking), 

eftirfylgni með friðararsáttmálum (e. peace enforcement), friðaruppbyggingu (e. 

peacebuilding) og friðargæslu (e. peacekeeping). Allar þessar aðgerðir hafa sértækan 

tilgang og gegna ákveðnu hlutverki í ólíkum aðstæðum þegar kemur að því að koma í veg 

fyrir deilur og tryggja frið, þrátt fyrir að línan þeirra á milli sé sífellt að vera óskýrari 

(Deildir Sameinuðu þjóðanna um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 13-14 og 17-

18).  

Í þessari ritgerð verður friðargæsla sérstaklega tekin fyrir. Eins og kom fram hér að 

ofan beinist rannsóknarspurningin sérstaklega að því hvort Sameinuðu þjóðunum hafi 

tekist að bregðast við kynferðislegu ofbeldi sem framið er af hálfu friðargæsluliða. Til þess 

að hægt sé að svara þessari spurningu er mikilvægt að skoða friðargæslu sérstaklega. Hér 

að neðan verður friðargæsla formlega skilgreind, áður en farið er yfir þróun hennar í 

gegnum árin, gagnrýni og breytingar. Friðargæsla varð fyrst þekkt tæki sem öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna nýtti í þeim tilgangi að koma á friði og fylgja eftir friðarsáttmálum í 

stríðshrjáðum ríkjum í byrjun Kalda stríðsins. Þá verður gert grein fyrir tveimur líkönum 

friðargæslu, bæði hinu hefðbundna líkani og hinu fjölvíða líkani. 

3.2   Friðargæsla  
Friðargæsla (e. peacekeeping) er ein af þeim friðaraðgerðum sem öryggisráðið hefur nýtt 

síðan starfsemi Sameinuðu þjóðanna hófst. Þrátt fyrir það kemur orðið friðargæsla aldrei 

fram í sáttmálanum, og hvergi er vísað á skýran hátt til aðgerða sem svipa til friðargæslu. 

Friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna hafa almennt verið tengd við kafla VI í 

sáttmálanum, og á undanförnum árum kafla VII í ákveðnum aðstæðum. Öryggisráðið þarf 

samt sem áður ekki að vísa í ákveðinn kafla eða grein í sáttmálanum þegar að ákvörðun 

um friðargæsluverkefni er tekin, sem gerir fræðimönnum erfiðara fyrir að beintengja 

ákveðinn kafla og/eða undirkafla við friðargæsluaðgerðir (Deildir Sameinuðu þjóðanna 

um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 13). 

Áður en farið verður nánar í friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna er mikilvægt 

að skilgreina hvað friðargæsla er. Friðargæsla er ein af mörgum þeim aðferðum og 
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aðgerðum sem notaðar eru af Sameinuðu þjóðunum og öðrum alþjóðlegum 

skipulagsheildum í þeim tilgangi að tryggja og viðhalda friði og öryggi í heiminum (Deildir 

Sameinuðu þjóðanna um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 17). Skýrsla 

Sameinuðu þjóðanna  um friðargæsluaðgerðir (e. peacekeeping operations) skilgreinir 

friðargæslu sem „tækni sem er mótuð í þeim tilgangi að viðhalda friði, þar sem friður 

þegar er viðkvæmur, þar sem deilur hafa verið stöðvaðar, og til að aðstoða við hrinda í 

framkvæmt þeim samningum sem friðarstillar (e. peacemakers) hafa náð að tryggja.” 

(Deildir Sameinuðu þjóðanna um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 18). Á vefsíðu 

Sameinuðu þjóðanna segir að „friðargæsla hafi einstaka styrkleika, þar á meðal lögmæti, 

deilda ábyrgð (e. burden sharing), og getu til að senda og viðhalda hermönnum og 

lögreglu um allan heim, og samhæfa þá borgaralegum friðargæsluliðum (e. civilian 

peacekeepers) til að framfylgja tilskipunum á fjölda sviða,” (Friðargæsla Sameinuðu 

þjóðanna e.d. e) og að friðargæsla sé ,,eitt skilvirkasta tæki sem Sameinuðu þjóðirnar hafa 

aðgang að til þess að aðstoða lönd í að feta hinn erfiða veg frá deilum til friðar,” 

(Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna e.d. e). 

 Hugmyndin um friðargæsluliða og friðargæslu á vegum Sameinuðu þjóðanna kom 

fram fljótlega eftir stofnun samtakanna. Þá hafði Kalda stríðið verið að hefjast á milli 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Það varð fljótt ljóst að Sameinuðu þjóðirnar stóðu frammi 

fyrir stórum vanda; öryggisráðinu gekk erfiðlega að taka ákvarðanir þar sem bæði 

Bandaríkin og Sovétríkin höfðu neitunarvald í ráðinu og beittu því hiklaust ef þau töldu 

nauðsynlegt. Þar af leiðandi áttu samtökin erfitt með að sinna hlutverki sínu um að vernda 

og tryggja frið og öryggi í heiminum. Ein þeirra aðferða sem gekk næst því að gera 

Sameinuðu þjóðunum kleift að sinna ofangreindu hlutverki var friðargæsla. Friðargæsla 

krafðist ekki beinnar íhlutunar samtakanna með hervaldi, heldur var vægari afskiptaaðferð 

sem átti að byggja á samvinnu við deiluaðila. Því fór að strax í upphafi Kalda stríðsins varð 

friðargæsla að ráðandi stjórntæki sem öryggisráðið nýtti (Weiss og Zach 2013, 379). 

Á Kaldastríðsárunum kom öryggisráðið og Sameinuðu þjóðirnar á þrettán 

friðargæsluverkefnum og sendu um 500.000 friðargæsluliða um allan heim að sinna 

ýmsum verkefnum vegna stríðsátaka og deilna. Í friðargæsluverkefnum á vegum 

Sameinuðu þjóðanna starfa friðargæsluliðar sem þekktir eru undir nafninu Bláu hjálmarnir 

(e. blue helmets), en þeir bera blá höfuðföt merkt Sameinuðu þjóðunum í verkefnum 

sínum, í þeim tilgangi að aðskilja friðargæslusveitir frá almennum hersveitum (Weiss og 

Zach 2013, 379). 
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Eins og áður sagði er friðargæsla stjórntæki sem öryggisráðið hefur haft til umráða 

og þróað með tíð og tíma. Upphaflega var friðargæsla hernaðarlíkan sem hafði þann tilgang 

að fylgjast með vopnahléi á milli stríðandi fylkinga og átti að tryggja stöðugleika á 

stríðshrjáðum svæðum, sem skipti sérstaklega miklu máli í innanríkisdeilum. Þetta líkan 

hefur verið kallað hið hefðbundna líkan (e. traditional model) og er enn notað í einhverjum 

friðargæsluverkefnum í dag. Friðargæsluaðgerðir eftir hinu hefðbundna líkani svipa til 

aðgerðir herja að einhverju leyti. Friðargæsluliðar hafa það hlutverk að fylgjast með, stýra 

og gefa skýrslur um aðstæður og ástand í viðkomandi landi, með því að nýta ýmsa 

hertækni. Í henni felst t.d. eftirlit úr herstöðvum, vopnað eftirlit á jörðu og úr lofti svo 

einhver dæmi séu nefnd. Friðargæsluliðar eiga að tryggja að sátt ríki á milli deiluaðila og 

byggja traust þeirra á milli með því að sinna hlutverki sínu, fylgjast með framvindu mála 

og veita stöðugar upplýsingar til allra þeirra sem eiga aðild að aðstæðum. Hefðbundnar 

friðargæsluaðgerðir koma ekki beint að sáttasamningum eða öðrum pólitískum aðferðum 

til þess að leysa deilur á milli stríðandi fylkinga. Hlutverk hefðbundinna 

friðargæsluaðferða er því takmarkað að almennum aðgerðum (Deildir Sameinuðu 

þjóðanna um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 20-21). 

Við lok Kalda stríðsins breyttust forsendur og aðstæður í alþjóðakerfinu. 

Stríðsdeilum á milli ríkja hafði fækkað, en borgarastyrjaldir og innanríkisdeilur urðu að 

sama skapi algengari. Í dag eru slíkt innanríkisátök mikill meirihluti þeirra stríðsátaka sem 

eiga sér stað í heiminum í dag. Borgarastyrjaldir og aðrar innanríkisdeilur er helst að finna 

í fátækustu löndum heims, þar sem stjórnvöld eiga erfiðara en ella að bregðast við átökum, 

viðhalda friði til lengri tíma og koma á fót varanlegum og tryggum innviðum. Það varð því 

fljótt ljóst að öryggisráðið og Sameinuðu þjóðirnar þyrftu að aðlaga friðargæslulíkan sitt 

að breyttu umhverfi í alþjóðakerfinu. Sameinuðu þjóðirnar töldu nauðsynlegt að stækka 

umfang friðargæslu og tryggja að friðargæsluaðgerðir kæmu að fleiri víddum 

samfélagsins, þ.á m. í einkalífi almennra borgara (Deildir Sameinuðu þjóðanna um 

stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 21). 

Hið fjölvíða (e. multi-dimensional) friðargæslulíkan sem hefur orðið vinsælt á 

undanförnum áratugum er mun flóknara en hið hefðbundna friðargæslulíkan. Það tengir 

saman her, löggæslu og almenna borgara sem starfa saman með það að markmiði tryggja 

og viðhalda frið í landi eða á milli landa. Innan fjölvíða friðargæslulíkansins samhæfa 

Sameinuðu þjóðirnar því eigin friðargæsluliða, ásamt því að fá senda hermenn og aðra 

löggæslumenn frá aðildarríkjum sem starfa í friðargæsluverkefninu (Deildir Sameinuðu 

þjóðanna um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 18 og 20-21). Algengt er að 
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friðargæsluaðgerðum byggðum á hinu fjölvíða friðargæslulíkani sé beitt í kjölfar 

innanlandsátaka og borgarastyrjalda. Það er einna helst vegna þess að vísbendingar benda 

til þess að allar borgarastyrjaldir og önnur innanlandsátök eiga sér oftast stað í kjölfar 

annarra átaka og fjölvíða friðargæslulíkanið er hannað í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

framhaldsátök (Deildir Sameinuðu þjóðanna um stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 

22). 

Fjölvíðar friðargæsluaðgerðir Sameinuðu þjóðanna hafa ýmis hlutverk og tæki. 

Auk þess að fylgjast með og skrásetja árangur vopnahlés, þá hafa þær gjarnan heimild fyrir 

því að aðstoða við uppbyggingu laga- og dómsstofnana í viðkomandi landi, auk annarra 

grundvallar ríkisstofnana til þess að stuðla að uppbyggingu í kjölfar stríðsdeilna. Þá ber 

friðargæsluliðum gjarnan að tryggja öruggt umhverfi fyrir frjálst flæði fólks á milli staða, 

auk þess að veita ýmsar nauðsynlegar vörur og aðra mannúðaraðstoð. Þannig hafa 

friðargæsluliðar í hinu fjölvíða líkani almennt nánari tengingu við almenning í 

stríðshrjáðum löndum en í hinu hefðbundna líkani. Hið fjölvíða líkan viðurkennir einnig 

þá þörf að veita almennum borgurum sérstakan stuðning, en ekki eingöngu stjórnvöldum 

og annarri ríkisuppbyggingu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar brugðist er við 

borgarastyrjöldum eða öðrum innanríkisdeilum, þar sem borgarar eru líklegri til að vera 

berskjaldaðir gagnvart eigin stjórnvöldum. Þar að auki hafa fjölvíðar friðargæsluaðgerðir 

almennt mun viðurkenndara hlutverk í pólitískum aðgerðum sem miða að því að leysa 

deilur. Vegna þess að fjölvíðum aðgerðum hefur tekist að samhæfa ólíka aðila, þá hafa þær 

sterkt alþjóðlegt lögmæti frá alþjóðasamfélaginu sem styrkir stöðu öryggisráðsins og 

Sameinuðu þjóðanna og hlutverk þeirra í alþjóðakerfinu (Deildir Sameinuðu þjóðanna um 

stuðning á vettvangi og friðargæslu 2008, 22-25). 

Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna hefur einnig hlotið ýmsa gagnrýni og tillögur til 

umbóta. Á undanförnum árum ber helst að nefna þær breytingar sem voru gerðar á fyrstu 

árum 21. aldar á hinu hið fjölvíða friðargæslulíkan í þeim tilgangi að geta brugðist enn 

betur við þeim stríðsaðstæðum sem upp koma. Það var gert í kjölfar ítarlegra skýrslna sem 

unnar voru að beiðni Sameinuðu þjóðanna vegna aukinnar gagnrýni um takmarkaða getu 

friðargæsluaðgerða samtakanna til þess að bregðast við aðstæðum í kjölfar 

þjóðarmorðanna í Rúanda 1994 og Srebrenicia 1999. Bæði þjóðarmorðin í Rúanda og 

Srebrenica eiga það sameiginlegt að hafa sprottið upp úr borgarastyrjöldum og 

innanríkisdeilum, en gagnrýni skýrslnanna beindist að miklu leyti að vangetu 

friðargæsluaðgerða við að bregðast við þessum nýju tegundum styrjalda sem höfðu fallið 

í skugga milliríkjadeilna á Kaldastríðsárunum (Crossette 1999; Winfield 1999). 
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Í kjölfarið var umbótum komið á innan verkefnanna sem miðuðu að því að auka 

pólitíska ábyrgð aðildarríkja samtakanna, auka fjárhagslegan stuðning við 

friðargæsluverkefni og gera stofnanalegar breytingar innan samtakanna sjálfra. Fjármagn, 

vopnaburður og mannauður jókst í friðargæsluverkefnum í kjölfarið. Friðargæsluverkefni 

urðu því í heildina umfangsmeiri, flóknari og náðu inn á mun víðara svið mannlífsins en 

áður (Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna e.d. c). 

Í júní 2015 kom út önnur skýrsla sem tók út friðargæsluverkefni Sameinuðu 

þjóðanna í þeim tilgangi að leggja fram mögulegar umbætur. Í skýrslunni var tekið fyrir 

aukið flækjustig stríðsdeila m.a. vegna annarra aðila en ríkja, áhrifa innkomu nýrra reglna, 

skýrslna og ályktanna, ýmis stofnanaleg vandamála, mannréttindi og mikilvægi þess að 

vernda borgara. Frá útgáfu skýrslunnar hefur framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, 

allsherjarþingið og öryggisráðið unnið náið saman til þess að taka á þeim vandamálum sem 

þar koma fram í þeim tilgangi að koma á varanlegum lausnum (Friðargæsla Sameinuðu 

þjóðanna e.d. c). 

Innan friðargæslu Sameinuðu þjóðanna starfa tvær deildir. Fyrst ber að nefna deild 

Sameinuðu þjóðanna um stuðning á vettvangi (e. Department of Field Support) sem sér 

um að veita stuðning til friðargæslu- og löggæsluverkefna á stríðshrjáðum svæðum. 

Deildin veitir stuðning í formi fjármagns, skipulasaðstoðar, upplýsingatækni, 

samskiptatækni, mannauði og almennri stjórnsýslu í þeim tilgangi að stuðla að friði og 

öryggi í heiminum (Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna e.d. a). 

Önnur deildin er deild Sameinuðu þjóðanna um friðargæslu (e. Department of 

Peacekeeping Operations), sem hefur það hlutverk að aðstoða og styðja við aðildarríki og 

framkvæmdastjóra samtakanna í því markmiði að viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi. 

Deildin veitir pólitíska og stjórnunaraðstoð til sértækra friðargæsluverkefna, m.a. með því 

að sjá um samskipti friðargæsluverkefnanna við öryggisráðið, við aðila sem veita fjárhags 

og hermannaframlög og stríðandi fylkingar. Deildin vinnur sérstaklega að því að samþætta 

starfsemi Sameinuðu þjóðanna við ríki, frjáls félagasamtök og aðra starfandi þætti sem 

koma að friðargæsluverkefnum. Það er því á ábyrgð deildarinnar og starfsmanna hennar 

að leiða friðargæsluverkefni. Friðargæsluverkefnið MINUSCA í Mið-Afríkulýðveldinu 

starfar þar af leiðandi undir deildinni og ber að framfylgja þeim reglum sem deildin setur. 

Deildin svarar til öryggisráðsins og framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og ber því að 

fara eftir þeim ályktunum og samþykktum sem báðir aðilar setja (Friðargæsla Sameinuðu 

þjóðanna e.d. b) (Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna e.d. d). Þær ályktanir sem deildin fylgir 

og varða kynferðisbrot friðargæsluliða gagnvart konum heyra undir dagskrá Sameinuðu 
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þjóðanna um Konur, frið og öryggi sem fjallað verður um nánar hér að neðan. Eins og fram 

kemur á vefsíðu friðargæslu Sameinuðu þjóðanna þá er deildin skuldbundin til þess að 

fylgja eftir ofangreindum ályktunum sem samþykktar hafa verið og heyra undir Konur, 

friður og öryggi (Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna e.d. f). 

3.3   Dagskrá Sameinuðu þjóðanna um Konur, frið og öryggi 
Málaflokkurinn konur og stríð náði fyrst formlega á dagskrá öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna þegar ályktun 1325 var samþykkt af öllum aðildarríkjum ráðsins þann 31. 

október árið 2000. Ályktunin fékk nafnið Konur, friður og öryggi (e. Women, Peace and 

Security), og er fyrsta ályktun öryggisráðsins sem er eingöngu tileinkuð reynsluheimi 

kvenna í stríði og í kjölfar stríðsátaka. Með samþykktinni viðurkenndi alþjóðasamfélagið 

formlega þá einstöku hættu sem konur og stúlkur standa frammi fyrir á stríðstímum, og að 

sú hætta væri ógn fyrir alþjóðasamfélagið í heild sinni (Cohn, Kinsella og Gibbings 2004, 

130).   

Allar grunnstoðir Sameinuðu þjóðanna hafa heimild til þess að gefa út ályktanir 

fyrir hönd samtakanna. Þessar ályktanir eru formlegar yfirlýsingar um skoðanir eða vilja 

þeirrar grunnstoðar sem gefur viðkomandi ályktun út (Sameinuðu þjóðirnar e.d.). 

Lagasérfræðingar hafa ólíka sýn á hvort aðildarríkjum beri að umbera og fylgja eftir 

ályktunum Sameinuðu þjóðanna. Í raun  hefur það orðið almenn venja að ríki telji sig ekki 

lagalega skuldbundin ályktununum, þrátt fyrir að siðferðislegur þrýstingur á að þau fylgi 

ályktununum eftir sé sterkur í alþjóðasamfélaginu af hálfu ýmissa þrýstihópa, frjálsra 

félagasamtaka og almennra borgara (Harrington 2011, 568-569). Hinsvegar ber 

Sameinuðu þjóðunum og undirstofnunum þess sjálfum að framfylgja þeim ályktunum sem 

samþykktar eru innan samtakanna. Eins og kom fram hér fyrir ofan þá mynda allar þær 

ályktanir sem öryggisráðið hefur samþykkt undir dagskránni Konur, friður og öryggi 

ramma fyrir friðargæslu Sameinuðu þjóðanna og undirstofnanir um hvernig eigi að bæta 

aðstæður kvenna í stríði og bregðast við ýmsum vandamálum sem þær standa frammi fyrir. 

Þess á meðal er kynferðislegt ofbeldi og misnotkun af hálfu friðargæsluliða og annarra 

verndara á stríðshrjáðum svæðum. 

Áður en ályktunin varð samþykkt af öryggisráðinu hafði þrýstingur verið til staðar 

í nokkurn tíma af hinum ýmsu kvenréttindasamtökum, frjálsum félagasamtökum og 

stofnunum (e. agencies) innan Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðirnar gáfu út 

rannsókn rétt fyrir aldamótin sem fjallaði um tengsl kyngervis og friðargæslu, en þar voru 

skoðuð ýmis raunveruleg dæmi sem öll sýndu að mismunun og ofbeldi á grundvelli 
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kyngervis væri kerfisbundið vandamál innan friðargæsluverkefna samtakanna. Á sama 

tíma höfðu verið að komu upp ýmis hneykslismál sem tengdust kynferðislegu ofbeldi af 

hálfu friðargæsluliða, sem ekki verður sérstaklega fjallað um hér en höfðu öll sinn þátt í að 

þrýsta vandamálinu inn á dagskrá alþjóðastjórnmála. Þennan þrýsting er einnig hægt að 

greina m.a. í ýmsum alþjóðlegum samþykktum sem tóku gildi á tímabilinu (t.d. Peking 

ályktunin frá árinu 1995 og Windhoek ályktunin frá árinu 2000). Þá beindist athygli í meira 

mæli en áður að áhrifum kyngervis í alþjóðastjórnmálum. Þar að auki var mikill þrýstingur 

um breytingar og viðbrögð af hálfu Sameinuðu þjóðanna á meðal sértækra þrýstihópa, og 

þá sérstaklega hópa sem störfuðu á stríðshrjáðum svæðum (Dharmapuri 2012, 246). 

Frá því að ályktunin var samþykkt af öryggisráðinu, hefur hún verið notuð til þess 

að réttmæta ýmsar aðgerðir og stefnur stjórnvalda um allan heim, sem snúa að frið og 

öryggi og taka sérstaklega tillit til kyngervis. Í apríl 2017 hafa alls 66 lönd þegar þróað 

eigin stefnur sem byggja á þeim hugmyndum sem fram koma í ályktuninni um Konur, frið 

og öryggi, en með því innlima þau grunnstoðir ályktaninnar í eigin stefnumótun og 

aðgerðir (Gibbings 2011, 522-523; Dharmapuri 2012, 247). 

Ályktun 1325 kom á stofn alþjóðalega viðurkenndum lagaramma um jafnrétti og 

öryggishættur sem konur standa frammi fyrir í stríði, og byggir á fjórum grunnstoðum. 

Þessar grunnstoðir eru þátttaka (e. participation), hindrun (e. prevention), vernd (e. 

protection), og kynjasamþætting (e. gender mainstreaming). Innan hverrar grunnstoðar 

setur ályktunin síðan ákveðin skilyrði og áhersluatriði til þess að fylgja eftir í þeim tilgangi 

að uppfylla markmið ályktunarinnar um vernd gegn konum og stúlkum í stríði 

(Dharmapuri 2012, 244-246). Þess á meðal má nefna að glæpir gegn konum í stríði verði 

gerðir refsiverðir, að vernd gegn konum og stúlkum í stríði verði aukin til muna, og að 

fleiri konur verði ráðnar inn í friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna. Þar að auki er lögð 

áhersla á mikilvægi þess að konur fái í mun meira mæli að taka þátt í ákvarðanatöku innan 

friðargæsluverkefna samtakanna, í þeim tilgangi að vinna að bættum hag kvenna á 

stríðshrjáðum svæðum (Cohn, Kinsella og Gibbings 2004, 130). Þar kemur einnig fram að 

allir starfsmenn friðargæsluverkefna Sameinuðu þjóðanna, hvort sem þeir bera vopn eða 

eru almennir starfsmenn, eigi að fara í gegnum þjálfun sem tekur tillit til ólíkra 

reynsluheima kynjanna og fái fræðslu í ýmsum kynjamálum (e. gender issues) sem geta 

komið upp í stríðsdeilum. Þá var sérstaklega lögð fram beiðni í ályktuninni að 

framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna á hverjum tíma myndi halda öryggisráðinu 

upplýstu um kynjasamþættingu í friðargæsluverkefnum. Þá sérstaklega hvað varðar 

árangur, hindranir og áskoranir kynjasamþættingar (Dharmapuri 2012, 246). 
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Nú, 17 árum eftir samþykktina, hafa sjö aðrar ályktanir verið samþykktar um 

Konur, frið og öryggi. Ályktun 1325 gegnir því stöðu regnhlífarályktunar gagnvart hinum 

sjö, en saman mynda ályktanirnar átta dagskrána (e. agenda) um Konur, frið og öryggi sem 

hefur það markmið að bæta stöðu kvenna á stríðstímum. Ályktanirnar sjö eru eftirfarandi: 

ályktun 1820 samþykkt árið 2008, ályktanir 1888 og 1889 samþykktar árið 2009, ályktun 

1960 samþykkt árið 2010, ályktanir 2106 og 2122 samþykktar 2013 og ályktun 2242 

samþykkt 2015. (Dharmapuri 2012, 245) (Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna e.d. f; Peace 

Women e.d.). Hver einasta ályktun hefur ákveðna sérstöðu og áherslumál er varða konur 

og stríð, og þau vandamál sem þeim standa frammi fyrir. Sá rauði þráður sem er að finna í 

öllum ofangreindum ályktunum varðar eftirfarandi atriði: að vernda konur og stúlkur á 

stríðstímum frá kynferðislegu ofbeldi og misnotkun. Allar ályktanirnar leggja fram tillögur 

um hvernig Sameinuðu þjóðirnar og friðargæsluverkefni þeirra geta brugðist við eða 

komið í veg fyrir að slíkt ofbeldi eigi sér stað af hálfu friðargæsluliða (Friðargæsla 

Sameinuðu þjóðanna e.d. f). 

Hægt er að greina fjögur atriði úr dagskránni Konur, friður og öryggi sem eiga að 

stuðla að því að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi og misnotkun innan 

friðargæsluverkefna. Í fyrsta lagi er lagt til að vernda konur og stúlkur frá kynferðislegri 

misnotkun og ofbeldi með því að ráða inn fleiri konur í friðargæsluverkefni. Konur eiga 

gjarnan auðveldara með að láta kynsystur sínar vita af ofbeldi sem þær verða fyrir, og því 

getur það að hafa kvenkyns friðargæsluliða orðið hvatning til þess að þær láti frekar vita 

en ekki. (Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 2000, 2008, 2009a, 2009b 2010, 2013a, 2013b, 

2015) 

Í öðru lagi að þjálfa og fræði vopnaða og almenna starfsmenn í 

friðargæsluverkefnum í því að koma í veg fyrir og bregðast við kynferðislegu ofbeldi. Það 

sé sérstaklega á ábyrgð deildar Sameinuðu þjóðanna um friðargæsluverkefni, en einnig á 

aðildarríkjunum sem veita starfsmenn á þeirra vegum til friðargæsluverkefna. Þá er 

auðsynlegt er að fræða friðargæsluliða um afleiðingar slíks ofbeldis og hvaða stöðu konur 

standa frammi fyrir í stríði. (Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 2000, 2008, 2009a, 2009b, 

2010, 2013a, 2013b, 2015) 

Í þriðja lagi er mikilvægt að friðargæsluverkefnin sjálf og viðeigandi undirstofnanir 

Sameinuðu þjóðanna svari til öryggisráðsins, og veiti öryggisráðinu mikilvægar 

upplýsingar sem við koma ofbeldi af hálfu friðargæsluliða gagnvart konum. Það sé 

mikilvægt til þess að hægt verði að bregðast við slíku ofbeldi og misnotkun, og tryggja að 

brotamenn verði sóttir til saka. Því verði friðargæsluverkefni að rannsaka og fylgja eftir 
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ásökunum um ofbeldi af hálfu starfsmanna. (Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 2000, 2008, 

2009a, 2009b, 2010, 2013a, 2013b, 2015) 

Í fjórða lagi að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna á hverjum tíma tryggi að 

bannstefnu, sem samtökin hafa gagnvart kynferðislegu ofbeldi og misnotkun af hálfu 

friðargæsluliða, sé komið í framkvæmd og verði framfylgt af samtökunum og 

friðargæsluverkefnum. Samkvæmt stefnunni leggjast Sameinuðu þjóðirnar alfarið gegn 

slíku, og hafa það að markmiði að draga ofbeldismál í dagsljósið með því að fjalla um þau, 

birta skýrslur og sækja ofbeldismenn til saka. (Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 2000, 

2008, 2009a, 2009b 2010, 2013a, 2013b, 2015) 

3.4   Stefna Sameinuðu þjóðanna um bann við kynferðislegri misnotkun 
og ofbeldi af hálfu friðargæsluliða  

Í ályktunum sem tilheyra dagskránni Konur, friður og öryggi og samþykktar voru eftir 

2003 kemur fram að samtökunum og friðargæsluverkefnum þeirra beri að fylgja opinberri 

stefnu Sameinuðu þjóðanna um bann við kynferðislegu ofbeldi og misnotkun 

friðargæsluliða (e. zero tolerance against Sexual Exploitation and Abuse (SEA)) gagnvart 

konum og stúlkum. Þá gaf framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna út yfirlýsingu um vernd 

gegn kynferðislegri misnotkun og ofbeldi (e. protection from Sexual Exploitation and 

Abuse). Ofangreind yfirlýsing hefur verið kölluð bannstefna Sameinuðu þjóðanna gegn 

kynferðislegu ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða (Deschamps, Jallow og Sooka 2015, 

32). Samtökin eru alfarið á móti því að friðargæsluliðar þeirra og aðrir starfsmenn eigi í 

kynferðislegu sambandi við almenning í viðkomandi landi, en setur ekki blátt bann við slík 

sambönd þrátt fyrir að viðurkenna ólíkar og ójafnar aðstæður sem friðargæsluliðar og 

almenningur eru í. Hinsvegar er stefna samtakanna bann við öllum kynferðislegum 

samskiptum þar sem friðargæsluliði eða starfsmaður misnotkar sér aðstöðu sína, óháð kyni 

og aldri. Þá eru öll kynferðisleg sambönd við einstaklinga undir 18 ára stranglega bönnuð. 

Einnig er bannað að borga einstaklingi fyrir kynlífsþjónustu, hvort sem það er í formi 

peninga, aðstoðar, matar eða hvers annars (Stern 2015, 7). 

 Þrátt fyrir ofangreinda stefnu frá árinu 2003 komu fram enn fleiri ásakanir um 

kynferðisbrot friðargæsluliða innan ýmissa friðargæsluverkefna Sameinuðu þjóðanna á 

árunum sem fylgdu. Árið 2005 var gefin út skýrsla sem kölluð hefur verið Zeid skýrslan. 

Þar kom fram kerfisbundið mynstur um kynferðisofbeldi, misnotkun og nauðganir 

friðargæsluliða væri til staðar innan friðargæsluverkefna Sameinuðu þjóðanna. Skýrslan 

gagnrýndi friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna harðlega og kallaði eftir því að 
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framkvæmdastjórinn og öryggisráðið endurskoðuðu eða styrktu í sessi bannstefnu sína, 

ásamt því að leggja til ýmsar róttækar umbætur á friðargæsluverkefnum. Í kjölfarið lýstu 

Sameinuðu þjóðirnar því yfir að stofnuð yrði nefnd um eftirlit með agabrotum (e. Conduct 

and Discipline Unit) sem hefði þann tilgang að móta stefnur um kynferðisbrot 

friðargæsluliða, sjá um þjálfun á friðargæsluliðum og bregðast við ásökunum um brot 

friðargæsluliða sem stara undir Sameinuðu þjóðunum. Aðrar tillögur skýrslunnar settu 

Sameinuðu þjóðirnar aldrei í framkvæmd (Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 2005).  

Með því að hafa stefnu sem leggur bann við kynferðismisnotkun og ofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða þá skuldbinda samtökin sig til þess að bregðast við þegar slíkt kemur upp. 

Ofangreind stefna er sífellt endurtekin sem áhersluefni í dagskránni um Konur, frið og 

öryggi. Þá segir einnig í stefnunni að Sameinuðu þjóðirnar hafi það að markmiði að draga 

ofbeldismál í dagsljósið með því að fjalla um þau, birta skýrslur og sækja ofbeldismenn til 

saka. Skilaboðin með bannstefnunni eru skýr, að Sameinuðu þjóðirnar ætli ekki að láta 

kynferðislegt ofbeldi og misnotkun af hálfu starfsmanna sinna líðast í 

friðargæsluverkefnum.  

 Til þess að framfylgja stefnu sinnu um bann við kynferðislegri misnotkun og 

ofbeldi friðargæsluliða sinna fylgja Sameinuðu þjóðirnar eftir hinum þremur tillögunum 

sem fram koma í ályktununum um Konur, frið og öryggi. Stefnan er þar af leiðandi 

forsendan fyrir hinar þrjár tillögurnar, en verður einnig niðurstaðan ef þeim er fylgt eftir. 

Með því að uppfylla hin þrjú atriðin eru samtökin einnig að framfylgja fjórða atriðinu sem 

einnig er opinber stefna þeirra. Í þessari ritgerð verður skoðað hvort Sameinuðu þjóðunum 

hafi tekist að framfylgja ofangreindri stefnu sinni í friðargæsluverkefninu MINUSCA í 

Mið-Afríkulýðveldinu þar sem borgarastyrjöld hefur geisað í langan tíma. Sérstaklega 

verður skoðað hvort verkefnið fylgi þeim þremur aðalatriðum í dagskránni um Konur, frið 

og öryggi sem fjallað var um hér að ofan þegar upp koma ásakanir um kynferðislega 

misnotkun og ofbeldi af hálfu friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum í landinu. 

3.5   Samantekt  
Friðargæsla er eitt helsta stjórntæki sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna notar í þeim 

tilgangi að viðhalda friði og öryggi í heiminum. Friðargæsla hefur verið í stöðugri þróun 

en helst eru þekkt tvö líkön friðargæslu, hefðbundna líkanið og fjölvíða líkanið. Í dag er 

mest notast við fjölvíða líkanið í friðargæsluverkefnum. Friðargæsla Sameinuðu þjóðanna 

skiptist í tvær deildir, deild um stuðning á vettvangi og deild um friðargæslu. 

Friðargæsludeildin starfar beint undir öryggisráðinu og framkvæmdastjóra Sameinuðu 
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þjóðanna, og ber þar af leiðandi skylda til þess að framfylgja þeim ályktunum og 

samþykktum sem samþykkt eru af þeim. Ein slíkt samþykkt er dagskráin um Konur, frið 

og öryggi. Í dagskránni um Konur, frið og öryggi er að finna átta ályktanir öryggisráðsins 

sem allar fjalla um konur og stríð. Allar taka þær fyrir  vandamál sem konur standa frammi 

fyrir á stríðstímum og mögulegar umbætur til þess að leysa vandamálin. Eitt slíkt vandamál 

er kynferðisleg misnotkun og ofbeldi af hálfu friðargæsluliða. Í dagskránni er að finna 

fjögur lykilatriði sem mikilvægt er fyrir Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir að 

framfylgja í þeim tilgangi að vinna gegn kynferðislegri misnotkun og ofbeldi 

friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum. Þau eru að fá fleiri konu í friðargæsluverkefni, 

þjálfa og fræða friðargæsluliða og starfsmenn um kynferðisofbeldi og afleiðingar þess, að 

friðargæsluverkefni svari til öryggisráðsins og veiti nauðsynlegar upplýsingar um brot 

friðargæsluliða gagnvart konum, og að bannstefnu Sameinuðu þjóðanna gagnvart 

kynferðislegu ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða sé fylgt eftir.   
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4   Kynferðislegt ofbeldi og misnotkun af hálfu 
friðargæsluliða í Mið-Afríkulýðveldinu 

 

Undanfarin ár hefur Mið-Afríkulýðveldið fengið aukna athygli alþjóðasamfélagsins. 

Landið er eitt fátækasta og minnst þróaða ríki í heimi, og hefur í langan tíma verið eitt 

þeirra landa sem tilheyra flokki þrotríkja (e. failed states). Þeim hópi tilheyra ríki sem glíma 

við óstöðugleika, mikla fátækt, spillingu, brotið efnahags- og samfélagskerfi (Klosowicz 

2016, 34). Frá árinu 2003 hafa ríkt borgarastyrjaldir í landinu vegna deilna á milli ólíkra 

valdahópa á hinum pólitíska vettvangi. Sameinuðu þjóðirnar hafa haft formlegt 

friðargæsluverkefni starfandi í landinu frá árinu 2014 þegar friðargæsluverkefnið 

MINUSCA var stofnað. Frá upphafi MINUSCA hafa ásakanir um kynferðislegt ofbeldi og 

misnotkun friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum verið viðloðandi verkefnið. Fyrstu 

ásakanir komu fram um mitt ár 2014 og nýjar ásakanir hafa komið mjög reglulega fram 

eftir það. Ýmsir mannréttindahópar, frjáls félagasamtök, fréttamiðlar og hjálparsamtök 

hafa birt ítarleg viðtöl, upplýsingar og skýrslur um meint afbrot friðargæsluliða MINUSCA 

í gegnum árin. Jafnvel Sameinuðu þjóðirnar sjálfar hafa tekið þátt í slíkum birtingum og 

umræðum um vandamálið á opinberum vettvangi. Hægt væri að draga þá ályktun að fyrst 

Sameinuðu þjóðirnar hafi hafið afskipti af málinu ætti ásökunum um kynferðislega 

misnotkun og ofbeldi gagnvart konum og stúlkum að minnka. Samtökunum ber að 

framfylgja ákveðnum atriðum til þess að koma í veg fyrir ofbeldið og þar með halda uppi 

stefnu sinni um bann við kynferðislegri misnotkun og ofbeldi friðargæsluliða. Þrátt fyrir 

það virðist ofbeldinu ekki vera að linna.  

4.1   Mið-Afríkulýðveldið og upphaf innanríkisstríðsátaka 
Mið-Afríkulýðveldið varð til sem ríki með skilgreind landamæri innan heimsálfunnar 

Afríku á nýlendutíma Vesturveldanna í lok 19. aldar. Landið var nýlenda Frakklands frá 

nýlendutímanum fram til ársins 1960 þegar það fékk sjálfstæði og varð að fullvalda ríki. 

Áratugirnir sem fylgdu í kjölfar sjálfstæðis Mið-Afríkulýðveldisins voru langt frá því að 

vera friðsamir (Welz 2014, 602). Innviðir landsins voru vanþróaðir og engin pólitísk elíta 

naut nægs stuðnings borgara til þess að leiða landið áfram sem sjálfstætt ríki. Innan hins 

pólitíska kerfis myndaðist barátta milli fjöldamargra hópa sem myndaðir voru á grunni 

kynþáttar (e. ethnicity-based) og höfðu allir ólíka hagsmuni. Þeir stærstu eru Gbaja, Banda, 

Mandija og Sara, og sóttust þeir allir eftir yfirráðum innan hins pólitíska kerfi landsins 

(Klosowicz 2016, 36-37). 
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Þrátt fyrir nýfundið sjálfstæði fór því fjarri að Mið-Afríkulýðveldið gæti státað sig 

af lýðræði. Mikill órói var til staðar innan hins pólitíska kerfis fyrstu áratugina eftir 

sjálfstæði. Valdarán voru algeng og herstjórnir og einræðisherrar skiptust á að stjórna 

ríkinu. Þá einkenndust stjórnirnar af yfirráðum ofangreinda kynþáttahópa, þar sem 

embættum og mikilvægum stöðum innan kerfisins var útdeilt til einstaklinga af sama 

kynþáttahópi (Klosowicz 2016, 37; Welz 2014, 602). 

Það var ekki fyrr en árið 1993 að fyrstu lýðræðislegu kosningar í sögu landsins 

voru haldnar, og Ange-Félix Patassé var kjörinn forseti. Patassé varð fljótt umdeildur 

forseti, hann var ásakaður og síðar uppvís um að halda áfram að ráða einstaklinga af eigin 

kynþáttahópi í embætti og aðrar stöður án þess að taka sérstaklega tillit til hæfni þeirra, 

eins og ólýðræðislegir forverar hans höfðu gert. Þar að auki var mikil óánægja með stjórn 

Patassé í landinu þar sem félagslegar og efnahagslegar aðstæður héldu áfram að versna. 

Vaxandi óánægju fylgdi mikill pólitískur, efnahagslegur og samfélagslegur óróleiki og 

ófriður sem náði hápunkti í nokkrum tilraunum til valdaráns á áratugnum eftir kjör Patassé. 

Í mars 2003 átti eina árangursríka valdaránið sér stað. Patassé var settur af stóli og við tók 

herstjórn undir stjórn herforingjans François Bozizé. Deilum í landinu linnti ekki við 

embættistöku Bozizé, og við tók tæplega áratugar borgarastríð sem kallað hefur verið 

kjarrstríðið (e. the bush war) (Klosowicz 2016, 37; Welz 2014, 602).  

Formlegt friðarsamkomulag náðist á milli stríðandi fylkinga þann 20. júní 2008 en 

það hefur verið kallað Libreville friðarsamningurinn (e. The Libreville Comprehensive 

Peace Agreement) og kom á fót friðarverkefninu MICOPAX sem hafði þann tilgang að 

veita nauðsynlegan stuðning í landinu til þess að viðhalda friði og stöðugleika undir forystu 

Efnahagssamtaka Mið-Afríkuríkja (e. Economic Community of Central African States). 

MICOPAX hafði formlegt umboð til þess að tryggja frið, öryggi og mannréttindi með því 

að styðja við og efla lýðræðislega stjórnarhætti, sátt á milli ólíkra hópa í landinu, 

betrumbæta öryggisinnviði, stuðla að afvopnun almennra borgara og hópa með þeim 

tækjum og tólum sem friðarverkefnið taldi þurft. Friðarsamningurinn og MICOPAX 

verkefnið bar hinsvegar afar takmarkaðan árangur þar sem kjarrstríðið hélt áfram og 

stríðsátök á milli stuðningsmanna stjórnvalda og Bozizé og andstæðinga þeirra hörðnuðu 

enn frekar (Klosowicz 2016, 37; Welz 2014, 602). 

Árið 2012 hafði uppreisnarhópur sem kallaði sig Séléka bæst í hóp stríðandi 

fylkinga. Séleka er múslímskur uppreisnarhópur sem varð til úr nokkrum múslímskum 

uppreisnarherjum (e. militias) almennra borgara í landinu sem áður höfðu myndast og 

börðust gegn stjórnvöldum. Hópurinn stækkaði hratt og í lok árs 2012 hafði 
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uppreisnarhópurinn hafið stríðsbaráttu gegn kristnum borgurum landsins og 

stuðningsmönnum Bozizé. Þrátt fyrir tilraunir til sátta og friðarsamninga á milli Séleka og 

stjórnar Bozizé, bar það lítinn árangur. Á sama tíma missti Bozizé marga sterka 

bandamenn, og um mitt ár 2013 hafði Séléka tekist að steypa Bozizé af stóli. Í kjölfarið 

tók Michel Djotodia leiðtogi Séléka við sem forseti landsins og upphófst nýtt borgarastríð 

á milli Séléka og andstæðinga (Welz 2014, 603). Valdarán Séléka 2013 hafði víðtækar 

afleiðingar. Fjöldi almennra borgara lét lífið, enn fleiri neyddust til þess að flýja land og 

yfir helmingur landsmanna sem telur rúmar 4,6 milljónir manna þörfnuðust neyðaraðstoðar 

í kjölfarið (Welz 2014, 602). 

Fljótlega eftir valdaránið fékk annar uppreisnarhópur byr undir báða vængi. Sá 

hópur kallar sig anti-balaka og er kristinn uppreisnarhópur. Þegar Djotodia tók við af 

Bozizé sem leiðtogi landsins leysti hann upp herinn og endurnýjaði hinar ýmsu stöður 

innan ríkisins, en flestir þeirra sem misstu störf sín voru kristnir. Margir þeirra gengu í 

kjölfarið til liðs við anti-balaka sem varð hervæddari og sterkari en hann hafði áður verið 

(Mellgard 2016). Með tilkomu Séleka og anti-balaka fengu deilurnar í Mið-

Afríkulýðveldinu aðra vídd en hina fyrri kynþáttavídd, það er trúarbragðavídd. Íbúum 

landsins var ekki lengur einungis skipt í hópa eftir kynþætti, heldur einnig eftir 

trúarbrögðum. Þar bar mest á múslimum gegn kristnum. Þessi trúarbragðavídd er helsta 

einkenni borgarastríðsins sem upphófst eftir valdatöku Séléka og aðskilur það frá fyrri 

borgarastyrjöldum í landinu (Katz 2014). 

4.2   Viðbrögð alþjóðasamfélagsins: MICOPAX, MISCA og MINUSCA 
Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðasamfélagið í heild sinni voru meðvituð um það ástand sem 

hafði verið að skapast innan landamæra Mið-Afríkulýðveldisins. Frá því að landið fékk 

sjálfstæði frá Frakklandi árið 1960 höfðu ýmis samtök, hjálparstofnanir og sjálfstæð ríki 

gert tilraunir til þess að koma á friðaraðgerðum innan landsins í þeim tilgangi að friða 

ástandi. Þar má helst nefna Afríkusambandið, Efnahagssamtök Mið-Afríkuríkja, 

Evrópusambandið, fyrrum nýlenduherrann Frakkland, og Sameinuðu þjóðirnar, ásamt 

nágrannaríkjunum Tjad, Súdan og Kongó. Friðaraðgerðir í landinu hafa borið takmarkaðan 

árangur og ekki náð fram markmiðum sínum að tryggja frið, öryggi og mannréttindi innan 

landamæra Mið-Afríkulýðveldisins (Klosowicz 2016, 43; Welz 2014, 602). 

Þrátt fyrir að formlegt friðarsamkomulag með Libreville friðarsamningnum, og í 

kjölfarið hafi friðarverkefninu MICOPAX verið komið á stofn, þá skilaði það litlum 

árangri. Ríkisstjórn Bozizé sem skrifaði undir friðarsamkomulagið sýndi lítinn pólitískan 
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vilja til þess að fylgja því eftir. Það varð því ljóst nokkuð fljótt að samkomulagið væru 

eingöngu orð á pappír og MICOPAX hafði litla getu til þess að sinna starfsemi sinni án 

nauðsynlegs stuðnings og vilja frá ríkisstjórninni. Því varð að baráttan hélt áfram og 

alþjóðasamfélagið sýndi ástandinu í landinu minni áhuga en áður. (Welz 2014, 602-604) 

Næsta bylgja afskipta alþjóðasamfélagsins af Mið-Afríkulýðveldinu varð í lok árs 

2012 og byrjun árs 2013. Þá var orðið ljóst að aukin völd og áhrif sem uppreisnarhópurinn 

Séléka hafði náð í landinu gæti haft alvarlegar afleiðingar á stjórnmál, samfélag og 

stríðsdeilur í landinu. Alþjóðasamfélagið mætti þrýstingi frá hinum ýmsu þrýstihópum, 

frjálsum félagasamtökum og öðrum sérfræðingum í málefnum Afríkuríkja. Samantha 

Power, þáverandi sendiherra Bandaríkjanna gagnvart Sameinuðu þjóðunum, sagði 

borgarastyrjöldina í Mið-Afríkulýðveldinu vera ,,verstu krísu sem fólk hefði ekki heyrt 

um,” (e. ,,the worst crisis most people have never heard of”) (Smith 2013) og þáverandi 

utanríkisráðherra Frakklands Laurent Fabius fullyrti í sjónvarpsviðtali að ,,landið væri á 

barmi þjóðarmorðs” (e. ,,the country is on the verge of genocide”) (Irish 2013).  

Þegar valdaránið átti sér stað í byrjun árs 2013, ákvað Afríkusambandið að víkja 

Mið-Afríkulýðveldinu úr sambandinu vegna ástandsins sem þar ríkti. Í stað þess að veita 

Efnahagssamtökunum og MICOPAX aukinn stuðning til friðargæslu sem nauðsynlegur 

var ef MICOPAX átti að geta haldið áfram starfsemi sinni, tók Afríkusambandið þá 

ákvörðun að koma á stofn nýju friðarverkefni á eigin vegum. Í júlí 2013 stofnaði 

Afríkusambandið formlega friðarverkefnið MISCA sem tók við af MICOPAX í ágúst sama 

ár (Welz 2014, 604). 

Sameinuðu þjóðirnar studdu formlega við MISCA, þrátt fyrir að sá stuðningur hafi 

verið fremur takmarkaður. Ábyrgð verkefnisins var á herðum Afríkusambandsins. Strax 

frá upphafi gekk MISCA erfiðlega að bregðast við auknum átökum á milli Séleka og anti-

balaka. Afríkusambandið sóttist eftir aðstoð frá Sameinuðu þjóðunum en þó eingöngu að 

takmörkuðu leyti, þar sem sambandið lagði mikið upp úr því að vera leiðandi vald innan 

verkefnisins og lykilþáttur í friðarverkefnum um alla Afríku (Welz 2014, 605).  

Það voru því ekki mikli gleðitíðindi innan Afríkusambandsins þegar öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun 2149 þann 10. apríl 2014 sem kom á stofn fjölvíða 

friðargæsluverkefninu MINUSCA (e. UN Multidimensional Integrated Stabilization 

Mission in the CAR). MINUSCA var friðargæsluverkefni eins og MICOPAX og MISCA 

höfðu verið, en var stjórnað af Sameinuðu þjóðunum og átti að taka formlega við af 

MISCA í september 2014. Grundvallarmarkmið verkefnisins var að vernda almenna 
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borgara vegna borgarastríðsins, en það var einnig í hlutverkahring þess að stuðla að 

uppbyggingu innviða í Mið-Afríkulýðveldinu á stríðstímum (Welz 2014, 606). 

Ákvörðunin um að færa stjórnun friðargæslu frá Afríkusambandinu yfir til 

Sameinuðu þjóðanna var umdeild, og Afríkusambandið var formlega á móti því. Rökin 

fyrir ákvörðunni var að MISCA og Afríkusambandinu hafi gengið erfiðlega að framfylgja 

markmiðum sínum og tryggja öryggi íbúa Mið-Afríkulýðveldisins í borgarstyrjöldinni sem 

enn geysaði. Sameinuðu þjóðirnar og umhverfið í kringum friðargæsluverkefni þeirra stóð 

Afríkusambandinu framar hvað varðar fjármagn, tækni og auðlindir, auk þess að geta sent 

fleira starfsfólk og friðargæsluliða til þátttöku í verkefninu. Friðargæsluliðar fóru því úr 

því að vera um 6000 í MISCA yfir í 12.000 í MINUSCA (Vircoulon og Arnaud 2014)  

Friðargæsluverkefnið MINUSCA er virkt enn þann dag í dag og starfar undir 

umboði öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Verkefnið er smíðað eftir hinu fjölvídda 

friðargæslulíkani og starfar samkvæmt því með öðrum ríkjum sem veita stuðning í formi 

friðargæsluliða, lögreglumanna, vopna og svo framvegis (Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 

2016) 

4.3   Ásakanir um kynferðisleg misnotkun og ofbeldi gagnvart konum 
og stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu  

Frá því að friðargæsla hófst í Mið-Afríkulýðveldinu með MICOPAX árið 2008 hafa 

þónokkur hneykslismál komið upp sem varða kynferðislegt ofbeldi friðargæsluliða. Í raun 

hafa ásakanir um slíkt ofbeldi friðargæsluliða færst í aukana eftir því sem árin hafa liðið, 

og flestar ásakanir hafa komið fram eftir að friðargæsluverkefnið MINUSCA tók við af 

friðargæsluverkefninu MISCA, sem áður var MICOPAX. Það vekur sérstakan áhuga, þar 

sem að MINUSCA er friðargæsluverkefni sem starfar formlega undir stjórn og umboði 

öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Eins og áður hefur komið fram hafa Sameinuðu 

þjóðirnar lengi barist við ásakanir af þessu tagi, og sett á stofn ýmis verkefni, umbætur, 

markmið og komið á breytingum í þeim opinbera tilgangi að koma í veg fyrir að 

friðargæsluliðar samtaka beiti konur (og aðra almenna borgara) kynferðislegu ofbeldi. Hér 

fyrir neðan verða tekin fyrir nokkur kynferðisbrot friðargæsluliða í Mið-Afríkulýðveldinu 

sem upp hafa komið eftir að MINUSCA tók við kefli friðargæslu í landinu, en langflestar 

ásakanirnar voru vegna ofbeldis gagnvart ungum stúlkum (The Telegraph 2016). 

Vorið 2014 komu fram ásakanir á hendur friðargæsluliða vegna meints 

kynferðisofbeldis gagnvart ungum börnum í Mið-Afríkulýðveldinu. Friðargæsluliðarnir 

komu frá Frakklandi og voru flestir hluti af frönskum herafla sem starfaði við friðargæslu 



	   37	  

í Mið-Afríkulýðveldinu undir umboði öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, þrátt fyrir að vera 

ekki stjórnað af samtökunum (Deschamps, Jallow og Sooka 2015, 1). Atburðirnir áttu sér 

stað frá lok árs 2013 fram til júní 2014, en friðargæsluliðarnir buðu börnunum mat og 

drykk eða peninga í stað kynferðislegrar þjónustu. Mannréttindafulltrúi, sem starfaði á 

vegum MINUSCA og Sameinuðu þjóðanna, og starfsmenn UNICEF yfirheyrðu börnin 

eftir að ásakanirnar komu á yfirborðið. Í langflestum tilvikum gátu börnin lýst 

ofbeldismönnunum náið, gefið upplýsingar um nöfn þeirra, lýst þeim útlitslega, gert grein 

fyrir húðflúrum, götum eða öðrum aðgreinanlegum þáttum. Þar að auki lýstu mörg 

barnanna því að þau hefðu orðið vitni af kynferðislegu ofbeldi gagnvart öðrum börnum 

sem framið var af alþjóðlegum friðargæsluliðum, og að það væri þekkt staðreynd að 

ákveðnir friðargæsluliðar eða hópar friðargæsluliða veittu mat eða pening í skiptum fyrir 

kynmök og aðrar kynferðislegar athafnir. Lýsingar barnanna gáfu til kynna að mögulega 

væri til staðar einhverskonar mynstur kynferðislegs ofbeldis gegn börnum af 

friðargæsluliðum í Mið-Afríkulýðveldinu (Deschamps, Jallow og Sooka 2015, 2). 

Í ágúst 2015 birtu samtökin Amnesty International upplýsingar um nauðgun sem 

12 ára stúlka varð fyrir þegar friðargæsluliðar á vegum MINUSCA voru við störf í 

höfuðborg landsins Bangui. Í tilkynningu Amnesty segir að vísbendingar styðji sterklega 

við ásakanir stúlkunnar, og að í kjölfarið hafi friðargæsluliðarnir drepið 16 ára bróður 

hennar og föður. Friðargæsluliðarnir voru við hergæslu þann 2. ágúst þegar átök brutust út 

á milli þeirra og borgara sem varð til þess að einn friðargæsluliði lést og níu aðrir særðust. 

Daginn eftir mættu friðargæsluliðarnir aftur á svæðið, og samkvæmt vitnum hófu þeir 

skotárás á götum borgarinnar. Friðargæsluliðarnir gerðu húsleitir, meðal annars hjá 

fjölskyldu stúlkunnar sem fyrir árásinni varð. Samkvæmt stúlkunni á hún að hafa verið að 

fela sig þegar einn friðargæsluliði fann hana inni í húsinu, dró hana út og á bak við trukk 

þar sem hann misnotaði hana kynferðislega. Stúlkan gekkst undir læknisskoðun, og studdi 

skoðunin ásakanir stúlkunnar (Amnesty International 2015). 

Mánuði síðar kom fram önnur ásökun um kynferðislegt ofbeldi gagnvart annarri 

ungri stúlku. Ofbeldið átti sér stað árinu áður og varð til þess að stúlkan varð þunguð. Þetta 

er aðeins eitt dæmi af mörgum um að ungar stúlkur og konur verði barnshafandi í kjölfar 

misnotkunar friðargæsluliða. Margar þeirra leitast eftir því að fara í fóstureyðingu, og þrátt 

fyrir að slík aðgerð sé lögleg í landinu eiga konur erfitt með að fá slíka þjónustu. Því grípa 

margar þeirra til þess ráðs að gangast undir ólöglega fóstureyðingu, sem í mörgum tilfellum 

leiðir til dauða konunnar (Margolis 2017). 
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Þá gaf þrýstihópurinn AIDS-Free World út tilkynningu í byrjun árs 2016 um að 

samtök þeirra á vegum, Code Blue Campaign, hefðu tekið viðtöl við 98 stúlkur sem allar 

höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi friðargæsluliða. Þrjár stúlknanna gáfu upplýsingar 

um það að árið 2014 hefðu þær og fjórða stúlka verið bundnar og afklæddar af 

friðargæsluliðum frá Frakklandi og í kjölfarið verið neyddar til þess að hafa kynmök við 

hund (Charbonneau 2016).  

Þrýstihópurinn Human Rights Watch gaf einnig í byrjun árs 2016 út tilkynningu 

um kynferðislegt ofbeldi. Samkvæmt samtökunum áttu friðargæsluliðar Sameinuðu 

þjóðanna í MINUSCA að hafa nauðgað og/eða kynferðislega misnotað a.m.k. átta stúlkur 

og konur frá október til desember 2015. Tvær kvennanna, 14 ára og 18 ára, sögðu frá því 

að þeim hefði verið hópnauðgað af friðargæsluliðunum nálagt flugvelli í borginni Bambari. 

Fram kom í tilkynningunni að eingöngu ein kvennanna af átta hefði fengið læknisfræðilega 

eða sálfræðiaðstoð, og sú aðstoð var ekki á vegum Sameinuðu þjóðanna eða MINUSCA. 

Allar konurnar bjuggu í búðum fyrir heimilislaust fólk. Margar þeirra fengu pening eða 

mat í skiptum fyrir kynmök, og höfðu margar á orði að þær hefðu samþykkt skiptin til þess 

að lifa af á meðan stríðsátök geisuðu um allt landið (Human Rights Watch 2016).  

 Nýlegasta dæmið kemur einnig frá Human Rights Watch. Í byrjun árs 2017 tók 

þrýstihópurinn viðtöl við 13 konur og 3 stúlkur sem allar höfðu það sameiginlegt að hafa 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun eða ofbeldi frá árinu 2010 af úgönskum hermönnum 

sem höfðu starfað í friðargæsluverkefnum í landinu. Fimmtán kvennanna urðu þungaðar 

eftir misnotkunina. Nokkrar kvennanna höfðu verið hluti af hópi 14 kvenna og barna sem 

Sameinuðu þjóðirnar höfðu tekið viðtöl við vegna misnotkunar úganska hópsins á árinu 

2016. Sameinuðu þjóðirnar gáfu út skýrslu vegna brota úgönsku hermannanna árið 2016 

þar sem kom fram að margar þeirra voru hræddar við að segja sögu sína af hættu við áreiti 

og endurtekningu á brotunum. Þá kom fram í skýrslunni að samtökin hefðu upplýsingar 

um 44 konur og stúlkur sem höfðu orðið barnshafandi í kjölfar misnotkunar hermannanna, 

sú yngsta var einungis 12 ára (Human Rights Watch 2017). 

 Ofangreind dæmi eru ekki tæmandi, heldur eingöngu brot af þeim ásökunum um 

kynferðislegt ofbeldi og misnotkun gagnvart konum og börnum í Mið-Afríkulýðveldinu 

sem komið hafa upp frá því að friðargæsluverkefnið MINUSCA hóf starfsemi sína. Ekki 

sér enn fyrir endann á átökunum í landinu. Með ályktun öryggisráðsins nr. 2301, sem 

samþykkt var þann 26. júlí 2016, var umboð MINUSCA framlengt til 15. nóvember 2017 

(Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 2016). Í ályktun 2301 kemur sérstaklega fram að 

öryggisráðið styðji  stefnu samtakanna um algjört bann gegn kynferðislegu ofbeldi og 



	   39	  

misnotkun af hálfu friðargæsluliða og annarra starfsmanna friðargæsluverkefna. Þar að 

auki lýsir öryggisráðið yfir áhyggjum vegna þeirra fjöldamörgu ásakana sem fram hafa 

komið í gegnum árin um kynferðislega misnotkun og ofbeldi sem framið er af 

friðargæsluliðum samtakanna og öðrum starfsmönnum sem tengjast friðargæslu 

MINUSCA í Mið-Afríkulýðveldinu (Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 2016). 

 Það vekur sérstaka athygli  að þrátt fyrir allar tilraunir Sameinuðu þjóðanna og 

viðeigandi undirstofnana til þess að bregðast við kynferðisbrotum friðargæsluliða gagnvart 

konum á stríðstímum, og allar þær breytingar, umbætur og nýjungar sem hafa verið 

innleiddar virðast brotin stöðugt endurtaka sig. Þetta á ekki eingöngu við Mið-

Afríkulýðveldið, heldur fjöldann allan af öðrum svæðum um allan heim þar sem stríð og 

styrjaldir geysa og Sameinuðu þjóðirnar hafa komið upp friðargæslu. Eru kynferðisbrot 

friðargæsluliða viðvarandi vandamál sem samtökin berjast við? Af hverju hefur ekki 

gengið betur að bregðast við því ofbeldi sem konur verða fyrir af hálfu einstaklinga sem 

ber að vernda þær í stríði?  

Með dagskránni um Konur, frið og öryggi, hefur öryggisráðið innleitt umbætur í 

friðargæsluverkefnum sem eiga sérstaklega að bregðast við þeim kynferðisvanda sem 

alltaf virðist koma upp í friðargæsluverkefnum á vegum samtakanna. Í öðrum kafla 

þessarar ritgerðar tók ég saman fjögur lykilatriði sem fram koma í ályktunum um Konur, 

frið og öryggi, sem eiga að stuðla að því að erfiðara verði fyrir friðargæsluliða að beita 

kynferðislegu ofbeldi og á sama tíma tryggja öryggi kvenna. Getur verið að ofangreindum 

fjórum atriðum hafi ekki verið framfylgt í friðargæsluverkefninu MINUSCA í Mið-

Afríkulýðveldinu? Hvaða þýðingu hafa ályktanir samtakanna fyrir undirstofnanir eins og 

deild Sameinuðu þjóðanna um friðargæslu, sem svarar beint undir öryggisráðið og ber að 

framfylgja samþykktum ályktunum ráðsins í starfsemi sinni? Er dagskrá Sameinuðu 

þjóðanna um Konur, frið og öryggi og þær ályktanir sem henni tilheyra einungis orð á 

blaði, eða er þeim framfylgt í starfi? Hverjar eru ástæður þess að kynferðisleg misnotkun 

og ofbeldi gagnvart konum af hálfu verndara þeirra virðist þrífast í Mið-Afríkulýðveldinu 

þrátt fyrir hinar ýmsu ályktanir, samþykktir, umbætur, og stefnur Sameinuðu þjóðanna? 

4.4   Samantekt  
Mið-Afríkulýðveldið hefur verið fullvalda ríki frá árinu 1960 þegar landið fékk sjálfstæði 

frá Frakklandi. Áður var Mið-Afríkulýðveldið eitt af nýlendum Frakka. Landið er fátækt 

og glímir við ýmis, erfið vandamál. Frá 2003 hafa borgarastyrjaldir geysað í landinu með 

meðfylgjandi óstöðugleika í stjórnmálum, efnahag og samfélagi. Nokkrar tilraunir hafa 
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verið gerðar til þess að sætta deiluaðila og koma á friði í landinu en það hefur skilað litlum 

árangri. Frá árinu 2014 hafa Sameinuðu þjóðirnar verið með starfrækt friðargæsluverkefni 

í landinu sem ber heitið MINUSCA. Frá því að verkefnið hóf starfsemi sína hafa komið 

fram stöðugar ásakanir á hendur friðargæsluliða um kynferðislega misnotkun og ofbeldi 

gagnvart konum og stúlkum. Ásakanirnar eru margskonar og snerta bæði friðargæsluliða 

Sameinuðu þjóðanna og friðargæsluliða sem starfa innan verkefnisins en eru sendir fyrir 

hönd einstaka ríkja. Sameinuðu þjóðirnar hafa bannstefnu gagnvart kynferðislegri 

misnotkun og ofbeldi og hafa komið á dagskrá um Konur, frið og öryggi sem útlistar 

mikilvægum atriðum að fara eftir til þess að koma í veg fyrir slíkt ofbeldi. Þrátt fyrir 

ofangreinda stefnu og dagskrá sem Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir segjast fylgja 

virðist ofbeldinu ekki vera að linna af hálfu friðargæsluliða.  
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5   Umræður 
 

Í upphafi þessarar ritgerðar var spurt hvort Sameinuðu þjóðunum og viðeigandi 

undirstofnunum hafi tekist að fylgja eftir skuldbindingum sínum sem fram komu í 

dagskránni Konur, friður og öryggi og opinberri stefnu samtakanna um algjört bann við 

kynferðislegri misnotkun og ofbeldi af hálfu friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum í 

Mið-Afríkulýðveldinu. Til þess að hægt sé að svara ofangreindri rannsóknarspurningu 

verður að setja atburði í samhengi við dagskrána og stefnu samtakanna.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar voru sett fram lykilatriði sem fram koma í ályktunum 

dagskrár Sameinuðu þjóðanna um Konur, frið og öryggi, og snúa öll að því hvernig 

Sameinuðu þjóðirnar og friðargæsluverkefni þeirra geta brugðist við eða komið í veg fyrir 

kynferðisbrot friðargæsluliða gagnvart konum á stríðssvæðum. Ákvarðanir öryggisráðsins 

eru bindandi fyrir aðildarríki og ályktanir þess geta mótað alþjóðlega bindandi lagaramma 

fyrir þau. Þá svarar friðargæsludeild Sameinuðu þjóðanna til öryggisráðsins og ber að 

fylgja eftir og framkvæma þær ályktanir sem öryggisráðið samþykkir. Þeirra á meðal er 

dagskráin um Konur, frið og öryggi. Þar að auki var farið yfir stefnu Sameinuðu þjóðanna 

um bann við kynferðislegu ofbeldi og misnotkun af hálfu friðargæsluliða sem starfa innan 

friðargæsluverkefna samtakanna. Til þess að hægt sé að skoða hvort MINUSCA og 

Sameinuðu þjóðirnar hafi uppfyllt ofangreind atriði og framfylgt bannstefnu sinni verða 

atburðir setti í samhengi við viðbrögð samtakanna, undirstofnana og annarra ábyrgðaraðila 

gagnvart ásökunum kvenna og stúlkna í Mið-Afríkulýðveldinu um kynferðisofbeldi af 

hálfu friðargæsluliða í landinu.  

Ásakanirnar sem fram hafa komið í Mið-Afríkulýðveldinu varða friðargæsluliða 

sem bæði starfa beint undir stjórn Sameinuðu þjóðanna en einnig þá sem sendir eru í 

friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna á vegum eigin stjórnvalda. Brotaþolar gera þó 

ekki greinarmun á því hvað reglum friðargæsluliðarnir sæta. Þeir verða fyrir ofbeldi af 

hálfu einstaklinga sem sendir eru til þess að vernda þá. Friðargæsluliðarnir starfa í 

stríðshrjáðu landi á vegum friðargæsluverkefnis Sameinuðu þjóðanna, óháð því hvort þeir 

heyri beint undir Sameinuðu þjóðirnar eða tilheyri friðargæslusveitum frá tilteknum 

löndum. Með því að brjóta gegn konum er friðargæsluliði að rjúfa það traust sem þær bera 

til þeirra sem verndara á stríðstímum, en einnig það traust sem konurnar hafa gagnvart 

friðargæsluverkefninu sjálfu. Þar af leiðandi krefjast Sameinuðu þjóðirnar að 

friðargæsluliðar sem starfa í verkefnum þeirra, óháð því hvort þeir svari beint til 



	   42	  

Sameinuðu þjóðanna eða annarra aðila, fylgi stefnu samtakanna í friðargæsluverkefnum 

og þeim reglum sem samtökin setja þeim (Deschamps, Jallow og Sooka 2015). 

 Fyrsta lykilatriðiði í dagskránni um Konur, frið og öryggi var mikilvægi þess að 

ráða inn fleiri konur í friðargæsluverkefni til þess að móta sterkara stuðningsnet fyrir konur 

og stúlkur á stríðshrjáðum svæðum. Þannig væri hægt að auka traust kvenna og stúlkna á 

stríðshrjáðum svæðum gagnvart friðargæslu. Þær gætu frekar sett sig í fótspor kvenna og 

ættu auðveldara með að leita til kvenkyns friðargæsluliða vegna atvika, ógnana eða annars. 

Í grein þrýstihópsins Human Rights Watch frá því í maí 2017 kemur fram að konur og 

stúlkur í Mið-Afríkulýðveldinu tilkynni oft ekki um kynferðislegt ofbeldi eða misnotkun 

sem þær verða fyrir til friðargæsluverkefna eða hjálparsamtaka á svæðinu þar sem þær 

hræðist að brotin verði endurtekin ef þær geri ásakanirnar opinberar. Ekki virðist hafa 

myndast nægjanlegt traust á milli kvenna og stúlkna annars vegar og starfsmanna 

friðargæsluverkefnisins í landinu hins vegar. Þar að auki fylgir kynferðislegri misnotkun 

mikil skömm í samfélagi Mið-Afríkulýðveldisins, sem dregur enn úr hvata kvenna til þess 

að tilkynna brot og leita sér hjálpar (Human Rights Watch 2017). Nokkrar þeirra kvenna 

sem urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu úgönsku friðargæsluliðanna sögðu frá því að 

þeim hafi verið hótað ef þær segðu frá brotunum. Sumar þeirra neituðu að segja frá þeirri 

misnotkun sem þær urðu fyrir í smáatriðum vegna hótana um endurtekningu á ofbeldinu 

(Human Rights Watch 2017). 

Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki brugðist við ásökunum um kynferðislegt ofbeldi 

með því að fjölga kvenkyns starfsmönnum í MINUSCA sérstaklega. Upplýsingar eru til 

staðar um kynjaskiptingu starfsmanna friðargæsluverkefnisins frá árinu 2014. Þegar bornir 

eru saman mánuðurnir desember 2014, desember 2015, desember 2016 og maí 2017 hefur 

starfsfólki fjölgað úr 8.685 árið 2014 í 12.159 í maí 2017. Í desember 2014 voru konur 

1,5% af vopnuðum hermönnum innan friðargæsluverkefnisins. Í desember 2015 og 2016 

voru þær komnar í 1,3%, en eru árið 2017 1,6%. Fjölgunin er því 0,1 prósentustig frá 2014 

til 2017, og konur enn í gríðarlegum minnihluta. Sambærilegar tölur má sjá á meðal 

lögreglumanna, hersérfræðinga og vopnaðra lögreglumanna, konur eru alltaf í miklum 

minnihluta og fjölgar ekki verulega (Sameinuðu þjóðirnar 2017a; Sameinuðu þjóðirnar 

2017b; Sameinuðu þjóðirnar e.d.). Það virðist því vera að Sameinuðu þjóðirnar hafi í raun 

ekki litið sérstaklega til þessa atriðis og þeirra áhrifa sem fjölgun kvenna gæti haft á þróun 

kynferðisofbeldis og misnotkunnar friðargæsluliða. Því fleiri sem ásakanirnar urðu því 

minna traust báru konur og stúlkur landsins til friðargæslu og meintra verndara þeirra. 

Mögulega hefði aukinn fjöldi kvenna haft áhrif á ofangreint traust, og það viðhorf sem 
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ríkin innan friðargæsluverkefnisins um kynferðisofbeldi. Samþykki kynferðisafbrota er 

auðveldara þegar einstaklingar eiga erfitt með að setja sig í spor fórnarlamba sinna. 

Mögulega hefði fjölgun kvenna haft áhrif á andrúmsloft friðargæsluverkefnisins. Þær eiga 

auðveldara með að setja sig í spor annarra kvenna en karlkyns friðargæsluliðar. Með því 

að fjölga konum í verkefninu hefðu Sameinuðu þjóðirnar getað reynt að vinna gegn því  

viðhorfi sem ríkir innan friðargæsluverkefnisins um kynferðisofbeldi og komið í veg fyrir 

að slík afbrot yrðu áfram kerfisbundinn hluti af verkefninu. Því má draga þá ályktun að 

fyrsta skilyrði dagskrárinnar um Konur, frið og öryggi er varðar kynferðislegt ofbeldi og 

misnotkun gagnvart konum og stúlkum hafi ekki verið uppfyllt. 

Í öðru lagi var nefnt að vopnaðir starfsmenn í friðargæsluverkefnum eigi að vera 

þjálfaðir sérstaklega í þeim tilgangi að bregðast við kynferðislegu ofbeldi, og fái fræðslu 

um þær afleiðingar sem slíkt ofbeldi getur haft á brotaþola. Sú ábyrgð liggur sérstaklega 

hjá friðargæsluverkefninu sjálfu og Sameinuðu þjóðunum en einnig aðildarríkjum sem 

senda hópa hermanna, lögreglumanna eða annarra starfsmanna á stríðshrjáð svæði til þess 

að starfa saman með friðargæsluverkefni svæðisins. Þá eigi friðargæsluliðar einnig að fá 

fræðslu um bannstefnu samtakanna gagnvart kynferðislegri misnotkun og ofbeldi af þeirra 

hálfu. Friðargæsluliðar í friðargæsluverkefnum Sameinuðu þjóðanna koma frá um 120 

ólíkum löndum sem öll hafa ólíkan menningarlegan bakgrunn og hefðir. Þeirra á meðal eru 

ólík viðhorf gagnvart konum og stöðu þeirra í samfélaginu. Því skiptir ef til vill enn meira 

máli að fræða friðargæsluliða um reynsluheim kvenna og þau vandamál sem þær standa 

frammi fyrir í stríði. Þeirra á meðal er kynferðisofbeldi.  

Ofangreind þjálfun fyrir friðargæsluliða hefur ekki verið nægjanleg. Það á 

sérstaklega við um friðargæsluliða sem sendir eru til starfa á vegum ríkja, en ekki 

Sameinuðu þjóðanna. Eftirlit Sameinuðu þjóðanna með þeirri þjálfun sem þessir 

friðargæsluliðar hljóta hefur ekki verið nógu gott. Til þess að fara eftir ofangreindu atriði 

verða Sameinuðu þjóðirnar að vera viss um að þeir friðargæsluliðar sem starfa innan 

verkefna þeirra hafi hlotið viðeigandi þjálfun. Það er mikilvægt að samtökin eigi í góðum 

samskiptum við þau ríki sem veita friðargæsluliða, og tryggi að samræmi sé á milli þeirrar 

þjálfunar sem samtökin krefjast að friðargæsluliðarnir hafi farið í gegnum og ríkin sjálf 

veita. Eftirlit með bakgrunni friðargæsluumsækjenda hefur þar að auki ekki verið 

nægjanlegt, og það skiptir máli að ríki og Sameinuðu þjóðirnar vinni að því að sigta út 

einstaklinga sem eiga sögu um að beita ofbeldi (Margolis 2016). 

Í þriðja lagi er það lykilatriði að friðargæsluverkefnin og deild Sameinuðu þjóðanna 

um friðargæslu veiti öryggisráðinu og Sameinuðu þjóðunum allar þær upplýsingar sem við 
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koma kynferðislegri misnotkun af hálfu friðargæsluliða og annarra verndara. Það er á 

ábyrgð friðargæsluverkefnanna og stjórnenda þeirra að allar ásakanir um ofbeldi 

friðargæsluliða verði rannsakaðar og þeim fylgt eftir, í samráði við öryggisráðið og 

framkvæmdarstjóra Sameinuðu þjóðanna. Þannig verði hægt að tryggja að brotamenn 

verði sóttir til saka fyrir brot sín og mæti afleiðingum gjörða sinna. Samkvæmt skýrslu sem 

framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna lét vinna vegna misnotkunar frönsku 

hermannanna á börnum frá lok árs 2013 fram til júní 2014 segir að MINUSCA 

friðargæsluverkefnið hefði ekki fylgt ofangreindu skilyrði. MINUSCA og stjórnendur þess 

fengu upplýsingar um brotin um haustið 2014, en fylgdu ásökununum ekki eftir né 

rannsökuðu sérstaklega þrátt fyrir að sterkar vísbendingar sem studdu við brot 

hermannanna lægju fyrir.  

Hermennirnir störfuðu undir hóp sem kallast Sangaris Forces og unnu sem 

friðargæsluliðar með samþykki frá Sameinuðu þjóðunnum. Þar af leiðandi hefði verið 

meiri hvati en ella fyrir stjórnendur MINUSCA að bregðast við ásökununum eins fljótt og 

auðið var, en svo fór ekki. Þá hafði yfirmaður verkefnisins hvorki samband við Sangaris 

Forces sem friðargæsluliðarnir störfuðu beint undir í þeim tilgangi að bregðast við, né veitti 

æðri stofnunum innan Sameinuðu þjóðanna sem MINUSCA svarar til (þ.á m. öryggisráðið 

og framkvæmdastjórinn) upplýsingar um ásakanirnar (Deschamps, Jallor og Sooka 2015, 

2). Þá urðu frönsk stjórnvöld ekki meðvituð um málið fyrr en í sumarlok 2014 þegar 

upplýsingum var lekið til þeirra af starfsmanni Sameinuðu þjóðanna sem var ósáttur við 

viðbrögð friðargæsluverkefnisins og samtakanna (BBC News 2016).  

Viðtöl höfðu verið tekin við nokkur þeirra barna sem voru talin hafa orðið fyrir 

ofbeldinu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að ofbeldið væri mögulega kerfisbundið innan 

friðargæsluverkefnisins og á stærri skala gagnvart fleiri einstaklingum. Þrátt fyrir þetta var 

tekin ákvörðun af yfirmönnum friðargæsluverkefnisins að fjalla ekki sérstaklega um 

ásakanirnar sem varð til þess að þær féllu í skugga annarra vandamála innan verkefnisins 

(Deschamps, Jallor og Sooka 2015, 5). Í raun fóru upplýsingar um ofbeldið á milli 

starfsmanna, yfirmanna, og deilda innan Sameinuðu þjóðanna í heilt ár áður en Sameinuðu 

þjóðirnar brugðust við. Þeir starfsmenn og yfirmenn sem fengu upplýsingar um 

misnotkunina litu framhjá alvarleika ásakananna og brugðust þar með skyldum sínum í 

starfi.  

Þegar ljóst var að upplýsingum hefði verið lekið til franskra stjórnvalda í lok árs 

2014, og Frakkar höfðu þegar hafið rannsókn á málinu þá veittu Sameinuðu þjóðirnar 

engan stuðning til rannsóknarinnar, frekari upplýsingar eða lagaaðstoð. Í raun virtist 
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áhersla samtakanna frekar vera á því að rannsaka lekann og undirbúa brottrekstur og ákæru 

á hendur þess starfsmanns sem lak upplýsingunum til Frakka, heldur en að bregðast við 

kynferðisofbeldinu sjálfu. Það var ekki fyrr en ásökunum var lekið í fjölmiðla vorið 2015 

að Sameinuðu þjóðirnar neyddust til þess að bregðast við. En með umfjöllun fjölmiðla 

myndaðist siðferðislegur þrýstingur á samtökin að bregðast við ásökununum (Deschamps, 

Jallor og Sooka 2015, 5-7). Að lokum tóku franskir dómstólar þá ákvörðun að lögsækja 

ekki meinta ofbeldismenn, og þeir sluppu án nokkurra afleiðinga (Chrisafis og Laville 

2017). Það verður að teljast mikil vonbrigði fyrir MINUSCA, friðargæsludeild Sameinuðu 

þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar í heild sinni. Ekki er hægt að svara því með vissu hvort 

aukinn þrýstingur af hálfu samtakanna hefði getað aukið líkurnar á sakfellingu hjá 

Frökkum, en í það minnsta hefði slíkur þrýstingur ferið siðferðisleg yfirlýsing samtakanna 

um að ofangreint ofbeldi líðist ekki innan friðargæsluverkefna þeirra. 

Af ofangreindum þremur atriðum má því draga þá ályktun að Sameinuðu þjóðunum 

hafi ekki tekist að framfylgja opinberri stefnu sinni um bann við kynferðislegri misnotkun 

og ofbeldi friðargæsluliða. Friðargæsludeild samtakanna og friðargæsluverkefninu 

MINUSCA hefur ekki tekist að framfylgja nægjanlega þeim skuldbindingum sem sett voru 

í dagskránni Konur, friður og öryggi, og þar með ekki tekist að framfylgja stefnu sinni um 

bann gegn kynferðislegu ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða á konum og stúlkum í Mið-

Afríkulýðveldinu. Þrátt fyrir endurteknar ásakanir öll þau ár sem MINUSCA hefur verið í 

framkvæmd um kynferðisbrot friðargæsluliða og að sterkar vísbendingar séu til staðar um 

að slíkir ofbeldisverknaðir séu mögulega kerfisbundinn hluti af MINUSCA, þá hefur 

Sameinuðu þjóðunum ekki tekist að bregðast við og vinna að því að koma í veg fyrir að 

slíkt endurtaki sig (Deschamps, Jallor og Sooka 2015, 23).  

Eins og segir í skýrslunni sem framkvæmd var af Sameinuðu þjóðunum eftir að 

upp komst um ofbeldi frönsku friðargæsluliðanna, þá er ekki hægt að ná fram banni við 

kynferðislegu ofbeldi og misnotkun án nokkurra aðgerða. Ef stefnan á að virka í 

framkvæmd verða allir aðilar sem viðkoma friðargæsluverkefnum að vinna út frá þeirri 

staðreynd að kynferðisofbeldi friðargæsluliða er brot gegn mannréttindum og brot á 

alþjóðlegum mannréttinda- og glæpalögum (Deschamps, Jallor og Sooka 2015, 5). Það er 

ekki nægjanlegt að friðargæsluliðunum sé eingöngu sagt frá bannstefnunni, heldur verður 

að fylgja henni eftir. Sameinuðu þjóðirnar og friðargæsludeildirnar verða að setja 

friðargæsluverkefnum fordæmi með því að fylgja ásökunum eftir og tryggja að 

ofbeldismenn sæti afleiðinga gjörða sinna. Ef slík fordæmi eru ekki til staðar er erfitt að 

uppræta þá ofbeldismenningu sem ríkir gagnvart konum og stúlkum stríðshrjáðra manna 
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innan friðargæsluverkefna (Deschamps, Jallor og Sooka 2015, 47). Frá því að skýrslan 

kom út, hafa samtökin gert lítið til þess að fjölga fordæmum fyrir ofbeldismenn. Enn þann 

dag í dag eru stöðugar ásakanir að koma fram um kynferðisofbeldi framið af 

friðargæsluliðum MINUSCA gagnvart konum og stúlkum sem augljóslega brjóta gegn 

bannstefnu samtakanna. En lítið virðist breytast. (Human Rights Watch 2017) 

En hvers vegna eru Sameinuðu þjóðirnar, friðargæsludeildin, MINUSCA og ríkin 

sem senda friðargæsluliða ekki að bregðast við vandanum? Af hverju eru brotin að 

endurtaka sig? Af hverju er litið framhjá glæpum friðargæsluliða gagnvart konum og 

stúlkum, og þeim sleppt án alvarlegra afleiðinga? Til þess að leita eftir svörum við 

ofangreindum spurningum er mikilvægt að setja þær í fræðilegt samhengi. Fræðin veita 

mögulegar útskýringar á viðbrögðum Sameinuðu þjóðanna. Ef spurningarnar hér að ofan 

eru settar í femínískt samhengi má færa rök fyrir því að kyngervi hafi mikil áhrif á það 

hvernig viðbrögðin hafa orðið af hálfu ábyrgðaraðila. Þau vandamál sem konur standa 

frammi fyrir í alþjóðastjórnmálum eru lituð af kyngervi þeirra. Vandamál þeirra eru 

kvenlæg vandamál í alþjóðastjórnmálum og þau eru undirskipuð gagnvart karllægari 

vandamálum.  

Valdasambandið á milli kvenlægra og karllægra vandamála gefur skýringu á því 

hvers vegna Sameinuðu þjóðirnar og aðrir ábyrgðaraðilar hafa ekki veitt því vandamáli 

sem kynferðislegt ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða gagnvart konum á stríðstímum 

næga athygli. Kynferðisofbeldi og misnotkun á stríðstímum er kvenlægt vandamál, þrátt 

fyrir að karlar og drengir verði einnig fyrir slíku ofbeldi. Líklegt er að karllægari 

vandamálum séu frekar veitt athygli sem leiðir til þess að kynferðislegt ofbeldi og 

misnotkun friðargæsluliða fer aftast í goggunarröðina. Þrátt fyrir að innkoma femínískra 

fræða í alþjóðastjórnmálum hafi orðið til þess að kvenlæg vandamál hafa hlotið aukna 

athygli, þá sýna slíkar kenningar einnig fram á að alþjóðakerfið er félagslega mótað net 

ólíkra eininga sem byggir á mismunum á grundvelli kyngervis þar sem kvenlægir 

eiginlegar eru neðstir. Kynferðisleg misnotkun og ofbeldi á stríðstímum gagnvart konum 

er kvenlægt vandamál þrátt fyrir að vera vandamál sem Sameinuðu þjóðirnar standa 

frammi fyrir. Vegna þessa virðast Sameinuðu þjóðirnar eiga erfitt með að vinna gegn því, 

vandamálinu er ekki veitt næg athygli og fær þar af leiðandi ekki aukna vinnu við 

mögulegar lausnir. Á meðan kynferðislegt ofbeldi og misnotkun er enn flokkað sem 

kvenlægt vandamál og valdasamband ríki á milli kvenlægra og karllægra vandamála þá er 

erfitt að bregðast við ofbeldinu og tryggja að því sé veitt eftirfylgni. 
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Ef horft er til eftirlendustefnu, má draga þá ályktun að takmörkuð viðbrögð 

ábyrgðaraðila geti m.a. útskýrst af þeirri ástæðu að Mið-Afríkulýðveldið er fyrrum nýlenda 

og þar af leiðandi er þeim alþjóðlegu vandamálum sem þar koma upp mismunað á þeim 

grundvelli. Sameinuðu þjóðirnar eru vestrænt fyrirbæri sem urðu til af frumkvæði 

Vestrænna ríkja í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, og það sama á við um 

friðargæsludeildina og MINUSCA. Þá er Frakkland fyrrum nýlenduherra Mið-

Afríkulýðveldisins fram til ársins 1960. Samkvæmt eftirlendustefnu er til staðar 

valdasamband á milli Mið-Afríkulýðveldisins og ofangreindra vestrænna aðila, sem byggir 

á undirskipun hins fyrrnefnda. Hægt er að færa rök fyrir því að þau alþjóðlegu vandamál 

sem koma upp í landinu sé ekki litið jafn alvarlegum augum hjá ofangreindum 

ábyrgðaraðilum og ef að þau væru til staðar annars staðar í heiminum. Ásakanir um 

kynferðislegt ofbeldi og misnotkun í Mið-Afríkulýðveldinu hafa almennt komið upp innan 

Sameinuðu þjóðanna löngu áður en brugðist var við þeim. Þar má sérstaklega nefna brot 

frönsku friðargæsluliðanna sem rædd voru hér að ofan. Sameinuðu þjóðirnar sinntu ekki 

upplýsinga- og rannsóknarskyldu. Samtökin létu heimaland friðargæsluliðanna ekki 

sérstaklega vita til þess að hægt væri að bregðast við ásökununum eða ákæra 

ofbeldismennina. Þegar upplýsingar bárust til Frakka var tekin ákvörðun um að kæra þá 

ekki. Sú ákvörðun gæti endurspeglað það valdasamband sem enn virðist vera til staðar á 

milli nýlenduherrans Frakklands og nýlendunnar Mið-Afríkulýðveldisins (Chrisafis og 

Laville 2017).  

Vegna þess að Mið-Afríkulýðveldið er fyrrum nýlenda þá sjá ofangreindir 

ábyrgðaraðilar ekki sömu nauðsyn á að bregðast við og ef sömu aðstæður væru til staðar í 

öðru landi sem tilheyrir hinum vestræna heimi. Þessi mismunun er innbyggð inn í flókin 

vef alþjóðakerfisins sem Mið-Afríkulýveldið, Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir, og 

Frakkland tilheyra. Mið-Afríkulýðveldinu er mismunað á grundvelli sögu landsins sem 

mótuð var að miklu leyti af vestrænum ríkjum, og þá sérstaklega fyrrum nýlenduherranum 

Frakklandi. Allir ofangreindir vestrænir aðilar hafa brugðist konum landsins á einn eða 

annan hátt, vegna ásakana um ofbeldi friðargæsluliða gagnvart þeim. Það er ekki gert á 

grundvelli alvarleika brotanna, heldur vegna sögulegra aðstæðna sem setja Mið-

Afríkulýðveldið í undirokaða stöðu gagnvart öðrum, valdameiri, vestrænum aðilum. 

Konur landsins bera afleiðingar þess að Mið-Afríkulýðveldið er fátæk nýlenda í heimsálfu 

sem er fjarlæg vestrænum raunveruleika, og því auðveldara fyrir ábyrgðaraðilana að loka 

augunum og snúa athyglinni annað. 
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 Spurningunum hér að ofan er samt sem áður best svarað í samhengi við femíníska 

eftirlendustefnu, sem sameinar bæði femínískar kenningar og eftirlendustefnu í einn 

heilstæðan kenningaskóla. Samkvæmt femínískri eftirlendustefnu hafa konur og stúlkur 

Mið-Afríkulýðveldisins sérstaka stöðu sem veldur því að þeim er mismunað. Í fyrsta lagi 

vegna þess að þær eru íbúar fyrrum nýlendu sem er undirskipuð í valdasambandi við 

vestrænar einingar. Í öðru lagi þá er þeim mismunað fyrir að vera konur. Í þriðja lagi þá 

mæta þær misrétti fyrir að vera kvenkyns íbúar fyrrum nýlendu, og mæta þar af leiðandi 

tvöföldu undirokun. Flestir friðargæsluliðar eru karlar, og margir þeirra koma frá 

Vesturlöndum. Kynferðislegt ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða gagnvart konum og 

stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu er ekki vandamál sem er í forgangi að leysa í augum 

Sameinuðu þjóðanna og annarra ábyrgðaraðila. Það er ekki vegna þess að vandamálið sé 

ekki nógu alvarlegt, sem það augljóslega er, heldur vegna þess að þetta er ofbeldi sem 

beinist gagnvart konum sem lægstar standa. Þær enda aftast í röðinni vegna þess að þær 

eru konur og vegna þess að þær koma frá fátækri fyrrum nýlendu í miðri Afríku. Vandamál 

þeirra og sú mismunun sem þær verða fyrir eiga uppruna sinn að rekja á grunn þátta sem 

þær geta á engan hátt stjórnað, það er kyngervis þeirra og etnísks uppruna. 

Ef kynferðisleg misnotkun og ofbeldi friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum 

Mið-Afríkulýðveldisins er skoðuð í samhengi við þær hugmyndir og rannsóknir um konur 

og stríð sem sett var fram í fræðikaflanum hér að ofan er ljóst að þær standa frammi fyrir 

enn meiri mismunun en þeirri sem byggir á kyngervi og etnískum uppruna. 

Friðargæsluliðar í friðargæsluverkefnum sinna verndunarhlutverki gagnvart konum og 

stúlkum sem setja þá í enn sterkari valdastöðu gagnvart þeim. Það myndast því sterkt 

valdasamband á milli friðargæsluliða og kvennanna, þar sem friðargæsluliðarnir hafa 

algjör yfirráð á móti veikri stöðu kvennanna. Með því að beita þær ofbeldi eru þeir að sýna 

drottnandi hegðun gagnvart konunum í þeim tilgangi að niðurlægja og sýna valdastöðu 

sína gagnvart þeim og öðrum körlum í Mið-Afríkulýðveldinu.  

Viðbrögð Sameinuðu þjóðanna og annarra ábyrgðaraðila endurspeglar þessa 

hugmynd og auðvelt verður fyrir friðargæsluliða að komast upp með slíka hegðun gagnvart 

konum. Hætta er á því að án viðbragða verði hegðun ofbeldismanna ekki óeðlileg í augum 

annarra friðargæsluliða, heldur frekar kerfisbundinn hluti af friðargæsluverkefnum. Konur 

og stúlkur Mið-Afríkulýðveldisins, sem friðargæsluliðar bera ábyrgð á að vernda, hætta að 

vera mannlegar verur í augum þeirra, og verða að hlutum sem auðvelt, eða jafnvel eðlilegt, 

er að brjóta gegn. Án þess að bregðast við taka Sameinuðu þjóðirnar og 

friðargæsluverkefni þeirra ekki afstöðu gegn ofbeldinu. Jafnvel væri hægt að túlka 
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takmörkuð viðbrögð þeirra sem þögult samþykki, og væri það efni til að skoða í annarri 

ritgerð. Með því að taka ekki afstöðu eru samtökin að veita ofbeldismönnum svigrúm til 

þess að brjóta af sér án þess að vinna sérstaklega gegn því. Þessu viðhorfi innan 

samtakanna er best lýst með orðatiltækinu ,,strákar verða strákar” (e. boys will be boys) 

sem lýsir samþykktu viðhorfi um að ofangreind ofbeldishegðun sé í lagi vegna þess að hún 

sé framin af mönnum og er þeim því eðlislæg á grundvelli kyngervis þeirra. Ef Sameinuðu 

þjóðirnar ætla sér að standa með konum og stúlkum Mið-Afríkulýðveldisins ber þeim 

siðferðisleg skylda að enda það feðraveldi sem ríkir innan friðargæsluverkefna, taka skýra 

afstöðu með konunum og uppræta ofangreint strákar-verða-strákar viðhorf.  

Friðargæsluliðar sem beita konur ofbeldi misnota það traust sem konur og stúlkur 

bera gagnvart þeim sem verndarar þeirra, og Sameinuðu þjóðirnar brjóta verndartraustið 

algjörlega með því að bregðast ekki við. Án skýrrar afstöðu og snöggra viðbragða 

Sameinuðu þjóðanna verður erfitt að leysa það vandamál sem kynferðisleg misnotkun og 

ofbeldi friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum er orðið. Áhugavert væri að sjá hvernig 

viðbrögð Sameinuðu þjóðanna væru ef friðargæsluverkefnið væri starfandi í vestrænu 

landi og ofangreindar ásakanir myndu koma upp. Væru viðbrögð samtakanna öðruvísi og 

skýrari? Gengu samtökin enn lengra til þess að leysa vandann, en þau gera í 

friðargæsluverkefni sínu í Mið-Afríkulýðveldinu? Þetta eru allt spurningar sem efni eru í 

aðra ritgerð, en vekur upp umhugsun um hvort að kynferðislegt ofbeldi og misnotkun 

friðargæsluliða í Mið-Afríkulýðveldinu sé ýtt til hliðar vegna þess að það á sér stað í 

fyrrum nýlendu og beinist gegn konum og stúlkum eins og fræðilegur rammi þessarar 

ritgerðar ýtir undir.  
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6   Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram á að Sameinuðu þjóðirnar og viðeigandi 

undirstofnanir þeirra hafa ekki framfylgt stefnu sinni um bann við kynferðislegri 

misnotkun og ofbeldi friðargæsluliða né farið eftir hinum þremur lykilatriðunum sem fram 

koma dagskránni um Konur, frið og öryggi og eiga að koma í veg fyrir að friðargæsluliðar 

komist upp með slíkt ofbeldi gagnvart konum og stúlkum, í friðargæsluverkefni sínu 

MINUSCA í Mið-Afríkulýðveldinu. Farið var yfir ofangreinda stefnu og lykilatriði 

dagskrárinnar um Konur, frið og öryggi, og þau skoðuð í samhengi við viðbrögð 

Sameinuðu þjóðanna og annarra ábyrgðaraðila við ásakanir um kynferðisofbeldi og 

misnotkun friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu. Vísað var 

í fjölmargar rannsóknir og gögn sem málið varða og þau gáfu öll til kynna að Sameinuðu 

þjóðirnar hafi ekki uppfyllt hlutverk sitt. 

 Þessi skortur á viðbrögðum var útskýrður með vísan í fræðilegar hugmyndir 

femínískra kenninga, eftirlendustefnu og femínískrar eftirlendustefnu. Þar að auki var litið 

til rannsókna og hugmynda um konur og stríð til þess að skýra enn frekar hvers vegna 

Sameinuðu þjóðirnar og aðrir ábyrgðaraðilar hafa brugðist konum og stúlkum landsins. 

Konur Mið-Afríkulýðveldisins mæta misskiptingu á grundvelli kyngervis síns og etnísks 

bakgrunns. Þessa misskiptingu má m.a. finna í skortum á viðbrögðum Sameinuðu 

þjóðanna. Vandamálum þeirra er ekki gefin nægjanleg athygli vegna ofangreindar 

misskiptingar sem þær verða fyrir og ríkjandi valdastöðu vestrænna eininga, karla og 

friðargæsluliða gagnvart konunum. Sameinuðu þjóðirnar þurfa að horfast í augu við þessa 

misskiptingu og reyna að uppræta valdastöðuna með því að taka skýra afstöðu gegn 

kynferðislegu ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða gagnvart konum. Samtökin verða að 

taka ásökunum þeirra alvarlega og mæta kynferðislegu ofbeldi og misnotkun 

friðargæsluliða með skýrri afstöðu gegn slíkum brotum. 

 Það er mikilvægt að fjalla um ofbeldi friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum 

vegna þess að það er vandamál sem velflestar konur og stúlkur á stríðshrjáðum svæðum 

standa frammi fyrir. Konur hafa alla tíð orðið undir í greiningum og rannsóknum á 

alþjóðastjórnmálum. Það er ekki vegna þess að konur eru ekki virkir þátttakendur í 

alþjóðastjórnmálum, heldur vegna þess að veruleiki þeirra hefur verið falinn. Þetta á 

sérstaklega við um konur sem ekki koma frá hinum vestræna heimi. Þeim hópi tilheyra 

konur Mið-Afríkulýðveldisins. Lítið hefur verið skrifað um aðstæður þeirra og þau 
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vandamál sem þær standa frammi fyrir, og þar af leiðandi skiptir máli að draga veruleika 

þeirra fram í sviðsljósið. Eitt þeirra vandamála sem þær glíma við á undanförnum árum er 

kynferðislegt ofbeldi og misnotkun friðargæsluliða gagnvart þeim.  

 Áhugavert væri að beita sama greiningarramma á önnur friðargæsluverkefni í 

Afríku í þeim tilgangi að skoða hvort takmörkuð viðbrögð Sameinuðu þjóðanna sé 

kerfisbundið vandamál í friðargæsluverkefnum álfunnar. Þá væri hægt að skoða önnur 

friðargæsluverkefni annars staðar í heiminum á sama hátt til þess að sjá hvort skortur á 

viðbrögðum eigi við á enn stærra svæði en einungis í Afríku. Þar að auki væri forvitnilegt 

að nýta hugmyndir eftirlendustefnu enn frekar, og gera athugun á því hvort munur sé á 

viðbrögðum við sömu ásökunum um kynferðisofbeldi og misnotkun í 

friðargæsluverkefnum innan fyrrum nýlendna og á öðrum stríðshrjáðum löndum. Nær 

vandamálið jafnvel lengra en eingöngu til fyrrum nýlendna? Er kyngervisbreytan 

áhrifameiri en eftirlendubreytan, eða vinna þær alltaf saman? Allt eru þetta spurningar sem 

efni væru í aðra ritgerð, en mikilvægt er að varpa fram fyrir mögulegar frekari rannsóknir 

á málefninu 

 Hinsvegar eru niðurstöðurnar skýrar. Sameinuðu þjóðunum og viðeigandi 

undirstofnunum þeirra hefur ekki tekist að framfylgja skyldum sínum sem koma fram í 

dagskránni „Konur, friður og öryggi“. Konum og stúlkum í Mið-Afríkulýðveldinu er 

mismunað vegna uppruna síns og kyngervis. Þau grafalvarlegu og mannskemmandi 

kynferðis-ofbeldisvandamál sem þær standa frammi fyrir er ekki veitt sú athygli sem 

nauðsynleg er til að þau séu upprætt. Sameinuðu þjóðirnar og MINUSCA stuðla að 

áframhaldandi strákar-verða-strákar viðhorfi sem ýtir undir kerfisbundna ofbeldishegðun 

karlkyns friðargæsluliða gagnvart konum og stúlkum. Á meðan Sameinuðu þjóðirnar taka 

ekki afstöðu gegn ofbeldinu standa samtökin ekki með konum og stúlkum í Mið-

Afríkulýðveldinu, heldur þvert á móti veita ofbeldismönnum innan 

friðargæsluverkefnisins MINUSCA þögult samþykki á brotum sínum. 
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