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Inngangur 

Stríð og átök hafa verið gegnum gangandi í mannkynssögunni og birst í ýmsum myndum. 

Þegar síga fór á síðari hluta 20. aldarinnar fór kynbundið og kynferðislegt að koma meira upp 

á yfirborðið. Nauðganir, þjóðarmorð, meðvituð dreifing smitsjúkdóma á borð við HIVvoru í 

auknum mæli beitt sem herbragð í átökum. Þessir glæpir hafa verið „faldir“ glæpir þar sem 

þeir falla í skuggann á öðru líkt og mannsföllum eða annars háttar pyndingum.  

Upp úr 7.áratugnum fór að draga til tíðinda varðandi málefni kvenna og vopnaðra átaka. 

Alþjóðlegur áratugur kvenna er svo 1976-1985 þar sem jafnréttismál og efling kvenna í 

friðaraðgerðum var mikið upp á teningnum. Á 9.áratugnum var aukin meðvitund um þær 

hættur sem steðja að konum og börnum í vopnuðum átökum. Á 10.áratugnum var meiri 

umfjöllun um ofbeldi gagnvart konum og stúlkum á tímum vopnaðra átaka, meðal annars 

kynbundið og kynferðislegt ofbeldi. 

Ályktun 1325, um konur, frið og öryggi, sem var samþykkt af Öryggisráði Sameinuðu 

þjóðanna árið 2000 er tímamótaályktun. Það er í fyrsta sinn sem ályktun er algerlega helguð 

konum. Það sem meðal annars er fjallað um í henni er mikilvægi þess að hafa sjónarmið 

beggja kynja í lausnum deilumála og í friðaraðgerðum. Þar er líka lögð rík áhersla á viðringu 

fyrir mannréttindalögum og alþjóðlegum mannúðarlögum og þau eigi undantekinglaust við 

um konur líka, en svo virðist sem mannréttindabrot gegn konum á stríðstímum og eftir sé 

sums staðar tíð.  

Ályktun 1820 var svo samþykkt árið 2008 af Öryggisráðinu sem viðbót við ályktun 

1325/2000. Þar er verið að ítreka fordæmingu á kynferðislegu ofbeldi gagnvart konum og 

börnum og það þurfti að binda endi á refsileysi við slíkum glæpum. Einnig er fordæmt að 

kyndbundið og kynferðislegt ofbeldi sé kerfisbundið beitt sem herbragð í stríði af 

hermönnum, þá sérstaklega ef þeim er veitt heimild til þess að af herforingjum sínum. 

Ályktunin krefst þess að gerendur verði tafarlaust lögsóttir og látnir svara til saka, gerist þeir 

uppvísir af slíkum tilræðum. 

Hér verður fjallað um Lýðveldið Kongó (DRC) til að kanna hvort ályktun 1325/2000 hafi haft 

áhrif á ástandið þar í landi, en þar hefur ríkt óeirðaástand síðustu ár og áratugi. Það sem 

skoðað verður er hvort borin sé virðing fyrir mannréttindalögum og alþjóðlegum 

mannúðarlögum, þá gegn konum. Eru gerendur sóttir til saka fyrir brot á þessum lögum? 
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Hefur ályktun 1325/2000 og aðrar ályktanir Sameinuðu þjóðanna varðandi ástandið í Kongó 

haft einhver sýnileg áhrif á beitingu refsiaðgerða fyrir mannréttindabrotum? Síðara 

Kongóstríðið (1998-2003) er talið eitt af blóðugustu stríðum síðari tíma og er borið saman við 

heimstyrjöldina síðari. Há tíðni nauðgana og annars kynferðislegs ofbeldis í garð kvenna og 

stúlkna var mjög há á meðan á stríðinu stóð og virtist lækka lítið sem ekkert eftir að því lauk, 

sem segir til um ástandið sem ríkir í landinu. 

Öryggisráðið hefur lagt fram ályktanir um ástandið í Kongó og verður farið yfir þau atriði er 

varða konur hér aftar í ritgerðinni. Einnig verður slíkt hið sama gert við skýrslur 

framkvæmdatjóra.  

Alþjóðaglæpadómstóllinn sem byggður er á Rómar sáttmála hefur lagt sitt af mörkum til að 

hjálpa til við að koma á frið í Kongó. Saksóknari dómstólsins hefur lagt fram kærur á hendur 

fjórum aðilum sem gerst hafa sekir um mannréttindabrot og brot gegn mannkyninu. Skoðaðar 

verða ákvæði kæranna og ferlið hér aftar í ritgerðinni. Verða svo skoðaðar kærur frá 

dómstólum innan landamæra Kongó, en heimildir fyrir því virðist vera af skornum skammti. 

Loks í lok skýrslunnar verður farið yfir ástandið í landinu og dregin saman niðurstaða, eru 

mannréttinda og alþjóðleg mannúðar lög í garð kvenna virt í Lýðveldinu Kongó? 
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Sögulegt yfirlit 

Við endalok Kalda stríðsins hefur landslag utanríkismála tekið breytingum, hvað þá helst er 

varðar vopnuð átök.
1
 Kynbundið og kynferðislegt ofbeldi hefur orðið meira áberandi í 

vopnuðum átökum og oft á tíðum notað sem herbragð. Meðal þess eru þjóðarmorð, nauðganir, 

mansal, meðvituð dreifing smitsjúkdóma, kynferðisleg þrælkun, konur neyddar til getnaðar 

og/eða fóstureyðinga. Innan ákveðinna samfélaga og menningaheima eru konur, stúlkur, 

karlar og drengir kerfisbundin valin skotmörk.
2
 

Brot á réttindum kvenna er ríkjandi þáttur í átökum nú á tímum, þar sem tilfelli þeirra virðist 

fara fjölgandi eða orðin meira áberandi.
3
 Til að vinna gegn þessari þróun þurfa stofnanir, bæði 

alþjóðlegar og þjóðfélagslegar, að vinna saman með staðbundnum stofnunum og hafa það að 

markmiði að fylgjast með hver staðan sé á réttindum kvenna og stúlkna. Þær þurfa að 

bregðast við í tíma og tryggja að réttindi kvenna séu virt í samræmi við alþjóðlega saminga og 

mannréttinda staðla.
4
 

 Konur og stúlkur á öllum aldri eru beittar kynferðislegu ofbeldi af fjölskyldu meðlimum, 

eiginmönnum, félögum, kunningjum og ókunnugum á tímum „friðar“.
5
 Þegar vopnuð átök 

eiga sér stað hækkar tíðni ofbeldis, þar sem meðlimir heraflans veitast sérstaklega að konum 

og unglingsstúlkum. Aðför að óbreyttum borgurum er allt í samræmi við kyn og kynferði 

fórnarlambsins, kyn árásarmannsins og tengsl kynja í samfélögum og menningarheimum. 

Þjóðarmorð, nauðganir, hópnauðganir, kynlífsþrælkun og konur þvingaðar til vændis og 

fóstureyðinga eru dæmi um birtingarmyndir ofbeldis í garð kvenna. Þessi form niðurlægingar 

og ofbeldis hafa sterk pólitísk og táknræn gildi. Stuðningur herforingja og pólitískra leiðtoga á 

þessum gjörðum undirstrikar enn frekar gildi þessara verknaða og að hér sé ekki um 

tilviljanakennd tilræði að ræða.
6
 

Á stríðstímum eru samfarir hermanna mjög tíðar, en margfalt minna á framlínunum en á 

friðsælli svæðum bakvið línurnar.
7
 Skotgrafirnar eru ekki staður fyrir mök, þá alla vega ekki 

eðlileg mök. Á fyrri heimstyrjöld fengu hermenn litla útrás fyrir kynlífsorku sinni og urðu 

                                                 
1
 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 2. 

2
 Ibid. 

3
 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 3. 

4
 Ibid. 

5
 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 4. 

6
 Ibid. 

7
 Goldstein. (2001). Bls. 336-7 
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kynlífssvelta. Vegna kynlífshungurs, færðust sjálfsfróanir verulega í aukanna og í einhverjum 

tilfellum notuðu hermenn dýr til að fullnægja þörfum sínum. Á seinni síðari heimstyrjöld 

hafði kynlífsskortur ekki áhrif á menn í framlínunum því þeir voru of hræddir, uppteknir, 

hungraðir og þreyttir til að hugsa um kynlíf yfirhöfuð, en það átti bara við þá sem voru í 

framlínunni. En bakvið framlínurnar var það allt önnur saga og kynlífið blómstraði, ólíkt því 

sem þekktist í fyrri heimstyjöld. Það var talið að hver hermaður stundaði samfarir með um 25 

konum að meðaltali. Kynlíf varð söluvara í skiptum við mat og sígarettur. En framboð á 

kynlífi svaraði ekki eftirspurninni að mati hermanna og leituðu sumir í vændi. Minna en 

helmingur hermanna notuðu getnaðarvarnir.
8
  

Kynlíf á stríðstímum er þríþætt, eitt er að konur taka þátt að fúsum og frjálsum vilja, annað 

bein eða óbein skipti kynlífs fyrir mat og sígarettur svo það þriðja er nauðgun.
9
 Kynferði 

karlkyns hermanna hafði í för með sér þrjár hættur fyrir foringjanna. Fyrsta er að vændiskonur 

og ástkonur gátu verið að starfa fyrir andstæðinginn og læki þannig upplýsingum milli 

herflokka.  Annað er að þegar hermenn missa stjórn á kynferði sínu, sérstaklega ef það leiðir 

til nauðgunar, það gat haft í för með sér gremju og hegðun sem gætu unnið gegn 

hernaðaráætluninni og það þriðja er dreifing kynsjúkdóma sem hefur verið alvarlegt vandamál 

í sögu stríða. Foringjar lögðu til og skipulögðu vændi fyrir hermennina til að sporna við 

þessum þremum hættum.
10

 

Japans her var með þróað kerfi í síðar heimstyrjöld. Það var kallað fróunar konur (e. comfort 

women).
11

 Þá voru þúsindir kvenna í stríðslöndum neyddar til að taka að sér kynlífssþjónustu 

fyrir japanska hermenn. Þetta var í raun opinbert nauðgunar kerfi. Hver kona hafði samfarir 

með allt að 30 hermönnum á dag og unnu á stöð með fimmtán konum. En vegna þess að 

kynferðisleg misnotkun hefur í gegnum tíðina leitt af sér launung og þagmælsku að þá virtist 

sem fróunarkonurnar hafi horfið úr sögunni eftir stríðið.
12

 

Naugðanir gegn konum er eðlilegur fylgifiskur stríða það er að segja að þar sem grimmilegir 

stríðsglæpir eru framdir er nauðgun yfirleitt meðal þeirra.
13

 Þetta hefur þekkst í gegnum 

söguna. Nauðgunar athæfi spretta af ólíkum hvötum í mismunandi stríðum. Séð út frá sögunni 

virðist sem megin tilgangur nauðgana sé að niðurlægja karlkyns andstæðinganna með því að 

                                                 
8
 Goldstein. (2001). Bls. 336-7. 

9
 Goldstein. (2001). Bls. 338-41. 

10
 Ibid. 

11
 Goldstein. (2001). Bls. 345-6. 

12
 Ibid. 

13
 Goldstein. (2001). Bls. 362. 
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rýja inn að skinni mikilmetna eign þeirra, niðurlægingin er toppurinn á sigrinum. Konu sem 

hefur verið nauðgað eru sagðar lítils virtar eignir sem gefur merki um manninum hafi 

mistekist í hlutverki sem verndari. Nauðgun er leið til að staðfesta valdsvið og sigur en fyrir 

fórnarlömb er það mjög ofbeldishneigð innrás í innra borð líkamans og ein harkalegasta árás á 

sjálfið og vanvirðing við manneskjuna.
14

 

Á 10.áratugnum fóru nauðganir í auknum mæli að vera notaðar sem tæki til landsyfirráða.
15

 

Þá var voru skipulögð kynferðisleg tilræði notuð sem herbragð til að ógna og niðurlægja 

borgaranna.  Hópnauðganir er algengt form misbeitingar. Ein ástæðan fyrir hópnauðgunum er 

að ná meiri samheldni meðal heraflans. Menn sem undir öðrum kringum stæðum myndu ekki 

nauðga gera það til að sýna sig fyrir hina í hópnum til að forðast að vera litnir hornauga. 

Hópnauðganir gátu líka verið notaðar til að létta ábyrgð, þar sem ábyrgðin dreifðist meðal 

aðilanna í hópnum.
16

 

Nauðganir á stríðstímum eru yfirleitt ekki kærðar, vegna þess að fórnarlömb eru í miklu áfalli 

eftir á. Það eru oft vandamál er snúa að skömm að vera fórnarlamb nauðgunar sem tengist 

ákveðnum menningarhefðum, þar sem fjölskylduheiður er flekkaður ef brot er á 

kynferðislegum venjum.
17

 Sums staðar eru framhjáhöld eða samfarir fyrir giftingu sagðar 

konunni að kenna þó svo að um nauðgun sé að ræða. Þá er verið að draga dár að karlkyns 

skyldmennum og um leið véfengdir um manndóm sinn sem leiðir til þess að konan er drepin 

til að endurreisa fjölskylduheiðurinn. Þess vegna er nauðgun á stríðstímum bæði vanvirðing 

við varðveislu eignarréttarins sem og ýtir undir kvenhatur.
18

 

Framtak Sameinuðu þjóðanna um konur, stúlkur og vopnuð átök 

Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki farið varhluta af því ástandi er varðar stöðu kvenna í 

vopnuðum átökum.
19

 Megin gögn um þetta málefni innan Sameinuðu þjóðanna er stofnskrá 

Sameinuðu þjóðanna, Öryggisráðið og Kvennanefndin (e.Commission on the Status of 

Women) og lykilskjöl eru meðal annars, Nairobi Forward-looking áætlanir fyrir konur, Vínar 

yfirlýsingin og framkvæmdaráætlunin (e.Vienna Declaration and Programme of Action), 

yfirlýsingin um útrýmingu ofbeldis gegn konum árið 1993 (e. Declaration on the Elimination 

of Violence against Women), Peking yfirlýsingin og framkvæmdaráætlunin (e. Beijing 

                                                 
14

 Goldstein. (2001). Bls. 362. 
15

 Goldstein. (2001). Bls. 363-4. 
16

 Ibid. 
17

 Goldstein. (2001). Bls. 365-6. 
18

 Ibid. 
19

 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 9. 
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Declaration and the Platform of Action) og Windhoek yfirlýsingin og framkvæmdaráætlun 

Namibíu um að gera kynja sjónarmið í friðargæslu ríkjandi (e.Windhoek Declaration  

Namibia Plan of Action on Mainstreaming a Gender Perspective In Multidimensional Peace). 

Aðaláherslu atriðin eru þróuð af aðildaríkjum, stofnunum og niðurstöðum alþjóðlegra 

glæpadómstóla, skýrslum framkvæmdastjóra um málefni friðar og öryggis og skýrslu 

stjórnarinnar um friðaraðgerðir Sameinuðu þjóðanna.
20

 

Árið 1969 var fyrst fjallað um konur og stúlkur sérstaklega í tengslum við vopnuð átök, þá 

byrjaði Kvennanefndin að skoða að það ætti að veita konum og börnum sérstaka vernd á 

tímum vopnaðra átaka og í neyðaraðstæðum.
21

 Efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu 

þjóðanna fóru fram á árið 1974 að Öryggisráðið myndi samþykkja yfirlýsingu um verndun 

kvenna og barna í neyðaraðstæðum og vopnuðum átökum. Þessar aðgerðir báru kennsl á þá 

hættu sem konur og börn eru í og mikilvægi þess að konur taki þátt í friðarmálum, einnig á 

ráðstefnu í Mexíkó árið 1975. Aðrir mikilvægir atburðir eru meðal annars alþjóðlegur 

áratugur kvenna (1976-1985), aðal umræðuefnið var jafnrétti, þróun og friður og Nairobi 

Forward-Looking áætlanir fyrir eflingu kvenna (e. Nairobi Forward-looking Strategies for 

the Advancement of Women) sem samþykktar voru árið 1985 á þriðja heims ráðstefnunni um 

konur (e. Third World Conference on Women).
22

 

Á 10. áratugnum stigu Sameinuðu þjóðirnar fjölmörg skref í umfjöllun um ofbeldi gagnvart 

konum og stúlkum á stríðtímum, þar með talið kynbundið- og kynferðislegt ofbeldi.
23

 Svo 

dæmi sé tekið var sett á fót skaðabótanefnd sem hafði þann tilgang að veita fórnarlömbum 

aðstoð eftir innrás Íraks á Kuwait, þar sem fórnarlömbin höfðu bæði hlotið bæði líkamlegan 

og andlegan skaða vegna kynferðslegs ofbeldis. Vínarráðstefnan um mannréttindi 1993 

markaði þáttaskil þar sem staðfest var að brot á réttindum kvenna væri brot á 

mannréttindum.
24

  

Árið 1993 samþykkti Öryggisráðið alþjóðlegan refsidómstól sem ætlaður var fyrir fyrrum 

Júgóslavíu og alþjóðlegan refsidómstól fyrir Rúanda ári síðar.
25

 Árið 1995 var síðan fjórða 

heims ráðstefnan haldin fyrir konur (e. Forth World Conference on Women) í Peking.
26

 Þar 

var málefnið konur og vopnuð átök skilgreint sem eitt af tólf mikilvægustu málefnunum sem 

                                                 
20

 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 9. 
21

 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 10. 
22

 Ibid. 
23

 Mazurana, Dyan og fl. (2005). Bls. 10. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Sameinuðu þjóðirnar. (1995). A. 
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samþykkt var af aðildaríkjunum, alþjóðasamfélaginu og borgarasamfélaginu. 44. grein Peking 

framkvæmdaráætlunarinnar kallar á að ríkisstjórnir, alþjóðasamfélagið og borgarasamfélagið 

grípi til þarfra aðgerða þá meðal annars hvað afleiðingar vopnuð átök hafa á konur.
27

  

Framkvæmdaráætlunin tilgreinir að mannsföll eru fleiri meðal óbreyttra  borgara heldur en 

hermanna og konur og börn séu verulega hátt hlutfall fórnarlamba.
28

 Eftir að hafa greint eðli 

vandamálsins um konur og vopnuð átök, hefur framkvæmdaráætlunin sett  mikilvæg markmið 

og verða þau framkvæmd af viðeigandi aðilum er eiga í hlut. Framkvæmdaráætlunin kallar á 

að alþjóðleg mannúðar og mannréttindalög verði virt hvað varðar árásir gegn konum og að 

þeir sem gerist sekir um slíkt verði sóttir til saka.
29

 

Alheimsskuldbinding til að sameina sjónarmið beggja kynja í friðar- og öryggismálum var 

samþykkt í Peking yfirlýsingunni og í framkvæmdaráætluninni árið 1995 með því að hafa 

sjónarmið kynjanna ríkjandi sem leið til að ná fram jafnrétti kynja.
30

 Aðrir mikilvægir atburðir 

eru meðal annars eftirfarandi; fjórða heims ráðstefna um konur; Efnahags- og félagsmálaráð 

Sameinuðu þjóðanna fór fram á að kynjasjónarmið yrðu ríkjandi árið 1997; árið 1998 kom 

Kvennanefndin með tillögur hvernig hægt væri að auka hlutdeild kvenna í friðargæslu 

aðgerðum, deiluúrræðum og enduruppbyggingu friðar eftir stríð.
31

 

Ályktun 1325 

Ályktun 1325 um konur, frið og öryggi (2000) byggir á fjöldamörgum ályktunum sem 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur sett fram.
32

 Ályktunin ítrekar mikilvægi þess að hafa 

sjónarmið kynjanna sem megin áherslu í friðaraðgerðum, finna lausnir deilumála og vinna að 

friðaruppbyggingu. Hún fer fram á aukna þátttöku kvenna sérstaklega á 

ákvörðunartökustiginu, auka ráðaleitan meðal kvenna og veita sérstökum þörfum kvenna og 

stúlkna meiri athygli, þar á meðal þeirra sem búa við flóttamanna aðstæður. Ályktunin leggur 

ríka áherslu á virðingu fyrir mannréttindalögum. Þá þörf að draga fram úr skugganum 

ofbeldisglæpi gegn konum og stúlku og binda endi á refsileysi við mannréttindabrotum, 

gerendur verði tafarlaust sóttir til saka gerist þeir sekir um slík brot, sbr. kynferðisafbrot og 

öðrum afbrotum gegn konum og stúlkum. 
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Í ályktuninni kemur fram að verkefni Öryggisráðsins skuli taka mið af kyni og verði í samráði 

við kvennahreyfingar og stofnanir sem starfa í þágu kvenna. Friðargæsluverkefni  

framkvæmdastjóra ráðsins þurfa að vera ferli sem samþætti sjónarmið karla og kvenna. Hann 

á að veita aðildarríkjum þjálfun, leiðsagnir og efni um verndun, réttindi og þarfir kvenna og 

stúlkna. Að lokum mælist ályktunin til þess að framkvæmdarstjóri geri rannsókn og undirbúi 

skýrslu um áhrif vopnaðra átaka á konur og stúlkur, hlutverk kvenna í friðaruppbyggingu og 

hvert umfang kynja er í friðaraðgerðum og lausnum deilumála. 

Framkvæmdarstjóri biður aðildarríkin að tilgreina og nýta sér nærtækar upplýsingar um áhrif 

vopnaðra átaka á konur og stúlkur og hvert hlutverk þeirra og framlag er í átaka aðstæðum, 

meðal mannars með reglulegu sambandi við kvennahreyfingar og önnur tengslanet. Það þarf 

að tryggja að allir friðar sáttmálar sem samþykktir eru með milligöngu Sameinuðu þjóðanna 

takist á við afleiðingar vopnaðra átaka og áhrifin á konur og stúlkur. 

Ályktun 1820 

Ályktun Öryggisráðs 1820 hlaut einróma samþykki þann 19.júní 2008 á opnum kappræðum 

um konur, frið og öryggi, stýrt af ráðherra Bandaríkjanna Condoleeza Rice. Ályktunin var 

styrkt af aðilum Öryggisráðsins sem voru Belgía, Burkina Faso, Króatía, Kosta Ríka, 

Frakkland, Ítalía, Panama, Suður Afríka, Bretland og Bandaríkin sem og 32 öðrum 

aðildaríkjum Sameinuðu þjóðanna.
33

 

Það sem ályktun 1820 ítrekar meðal annars að það sé brýn þörf á að finna ráð við því hvernig 

eigi að draga úr öllum tegundum ofbeldis gagnvart konum og stúlkum. Binda þurfi enda á 

refsileysi gerenda og tryggja óbreyttum borgurum vernd, sérstaklega konum og stúlkum bæði 

á meðan vopnuð átök standa yfir og að þeim loknum. Ábyrgjast þarf að ríkið fylgi 

alþjóðlegum mannúðarrétti og mannréttindalögum. Ályktunin ítrekar einnig skyldur 

aðildaríkjanna um að útrýma hvers kyns mismunun í garð kvenna. Öryggisráðið lýsir yfir 

miklum áhyggjum, þrátt fyrir síendurtekna fordæmingu á ofbeldi í garð kvenna og barna í 

vopnuðum átökum og kallar til allra hlutaðeigandi aðila í vopnuðum átökum  að stöðva slíkar 

gjörðir með beinum afleiðingum, því slíkar gjörðir halda áfram að gerast og í sumum tilvikum 

algengari og kerfisbundnari og afar grimmilega af þeim staðið.
34

 

Ályktunin bendir á að hlutverk kvenna sé mikilvægt til að koma í veg fyrir og finna 

friðarúrræði í friðarferlum og leggur áherslu á að það sé mikilvægt að jöfn þátttaka sé í öllum 
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tilraunum til að halda frið og öryggi. Hún lýsir yfir miklum áhyggjum af hindrunum fyrir 

þátttöku kvenna og fullri aðild þeirra í að koma í veg fyrir stríð. Konur hafa verið fyrir 

ofbeldi, kúgun, og mismunun og það dregur úr getu þeirra til að taka þátt í daglegu lífi eftir 

átök og það viðurkennir neikvæðu áhrifin sem þetta hefur á varanlegan frið, öryggi og 

sáttargerðir, þar með talið friðaruppbyggingu eftir stríð. Ríkin eiga að bera megin ábyrgð á 

því að virða og tryggja að mannréttindi borgara þeirra séu virt og að allir einstaklingar innan 

þeirra umdæmis séu veitt viðeigandi alþjóðleg lög.
35

 

Sé kynferðislegt ofbeldi beitt eða veitt heimild til að vera beitt sem herbragð í stríði á ásettu 

ráði eða sem hluti af útbreiddri eða kerfisbundinni árás gegn óbreyttum borgurum, getur gert 

aðstæður verri í vopnuðum átökum og komið í veg fyrir alþjóðlegan frið og öryggi. Stöðvun 

slíkra glæpa stuðlar að alþjóðlegum frið og öryggi. Í ályktun 1820 er lögð rík áhersla á að 

nauðgun og önnur form kynferðislegs ofbeldis verði útnefnt sem stríðsglæpur, glæpur gegn 

mannkyninu og það beri að lögsækja tafarlaust þá aðila sem gerast uppvísir að slíkum 

glæpum.
36

 

Það er mælst til þess í ályktuninni að framkvæmdarstjóri efli þá viðleitni að ekkert 

umburðarlyndi sé fyrir kynferðislegu ofbeldi og misnotkun í friðargæslu aðgerðum 

Sameinuðu þjóðanna. Hann hvetur þau lönd sem leggja til herlið og lögreglu að gera 

viðeigandi fyrirbyggjandi ráðstafanir þar sem sérstök þjálfun fari fram og aðrar aðgerðir sem 

tryggi fulla ábyrgðarskyldu í tilfellum er snertir starfslið þeirra. Þau lönd sem leggja til 

lögreglu eða herlið, eru hvött til að hugleiða þau skref sem þau gætu tekið til að auka vitund 

starfsliðs þeirra. Framkvæmdarstjórinn á að þróa áhrifamiklar áætlanir til að bæta getu 

viðeigandi friðargæslu aðgerða Sameinuðu þjóðanna í samræmi við skilskipun þeirra að 

vernda óbreytta borgara frá öllum kynferðisbrotum og fjalla kerfisbundið um athuganir sínar, 

sem  varða verndun kvenna og stúlkna og ráðleggingar í þeim efnum í skriflegum skýrslum 

sínum um átök til ráðsins.
37

 

Framkvæmdarstjóri og viðeigandi stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna, í samráði við konur 

og stofnanir sem leiddar eru af konum á að þróa árangursríkar aðgerðir til að að útvega vernd 

frá kynferðislegu ofbeldi fyrir konur og stúlkur, flóttamannabúðir og innlends fólks sem er á 
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landsflótta. Öryggisráðið hefur krafið framkvæmdarstjóra að gefa út skýrslu um framkvæmd á 

ályktun 1820 í júní 2009.
38

 

Ályktun 1820 var samþykkt sem viðbót við ályktun 1325, þar sem ákveðin ákvæði 1325 voru 

ítrekuð og endurtekin, ástæðan fyrir því má segja vera sú að framkvæmd 1325 hafi ekki farið 

eins og til var ætlast. Ályktun 1325 var mjög mikilsverð, því þar er mikilvægi kvenna 

viðurkennt, mikilvægi þess að konur verði jafnir þátttakendur í hvers kyns ákvörðunartöku og 

friðargæslu ferlum. Þar er varpað ljósi á þau voðaverk sem framin eru í garð kvenna á meðan 

vopnuðum átökum stendur og ekki síst eftir stríð. Slíkar eru athafnir fordæmdar og krafist 

lögsóknar á hendur þeim sem gerast sekir um slíkt. Ályktun 1325 virðist ekki hafa náð festa 

rætur sínar þar sem hún er alþjóðleg samþykkt, en lönd verða að tileinka sér ákvæði hennar í 

sínum lagaramma og framfylgja þeim til að hún hafi áhrif. Ályktun 1820 meðal annars ítrekar 

að binda þurfi enda á refsileysi þeirra sem sekir eru um brot á mannréttindum og alþjóðlegum 

mannúðarlögum, sérstaklega gegn konum og stúlkum þeir verði tafarlaust sóttir til saka með 

beinum afleiðingum. Þessi ákvæði verða skoðuð nánar hér á eftir með Lýðveldið Kongó til 

samanburðar, það er að segja, kannað verður hvort þessi ákvæði hafi fengið einhvern 

hljómgrunn og hvort borin sé virðing fyrir mannréttindalögum og alþjóðlegum 

mannúðarlögum fyrir konur og stúlkur í Kongó. 

  

                                                 
38

 Öryggisráð Sameinuðu þjóðnna. K. 



12 

 

Stríðsglæpir gegn konum og stúlkum 

Hér verður fjallað um þau raun áhrif sem ályktun 1325 hefur haft í Lýðveldinu Kongó, hvað 

varðar ofbeldisglæpi gegn konum. Þeir þættir sem verða aðallega til umfjöllunar er hvort 

ábyrgir aðilar séu sóttir til saka fyrir brot gegn réttindum kvenna og hvernig það ferli gengur 

fyrir sig. Skoðað verður framlag Sameinuðu þjóðanna, hvað þær hafa lagt af mörkum til að 

styrkja réttindi kvenna í landinu, einnig verður Alþjóðasakamáladómstóllinn kynntur og 

aðgerðir á hans vegum er snertir Kongó og kærur. Farið verður svo yfir ástandið í landinu eftir 

seinna stríð. 

Kongó 

Kongó varð formlega að nýlendu 1885, hét þá Frjálsa ríkið Kongó (e.Congo Free State) og 

var í eigu belgísks kongungs.
39

 Árið 1907 fékk landið nafnið Belgíska Kongó (e. The Belgian 

Congo) þar sem komið var á belgískri stjórn. Mikil ókyrrð og umrót var ríkjandi í landinu á 

fyrri árum. Árið 1960 lýsti Belgíska Kongó yfir sjálfstæði, það sama ár voru þingkosningar 

þar sem Patrice Lumumba var forsætisráðherra og Joseph Kasavubu forseti og landinu var 

gefið nafnið Lýðveldið Kongó (e. Democratic Republic of Congo).
40

 

Stuttu eftir að landið fékk sjálfstæði komu upp atburðir sem olli óstöðugleika í landinu, meðal 

annars dularfullt fráfall forsætisráðherra Lumumba.
41

 Joseph Désiré Mobutu sem síðar lét 

kalla sig Mobutu Sese Seko tók yfir ríkisstjórninni og afsalaði því svo aftur til Kasavubu 

forseta. Nokkrum árum síðar tók Mobutu aftur við völdum og var einnig liðsforingi og 

yfirhershöfðingi yfir hernum í landinu, en mikil ókyrrð og óstöðugleiki hafði ríkt í landinu. 

Mobutu kom miðstýrðu valdi í sínar hendur og var kosinn forseti árið 1970 án nokkurrar 

mótstöðu. Mobutu breytti nafni landsins í Saír. Næstu ár voru frekar friðarsamleg. Fyrir utan 

innrás uppreisnarseggja inn í Angóla 1977-78. Á 9.áratugnum hélt áfram eins flokks stjórn og 

þrátt fyrir að Mobutu hafi haldið stjórn voru stjórnarandstöðuflokkar virkir. Í apríl 1990 eftir 

fjölda mótmæla meðal innlendra og gagnrýni á stjórnarfyrirkomulagið, samþykkti Mobutu að 

taka upp fjölflokka kerfi með kosningum og stjórnarskrá. Árið 1992 var svo loks sett fullvalda 

þjóðfélagsráðstefna, hún gaf sér löggjafarumboð og kaus Laurent Monsengwo erkibiskup sem 

forseta ásamt Etienne Tshisekedi sem forsætisráðherra, en hann var einum af þeim flokkum 

sem voru í andstöðu við flokk Mobutu. Í lok ársins hafði Mobutu búið til samkeppnishæfa 
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ríkisstjórn með sinn eigin forsætisráðherra. Þessi pattstaða varð til samruna þessara tveggja 

ríkisstjórna í þing lýðveldislegs þjóðþings umskipta (e. High Council of the Republic-

Parliament of Transition, HCR-PT) árið 1994, með Mobutu sem þjóðhöfðingja og Kengo Wa 

Dondo sem forsætisráðherra. Þó svo að það ætti að vera forseta og þing kosninga væru á 

dagskrá næstu tvö árin, áttu þær sér aldrei stað.
42

 

Stríðið og þjóðarmorð í Rúanda árið 1996 hafði smitast yfir til Saír og kom af stað miklu 

innstreymi flóttmanna.
43

 Hernaðarbandalag með Laurent-Désiré Kabila varð myndað og 

ógnaði stjórn Mobutu. Mobutu var svo steypt af stóli árið 1997, vegna uppreisnar studda af 

Rúanda, og Úganda, Kabila tók við sem forseti og gaf landinu aftur nafnið Lýðveldið Kongó. 

Stjórn hans var síðan ógnað með annari uppreisn sem studd var af Rúanda og Úganda. Herlið 

frá Angólu, Chad, Namibíu, Súdan og Zimbabwe studdu stjórn Kabila. Erlendir bandamenn 

Kabil fóru fækkandi. Um mitt árið 1998 skipaði Kabila öllum erlendum herliðum að yfirgefa 

Kongó en við dræmar undirtektir og stuttu síðar gusu óeirðir um allt land, þar sem herlið frá 

Rúanda og Úganda réðust inn í landsins. Vopnahlé var samþykkt í júlí 1999 af Kongó, 

Kongóskum uppreisnar hópum, Angólu, Namibíu, Rwanda, Úganda og Zimbabwe en blóðug 

átök héldu samt áfram. Laurent Kabila var ráðinn af dögum í janúar 2001 og sonur hans, 

Joseph Kabila var skipaður forseti. Í október 2002 náði forsetinn að afturkalla herflokka 

Rúanda sem hertekið höfðu austurhluta Kongó. 

 Bráðabirgða ríkisstjórn var sett í júlí 2003. Joseph Kabila sem forseti og fjórir varaforsetar 

sem fulltrúar fyrir fyrrum ríkisstjórn, fyrrum uppreisnar hópum, stjórnarandstöðu og 

borgarasamfélagið. Tveimur mánuðum síðar var samþykkt af öllum eftirstandandi herflokkum 

að binda endi á deilur og stofna ríkisstjórn og koma á þjóðfélagslegri samheldni. Bráðabirgða 

ríkisstjórnin hélt vel lukkaða þingbundna þjóðaratkvæðagreiðslu í desember 2005 og 

kosningar fyrir forsetaembætti, þingið og landsbyggðar löggjafarþing árið 2006. Kabila var 

settur í embætti forseta í desember 2006.
44

  

Kynferðisafbrot og kynferðislegt ofbeldi gegn konum á stríðstímum hefur færst í vöxt 

síðastliðin ár og er eitt nærtækt dæmi Kongó stríðið hið síðara eða stundum nefnt 

Heimstyrjöld Afríku.  Stríðið í Kongó er víðfeðmasta stríð sem þekkist í sögu Afríku. Níu 

afríkulönd hafa tekið þátt í stríðinu, sem á sér stað aðallega stað í austurhluta Kongó og hefur 

                                                 
42

 U.S. Department of State. (2009).  
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 



14 

 

haft bein áhrif á líf 50 milljóna Kongóbúa.
45

 Stríðið hófst árið 1998 og lauk formlega árið 

2003 þegar bráðabirgða ríkisstjórn tók völdin.
46

 Alþjóðlega björgunarnefndin (e. International 

Rescue Committee) sagði að á milli ágústmánaðar 1998 og apríl 2004, þegar átökin voru í 

hámarki, hafi 3,8 milljónir manns látist í Kongó. Meirihluti mannsfalla var vegna hungurs eða 

sjúkdóma sem hlaust úr stríðinu en ekki af raunverulegum bardaga. Milljónir manna hafa 

þurft að flýja heimili sín eða sótt um hæli í nágrannaríkjunum.
47

 

Sameinuðu þjóðirnar og Kongó 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt ályktanir og gert skýrslur um ástandið í 

Kongó. Hér að aftan verður farið yfir allar þær ályktanir sem samþykktar hafa verið af 

Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna um ástandið í Kongó, og einnig þær skýrslur sem 

framkvæmdastjóri hefur sent frá sér til ráðsins, með fókus á konur. Tekið skal fram að 

einungis eru skoðaðar skýrslur og ályktanir eftir samþykki ályktunar 1325/2000.  

Þau ákvæði 1325 sem eru lögð til grundvallar eru ákvæði 9-11. Þar er kveðið á um að allir 

hlutaðeigandi aðilar í vopnuðum átökum beri fulla virðingu fyrir alþjóðalögum sem fjalla um 

réttindi og verndun kvenna og stúlkna, gripið sé til sérstakra aðgerða til að vernda konur og 

stúlkur gegn kynbundnu ofbeldi og öðrum tegundum ofbeldis í vopnuðum átökum og það sé 

ábyrgð allra ríkja að binda enda á refsileysi og sækja þá til saka sem ábyrgir eru fyrir glæpum 

gegn mannkyninu og stríðsglæpum, sérstaklega kynferðisglæpir og aðrir glæpir gegn konum. 

Lögð er áhersla á að þessir glæpir séu undanskyldir frá ákvæðum um friðhelgi. 

Ályktanir 

Af öllum ályktunum sem samþykktar hafa verið um ástandið í Kongó hafa tólf af alls 47 

ályktunum fjallað sérstaklega um konur. Í ályktunum 1332/2000
48

, 1341/2001
49

 og 

1355/2001
50

 er líst yfir áhyggjum af konum og hækkandi tíðni HIV smita meðal kvenna og 

stúlkna. Árið 2002 og 2006 voru konur ekki sérstaklega nefndar í ályktunum um ástandið í 

Kongó. Í ályktun 1468/2003
51

 er kynferðislegt ofbeldi gegn konum og stúlkum og 

grimmdarverk á Ituri svæðinu fordæmt sem herbragð og ábyrgir aðilar eigi að vera sóttir til 

saka fyrir þess lags ofbeldi. Ályktun 1493/2003
52

, þar er kerfisbundið ofbeldi gegn óbreyttum 
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borgurum fordæmt þá helst brot á mannréttindalögum, sérstaklega kynferðislegt ofbeldi gegn 

konum og stúlkum og leggur áherslu á þá þörf að koma þeim fyrir dóm sem eru ábyrgir og 

hvetur ríkisstjórnina í Kongó að grípa til þarfra aðgerða til að koma í veg fyrir frekar brot á 

mannréttindalögum gegn óbreyttum borgurum. Ályktun 1565/2004
53

 tekur fram að allir 

hlutaðeigandi aðilar beri ábyrgð á að tyrggja öryggi með tilliti til óbreyttra borgara og í því 

tilliti minnugt um ályktun 1325/2000. Einnig er tekið fram að það þurfi að taka þá til ábyrgaðr 

sem gerast sekir um brot á mannréttindum og alþjóðlegum mannúðarrétt.  

Í álytkun 1756/2007
54

 er enn ítrekað að binda þurfi enda á refsileysi við glæpum gegn 

mannkyninu, með athygli á konur, börn og varnarlausum einstaklingum. Þar er líst yfir aðstoð 

þróa áætlun í samstarfi við þjóðir, og alþjóðasamfélagið að færa fremjendur fyrir dóm sem 

sekir eru um alvarlega brot á mannréttindum og alþjóðlegum mannúðarrétt. Í ályktun 

1794/2007
55

 er stefnu, sendinefndar Sameinuðu þjóðanna, (MONUC) fagnað, efling og 

verndun réttinda kvenna og taka tillit til sjónarmiða beggja kynja samkvæmt þeirri tilskipun 

að upplýsa ráðið, mannréttinda og alþjóðlegur mannúðarréttur. Sérstök athygli á þá sem eru 

ábyrgir fyrir að nota börn í herskráningu, einnig alvarleg brot gegn konum og börnum, þá 

sérstaklega kynferðislegt ofbeldi. 

Í ályktun 1804/2008
56

 harmar Öryggisráðið þrálát brot á mannréttindum og alþjóðlegum 

mannúðarrétti framin af herflokkum frá Rúanda sem starfa í austurhluta Kongó, fordæmir 

sérstaklega kynferðislegt ofbeldi af þessum flokkum og er minnugt um ályktun 1325/2000 um 

konur, frið og öryggi. Í ályktun 1807/2008
57

 er minnst á 1325/2000 og þar er áframhaldandi 

ofbeldi sterklega fordæmt, þá sérstaklega kynferðislegt ofbeldi sem beint er að konum í 

Kongó.  Einnig að einstaklingar sem starfa innan Kongó og fremja alvarleg brot á 

alþjóðlegum mannréttindum eins og að velja börn og konur sérstaklega sem fórnarlömb í 

aðstæðum vopnaðra átaka, það á við morð og limlestingar, kynferðislegt ofbeldi, mannrán og 

fólk þvingað til að flýja heimili sín, að þeir verði sóttir til saka fyrir brotin. Ályktun 

1856/2008
58

 og 1857/2008
59

 er báðar minnugar um ályktanir 1325/2000 og 1820/2008 um 

konur, frið og öryggi. Rannsaka mannréttindabrot og gefa út niðurstöðurnar með það að 

markmiði að binda endi á refsileysi, vinna samhliða þjóðfélagslegum og alþjóðlegum 
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tilraunum að færa fremjendur fyrir dóm fyrir alvarleg brot á mannréttindum og alþjóðlegum 

mannúðarrétti. Þar að auki tekur ályktun 1857/2008 fram að einstaklingar sem starfa í Kongó 

sem fremja brot á alþjóðlegum lögum, meðal annars það að velja konur og börn sérstaklega 

sem fórnarlömb, það á við morð og limlestingar, kynferðislegt ofbeldi, mannrán og fólk sem 

þvingað er til að flýja heimili sín, verði sóttir til saka. 

Engar ályktanir hafa verið samþykktar árið 2009 um ástandið í Kongó. 

Það er gegnum gangandi í þessum ályktunum að hve brýn þörf sé á því að binda enda á 

refsileysi fyrir mannréttinda brot og brotum á alþjóðlegum mannúðarrétti, gegn konum. Þeir 

sem fremja slíka glæpi eða eru ábyrgir fyrir þeim verði færðir fyrir dóm tafarlaust. En miðað 

við yfirgripsmikla heimildaleit virðist sem eftirfylgni við þessi ákvæði sé ábótavant. En farið 

verður yfir kærur og annað aftar í textanum. 

Skýrslur framkvæmdastjóra 

Farið var yfir allar þær skýrslur sem gefnar voru út eftir samþykki ályktunar 1325/2000. Líkt 

og hér að ofan verða skýrslurnar skoðaðar með fókus á konur. Engar skýrslur 

framkvæmdarstjóra minntust sérstaklega á konur á árunum 2000-2003. 

Skýrsla 2004/650
60

 kemur fram að Sameinuðu þjóðirnar hafi ekkert umburðarlyndi gagnvart 

fyrir kynferðislegri misnotkun gegn stúlkum, né að konur sem hafa nauðugar þurft að flýja 

heimili sín og séu í herbúðum þar sem þær eru seldar til kynlífs og nauðgað. Þar var sagt að 

allar ásakanir væru í rannsókn hjá Eftirlitsskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Meðlimir 

hernaðarliðsaflans sem eru fundnir ábyrgir fyrir misbeitingu munu vera sendir aftur til síns 

heima.
61

 

Síðari hluta ársins 2004 hefur staða mannréttinda ekki batnað í Kongó samkvæmt skýrslu 

2004/1034.
62

 Bráðabirgða ríkisstjórn mætti ekki þeim kröfum að opna fyrir hernaðardómstóla 

í Ankora varðandi refsileysi í málefnum tengdum glæpum gegn mannkyninu sem framdir 

voru í nóvember 2002. Ekki var að sjá að bráðabirgðaríkisstjórnin sýndi hollustu í því að 

stoppa, koma í veg fyrir eða fordæma áframhaldandi mannréttindabrot. Þetta hefur hindrað 
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ráðuneyti fyrir mannréttindi að hjálpa fórnarlömbum að leita réttar síns sem var nauðgað af 

herflokkum í lok desember 2002.
63

 

Athugun Eftirlitskrifstofu Sameinuðu þjóðanna segir kynferðislega misbeitingu 

einkennisklædds starfsliðs á konum og stúlkum valda miklum áhyggjum. Tekist er á við þá af 

friðargæsluskrifsstofu Sameinuðu þjóðanna og MONUC.
64

 

Í júní 2005 var mannréttindateymnið í Ituri gagnrýnt þegar það rannsakaði meint brot á 

mannréttindum sem framið var af herliði undir stjórn Peter Karim.
65

 Skýrslur segi að 

meðilimir herliðsins hafi nauðgað konum á svæðinu. Fulltrúar mannréttindateymis MONUC 

fóru í þorpið með hernaðar fylgd. Fulltrúarnir gátu ekki tekið viðtöl, vegna viðveru herliðsins 

sem settu íbua þorpsins í hættu með refsiaðgerðum. Þegar teymið var að fara þá kveikti 

herliðið í þyrlu MONUC þar sem fjórir friðargæsluliðar, sem voru að veita öryggi fyrir 

óbreytta borgara, voru særðir. Einn friðargæsluliðanna dó.
66

 

Í skýrslu 2005/603 segir að há tíðni kynferðislegs ofbeldis í garð kvenna og stúlkna sé mikið 

áhyggjuefni.
67

 FARDC herliðar og lögregla séu aðal fremjendur slíkra athafna. MONUC hafi 

verið að vinna náið með samstarfsaðilum á svæðinu með það að markmiði að auka vitund og 

upplýsa um málefnið kynferðislegt ofbeldi og heldur áfram að þrýsta á dómsvöld þá þörf að 

handataka og lögsækja fremjendur.
68

 

Í skýrslu 832 segir að MONUC hafi skipulagt æfingartíma fyrir um 130 lögmenn og dómara í 

Kinshasa. Æfingarnar voru hannaðar til að upplýsa þátttakendur um saming um afnám allrar 

mismununar gagnvart konum og önnur svipuð efni til að hjálpa að tryggja að réttindi kvenna 

væru studd og vernduð af dómstólum í Kongó.
69

 

Í mars 2004 var sameiginlegu framtaki í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi.
70

 Undir 

leiðsögn, Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna, (UNFPA) margir aðilar voru með í þessu 

framtaki til að samræma viðbrögð kynferðislegs ofbeldis, þar með talið ríkisstjórnina, 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna og þjóðfélagslegra og alþjóðlegra frjálsra félagasamtaka.  

Markmið framtaksins er að skjalfesta og samræma aðgerðir margra samstarfsaðila með því að 
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innlima læknislega, lagalega og geðræna aðstoð fórnarlamba og  að koma í veg fyrir 

kynferðislegt ofbeldi gegnum. Þetta var skráð í skýrslu 2006/389.
71

 

Framkvæmdarstjóri skráir í skýrslu sinni 2007/391
72

 að mannréttindateymið hafi lokið 

rannsókn sinni í Norður Kivu september 2006 og fundið sannanir á því að nauðgun væri notuð 

sem herbragð í stríði þegar hættuástand átti sé stað í Rutshusu í janúar 2006. Þar voru milli 40 

til 90 konur og stúlkur kynferðislega áreittar af herliðum. Það sem ríkisstjórn Kongó ætti að 

gera er að veita viðeigandi úrræði við framkvæmdir verkefna sem miða að viðbrögðum við 

kynferðislegu ofbeldi gegn konum. Það ætti að vera gert í gegnum meðferðir sem auðvelda 

aðgang að heilsugæslum og með því að veita læknisþjónustu til allra kvenna, frekar einungis 

kvenna sem eru fórnarlömb misnotkunar. Tilgangur þess er að forðast að konur sem beittar 

hafa verið kynferðislegu ofbeldi og verið misnotaðar verði brennimerktar sem slíkar.
73

 

Í skýrslu 2007/671
74

 tilgreinir framkvæmdarstjóri að kynferðislegt og kyndbundið ofbeldi sé 

enn landlægt í Kongó. MONUC er með þjáflun fyrir FARDC tilgreinir orsakir og afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis og einnig kynnir alþjóðleg mannréttindalög, þar með talið kvenréttindi. 

MONUC er einnig að efla vitund meðal hernaðar yfirvalda á lögum kynferðislegt ofbeldi sem 

samþykkt voru og birt 2006, en sjaldan beitt. MONUC vinnur með dóms-og 

varnarmálaráðuneyti við að framkvæma áþekka miðlun um allt landið og þjálfunarkerfi til að 

styrkja beitingu laganna.
75

 

Í skýrslu 433/2008
76

 sem er jafnframt síðasta skýrsla sem framkvæmdarstjóri hefur skráð þar 

sem málefni kvenna koma sérstaklega fyrir, kemur fram að þrátt fyrir aukna þjóðfélagslega og 

alþjóðlega vitund og áhyggjum af kynferðislegu ofbeldi í Kongó, að halda fremjendur enn að 

fremja glæpi án refsinga. Í skrám MONUC er óhuggnanleg aukning á lögreglumönnum sem 

fremjendum, þá sértaklega gegn konum í gæslu. Algengt er að fremjendur séu ekki kærðir né 

lögsóttir, jafnvel þótt borið sé kennsl á þá. Ekki eru til sannanir á því að lögreglustjórar eða 

háttsettir embættismenn hafi verið lögsóttir. Refsileysi fyrir kynferðislegu ofbeldi er 

undirstrikað með fjölda skýrsla staðaryfirvalda annað hvort auðvelda samkomulag milli 

geranda og þolanda utan réttar eða vernda gerendur beint gegn lögsókn.
77
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Alþjóðasakamáladómstóllinn 

Alþjóðasakamáladómstóllinn er fyrsti varanlegi alþjóða sakamáladómstóllinn sem byggður er 

á sáttmála, stofnaður til að hjálpa og binda endi á refsileysi glæpamanna á alvarlegustu 

glæpum í alþjóðasamfélaginu.
78

  Alþjóðasakamáladómstóllinn er sjálfstæð stofnun og er ekki 

hluti af stofnunum Sameinuðu þjóðanna.  Þann 17. Júlí 1998 náði alþjóðasamfélagið 

sögulegum tímamótum þegar 120 ríki samþykktu Rómarsáttmálann sem var lagalegur 

grunnur að því stofna varanlegan alþjóðlegan sakamáladómstól.
79

 Alþjóðasakadómstóla lögin 

er alþjóðlegur milliríkjasamningur, sem er einungis bindandi fyrir ríki sem formlega lýsa yfir 

samþykki sínu til að vera bundin við ákvæði þess. Kongó var hluti af lögunum þann 11.apríl 

2002. En dómstóll getur ekki lögsótt glæpi sem voru framdir fyrir 1.júlí 2002.
80

 

Saksóknari Alþjóðasakamáladómstólsins, Luis Moreno Ocampo, var beðinn af forseta landins 

að hefja rannsókn á glæpum frömdum í Kongó eftir að landið samþykkti Rómarsáttmálann.
81

 

Saksóknarinn tilkynnti svo í júlí 2003 að hann ætlaði að fylgjast grannt með ástandinu í 

Kongó og gaf til kynna að það væri í forgangi í hans skrifstofu.  Síðan þá hefur skrifstofan 

haldið áfram fylgjast með ástandinu, sérstaklega í Ituri. Í september 2003 tilkynnti svo 

saksóknari að hann væri tilbúinn að sækja um leyfi fyrir að hefja rannsókn hjá for-yfirheyrslu 

þingdeildar (e. Pre-Trial Chamber 1). Samkvæmt Rómarsáttmála, mun saksóknari ákvarða 

hvort það sé raunhæfur grunnur til að hefja rannsókn samkvæmt þeirri stöðu sem vísað er til. 

Saksóknara skrifstofan mun þar af leiðandi fullvissa sig um að hvort grundvöllur sé fyrir 

rannsókn undir sáttmálanum og kanna form fyrir slíka rannsókn til þess að taka upplýsta 

ákvörðun.
82

 

Saksóknarinn tilkynnti svo ákvörðun sína að opna fyrir fyrstu rannsókn 

Alþjóðsakamáladómstólsins.
83

 Það voru kannaðir alverlegir glæpir sem eiga hafa verið 

framdir innan umdæmis Kongó síðan júlí 2002. Ákvörðun um að hefja rannsókn var tekin 

eftir ítarlegra lögmætis krafa Rómarsáttmála. Saksóknari ályktaði að rannsókn á alvarlegum 

glæpum innan Kongó væru í þágu fórnarlambanna og réttlætis.  Í mars 2004 var ástandinu í 

Kongó lýst sem svo að milljónir óbreyttra borgara hafi látið lífið sökum átaka í Kongó síðan á 
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10.áratugnum. Umdæmi dómstólsins nær til glæpa framda eftir 1.júlí 2002 þegar 

Rómarsáttmáli tók gildi. Ríki, alþjóðlegar stofnanir og frjáls félagasamtök hafa tilkynnt 

þúsundir dauða af fjöldamorði og yfirlit aftaka í Kongó síðan 2002. Tilkynningarnar fullyrða 

mynstur nauðgana, pyndinga, fólk sem hefur nauðugt flúið heimkynni sín og ólögleg notkun 

barna sem hermanna. Luis Moreno Ocampo yfirsaksóknari sagði að opnunin fyrir fyrstu 

rannsókn Alþjóðasakamáladómstólsins hafi verið meiri háttar skref fram á við fyrir alþjóðlegt 

réttlæti gegn refsileysi og fyrir verndun fórnarlamba. Yfirsaksóknari undirstrikar ásetning sinn 

í rannsókn sinni að fremjendur séu þeir sem beri mesta ábyrgð fyrir alvarlega glæpi undir 

umdæmi Alþjóðasakamáladómstólsins.
84

 

Kærur Alþjóðasakamáladómstólsins í Kongó 

Alþjóðasakamáladómstóllinn hefur lagt fram þrjár kærur á hendur fjórum aðilum.  

Fyrsta kæran var á hendur Thomas Lubanga Dyilo. Hann er meintur stofnandi og foresti 

herflokks Union des Patriotes Congolais (UPC) og stofnandi Forces partiotiques pur la 

libération du Congo (FPLC).
85

 Meintur fyrrum yfirhershöfðingi FPLC 2002-2003. Sótt var 

um handtökuheimild 12.janúar 2006, hann gaf sig fram fyrir rétti og fluttur í gæsluvarðhald 

17.mars 2006 í Hague. Ákvörðun um staðfesting ákæru var 29.janúar 2007. Upphaf 

réttarhalda voru 26.janúar 2009. Ákæruatriðin eru að hafa notað börn undir 15 ára aldri í 

herlið sitt FPLC og nota þau til að taka þátt í alþjóðlegum vopnuðum átökum frá september 

2002-2003 og vopnuðum átökum sem ekki voru alþjóðleg.
86

 Dómsúrskurður eða refsiákvæði 

liggja ekki fyrir. 

Önnur kæran er á hendur Germain Katanga eða „Simba“ og Mathieu Ngudjolo Chui.
87

 Sótt 

var um handtökuheimild 25.júní 2007. Germain Katanga var handtekinn 17.október 2007 og 

var hann samdægurs færður í gæsluvarðhald í Hague. Ákvörðun um staðfestingu ákæru var 

26.september 2008 og verður upphaf réttarhalda 24.september 2009. Mathieu Ngudjolo Chui 

var handtekinn 6.febrúar 2008 og færður í gæsluvarðhald til Hague daginn eftir. Ákvörðun um 

staðfestingu ákæru var 26.september 2008 og upphaf réttarhalda þann 24.september 2009.
88

 

Ákæruatriði Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo Chui. Stríðsglæpir eru eftirfarandi; nota 

börn undir 15 ára aldri til að taka virkan þátt í hernaðarátökum; morð af ásetningi; eyðilegging 

                                                 
84

 Ibid. 
85

 International Criminal Court. (e.d.).A 
86

 Ibid. 
87

 Ibid. 
88

 Ibid. 



21 

 

eigna; rán; kynferðisleg þrælkun og nauðgun. Glæpir gegn mannkyninu eru; morð; nauðgun 

og kynferðisleg þrælkun. Allt eru þetta glæpir sem stangast á við ákvæði Rómarsáttmála.
89

 

Þriðja kæran er á hendur Bosco Ntaganda.
90

 Sótt var um handtökuheimild 12.janúar 2006. 

Hann er meintur fyrrverandi foringi almenns starfsliðs FPLC og meintur foringi starfsliðs 

Congrés national pour la défense du people (CNDP) sem er vopna hópur virkur í Norðu Kivu 

í Kongó. Lokað var á handtökuheimild 22.ágúst 2006 og ekki opnuð aftur fyrr en 28.apríl 

2008. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir á síðu Alþjóðasakamáladómstólsins.
91

  

Það sem Bosco Nataganda er ásakaður um, er að gera börn herskyld í varaher sínum.
92

 Talið 

er að hann sé enn að fremja glæpi í Kongó. Ástæðan fyrir að loka var fyrir 

handtökuheimildina var sú að dómstóllinn hafði áhyggjur af því að almenn vitund um þetta 

mál hefði getað haft í för með sér að Bosco Nataganda myndi fara í felur, flýja og hindra eða 

spilla rannsóknum eða framgangi dómstólsins. CNDP eru sagðir fremja alvarlega glæpi, þar á 

meðal kynferðis glæpi af ótrúverðugri grimmd.
93

 

Eins sést af ofangreindum kærum er þetta langt ferli, ekki hefur neinn verið sakfelldur enn 

samkvæmt heimildum. Í síðustu kærunni eru ákæruatriðin ekki skráð en þar sem hann er 

meintur foringi CNDP má gefa sér að hann beri ábyrgð á ofbeldisglæpum gegn konum og það 

verði birt sem ákæruatriði í ákæru hans. Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo Chui hafa 

sérstök ákæruatriði fyrir brot á réttindum kvenna. Enginn hefur verið sakfelldur enn og því er 

ekki hægt að greina hvaða áhrif Alþjóðasakamáladómstólsins hefur á verndun kvenna í 

landinu. 

Kvennahreyfingar – Kongó 

Kvennahreyfingar í Kongó voru ánægðar með að ákæruvaldið hafi ákveðið að kæra fyrir 

kynferðislegt ofbeldi.
94

 En þrátt fyrir að yfirgripsmiklar sannanir á kynferðislegu ofbeldi hafi 

verið bornar saksóknara og Alþjóðsakamáladómstólsins í máli Lubanga að þá er ekki minnst á 

sakargift fyrir ofbeldi gagnvart konum og stúlkum í Kongó. Kvennahreyfingar voru heldur 

hissa á að í ákæru Katanga og Ngudjolo að handtökutilskipunin hafi verið takmörkuð við 

kynferðslega þrælkun, vegna þess hve há tíðni kynferðislegs ofbeldis er í austurhluta Kongó 

af öllum hlutaðeigandi aðilum í átökunum. Að þeirra mati er afar erfitt að aðskilja 
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kynferðislega þrælkun frá öðru ofbeldi gegn konum líkt og nauðgun, konur sem verða 

þungaðar óviljugar og önnur form kynferðislegs ofbeldis sem eru álíka alvarleg og kvalafull. 

Það er skoðun kvennahreyfinga að ásakanirnar gegn Germain Katanga og Mathieu Ngudjolo 

Chui taki ekki mið af fjölbreytileika og því umfangi sem kynferðislegt ofbeldi er beitt.
95

 

Síðan Alþjóðasakamáladómstóllinn var komið á fót hafa konur og stúlkur frá Kongó, sem 

fengið hafa aðstoð og stuðning innlendum stofnunum, beðið og vonast eftir markvissum 

aðgerðum æðstu alþjóðlegu sakamálayfirvalda vegna kynferðislegs ofbeldis. Þær leggja 

áherslu á að konur og stúlkur séu aðal fórnarlömb í vopnuðum átökum, að ofbeldi gegn 

konum sé sérstaklega alvarlegt og það ætti að vera lögsótt að öllu leiti af lögum.
96

 

Alþjóðstofnafnir – konur 

Amnesty International hafa lagt sitt af mörkum í málefnum kynferðislegs ofbeldis í Kongó.
97

 

Það þrýstir á Bandaríkin að stöðva kynferðislegt ofbeldi. Til þess að friði sé náð þurfi að stíga 

mikilvæg skref sem eru meðal annars að binda endi á kynferðislegt ofbeldi tafarlaust og 

skráningu barna í herflokka og börn verði skilyrðislaust leyst úr herflokkum. Amnesty 

International segir að bandaríkjastjórn geti spilað lykilhlutverk í að láta þessi atriði vera í 

forgangi í samskiptum sínum við Kongó. Það skrifar til ráðuneytisstjóra Hillary Clinton og 

þrýstir á bandarísk stjórnvöld að veita aðalráðgjafa eða samræmingaraðila MONUC um 

kynferðislegt ofbeldi fullan stuðning í þróun á yfirgripsmiklum aðgerðum til að styrkja, 

hindrun og verndun Sameinuðu þjóðanna við kynferðislegu ofbeldi með ályktunum 

1794/2007 og 1820/2008. Þau eiga að þrýsta á og aðstoða Kongó ríkisstjórnina við að veita 

aðstoð til þeirra sem lifa af nauðganir og annar konar kynferðislegt ofbeldi. Einnig eiga 

bandarík stjórnvöld að leggja sitt af mörkum til að tryggja útrýmingu ofbeldis í garð kvenna 

og barna og binda endi á refsileysi sé í algerum forgangi í öllum áætlunum sem styðja 

öryggissveitir og réttarslegar umbætur. 
98

 

Amnesty International hefur líka gagnrýnt framferði Sameinuðu þjóðanna fyrir að gera ekki 

nóg til að hjálpa við að vernda óbreytta borgara í Kongó.
99

 Mannréttindaráð Sameinuðu 

þjóðanna (UNHRC) hefur farið fram á að binda endi á mannréttindabrot í Kongó en Amnesty 

International lýsir yfir áhyggjum yfir því að ráðið sé ekki að taka áþreifanleg skref til að 
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styðja kröfurnar. UNHCR fordæmir ofbeldi og mannréttindabrot sem framin eru í Kongó 

leggur áherslu á mikilvægiss að allir fremjendur verði færðir fyrir dóm.
100

 

Kongó eftir stríð 

Fimm árum eftir að Kongó stríðinu formlega lauk, hefur dánartíðni nánast verið óbreytt þrátt 

fyrir tilraunir stærstu friðagæslusveitar í heiminum, milljarða dala í alþjóðlega aðstoð og 

sögulega kosningu sem endurvakti sem endurvakti lýðræði eftir áratugi af ofbeldi og 

harðstjórn.
101

 Könnun Alþjóðlegu björgunarnefndarinnar (e. International Rescue Committee) 

áætlar að um 45.000 manns deyi mánaðarlega sem sé sami hraði og árið 2004 þegar 

alþjóðlegur þrýstingur um að endurbyggja landið hafi varla byrjað. Algeng orsök dauða er 

hungur eða sjúkdómar, sem sýnir að landið sé enn að kljást við eftirköst stríðsins sem 

eyðilagði uppbyggingu sína og neyddi milljónir til að flýja.
102

 

Heilsugæsluliðar segja vera mikla aukningu í grimmilegu kynferðislegu ofbeldi gagnvart 

konum þar sem átök eiga sér stað.
103

 Þeir hafa áhyggjur af hve grimmileg kynferðisleg atvik 

er að færast í aukanna í garð kvenna í Kongó. Það felur í sér aukna tíðni áfalla og 

kynsjúkdóma. Samkvæmt mannúðarstarfsmönnum eru nauðganir að verða ofbeldissinnaðri og 

algengari. Karin Wachter sem er ráðgjafi Alþjóðlegu björgunarnefndarinnar segir að 

öryggisaðstæður á norður Kívú svæðinu séu vægast sagt slæmar, þar sé margháttaðar útgáfur 

kynferðislegs ofbeldis, allt frá mannráni; hópnaugðunum, þar sem fjölskyldumeðlimir eru 

neyddir til að taka þátt og einnig eru tilvik þar sem fórnarlömb er skotin í leggöngin með 

skotvopni, allt þetta er að aukast meðal herliða og varaherliða.
104

 

Wachter segir helstu afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á heilsu í Kongó vera þær sömu og á 

öðrum átakasvæðum það er HIV smit, konur neyddar til þungunar og kynsjúkdómar meðal 

annars. Það sem þykir sérkennilegt við Kongó er grimmdin í framkvæmdum árásanna. Fyrir 

vikið þjást konur og stúlkur af lamandi skaða í móðurlífi, brotin bein, afskorna limi og bruna. 

Wachter segir líka sálrænar og félagslegar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis séu álíka 

niðurdrepandi. Kynferðislegt ofbeldi hefur alvarleg áhrif á geðræna heilsu kvenna og stúlkna, 

þar á meðal þunglyndi og sjálfsmorð og einnig fyrir fjölskylduna og aðra meðlimi 

samfélagsins sem urðu vitni að eða voru neydd til að taka þátt í ofbeldinu. Ekki er til staðar 
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fordæmi fyrir jafn skynlausri grimmd og stríðinu gegn konum í Kongó og hafa Sameinuðu 

þjóðirnar verið gagnrýndar fyrir að gera lítið til að stöðva kynferðislegt ofbeldi í Kongó.
105

  

Innlendir dómstólar í Kongó 

Nokkur tilfelli eru þar sem innlendir dómstólar í Kongó hafa dæmt hermenn og aðra 

fremjendur fyrir stríðsglæpi og þar með talið nauðgun. Heimildir fyrir þessu virðast vera af 

skornum skammti og þá helst að finna á fréttavefum víðs vegar um heim.  

Þann 6. Júní 2006 voru sex hermenn úr innlendum her dæmdir í lífstíðarfangelsi fyrir glæpi 

gegn mannkyninu eftir að hafa verið fundnir sekir um hópnauðganir en sá sjöundi var 

sýknaður vegna skort á sönnunargögnum
106

 

Dómstóll í Kongó sakfelldi þann 31.júlí 2007 níu liðsmenn hins opinbera fyrir að drepa um 30 

óvopnaða óbreytta borgara árið áður.
107

 Dómstóllinn í Burnia sagði sakborninganna seka um 

stríðsglæpi, nauðgun, íkveikju og rán og morð. Dómstóllinn birti langa refsingu, þar á meðal 

lífstíð í fangelsi fyrir foringja árásanna þann 11. Ágúst 2006. Flest fórnarlambanna höfðu 

verið neydd til flýja heimkynni sín með valdi víða í Mið Afríkuríkjum síðast liðin ár. 

MONUC tilgreinir að þó að úrskurðirnn sendi sterk skilaboð gegn refsileysi í Kongó þá sé 

margt eftir ógert, eins og lögsókn við örðum svipuðum málum.
108

 

Lögfræðiaðstoð er sjaldgæfari en læknishjálp.
109

 Árið 2005 voru 12 lögsóknir fyrir 

kynferðislegt tillræði í austurhluta Kongó. Mörg fórnarlömb nauðgana vita vel hvar 

árásarmennirnir eru og í sumum tilfellum sjá þá daglega. En stór hluti landsins skortir dómara, 

lögfræðinga, löggæslu eða lögreglu. Annað vandamál er að flestar konur munu ekki fylgja 

eftir rétti sínum lagalega, því þær eru hræddar um að þessu sé ekki lokið, því ef að herliðin fá 

aftur völd munu þau ráðast gegn þeim aftur. Þær halda ef þær gefi upp nafn sitt til að reyna 

mæta réttlæti, munu þeir koma eftur og ráðist á þær aftur eða jafnvel fjölskyldu þeirra.
110

 

Samkvæmt skýrslu Amnesty International er að sjá að herinn, lögreglan og hernaðar og 

borgara stofnanir ítrekað bæru litla eða enga virðingu fyrir lögum í Kongó eða alþjóðlegum 

lögum og framkvæmdu meirahluta mannréttindabrota sem tilkynnt voru.
111

 Fjölgun brota má 

rekja til lögreglunnar þar sé beiting valda agalaus og stjórnun léleg. Algengt er að þeir njóti 
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refsileysis, og er það mjög stór hindrun til að bætt notkunar mannréttinda. Mistök 

ríkisstjórnarinnar að virða innlendan lagaramma fyrir her samþættingu var ein af ástæðum 

átakanna í Norður Kívu. Verndun óbreyttra borgara í austri hélt áfram að vera nánast einungis 

ofurseld starfsliði MONUC. Framkvæmdarstjóri Öryggisráðsins lagði til viðmið sem ætti að 

vera mætt áður en dregið væri úr starfsliði MONUC. Það átti við afvopnun og senda tilbaka 

herlið í austri og talsverð framför varnaðarliðum Kongó að tryggja öryggi, vernda óbreytta 

borgara og virða mannréttindi.
112

 

Há tíðni nauðgana og annara tegunda kynferðislegs ofbeldis halda áfram um allt landið, 

sérstaklega í austri. Hermenn og lögregla sem og innlendir og erlendir herliðar voru meðal 

aðal fremjenda. Verknaðir framdir af mikilli grimmd.
113

 

Borgarlegt réttarkerfi var ekki til staðar eða varla að virka á mörgum svæði og tafið með 

skorti á sjálfstæði, mætti og starfsliði.
114

 Rétthöld borgara af hernaðardómstólum heldu áfram 

að vera ekki samkvæmt stjórnarskrá. Mörg réttarhöld, þá sérstakelga hernaðardómstólar voru 

ósanngjörn. Það voru langar tafir til að færa fólk til réttar, jafnvel þó réttarhöldin væru bara 

yfirlit. Mjög mörg tilvik þar sem lögregla eða her hafa afskipti í stjórnun réttar.
115
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Niðurstöður 

Í Kongó hefur frá upphafi ríkt deilur, ójafnvægi og pólitískt umrót. Landinu hefur verið stýrt 

af mikilli spillingu í áraraðir. Mikið harðræði ríkti undir stjórn Mobutu Sese Seko. Léleg 

stjórnun og mikil gagnrýni á mótmæli á stjórnarfyrirkomulag landsins gaf til kynna að landið 

stæði ekki á styrkum stoðum. Á hans valdatíð hófust innrásir í landið frá nágrannaríkjum og 

mikið innstreymi flóttamanna. Mobutu hafði ekki burði til að bregðast við þessu ástandi og 

var steyptur af stóli. Þó tók við nýr landshöfðingi sem svo síðar var ráðinn af dögum og erfði 

sonur hans sætið. Það má draga þá ályktun að landið sé nánast stjórnlaust. Hver mislukkaða 

tilraunin á eftir annari til að halda frið, en eins og áður hefur komið fram ríkti mikil spilling í 

landinu og því má segja að lítið traust ríki meðal borgara og yfirvalda. Öryggisráð Sameinuðu 

þjóðanna hefur með ályktunum sínum verið hvetja stjórnvöld til að grípa til aðgerða og stöðva 

það ástand sem ríkir í landinu, en ekki hefur árangurinn verið mikill. Í skýrslum 

framkvæmdastjóra Sameinuð þjóðanna segir að bráðabirgða ríkisstjórn hafi ekki verið sýna 

hollustu í því að fylgja eftir lögum eða alþjóðlegum lagaákvæðum. Það er alvarlegur hlutur 

því það er grundvöllurinn fyrir því að einhver framför verði.  

Eftir tilkomu ályktunar 1325 ástandið lítillega breyst til hins betra. Fleiri kærur eru að koma 

upp á yfirborðið en mun færri en tilfellin eru í raun. Konur eru hræddar við að leita réttar síns, 

því traustið er ekki til staðar. Þær geta ekki treyst því að ef þær leggi fram kæru að það verði 

ekki rakið beint til þeirra og þeim veitt aðför eða fjölskyldum þeirra. Einnig eru konur 

smeykar að leita meðhöndlunar vegna áverka frá kynferðislegu ofbeldi, því þær vilja ekki 

vera brennimerktar sem fórnarlömb nauðgana. Því var lögð fram tillaga að heilsugæsla væri 

fyrir allar konur ekki bara fyrir konur sem eru fórnarlömb stríðsglæpa. 

Alþjóðasakamáladómstóllinn hefur lagt fram þrjár kærur en það eru heldur fáar miðað við það 

umfang mannréttindabrota í landinu. Þetta er þó skref í rétta átt. En þar sem enginn úrskurður 

hefur verið kveðinn úr neinum þessara kæra er ekki hægt að bera dóm á hvaða afleiðingar þær 

munu hafa á ástandið í landinu.  

Sameinuðu þjóðirnar þrátt fyrir að ítarlegar ályktanir og skýrslur um ástandið í landinu hafa 

verið gagnrýndar meðal annars af Amnesty International að framfylgja ekki þeim ákvæðum 

sínum í verknaði. Það skortir að finna raunhæfa lausn sem er framkvæmanleg. 
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Öll afskipti alþjóðlegra stofnana og frjálsra félagasamtaka er jákvæð þróun, það er upplýsandi 

fyrir önnur lönd, aðrar menningar og heimshluta og þannig vakið umfjöllun sem dregur fleiri 

aðila að. 

 Megin vandamálið varðandi ástandið í Kongó liggur í samfélaginu sjálfu, þar er skortur á 

læknisaðstoð og annarri starfsemi sem á að auðvelda konum að leita réttar síns eftir að hafa 

verið beittar grimmilegum aðförum, kynferðislegs ofbeldis án þess að eiga von á því að vera 

refsað fyrir það, það er ráðist að þeim eða fjölskyldum þeirra. Það að lögregla og aðrir aðilar 

séu þátttakendur og fremjendur þessara glæpa gerir enn erfiðara fyrir að ná frið og laga 

ástandið. 

Samkvæmt viðamikilli heimildaleit má greina að ekki sé borin virðing fyrir 

mannréttindalögum og alþjóðlegum mannúðarrétti í Kongó og lítil breyting hafi verið á 

ástandinu eftir samþykkt ályktunar 1325. Kynferðislegt ofbeldi er mjög rótgróið vandamál í 

Kongó og því þarf uppbyggingin að koma frá grunninum. Ályktun 1820 ítrekar ákvæði 1325 

en það er það ung ályktun að áhrif hennar er ekki hægt að mæla að svo stöddu. Það þarf að 

byggja upp sjálfsmynd kvenna í landinu og fá fleiri konur í ábyrgðarstöður.  Þá fyrst er hægt 

sjá einhverjar raunbreytingar. 
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