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Inngangur 

Friðargæsla á átakasvæðum er svar alþjóðasamfélagsins við afleiðingum stríðs. Með 

friðargæslu tekur alþjóðasamfélagið ábyrgð á að stuðla að friði og öryggi á tilteknum 

svæðum. Þetta gerist á grundvelli þjóðaréttarins. Undanfarin ár hafa ítrekað komið upp atvik 

þar sem friðargæsluliðar eru sakaðir um kynferðisofbeldi gagnvart stríðshrjáðum konum og 

börnum sem þeim er ætlað að vernda.1  

Titill þessarar ritsmíðar er fenginn frá fyrrum fastafulltrúa Jórdaníu gagnvart 

Sameinuðu þjóðunum. Hann var fenginn af framkvæmdastjóra stofnunarinnar til sérlegrar 

ráðgjafar í baráttunni gegn kynferðisofbeldi friðargæsluliða og notaði þessa líkingu á fundi 

Öryggisráðsins.2  

Ef friðargæsluaðgerðir hafa í för með sér kynferðisofbeldi gagnvart þeim sem lagt er 

upp með að vernda er eðlilegt að spyrja hvort þjóðarétturinn þurfi ekki að bjóða upp á 

viðeigandi úrræði. Í ritgerðinni er því spurt: Hver er réttur kvenna og barna á 

friðargæslusvæðum gagnvart kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða? Í kjarna þeirrar 

spurningar felst skoðun á því hvaða reglur gilda um framferði friðargæsluliða og hvernig þeim 

er framfylgt, hvort og þá hvernig þeir eru dregnir til ábyrgðar fyrir kynferðisofbeldi og 

hvernig réttarkerfið snýr að þolendum ofbeldisins. 

Til að svara þessum spurningum verður í fyrsta lagi veitt yfirsýn yfir þau réttindi sem 

þjóðarétturinn veitir almennt hvað varðar vernd gegn kynferðisofbeldi á átakasvæðum. Rakin 

verður þróun sú sem hefur átt sér stað innan alþjóðlegs refsiréttar, alþjóðlegs mannúðarréttar 

og alþjóðamannréttinda. 

 Næst verður friðargæsla og friðargæsluliðar sérstaklega tekin fyrir, með það að 

markmiði að auka skilning á því umhverfi sem friðargæsla á sér stað í. Vakin er athygli á að í 

ritgerðinni er sjónum beint að friðargæslu Sameinuðu þjóðanna3 sérstaklega. Til þess liggur 

einkum sú ástæða að SÞ eru stærsti veitandi friðargæslu í heiminum. Einnig hefur þó nokkur 

vinna farið fram innan stofnunarinnar til að bregðast við kynferðisofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða á hennar vegum og verður í ritgerðinni metið hvernig þar hefur tekist upp. 
                                                 
1 Report of the Group of Legal Experts on ensuring the accountability of United Nations staff and experts on 
mission with respect to criminal acts committed in peacekeeping operations. (U.N Doc. A/60/980), bls. 7; Report 
of the Office of Internal Oversight Services  on its Investigations into Allegations of Sexual Exploitation and 
Abuse in the Ituri Region (Bunia) in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the 
Congo. (U.N Doc. A/61/841), bls. 5; Report of the Office of Internal Oversight Services on the investigation into 
sexual exploitation of refugees in West Africa. (U.N Doc. A/57/465), bls. 2. Note for Implementing and 
Operational Partners on Sexual Violence & Exploitation: The Experience of Refugee Children in Guinea, 
Liberia and Sierra Leone. 
2 Fréttatilkynning: “Security Council Condemns ‘In the Strongest Terms’ All Acts of Sexual Abuse, Exploitation 
by UN Peacekeeping Personnel”. (U.N. Doc. SC/8400.) 
3 Hér eftir verður að jafnaði vísað til Sameinuðu þjóðanna sem SÞ. 
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  Veitt verður innsýn í lagalega sérstöðu friðargæsluliða, bæði starfsmanna SÞ og 

hermanna sendiríkja sem leggja til hermenn og lögreglumenn. Mikilvægt er að taka fram að 

orðið „friðargæsluliði“ í þessari ritgerð er notað í víðtækri merkingu. Mismunandi er hvernig 

því er beitt frá einni heimild til annarrar og sums staðar skírskotar það einungis til hermanna í 

friðargæslu. Hér verður það þó notað sem samheiti yfir alla starfsmenn friðargæsluaðgerða. 

Í lok kaflans um friðargæslu verður friðargæslan skoðuð sérstaklega út frá almennu 

kynjasjónarmiði. 

 Næst verður fjallað um eðli og umfang kynferðisofbeldis af hálfu friðargæsluliða. 

Gefið verður yfirlit yfir hvernig glæpir af þeirra hálfu hafa komist upp á yfirborðið fyrir 

tilstuðlan óháðra félagasamtaka og fjölmiðla og reynt að gefa þannig innsýn í hvert 

raunverulegt umfang ofbeldisins er þar sem réttarframkvæmd gerir það ekki. 

Þar á eftir verður farið yfir hvað felst í kynferðisofbeldi eins og skrifað er um það í 

ritgerðinni. Fjallað verður um hvernig hugtakið er skilgreint og hvað fellur undir 

skilgreininguna. Skýrt þarf að koma fram að í þessari ritsmíð er hugtakið notað í víðtækri 

merkingu. Sameinuðu þjóðirnar notast við tvö hugtök til að ná utan um sama svið en á ensku 

er talað um „sexual abuse and exploitation“ í þessu samhengi. Nánar verður fjallað um þessa 

hugtakanotkun í fjórða kafla ritgerðarinnar. 

 Í fimmta kafla verður fjallað um hvernig fyrirbyggja má brotin eftir mismunandi 

leiðum. Ein þeirra leiða er sú að berjast gegn refsileysi en vegna þess hvað það er flókið í 

þessum málum verður sjötti kafli helgaður þeirri baráttu. Hér verður hugtakið refsileysi notað 

í víðtækri merkingu eins og gjarnan er gert í alþjóðlegum refsirétti og nær þá til ástæðna á 

borð við að ekki sé refsað fyrir brot vegna þess að réttarkerfið ræður ekki við það eða að 

pólitískan vilja skortir. 

Réttur þolenda verður skoðaður sérstaklega í sjöunda kafla og meðal annars farið yfir 

hið sívaxandi vandamál sem er réttarstaða barna friðargæsluliða og mæðra þeirra. 

 Í áttunda kafla verður farið yfir íslenskan rétt sem gildir um kynferðisofbeldi 

friðargæsluliða, athugað hvort fullnægjandi reglur gilda og hvernig framkvæmd þeirra er. 

Að lokum verða helstu niðurstöður dregnar saman. 
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Löggjöf og réttarþróun vegna kynferðisofbeldis á átakasvæðum 

2.1 Almennt um bann við kynferðisofbeldi á stríðstímum 

Friðargæsla kemur til við mismunandi aðstæður, á mismunandi stöðum, á mismunandi tíma í 

átakaferli. Nokkuð sem á hins vegar alltaf við er að hún tengist eins hvers konar ógnun við 

frið og öryggi. Stríð getur þannig staðið yfir á einhverju stigi og reynt er að halda því í 

skefjum. Því getur verið lokið og friðargæslusveitir vinna að því að halda friðinn eða reyna 

jafnvel að fyrirbyggja að átök brjótist út. 

Við stríðsástand eykst hættan á hvers kyns ofbeldi og þá ekki síst kynferðisofbeldi.4 Þvert 

á átakalínur er konum nauðgað af grimmd. Kynferðisofbeldið er gríðarlega algengt og beitt af 

bæði óvinveittum og „vinveittum“ öflum. Leyfi til að nauðga hefur jafnvel verið hluti af 

„ráðningarkjörum“ málaliða í stríði.5 

Til að skilja betur hver er réttur kvenna og barna gagnvart kynferðisofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða sérstaklega, verður í þessum kafla varpað ljósi á hvaða reglur gilda almennt 

um bann við kynferðisofbeldi á stríðstímum. Þar hefur orðið þróun bæði á sviði alþjóðlegs 

refsiréttar,  mannréttindalöggjafar og mannúðarlaga. Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er 

nátengt alþjóðlegum refsirétti6 en tengslin við alþjóðlega mannréttinda- og mannúðarlöggjöf 

eru órjúfanleg og verða stöðugt nánari: 

 

International criminal law is currently witnessing heightened prosecution of violations of 
international human rights and international humanitarian law, and in the process, these three 
bodies of law are increasingly overlapping and reinforcing each other.7 

 

Í ritgerðinni er farin sú leið að vinna út frá réttindum kvenna og barna gagnvart 

kynferðisofbeldi, eins og framast er kostur á.8 Ábyrgð og sekt þeirra glæpamanna sem 

                                                 
4 Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The boundaries of international law, bls. 252.   
5 Michael Walzer: Just and Unjust Wars, bls. 134-5. Í seinni heimstyrjöld, árið 1943, fengu marokkóskir 
málaliðar, sem börðust með frönskum hersveitum á Ítalíu, það skjalfest að þeir hefðu leyfi til að nauðga. Þetta 
leiddi til víðtæks kynferðisofbeldis gegn ítölskum konum. Walzer skrifar um þessa staðreynd: “Rape is a crime, 
in war as in peace, because it violates the rights of the woman who is attacked. To offer her as bait to a 
mercenary soldier is to treat her as if she were not a person at all but a mere object, a prize, a trophy of war.” 
6 Í raun er hér um að ræða flókið samspil þjóðaréttar og landsréttar fremur en alþjóðlegan refsirétt í þröngum 
skilningi þess hugtaks. 
7 Dorean M. Koenig og Kelly D. Askin: „International Criminal Law and the International Criminal Court 
Statue: Crimes Against Women“, bls. 29. Sjá einnig: Claire de Than og Edwin Shorts: International Criminal 
Law and Human Rights, bls. 346. 
8 Kynferðisofbeldi gagnvart karlmönnum er vissulega vaxandi vandamál í stríði, sjá t.d.: Kelly D. Askin: 
„Women and International Humanitarian Law“, bls. 42 (neðanmálsgr. 4). Það væri hins vegar til að draga úr 
alvarleika kynbundins ofbeldis (sjá skilgreiningu á hugtakinu kynbundið ofbeldi í 4. kafla) og órjúfanlegum 
tengslum þess við kynferðisofbeldi, að fjalla ekki um kynferðisofbeldi út frá þeirri staðreynd að stór meirihluti 
þolenda eru konur sem verða fyrir ofbeldinu einmitt af því þær eru konur. 
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ofbeldisverkin fremja skiptir þó vissulega líka miklu og því er nauðsynlegt að beina 

kastljósinu að þeim sérstaklega á seinni stigum. 

Vandamálið við hefðbundinn þjóðarétt hefur í gegnum aldirnar verið skortur á að hugsað 

sé um áhrif hans á einstaklinga. Þetta á ekki síst við um konur í stríði. Konur og börn hafa 

alltaf verið fórnarlömb kynferðisofbeldis í stríði en vegna kerfislægrar kynbundinnar 

mismununar, karllægrar hugsunar og þeirrar sannfæringar að stríð og hernaður sé nokkuð sem 

tilheyri körlum, var að minnsta kosti lengi vel litið á slíka glæpi sem óhjákvæmilegan eða 

ómerkilegan fylgifisk stríðs.9 

Önnur ástæða þess að mikilvægast er að horfa á málið út frá einstaklingnum sem verður 

fyrir ofbeldinu, er sá gamli hugsunarháttur að kynferðisárás sé árás á samfélag frekar en 

einstakling; leið karla til að ráðast að öðrum körlum gegnum líkama kvenna.10 Með þeim 

hugsunarhætti er gengið út frá konunni sem hlut, eign samfélagsins, en ekki einstaklingi með 

réttindi.11 

Um leið og það er jákvæð þróun að innan alþjóðlegs refsiréttar sé saksótt í meira mæli 

fyrir kynferðisofbeldi, líkt og fjallað verður um hér í framhaldinu, verður þannig að staldra við 

og gleyma ekki þeim einstaklingum sem konur eru. Neikvæð áhrif kynferðisofbeldis á 

samfélög sem heild mega þannig ekki vera útgangspunkturinn, heldur verður reynsla sjálfra 

þolendanna að vera í forgrunni.12 Sú reynsla felst oftar en ekki í að bera byrðar sínar í hljóði 

og skömm vegna þess að konu, sem hefur verið nauðgað, getur í kjölfarið verið hafnað af sínu 

eigin samfélagi.13 Þannig staða kvenna sem eftirlifenda ofbeldis í stríði er í hrópandi mótsögn 

við stöðu karla sem særst hafa í stríði og er í kjölfarið fagnað sem hetjum. 

Að auki er nauðsynlegt í hinu víðara samhengi við kynfrelsi kvenna, að gleyma aldrei að 

nauðgun í stríði er kynbundið ofbeldi þar sem konur eru beittar ofbeldi einmitt vegna þess að 

þær eru konur. Rhonda Copelon útskýrir þetta svo:  

 

Emphasis on the gender dimension of rape in war is critical not only to surfacing women as full 
subjects of sexual violence in war, but also to recognizing the atrocity of rape in the time called 
peace. When women charge rape in war they are more likely to be believed, because their status 
as enemy, or at least “the enemy´s” women, is recognized and because rape in war is seen as a 
product of exceptional circumstances.14  

 

                                                 
9 Kelly D. Askin: „Women and International Humanitarian Law“, bls. 47.  
10 Vesna Nikolic-Ristanovic: „Sexual violence, International Law and Restorative Justice“, bls. 273. 
11 Hilary Charlesworth: „Feminist Methods in International Law“, bls. 386-7. 
12 Afar fín lína er á milli þess að ganga út frá neikvæðum áhrifum kynferðisofbeldis á konuna sjálfa og 
neikvæðum áhrifum ofbeldisins gegn henni á samfélagið í heild, sem auðvitað er þó þarft að viðurkenna líka. 
13 Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf: Women, War, Peace, bls. 18. 
14 Rhonda Copelon: „Surfacing Gender: Reconceptualizing Crimes against Women in Time of War“, bls. 75. 
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Í skýrslu Human Rights Watch um kynferðisofbeldi tengt hópmorðinu í Rwanda er einnig 

unnið með þessa hugsun. Sagt er frá því að bardagamenn sem nauðgi í stríði tengi 

kynferðisofbeldið oft, án þess að það fari milli mála, við víðtækari niðurlægingu samfélagsins. 

Eftirmáli þess konar misnotkunar geti verið að meinið, sem konunni sem einstaklingi hafi 

verið unnið, falli í skuggann af meintum skaða samfélagsins sem hún er hluti af.15 

Þegar friðargæsluliðar koma til sögunnar, eru konur gagnvart þeim ekki „konur 

óvinarins“, eins og Copelon orðar það. Þeir eiga að standa fyrir frið og öryggi og hjálp við að 

koma á ró í samfélaginu. Í raun eiga þeir að standa fyrir allt það sem vígamenn úr röðum 

óvina standa ekki fyrir. Getur það haft þau áhrif að kynferðisofbeldi af þeirra hálfu þyki ekki 

jafn alvarlegt og annað kynferðisofbeldi tengt stríði? 

2.2 Kynferðisofbeldi í stríði: Þróun frá refsileysi til skilgreiningar sem stríðsglæps 

Kynferðisofbeldi hefur verið notað sem vopn og beitt í stríði frá örófi alda. Meðal Forn-

Grikkja, líkt og í mörgum öðrum samfélögum, öðlaðist sigurvegarinn í stríði „réttinn til að 

nauðga“.16 Á 20. öldinni eru dæmin bæði óhugnanlega gróf og ótölulega mörg. Í fyrri 

heimsstyrjöldinni (1914-18) er þannig til dæmis vitað að þýskir hermenn beittu 

kynferðisofbeldi til að sýna yfirráð sín.17 Ekki fyrr en fyrir örfáum árum hefur komið 

almennilega í ljós og verið viðurkennt hversu víðtæku ofbeldi japanski herinn beitti konur og 

stúlkur í seinni heimsstyrjöld.18 

Að vísu var nokkuð rætt opinberlega um nauðganir eftir seinna stríð en þær voru hvorki 

nefndar í stofnsáttmálum stríðsglæpadómstólanna í Tókýó né Nürnberg. Engin kæra fyrir 

nauðgun var lögð fram við Nürnberg-réttarhöldin, þrátt fyrir tilvísanir í þær í 

sönnunargögnum en einhverjar ákærur í Tókýó innihéldu nauðganir. Matsui hershöfðingi var 

sakfelldur fyrir glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi, meðal annars vegna þess að hermenn 

hans hefðu framið nauðganir. Kynferðisofbeldi var þó í höfuðatriðum léttvægt fundið í 

uppgjörinu eftir seinni heimsstyrjöld.19 

Það sama átti enn við árið 1974 þegar sérstök ályktun um vernd kvenna og barna í stríði 

(e. Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict) 

var gefin út af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, án þess að minnst væri á kynferðisofbeldi 

                                                 
15 Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, bls. 2. 
16 Claire de Than og Edwin Shorts: International Criminal Law and Human Rights, bls. 347. 
17 Vesna Nikolic-Ristanovic: „Sexual violence, International Law and Restorative Justice“, bls. 273; Claire de 
Than og Edwin Shorts: International Criminal Law and Human Rights, bls. 347. 
18 Claire de Than og Edwin Shorts: International Criminal Law and Human Rights, bls. 347. 
19 Claire de Than og Edwin Shorts: International Criminal Law and Human Rights, bls. 348. 
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í stríði.20 Kelly D. Askin hefur þó fært rök fyrir því að augljóst hefði verið að geta þess í 

víðtækri upptalningu í 5. gr. ályktunarinnar.21 Svipað var uppi á teningnum á Nairobi-

ráðstefnunni 1985, þar sem í yfirlýsingu ráðstefnunnar (Forward-Looking Strategies for the 

Advancement of Women) var heldur ekki gerð tenging á milli kynferðisofbeldis og stríðs.22 

Annað hljóð var loksins komið í strokkinn á Heimsráðstefnu um mannréttindi sem haldin 

var í Vínarborg 1993. Þar var lögð áður óþekkt áhersla á að það væru mannréttindi kvenna að 

þurfa ekki að þola ofbeldi. Í yfirlýsingu ráðstefnunnar er ofbeldi gegn konum sérstaklega 

tiltekið og tilgreind sértæk afbrigði af kynferðislegri áreitni og misnotkun sem séu 

ósamrýmanleg mannlegri reisn.23 Áður höfðu þau merkilegu vatnaskil orðið að Öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun nr. 798 frá 18. desember 1992 þar sem fordæmd var 

víðtæk, skipulögð og kerfisbundin frelsissvipting og nauðganir á konum í stríðinu í fyrrum 

Júgóslavíu, sérstaklega múslimakonum í Bosníu og Hersegóvínu.24 Þetta var í fyrsta skipti 

sem Öryggisráðið fjallaði um kynferðisofbeldi í ályktun um frið og öryggi. 

Með annarri ályktun Öryggisráðsins var settur á fót Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn 

fyrir fyrrum Júgóslavíu (ICTY) til að sækja til saka þá aðila sem ábyrgð báru á alvarlegum 

brotum gegn mannúðarrétti á landsvæði fyrrum Júgóslavíu frá 1991.25 Áður hafði 

sérfræðinganefnd gefið út skýrslu sem lýsti því gríðarlega umfangsmikla kynferðisofbeldi sem 

átti sér stað, meðal annars í sérstaklega þar til gerðum nauðgunarbúðum sem minntu á þær 

sem asískar konur þjáðust í á vegum japanska hersins í seinni heimsstyrjöld.26 

Þegar Júgóslavíudómstóllinn var stofnaður árið 1993 var enn óljóst hvort nauðganir gætu 

talist til stríðsglæpa.27 Í stuttu máli sagt hefur þróunin fram til þessa dags orðið sú að nauðgun 

                                                 
20 Ályktun Allsherjarþings SÞ frá 14. desember 1974, nr. 3318 (XXIX); Kelly D. Askin: „Women and 
International Humanitarian Law“, bls. 46. 
21 5. gr. ályktunarinnar hljóðar svo: “All forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and 
children, including imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwellings 
and forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied territories 
shall be considered criminal.” 
22 Claire de Than og Edwin Shorts: International Criminal Law and Human Rights, bls. 352. 
23 Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (18. gr.), samþykkt af Heimsráðstefnu um 
mannréttindi í Vínarborg 12. júlí 1993. (U.N. Doc. A/CONF.157/23)  
24 Ályktun Öryggisráðs SÞ nr. 798, 18. des. 1992, (U.N. Doc. S/RES/798). 
25 Heiti dómstólsins á ensku er International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia eða ICTY. 
Stofnsáttmála hans má finna í (U.N. Doc. S/25704, Annex.) 
26 Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 to 
Investigate Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, Annex. (U.N. Doc 
S/1994/674) 
27 Dorean M. Koenig og Kelly D. Askin: „International Criminal Law and the International Criminal Court 
Statue: Crimes Against Women“, bls. 29. 
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í stríði telst vera stríðsglæpur.28 Núorðið eru ekki bara nauðganir, heldur aðrar birtingarmyndir 

kynferðisofbeldis orðnar viðurkenndar sem stríðsglæpir, glæpir gegn mannkyni og hópmorð.29 

Annar alþjóðlegur stríðsglæpadómstóll, sá sem settur var á stofn vegna hópmorðsins í 

Rwanda, átti einnig mikilvægan þátt í þessari þróun. Í Rwanda var ástandinu lýst þannig á 

meðan hópmorðinu stóð og í eftirleik þess:  

 

Rape was the rule and its absence the exception [...] Under-age children and elderly women 
were not spared [...] Pregnant women were not spared. Women about to give birth or who had 
just given birth were also the victims of rape in hospitals [...] Women who were “untouchable” 
according to custom (e.g. nuns) were also involved and even corpses, in the case of women who 
were raped just after being killed.30 

 

Dómaframkvæmd stríðsglæpadómstólanna tveggja hefur breytt alþjóðlegum refsirétti 

þannig að menn sem nauðguðu og/eða gerðu konur að kynlífsþrælum hafa verið sakfelldir og 

fangelsaðir auk þess sem ábyrgð veraldlegra og hernaðarlegra yfirvalda á glæpunum hefur 

verið viðurkennd og fordæmd af báðum þessum dómstólum.31 

Í þeirra kjölfar kom ályktun Öryggisráðs SÞ nr. 1325 árið 2000 og markaði mikil 

tímamót.32 Ályktunin fjallar um konur, frið og öryggi og er lögð sérstök áhersla á nauðganir 

og annað kynferðisofbeldi sem og aðrar gerðir ofbeldis þegar átök standa yfir. Mælst er til 

þess að aðildarríkin lögleiði að fullu alþjóðlegan mannúðarrétt og mannréttindalöggjöf sem 

verndar réttindi kvenna og stúlkna meðan á átökum stendur og eftir þau. Frá því ályktunin var 

samþykkt hefur aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skilað árlegri skýrslu um 

framkvæmd ályktunarinnar. Skýrslurnar eru ræddar í Öryggisráðinu. Almennt þykir 

framþróun samkvæmt þeim hafa verið jákvæð, svo sem hvað varðar bann við kynferðisofbeldi 

og aukna áherslu á og umfjöllun um það, þótt enn vanti mikið upp á til dæmis að ríki séu gerð 

ábyrg fyrir gjörðum hermanna sinna.33 

                                                 
28 Kelly D. Askin: „Women and International Humanitarian Law“, bls. 69. 
29 Dorean M. Koenig og Kelly D. Askin: „International Criminal Law and the International Criminal Court 
Statue: Crimes Against Women“, bls. 29 
30 Report on the Situation on Human Rights in Rwanda Submitted by Mr. René Degni Segui, 16. gr. 
31 Prosecutor v. Akayesu, mál nr. ICTR-96-4-T, Judgment (2. sept. 1998); Prosecutor v. Furundzija, mál nr. IT-
95-17/1-A, Judgment (21. júlí 2000). Í Akayesu dóminum var m.a. sakfellt fyrir nauðganir sem glæpi gegn 
mannkyni og hópmorð. Þá var einnig sett fram athyglisverð skilgreining á nauðgunum og kynferðisofbeldi: “The 
Tribunal defines rape as a physical invasion of a sexual nature, committed on a person under circumstances 
which are coercive. The Tribunal considers sexual violence, which includes rape, as any act of a sexual nature 
which is committed on a person under circumstances which are coercive. Sexual violence is not limited to 
physical invasion of the human body and may include acts that do not involve penetration or even physical 
contact.” (690. gr.) Kelly D. Askin telur þennan dóm þann mikilvægasta sem nokkurn tímann hafi fallið um 
kynferðisofbeldi, sjá Kelly D. Askin: „Women and International Humanitarian Law“, bls. 87.  
32 Ályktun Öryggisráðs SÞ frá 31. október 2000, nr. 1325, (U.N. Doc S/RES/1325.)  
33 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 133.  
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Næsta stóra skref tók Öryggisráðið þann 19. júní 2008, með samþykkt ályktunar nr. 1820 

um kynferðisofbeldi í vopnuðum átökum.34 Í þeirri ályktun er minnt á mikilvægi 1325 og 

ítrekuð áhersla Öryggisráðsins á að binda endi á beitingu kynferðisofbeldis sem vopns í stríði, 

til að skapa ótta innan samfélaga og eyðileggja þau. Í ályktun 1820 lýsir ráðið 

kynferðisofbeldi sem aðferð í stríði sem notuð er til að auðmýkja, drottna yfir, hræða og/eða 

leysa upp með valdi samfélög eða þjóðernishópa. 

Miklu skiptir að í ályktun 1820 tók Öryggisráðið af skarið um að ofbeldið geti aukið á 

alvarleika átaka og staðið í vegi fyrir friði og öryggi. Mikilvægið stafar af því að þar sem 

Öryggisráðið er sú stofnun SÞ sem ábyrg er fyrir að viðhalda friði og öryggi skv. Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna35, þarf ráðið hér eftir að fylgjast með kynferðisofbeldi og grípa til 

viðeigandi ráðstafana þegar á þarf að halda í framtíðinni.36 

Annar angi alþjóðasamfélagsins sem nú ber ábyrgð á að vinna gegn kynferðisofbeldi er 

Alþjóðaglæpadómstóllinn í Haag. Dómaframkvæmd frá Júgóslavíu og Rwanda hafði meðal 

annars áhrif á það, ásamt miklum þrýstingi frá óháðum félagasamtökum. Í lokatexta 

Rómarsamþykktarinnar, stofnsáttmála dómstólsins, var bætt fyrir mikið af því óréttlæti, sem 

fólst í að löggjöf um kynbundið ofbeldi innan ramma þjóðaréttarins, var ábótavant.37 

Þar er lögfest að kynferðisofbeldi á borð við nauðganir, kynlífsþrælkun, nauðarvændi, 

nauðarþunganir, nauðarófrjósemisaðgerðir og hvaða aðrar birtingarmyndir kynferðisofbeldis 

sem er, teljast glæpir gegn mannkyni.38 Með því að skilgreina kynferðisofbeldi á meira 

fullnægjandi og nákvæmari hátt hefur Rómarsamþykktin gert að verkum að auðveldara ætti að 

verða að saksækja innan þjóðaréttarins fyrir kynferðisofbeldi.39 

2.3 Alþjóðlegur mannúðarréttur 

2.3.1 Almennt 

Alþjóðlegur mannúðarréttur er sú löggjöf og réttarframkvæmd sem fjallar um hvernig heyja 

má stríð.40 Réttarheimildirnar eru úr ýmsum áttum og þannig höfðu til dæmis stríðsglæpa-

                                                 
34 Ályktun Öryggisráðs SÞ frá 19. júní 2008, nr. 1820 (U.N. Doc. S/RES/1820).  
35 Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 24. gr. 
36 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 133. 
37 Rómarsamþykktin, stofnsáttmáli Alþjóðaglæpadómstólsins, frá 17. júlí 1998. 
38 Sjá 7. gr. Rómarsamþykktarinnar. 
39 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 134. 
40 Þau lög sem fjalla um aðdragandann að stríði og hvenær sé réttmætt að heyja þau (l. jus ad bellum) eru annar 
handleggur en þau sem fjalla um hvernig má heyja stríð (l. jus in bello) á annað borð. Þessu tvennu má ekki rugla 
saman því ólík lögmál gilda og réttarheimildirnar eru ólíkar. Reglur um jus ad bellum er t.d. að finna í 
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dómstólarnir tveir, sem rætt var um í kafla 2.2, áhrif á þetta réttarsvið. Sú réttarheimild, sem 

til grundvallar liggur og mestu máli skiptir41 fyrir réttarsviðið, er hins vegar 

Genfarsamningarnir fjórir frá 1949 og bókanirnar tvær við þá frá 1977.42 

Genfarsamningarnir urðu til þegar skuggi ofbeldisins í seinni heimsstyrjöld grúfði enn yfir 

og eru taldir hafa markað þáttaskil í þróun alþjóðlegs mannúðarréttar. Með samningunum var 

lögfest mun meiri vernd en áður þekktist til handa fórnarlömbum stríðsátaka.43 

Aðalmarkmið alþjóðlegs mannúðarréttar er einmitt að vernda þá sem ekki taka beinan þátt 

í vopnuðum átökum.44 Hafa ber í huga að skilgreiningin „vopnuð átök“ er túlkuð víðtækt bæði 

hvað varðar tímasetningar og staðsetningu, eins og kom fram í dómi Júgóslavíudómstólsins í 

Tadic-málinu.45 

Af samningunum fjórum er það sá fjórði sem hér á við. Hann er sá viðamesti þeirra og 

fjallar um vernd almennra borgara á stríðstímum en færð hafa verið rök fyrir að þess vegna sé 

hann líka einna mikilvægastur.46 

Annað sem sérstaklega skiptir máli er að gerður er skýr greinarmunur í 

Genfarsamningunum á annars vegar svokölluðum alþjóðlegum vopnuðum átökum sem fram 

fara milli fullvalda ríkja og hins vegar innanlandsátökum sem fram fara á yfirráðasvæði eins 

fullvalda ríkis (e. non-international armed conflict). Hinir viðamiklu Genfarsamningar taka að 

langmestu leyti til átaka milli ríkja, í samræmi við þá miklu áherslu sem gegnum tíðina hefur 

verið lögð á fullveldi ríkja sem grunnforsendu alþjóðalaga.47 Þrátt fyrir að þessi sögulegi 

greinarmunur gildi enn að miklu leyti, verður þó hér að minnast á þá skoðun fræðimanna að 

greinarmunurinn þarna á milli sé að minnka eftir því sem áherslan eykst á öryggi einstaklinga 

þvert á landamæri.48 

Hvað varðar  innanlandsátök, veita Genfarsamningarnir ákveðna lágmarksvernd. Hin 

svokallaða „sameiginlega þriðja grein“ er í öllum samningunum fjórum og fjallar gagngert um 

                                                                                                                                                         
Stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna en reglur um jus in bello í sértækari samningum eins og Genfarsamningunum 
sem nánar er fjallað um í kaflanum. 
41 Genfarsamningarnir, bls. 10. 
42 Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli frá 12. ágúst 1949, 
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi frá 12. ágúst 1949, 
Genfarsamningur um meðferð stríðsfanga frá 12. ágúst 1949, Genfarsamningur um vernd almennra borgara á 
stríðstímum frá 12. ágúst 1949, Viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd fórnarlamba 
vopnaðra átaka milli ríkja (I. bókun) (1977), Viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd 
fórnarlamba vopnaðra innanríkisátaka (II. bókun). 
43 Genfarsamningarnir, bls. 10. 
44 Sama heimild. 
45 Prosecutor v. Tadic, Mál nr. IT-94-1-AR 72; 105 ILR 
46 Genfarsamningarnir, bls. 11. 
47 Sjá t.d. 2. gr. Stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna: “[...] The Organization is based on the principle of the 
sovereign equality of all its Members [...]”. 
48 Kelly D. Askin: „Women and International Humanitarian Law“, bls. 44. 
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„[á]tök sem eru ekki alþjóðlegs eðlis“. Þar kemur fram að „eftirtalið athæfi gagnvart [þeim 

sem ekki taka beinan þátt í hernaðaraðgerðum] [sé] ávallt og hvarvetna bannað: [...] ofbeldi 

gegn lífi og limum, einkum manndráp, lemstrun, grimmileg meðferð og pyntingar49; [...] 

skerðing persónulegrar sæmdar, einkum auðmýkjandi og niðurlægjandi meðferð50 [...]. 

Sameiginlegu 3. greininni til fyllingar var svo undirrituð þann 8. júní 1977, II. 

viðbótarbókun við Genfarsamningana þar sem vísað er beint til kynferðisofbeldis.51 Í II. hluta 

bókunarinnar er fjallað um mannúðlega meðferð en þar er til dæmis bannað „[...] Að 

persónulegri sæmd manna sé misboðið, einkum með auðmýkjandi og smánarlegri meðferð, 

nauðgun, nauðungarvændi og hvers konar árás af kynferðislegum toga [...] Þrælahald og 

þrælaviðskipti [...]“52 Ennfremur er börnum í stríði ljáð sérstök vernd með II. 

viðbótarbókuninni, sbr. 3. mgr. 4. gr. hennar. 

Annars staðar í Genfarsamningunum, að því leyti sem þeir eiga eingöngu við um alþjóðleg 

vopnuð átök, er einnig fjallað sérstaklega um konur, s.s. í I. viðbótarbókuninni þar sem II. 

kafli fjallar um ráðstafanir til hagsbóta konum og börnum. Í 1. mgr. 76. gr. bókunarinnar segir 

í íslensku þýðingunni: „Konur skulu njóta sérstakrar virðingar og skulu sérstaklega verndaðar 

gegn nauðgun, nauðungarvændi og hvers konar annarri árás af kynferðislegum toga.“ Í 

upprunalega enska textanum tengist orðalagið hins vegar sæmd konunnar meira, líkt og í 4. 

mgr. II. viðbótarbókunarinnar.53 Þetta er gagnrýnivert. Nauðgun og annað kynferðisofbeldi 

eru einmitt það sem í orðinu felst; ofbeldisglæpir og þar með brot á grundvallar 

mannréttindum. 

Í því ljósi er ankannalegt að í upptalningu á „grófum brotum“54 (sem er orðalag 

Genfarsamninganna yfir stríðsglæpi) skuli kynferðisofbeldi vera sleppt. Flestir sérfræðingar 

eru þó sammála um að leiða megi bann við kynferðisofbeldi óbeint af upptalningunni, t.d. 

banni við pyntingum og ómannúðlegri meðferð. Það er hins vegar dapurlegt að þess skuli 

þurfa.55 

                                                 
49 a-liður 1. málsl. sameiginlegu 3. greinarinnar. 
50 c-liður 1. málsl. sameiginlegu 3. greinarinnar. 
51 Þann 2. júlí 2009 höfðu 164 ríki fullgilt bókunina. Meðal ríkja sem ekki hafa gert það eru Bandaríkin, Ísrael, 
Íran, Pakistan, Afganistan og Írak. 
52 Sjá 2. mgr. 4. gr. 
53 “ [...] Women shall be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced 
prostitution and any other forms of indecent assault [...]“ Leturbreyting höf. 
54 Víðtækasta upptalningin á grófum brotum er í I. viðbótarbókun, 85. gr.  
55 Claire de Than og Edwin Shorts: International Criminal Law and Human Rights, bls. 349. 
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2.3.2 Eru friðargæsluliðar bundnir af Genfarsamningunum? 

Lengi vel ríkti óvissa um hvort Sameinuðu þjóðirnar og þar með friðargæsluliðar á þeirra 

vegum væru bundnar af Genfarsamningunum. 

Alþjóðastofnanir geta vissulega núorðið haft réttarstöðu lögaðila að þjóðarétti,56 sem hefur 

verið talið leiða til þess að þær séu bundnar af reglum almenns þjóðaréttar og þ.á m. þeim 

mannréttinda- og mannúðarreglum sem teljast orðið til venjuréttar eða almennra grundvallar-

reglna að lögum.57 

Hvað Genfarsamningana varðar flækir málið að eingöngu ríki geta verið formlegir aðilar 

að þeim. Þar að auki telst friðargæsluliðið ekki vera aðili að átökum (e. non-combat forces).58 

Afstaða SÞ var lengi framan af að stofnunin gæti ekki talist bundin af samningunum, meðal 

annars vegna þess að þeir fælu í sér skyldur sem krefðust dóms- og stjórnkerfis sem stofnunin 

réði ekki yfir. Rauði krossinn hafði þó lengi kallað eftir því að SÞ myndu formlega 

undirgangast skyldur þær sem felast í samningunum. 

Árið 1999, þegar þess var minnst að fimmtíu ár væru frá undirritun samninganna, breyttu 

hins vegar SÞ afstöðu sinni með yfirlýsingu þáverandi framkvæmdastjóra. Hann setti 

stofnuninni reglur59 sem í raun þýða að stofnunin telst nú bundin af reglum Genfarsamningana 

og eyddi þar með óvissunni.60 Þetta þýðir að friðargæsluliðar SÞ eru bundnir af reglum 

Genfarsamninganna.61 

2.4 Alþjóðlegir mannréttindasamningar 

2.4.1 Almennt um gildi mannréttindasamninga gegn kynferðisofbeldi í stríði 

Þótt hinar sértæku reglur mannúðarréttarins gildi á stríðstímum falla alþjóðleg 

mannréttindalög ekki úr gildi62 heldur bæta við mannúðarréttinn og fylla hann. Sú vernd sem 

alþjóðleg mannréttindalöggjöf veitir skiptir ekki síst máli í átökum sem eru ekki alþjóðlegs 

                                                 
56 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 241. 
57 August Reinrich: “The Changing International Legal Framework”, bls. 46. 
58 Peter H. Gantz: “The Postconflict Security Gap and the United Nations Peace Operations System”, bls. 247. 
59 Secretary-General´s Bulletin: Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, 
(U.N. Doc. ST/SGB/1999/13), frá 6. ágúst 1999. 
60 August Reinrich: “The Changing International Legal Framework”, bls. 46-47. 
61 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 133. 
62 Að vísu eru ákveðin frávik frá alþjóðlegum mannréttindasamningum leyfileg, sjá til dæmis 4. gr. hins 
grundvallandi Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966: „Þegar um er að ræða almennt 
neyðarástand sem ógnar lífi þjóðarinnar og slíku ástandi hefur verið opinberlega lýst yfir mega ríki þau sem 
aðilar eru að samningi þessum gera ráðstafanir sem víkja frá skyldum þeirra samkvæmt samningi þessum að því 
marki sem bráðnauðsynlegt er vegna hættuástandsins [...]“. Hins vegar eru verulegar takmarkanir á því sem 
leyfilegt er skv. þess háttar ákvæðum, sbr. 2. mgr. 4. gr. þar sem talin eru upp þau réttindi sem undir engum 
kringumstæðum má brjóta gegn. Þannig geta t.a.m. pyntingar eða grimmileg, ómannleg eða vanvirðandi meðferð 
aldrei talist réttlætanlegar (7. gr.) og sama á við um þrældóm (8. gr.). 
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eðlis af því þar hefur mannúðarrétturinn takmarkaðra gildi. Áður hefur verið tæpt á þeim 

þáttaskilum sem Heimsráðstefnan um mannréttindi í Vínarborg 199363 markaði með því að 

benda á að brot gegn konum á átakatímum, svo sem morð, kerfisbundnar nauðganir, 

kynlífsþrælkun og nauðungarþunganir; séu mannréttindabrot. 

Í fyrsta lagi má líta til alþjóðlegra mannréttindasamninga og draga af almennar ályktanir 

til handa konum jafnt sem körlum. Kosturinn við að styðjast við þá er að þeir hafa verið 

fullgiltir af miklum fjölda ríkja eða hafa áunnið sér þann sess að vera orðnir hluti hefðbundins 

þjóðaréttar. Meðal þeirra helstu eru Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna64, 

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, Alþjóðasamningur um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, Alþjóðasamningur um afnám alls 

kynþáttamisréttis og Samningur gegn pyntingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Svo dæmi sé tekið leggur hinn síðastnefndi65 jákvæðar 

skyldur á herðar aðildarríkjunum um að „[T]ryggja að pyntingar af öllu tagi teljist til afbrota 

samkvæmt lögum þess“, sbr. 4. gr., og „[G]era þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að 

fella [brot] undir lögsögu sína“, sbr. 5. gr. Þetta skiptir máli í ljósi þess að kynferðisofbeldi í 

stríði getur nú talist til pyntinga, samkvæmt dómaframkvæmd Júgóslavíudómstólsins.66 

2.4.2 Mannréttindi kvenna 

The international law of human rights is inadequate as a response to the global position of 
women because it has been developed in a gendered way.67 

  

Alþjóðleg mannréttindalöggjöf er almennt orðin kynhlutlaus á yfirborðinu. Hlutleysið er hins 

vegar ekki raunverulegt ef þau áhrif sem löggjöfin hefur eru mismunandi eftir því hvort um 

karla eða konur er að ræða þannig að halli á konur, samkvæmt sýn ýmissa fræðimanna 

kvennaréttar á lögin. Þegar rætt er um konur og alþjóðlega mannréttindalöggjöf, hlýtur 

útgangspunkturinn að vera sá hvort lögin hafi verið mótuð til þess, eða að minnsta kosti 

þannig, að þau nýtist konum.68 Þá hlýtur einnig að þurfa að spyrja hvort það sama eigi við um 

framkvæmd laganna. 

                                                 
63 Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (18. gr.), samþykkt af Heimsráðstefnu um 
mannréttindi í Vínarborg 12. júlí 1993. (U.N. Doc. A/CONF.157/23). 
64 Mannréttindayfirlýsingin sjálf er ekki bindandi en reglur þær sem í henni felast eru almennt taldar orðnar hluti 
hefðbundins þjóðaréttar. Sjá: Ian Brownlie: Principles of Public International Law, bls. 534-535. 
65 Þann 2. júlí 2009 höfðu 146 ríki fullgilt samninginn. 
66 Sjá til dæmis dóm Alþjóðaglæpadómstólsins fyrir fyrrum Júgóslavíu: Prosecutor v. Kunarac et al., mál nr. IT-
96-23-A & IT-96-23/1-A, 12. júní 2002. 
67 Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The Boundaries of International Law, bls. 231. 
68 Sama heimild, bls. 208. 
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Hin almenna gagnrýni kvennaréttar og femínískra fræðimanna á lögin er sú að þau séu að 

mestu leyti mótuð af karlmönnum og hugsuð út frá þeirra veruleika. Á seinni tímum stendur 

reyndar slagurinn oft fremur um að útrýma óbeinni kynjamismunun heldur en beinni. Óbein, 

eða de facto kynjamismunun kemur til vegna þess að áhrif laganna eru önnur á konur en karla, 

jafnvel þótt lagabókstafurinn sjálfur sýni jafnrétti, de jure. Tove Stang Dahl, frumkvöðull 

kvennaréttar á Norðurlöndum, bendir ennfremur á að tæknilegt jafnrétti geti haft de facto 

mismunun í för með sér, alveg eins og mismunun í lögunum geti leitt af sér de facto 

jafnrétti.69 

Þannig skrifar Stang Dahl, árið 1987:  

 

It is still today the man´s norm that applies in most areas, so that it is for the most part the 
opinions, needs and conflicts of men which are codified in law. This norm also contains a 
statement of how women are or ought to be.70  

 

Eflaust má deila um að hversu miklu leyti þetta er ennþá staðreyndin. Árið 2000 lögðu þó 

þjóðaréttarprófessorarnir Hilary Charlesworth og Christine Chinkin eftirfarandi gagnrýnið mat 

á stöðuna:  

 

Despite the significant problems in making human rights law relevant to women´s lives, human 
rights has been an area of intense activity for women. Various developments in the 1990s 
indicate the potential of this area of law.71  

 

Vandamálin sem voru og eru enn til staðar, frá sjónarhóli margra fræðimanna 

kvennaréttarins, eru kerfislæg. Það er ekki auðvelt verk að laga heilt kerfi eftir á með því að 

stoppa í götin. Bandaríska fræðikonan Karen Engle hefur bent á að mögulega hafi ákveðið 

bakslag komið í baráttuna að því leyti að þótt gríðarlega mikið hafi verið skrifað um konur og 

lögin undanfarin ár hafi gagnrýnin á hið karllæga kerfi, sem allt byggist á, mikið til 

hljóðnað.72 Einn mikilvægur sigur hafi þó unnist undir merkjum þeirrar stefnu femínismans 

sem gagnrýnir kerfislægar skekkjur (e. structural bias feminism), en hann sé að alþjóðlegur 

refsiréttur nái nú yfir nauðganir og annað kynferðisofbeldi gegn konum: “While [...] structural 

bias feminism has been undermined, there is one area in which it has retained its success – in 

                                                 
69 Tove Stang Dahl: Women´s Law: An Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 48. 
70 Sama heimild, bls. 38. 
71 Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The Boundaries of International Law, bls. 249. Til rökstuðnings 
máli þeirra er t.a.m. nærtækt að benda á Heimsráðstefnuna um mannréttindi í Vínarborg sem áður var minnst á. 
72 Karen Engle: „International Human Rights and Feminism: When Discourses Keep Meeting“, bls. 47-48. 
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the overt inclusion of rape and other sexual violence against women in international criminal 

law“.73 

Kynferðisofbeldi, sem oftar en ekki á sér stað fyrir luktum dyrum, t.d. innan veggja 

heimila eða á afviknum stöðum, er einmitt ágætt dæmi um þá óopinberu tilveru konunnar sem 

lög og /eða réttarframkvæmd hefur gegnum aldirnar ekki náð til. Í kvennaréttinum er horft á 

annars vegar hið opinbera og hins vegar óopinbera svið samfélagsins og bent á að konur 

tilheyra mjög gjarnan því óopinbera. Þetta gerði konur ósýnilegar fyrir lögunum, bendir 

Hilaire Barnett á. Hún bendir ennfremur á að frá femínísku sjónarhorni geti samfélagið ekki 

sniðgengið hið svokallaða „einka“líf. Það sé í raun bara ein birtingarmynd feðraveldisins, sem 

kúgar konur á kerfisbundinn hátt: 

 

[T]he refusal of society and law to recognise the realities of patriarchy have for too long 
rendered women vulnerable to abuse, manipulation and violence.74 

 

Þótt þróunin sé um margt jákvæð má benda á að meira að segja sá alþjóðasamningur, sem 

sérstaklega var saminn fyrir konur og fjallað er um hér í beinu framhaldi, hefur einkum verið 

gagnrýndur fyrir að einblína á hið opinbera líf. 

2.4.2 Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum 

Samningurinn um afnám allrar mismununar gegn konum75 frá 1979 hefur, eins og fyrr segir, 

einkum verið gagnrýndur frá sjónarhóli kvennaréttarins fyrir að vera skrifaður inn í hið 

karllæga kerfi sem hleypir ekki konum að nema að takmörkuðu leyti. Þannig benda 

Charlesworth og Chinkin á að hið karllæga sjónarhorn á jafnrétti sem þjóðarétturinn hafi upp 

á að bjóða, hafi hljóðalaust verið staðfest í Kvennasamningnum. Samningurinn banni þannig 

ekki með berum orðum ofbeldi gegn konum. Þetta geti mögulega verið út af 

hugmyndafræðilegum örðugleikum við að fjalla um mein sem talið sé tilheyra „einka“lífinu 

eða af því slíkt passi einfaldlega ekki í jafnréttismódelið.76 

Nefnd um afnám mismununar gagnvart konum77 hefur hins vegar tekið af skarið um að 

kynbundið ofbeldi sé ein birtingarmynd mismununar gagnvart konum.78 Auk þess er 

aðildarríkjum Kvennasamningsins gert skylt skv. 6. gr. hans að berjast gegn vissum tegundum 
                                                 
73 Sama heimild, bls. 50. 
74 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 66. 
75 Samningur um afnám allrar mismununar gegn konum, samþykktur á Allsherjarþingi SÞ 18. desember 1979 
með samþykkt Allsherjarþingsins nr. 34/180. Stjórnartíðindi, C-deild, 5/1985. Hér eftir nefndur 
Kvennasamningurinn.  
76 Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The Boundaries of International Law, bls, 231. 
77 Stofnuð skv. 17. gr. Kvennasamningsins. 
78 CEDAW/C/1992/L.1/Add.15. Sjá 3. kafla. 
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kynbundins ofbeldis með því að: „[G]era allar viðeigandi ráðstafanir, þ.á m. með 

lagasetningu, til að hamla gegn hvers konar verslun með konur og gróðastarfsemi tengdri 

vændi kvenna.“ 

Þá hefur verið bætt úr því ósamræmi sem var milli Kvennasamningsins og annarra 

meiriháttar mannréttindasamninga, að ekki var hægt að beina kvörtunum til þar til bærs aðila. 

Með valfrjálsri bókun við samninginn um afnám allrar mismununar gegn konum,79 frá árinu 

2000, hafa aðildarríkin nú skuldbundið sig til að viðurkenna valdbærni nefndarinnar um 

afnám mismununar gagnvart konum til þess að taka við erindum einstaklinga eða hópa um 

meint brot af hálfu aðildarríkjanna.80 Enn vantar þó talsvert upp á að ríki fullgildi bókunina.81 

2.4.2 Samningur um réttindi barnsins 

Samningur um réttindi barnsins frá 198982 hefur gríðarlega víðtæk réttaráhrif en 193 ríki eru 

aðilar að samningnum83. Grundvallaratriði84 samningsins eru helst þau að barn öðlast 

sjálfstæð réttindi samkvæmt honum og grunnsjónarmiðið um „það sem barninu er fyrir bestu“ 

sem er rauður þráður við túlkun alls samningsins. 

Þau ákvæði samningsins sem snerta vernd gegn ofbeldi eru í fyrsta lagi 19. grein hans, 

sem leggur umfangsmiklar skyldur á herðar aðildarríkja til að vernda barn gegn „[...] hvers 

kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri 

meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri misnotkun, [...]“. Í öðru lagi fjallar 34. gr. um 

skuldbindingar til að vernda börn fyrir „hvers kyns kynferðislegri notkun eða misnotkun í 

kynferðislegum tilgangi.“ 35. gr. fjallar um skyldur til að koma í veg fyrir mansal barna og í 

38. gr. skuldbinda aðildarríki sig m.a. sérstaklega til að virða og tryggja virðingu fyrir þeim 

alþjóðlegu mannúðarreglum sem gilda gagnvart þeim í vopnaátökum og varða börn. 

                                                 
79 Samþykkt á Allsherjarþingi SÞ 6. október 1999, (U.N. Doc. A/54/4.) 
80 Sjá 1. og 2. gr. 
81 Þann 2. júlí 2009 voru aðildarríkin orðin 112 talsins en 79 ríki höfðu undirritað bókunina án þess að fullgilda. 
82 Samningur um réttindi barnsins, samþykktur á Allsherjarþingi SÞ 20. nóv. 1989, (U.N. Doc. 44/25). Hér eftir 
Barnasáttmálinn. Stjórnartíðindi, C-deild, 18/1992. 
83 Þess má geta að aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eru 192 eða einu færri. 
84 Sjá 1. mgr. 3. gr; Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 379. 
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Friðargæsla og friðargæsluliðar 

3.1 Almennt 

[I]f the rule of law means anything at all, it means that no one, including peacekeepers, is above 
the law.85 

 

Hvað er friðargæsla og á hvaða grundvelli byggir hún? Hverjir eru friðargæsluliðar og hver er 

staða þeirra að lögum? Og hvernig lítur friðargæsla út frá kynjasjónarmiði? Hér í byrjun er 

nauðsynlegt að varpa ljósi á friðargæslu almennt. Annars vegar til að auka á skilning á 

hlutverki friðargæslu og því umhverfi sem friðargæsluliðar starfa í, þar á meðal út frá 

sjónarmiðum um jafnrétti kynja. Hins vegar til að kanna stuttlega grunn hinnar lagalegu 

sérstöðu sem á við um þá en hún verður könnuð dýpra á seinni stigum, einkum í sjötta kafla.  

Framkvæmdastjóri SÞ sá einhvern tímann ástæðu til að láta hafa eftir sér þau orð, sem 

vitnað er til hér að ofan, í samhengi við kynferðisofbeldi friðargæsluliða. Síðar verður kannað 

hvernig þau orð koma heim og saman við raunveruleikann. 

Einnig mun óhjákvæmilega þurfa að fjalla nokkuð um félagslegt umhverfi í tengslum við 

eðli og umfang brotanna sem fjallað er um í næsta kafla. Í þessum kafla verður hins vegar 

fyrst og fremst reynt að gefa almennt yfirlit um sögu og þróun friðargæslu. Það þarf þó alltaf 

að hafa í huga að jafnvel þótt greina megi þar ákveðna strauma og stefnur og fjalla um 

þjóðréttarlegt lagaumhverfi; eru aðstæður ólíkar á hverju friðargæslusvæði fyrir sig. 

Mismunandi aðstæður kalla á mismunandi aðgerðir til að tryggja frið og öryggi – þar með 

talið öryggi gagnvart kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða. 

3.2 Saga og hlutverk friðargæslu 

3.2.1 Almennt 

Á þeim sextíu árum frá því friðargæsla hófst á vegum SÞ, hefur orðið mikil þróun. 

Upphaflega var um að ræða tiltölulega einfaldar og vel skilgreindar aðgerðir undir yfirstjórn 

Sameinuðu þjóðanna. Þær gegna ennþá stærstu hlutverki í friðargæsluaðgerðum en 

aðgerðirnar hafa með árunum orðið gríðarlega miklu umfangsmeiri og flóknari. Auk þess 

gegna aðrar alþjóðastofnanir og svæðisbundnar stofnanir eða bandalög miklu og vaxandi 

hlutverki. 

                                                 
85 Report of the Secretary-General to the Security Council on the rule of law and transitional justice in conflict 
and post-conflict societies, 33. gr. (U.N. Doc S/2004/616) 
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Meðal þess sem mestu skiptir í þróuninni er minnkandi áhersla á fullveldi einstakra 

aðildarríkja og vaxandi áhersla á uppbyggingu innan stríðshrjáðra samfélaga til að skapa 

forsendur fyrir varanlegum friði. Sú þróun verður rakin hér í beinu framhaldi. 

3.2.2 Varðveisla friðar og öryggis sem meginhlutverk SÞ 

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar í kjölfar eins hroðalegasta stríðs sem mannkynið hafði 

horft upp á, seinni heimsstyrjaldarinnar. Megintilgangurinn með stofnun þeirra var að 

varðveita frið og öryggi í heiminum. Þetta kemur ljóslega fram í Sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna þar sem fyrsta setning í formála hljóðar svo:  

 

Vér, hinar sameinuðu þjóðir, staðráðnar í að bjarga komandi kynslóðum undan hörmungum 
ófriðar, sem tvisvar á ævi vorri hefur leitt ósegjanlegar þjáningar yfir mannkynið,[...]86  

 

Enn fremur er tekið fram í 1. grein sáttmálans að „markmið hinna sameinuðu þjóða“ sé:  

 

[A]ð varðveita heimsfrið og öryggi og gera í því skyni virkar, sameiginlegar ráðstafanir til að 
koma í veg fyrir og eyða hættu á friðrofi og til að bæla niður árásaraðgerðir eða friðrof og til á 
friðsamlegan hátt og í samræmi við grundvallarreglur réttvísi og þjóðaréttar að koma á sættum 
eða lausn milliríkja deilumála eða ástands, sem leiða kann til friðrofs [...]87  

 

Orðalagið „sameiginlegar ráðstafanir“ auk annarra ákvæða í sáttmálanum sem styðja það, 

skiptir hér miklu máli. Stofnun Sameinuðu þjóðanna árið 1945 var raunar önnur tilraunin sem 

gerð var til að koma á sameiginlegu öryggiskerfi fyrir allan heiminn. Sú fyrsta, stofnun 

Þjóðabandalagsins í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar, hafði ekki heppnast vel, meðal annars vegna 

óskýrra heimilda í stofnsáttmála til eftirfylgni við það hlutverk að gæta friðarins.88 

Skýrari heimildir til þess að gæta friðar og öryggis á virkan hátt er að finna í Sáttmála SÞ. 

Skipta þar mestu heimildir Öryggisráðs SÞ, sem finna má í sjöunda kafla, til að mæla fyrir um 

valdbeitingu ef vægari aðgerðir duga ekki til.89 Sjöundi kaflinn er talinn innihalda hinar 

raunverulegu „tennur“ sáttmálans og er þannig meðal annars mælt fyrir um efnahagslegar eða 

                                                 
86 Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, formáli. 
87 Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1. mgr. 1. gr. 
88 Alex J. Bellamy, Paul Williams og Stuart Griffin: Understanding Peacekeeping, bls. 64-70; N.D. White: 
Keeping the peace, bls. 4. 
89 42. gr. hljóðar svo: „Nú álítur öryggisráðið, að ráðstafanir þær, sem um getur í 41. gr., mundu verða ónógar 
eða hafi reynst ófullnægjandi, og getur ráðið þá gripið til hernaðaraðgerða með lofther, flota eða landher, eftir því 
sem nauðsyn krefur, til að varðveita eða koma á aftur heimsfriði og öryggi. Slíkar aðgerðir mega vera fólgnar í 
ögrun, hafnbanni og öðrum aðgerðum lofthers, flota eða landhers meðlima hinna sameinuðu þjóða.“ 
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hernaðarlegar þvingunaraðgerðir sem Öryggisráðið getur ákveðið að verði beitt gagnvart þeim 

sem friðinn rýfur. 90 

Nokkuð ítarleg ákvæði fyrir Öryggisráðið, um friðsamlega lausn deilumála, er að finna í 

sjötta kafla. Þar er mælt fyrir um í 33. grein hvernig fara skuli að í fyrstu ef friði og öryggi í 

heiminum þykir ógnað af einhverjum ástæðum:  

 

Aðilar að sérhverju deilumáli, sem með áframhaldi gæti stofnað í hættu heimsfriði og öryggi, 
skulu fyrst leita lausnar á deilumálinu með samningaumleitunum, rannsókn, miðlun, sættargerð, 
gerðardómi, dómsúrskurði, afnotum svæðisstofnana eða samninga, eða með öðrum 
friðsamlegum aðferðum skv. eigin vali.91   

 

Í stofnsáttmálanum er þó hvergi minnst á friðargæslu sem slíka enda þekktist það fyrirbæri 

ekki þegar skrifað var undir Sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þótt bæði fyrr og nú hafi verið 

erfitt að skilgreina friðargæslu á einfaldan hátt tók annar framkvæmdastjóri SÞ, Dag 

Hammarskjöld, þannig til orða að friðargæsla tilheyri lagalega séð „sjötta og hálfum kafla“,92 

með tilvísan til þess að aðgerðirnar séu mitt á milli þess sem fellur undir annars vegar sjötta 

og hins vegar sjöunda kafla stofnsáttmálans. Í útgáfu frá Sameinuðu þjóðunum sjálfum hefur 

síðan friðargæsla verið skilgreind svo:  

 

As the United Nations practice has evolved over the years, a peacekeeping operation has come 
to be defined as an operation involving military personnel, but without enforcement powers, 
undertaken by the United Nations to help maintain or restore international peace and security in 
areas of conflict. These operations are voluntary and are based on consent and cooperation. 
While they involve the use of military personnel, they achieve their objectives not by force of 
arms, thus contrasting them with the ‘enforcement action’ of the United Nations under Article 
42.93  

 

Þessi skilgreining sem SÞ birtu árið 1990 fellur vel að lýsingu Hammarskjöld og 

hefðbundnari skilningi á friðargæsluaðgerðum eins og þær fóru fram í fyrstu. Það hefur að 

nokkru leyti breyst og er fræðileg umræða út af fyrir sig. Veitt verður stutt innsýn í þá 

umræðu eftir að gerð hefur verið grein fyrir helstu dráttum úr sögu friðargæslu.   

3.2.3 Upphaf  friðargæslu og fyrstu aðgerðirnar 

Fullveldi einstakra ríkja var algjört lykilatriði í hefðbundnum þjóðarétti þegar fyrstu 

friðargæsluaðgerðirnar hófust. Í 2. gr. Sáttmála SÞ kemur þessi meginregla fram: „Bandalagið 

                                                 
90 N.D. White: Keeping the peace, bls. 7. 
91 Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 33. gr. 
92 Vefsíða friðargæsluskrifstofa SÞ, http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/intro/1.htm.  
93 United Nations. Dept. of Public Information: The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping, 
bls. 4. 
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byggist á grundvallarreglunni um fullvalda jafnræði allra meðlima þess.“94 Þegar fyrst var 

byrjað að grípa til friðargæslu sýndi sig vel að byggt var á þessari reglu. 

Þær meginstoðir, sem friðargæslan hvíldi á í byrjun, voru þrjár:  

 

• Samþykki viðkomandi ríkja 

• Hlutleysi friðargæslunnar 

• Engin valdbeiting, nema í sjálfsvörn95 

 

Hlutverk friðargæslu var í upphafi einkum bundið við að hjálpa til við að binda endi á 

stríð milli tveggja fullvalda ríkja. Alþjóðasamfélagið bauðst þannig til, í gegnum Sameinuðu 

þjóðirnar, að senda eftirlitsaðila eða hermenn á staðinn. Friðargæsluliðar voru létt- eða 

óvopnaðir og komu ekki við sögu fyrr en skrifað hafði verið undir vopnahléssamninga. Þeir 

gengu þá á milli hinna stríðandi aðila og gegndu því hlutverki að fylgjast með því að reglur 

samkomulags væru virtar; ekki farið inn á hlutlaus svæði eða yfir vopnahléslínur eða annað 

því um líkt.96 

Kalda stríðið stríðið litaði upphaf friðargæslu. Segja má að fyrstu árin hafi hún einmitt 

þróast sem afleiðing kalda stríðsins og þeirrar staðreyndar að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 

var að mestu leyti ófært um að gegna hlutverki sínu vegna beitingar neitunarvalds 

stórveldanna í valdabaráttu sín á milli. Hið sameiginlega öryggiskerfi, sem byggja átti á 

heimildum Öryggisráðsins í sjöunda kafla stofnsáttmálans, virkaði ekki.97 

Úrræðaleysi Öryggisráðsins leiddi til þess að Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna tók til 

sinna ráða og öðlaðist mikilvægt hlutverk á meðan á kalda stríðinu stóð, með því að fyrirskipa 

friðargæsluaðgerðir.  

Fyrsta friðargæsluaðgerðin, sem ráðist var í á vegum Sameinuðu þjóðanna, hófst árið 1948 

eftir að skrifað hafði verið undir vopnahléssamkomulag milli hins nýstofnaða Ísraelsríkis og 

arabaheimsins vegna herteknu svæðanna í Palestínu, en margar fleiri fylgdu í kjölfarið.98 

Hvert einstakt friðargæsluverkefni byggðist á ólíkum aðstæðum og hafði í för með sér 

ólíkar áskoranir og viðbrögð. Í stuttu máli varð þróunin í þá átt að kallað var eftir stærri og 

                                                 
94 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1. tölul. 1. mgr. 2. gr.  
95 Principles and Guidelines, bls. 31; Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The Boundaries of International 
Law, bls, 293. 
96 John Allphin Moore, Jr. og Jerry Pubantz: The New United Nations, bls. 198. 
97 Færa má rök fyrir að hið sameiginlega öryggiskerfi hafi varla virkað eins og arkitektarnir að stofnun SÞ sáu 
fyrir sér. Þannig hefur Öryggisráð SÞ í raun einungis tvisvar heimilað aðgerðir sem fólu í sér beina valdbeitingu 
skv. 42. gr. stofnsáttmálans, þ.e. í Kóreustríðinu 1950-53 og í fyrra Flóastríði 1991. Sjá David J. Whittaker: 
United Nations in Action, bls. 28. 
98 David J. Whittaker: United Nations in Action, bls. 29. 
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flóknari aðgerðum með skýrari valdheimildum. Alþjóðasamskipti á 20. öld þróuðust heldur 

ekki með sama hætti og gert hafði verið ráð fyrir við undirritun Sáttmála hinna sameinuðu 

þjóða. Stríð milli einstakra ríkja urðu sjaldséð og orkan fór að beinast að þeirri ógn við frið og 

öryggi í heiminum sem innanríkisátök eru.99  

3.2.4 Annarrar kynslóðar friðargæsla 

Seinni tíma friðargæsla er ekki lengur bundin við jafn þrönga skilgreiningu og áður var lýst. Í 

staðinn fyrir að fylgjast með að skilyrði vopnahlés væru uppfyllt, færðist áherslan smám 

saman yfir á það sem nefnt hefur verið annarrar kynslóðar friðargæsla.100 

Í fyrsta lagi urðu aðgerðirnar mun flóknari og yfirgripsmeiri og smám saman hafa bæst á 

verksviðið þættir á borð við umsjón með mannúðaraðstoð og kosningaeftirlit. Umdeildari 

hlutir sem ekki þóttu jafn sjálfsagðir eru breytingin á hinni miklu virðingu fyrir fullveldi 

einstakra ríkja. 

Í kjölfar kalda stríðsins fjölgaði friðargæsluaðgerðum líka mjög mikið. Sameinuðu 

þjóðirnar urðu betur færar um að sinna hlutverki sínu en átök og öryggisógnanir jukust einnig. 

Fyrir árið 1988 höfðu aðeins þrettán friðargæsluaðgerðir verið heimilaðar á fjörutíu árum. Frá 

1988 til 2000 var hins vegar ráðist í 36 aðgerðir. Friðargæslan var svo kyrfilega stofnanavædd 

árið 1992 þegar nýr framkvæmdastjóri SÞ, Boutros Boutros-Ghali, lét verða meðal allra fyrstu 

verka sinna að stofna friðargæsluskrifstofu Sameinuðu þjóðanna.101 Þessu fylgdi hann eftir 

með útgáfu skýrslunnar An Agenda for Peace þar sem útlistuð var ný framtíðarsýn á 

fyrirkomulag friðargæslu.102  

Hluti af framtíðarsýn Boutros-Ghali var aukin áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir og 

friðaruppbyggingu (e. peacebuilding). Friðargæsluaðgerðir þróuðust smám saman yfir í 

friðaruppbyggingu innan einstakra ríkja. Sameinuðu þjóðirnar fóru þannig að hafa afskipti af 

stjórnsýslu ríkja og enduruppbyggingu borgaralegs samfélags í þeirri viðleitni að stuðla á 

virkan hátt að varanlegum friði.103 Í raun var farið að túlka Sáttmála Sameinuðu þjóðanna á 

annan og framsæknari hátt en áður og hinni gömlu heimsmynd, sem byggir á fullveldi ríkja, 

var ögrað.104 

                                                 
99 Sjá t.d. John Allphin Moore, Jr. og Jerry Pubantz: The New United Nations, bls. 205. 
100 Á ensku er einnig talað um “robust peacekeeping” sem vísar  einkum til meiri styrks eða hugsanlegrar 
valdbeitingar í friðargæsluaðgerðinni. 
101 John Allphin Moore, Jr. og Jerry Pubantz: The New United Nations, bls. 204. 
102 An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping (U.N. Doc. A/50/60-
S/1995/277). 
103 John Allphin Moore, Jr. og Jerry Pubantz: The New United Nations, bls. 205. 
104 Sama heimild, bls. 205. 
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Tíundi áratugurinn var mikill umbrotatími í friðargæslu í heiminum. Af þeim fjölda 

aðgerða, sem Sameinuðu þjóðirnar tókust á hendur, eru sumar þeirra almennt álitnar dæmi um 

söguleg mistök. Þar ber líklega hæst hópmorðið á 3,5 milljónum manna í Rwanda sem átti sér 

stað án þess að SÞ brygðust við fyrr en allt of seint; hópmorðið í Srebrenica í Bosníu sem þó 

hafði verið lýst verndað svæði af Öryggisráðinu;105 og allsherjarmistökin sem 

friðargæsluaðgerð í Sómalíu þótti vera.106 Afleiðingin af þessum mistökum – en trúlega líka 

orsökin að hluta til107 – var að friðargæsluliðum á vegum SÞ snarfækkaði úr 70.000 árið 1993 

í innan við 20.000 árið 1996.108 

Þennan síðasta áratug tuttugustu aldarinnar og allt fram til dagsins í dag hefur farið fram 

mikil sjálfsskoðun hjá Sameinuðu þjóðunum sem og almenn umræða um fyrirkomulag og 

framtíð friðargæslu. 

Áhrifamikið framlag til umræðu og þróunar var hin svokallaða Brahimi-skýrsla frá árinu 

2000.109 Skýrslan var afurð nefndarvinnu hóps utanaðkomandi sérfræðinga undir stjórn 

fyrrum utanríkisráðherra Alsír, Lakhdar Brahimi. Þáverandi framkvæmdastjóri SÞ, Kofi 

Annan, bað um hreinskilnislega og nákvæma úttekt á því hvað betur gæti farið í 

friðargæslustörfum. Skýrslan innihélt mikla gagnrýni og hófst á þessum orðum:  

 

The United Nations was founded, in the words of its Charter, in order ‘to save succeeding 
generations from the scourge of war.’ Meeting this challenge is the most important function of 
the Organization, and, to a very significant degree, the yardstick by which it is judged by the 
peoples it exists to serve. Over the last decade, the United Nations has repeatedly failed to meet 
the challenge; and it can do no better today. Without significant institutional change, increased 
financial support, and renewed commitment on the part of Member States, the United Nations 
will not be capable of executing the critical peacekeeping and peace-building tasks that the 
Member States assign it in coming months and years.110  

 

Einstakar tillögur nefndarinnar til úrbóta voru nær sextíu talsins og spönnuðu vítt svið. Þar 

á meðal var farið fram á stofnun sérstaks aðgerðahóps fyrir hvert friðargæsluverkefni til að 

samþætta aðgerðir svo yfirsýn fengist yfir pólitíska greiningu, hernaðarlegar aðgerðir, 

borgaralega löggæslu, kosningaaðstoð, flóttamannahjálp, fjármál, aðföng og opinbera 

upplýsingagjöf. Einnig var lagt til að nútíma upplýsingatækni yrði betur nýtt og að SÞ myndu 

ekki skirrast við notkun leynilegra upplýsinga (e. intelligence) til að bæta árangur við 

                                                 
105 Ályktun Öryggisráðs SÞ frá 15. apríl 1993, nr. 819. (U.N. Doc S/RES/819).  
106 Alex J. Bellamy, Paul Williams og Stuart Griffin: Understanding Peacekeeping, bls. 81-85. 
107 Sama heimild, bls. 81-85. 
108 Á sama tíma voru þó friðargæsluliðar á vegum annarra alþjóðastofnana, s.s. Atlantshafsbandalagsins (NATO) 
og Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) orðnir 40.000 talsins. Rætt verður nánar um aðkomu annarra 
alþjóðastofnana en SÞ í kafla 3.1.6. 
109 Report of the Panel on United Nations Peace Operations, Annex. (U.N. Doc. A/55/305). 
110 Sama heimild, bls. 1. 
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aðgerðirnar. Samverkan Öryggisráðsins og Friðargæsluskrifstofunnar var gagnrýnd og lagt til 

að Öryggisráðið samþykki aldrei nýtt friðargæsluverkefni nema mannafli og fjármagn hafi 

verið tryggð. 

Áhersla var lögð á stuðning við fyrirbyggjandi aðgerðir til að forða átökum, sem og 

friðaruppbyggingu, líkt og framkvæmdastjóri SÞ hafði lagt til í Þúsaldarskýrslu sinni.111 Aftur 

á móti var samhliða þeirri áherslu enginn afsláttur gefinn af kröfum um að friðargæslulið þurfi 

að geta beitt valdi við ákveðnar aðstæður. 

Í eftirfarandi klausu úr Brahimi-skýrslunni má segja að sett séu spurningarmerki við eða 

að minnsta kosti reynt að endurskilgreina öll þrjú fyrrnefndu atriðin sem fyrstu-kynslóðar 

friðargæsla gekk út frá: Samþykkið, hlutleysið og enga valdbeitingu nema í sjálfsvörn: 

 

The Panel concurs that consent of the local parties, impartiality and the use of force only in self-
defence should remain the bedrock principles of peacekeeping. Experience shows, however, that 
in the context of intra-State/transnational conflicts, consent may be manipulated in many ways. 
Impartiality for United Nations operations must therefore mean adherence to the principles of 
the Charter: where one party to a peace agreement clearly and incontrovertibly is violating its 
terms, continued equal treatment of all parties by the United Nations can in the best case result 
in ineffectiveness and in the worst may amount to complicity with evil. No failure did more to 
damage the standing and credibility of United Nations peacekeeping in the 1990s than its 
reluctance to distinguish victim from aggressor.112  

 

Þessi afstaða tengist einnig viljanum til að auka getu friðargæsluliða við að vernda 

óbreytta borgara í átökum. Í skýrslunni er sérstaklega fjallað um það atriði.113 Fram kemur að 

það sé jákvæð þróun að Öryggisráðið gefi friðargæsluliðum skýrar heimildir til slíks. Enda 

eigi hvorki hermenn né lögreglumenn í friðargæslu að horfa upp á ofbeldi gagnvart óbreyttum 

borgurum án heimilda til að bregðast við; þvert á móti eigi að ganga út frá að þeir hafi efni til 

að stöðva það. Þetta sé stutt af grundvallarsjónarmiðunum á bak við stofnun SÞ og sé 

ennfremur í takti við skýrslu óháðrar rannsóknarnefndar um hópmorðið í Rúanda. Þar kemur 

fram það sjónarmið að inngrip friðargæsluliða í ofbeldi gegn borgurum fari saman við skynjun 

almennings og þær væntingar til verndar sem nærvera friðargæsluliðs veki.114 

3.2.5 Deilt um kostnað 

Saga friðargæslu Sameinuðu þjóðanna er saga fjárskorts og svikinna loforða um fjárframlög. 

                                                 
111 We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century. (U.N. Doc. A/54/2000) 
112 Report of the Panel on United Nations Peace Operations. (U.N. Doc. A/55/305), Annex.  
113 Sama heimild, 62. gr. 
114 Report of the Independent Inquiry Into the Actions of the United Nations During the 1994 Genocide in 
Rwanda, bls. 51. 
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Fjárskorturinn er eitt helsta vandamálið hvað friðargæsluaðgerðir varðar. Í gegnum tíðina 

hefur friðargæslan margoft nær orðið til þess að setja SÞ á hausinn af því aðildarríkin hafa 

innt skyldubundnar greiðslur sínar af hendi annað hvort of seint eða aðeins að hluta til.115  

Síðustu ár hefur kostnaðurinn við friðargæslu SÞ aukist töluvert í samræmi við aukin 

umsvif og fleiri verkefni. Heildarfjárhagsáætlun fyrir tímabilið 1. júlí 2008 til 30. júní 2009 

var um 7,1 milljarður bandaríkjadala en til samanburðar höfðu aðgerðir allt frá árinu 1948 og 

til 30. júní 2009 kostað samtals 54 milljarða dala.116 Þann 30. apríl 2009 höfðu 1,75 milljarðar 

ekki enn skilað sér til SÞ. Samkvæmt fullyrðingum Friðargæsluskrifstofu SÞ er 7,1 milljarður 

dala um hálft prósent af heildarútgjöldum til hernaðarmála í heiminum.117 

Kostnaður við friðargæslu dreifist á öll aðildarríki SÞ samkvæmt Sáttmálanum. 

Allsherjarþingið fer með fjárveitingarvald stofnunarinnar, sbr. 1. mgr. 17. gr., og ákveður 

hvernig kostnaðurinn skuli skiptast milli aðildarríkja, sbr. 2. mgr. 17. gr. Tekið er tillit til 

efnahags einstakra ríkja við skiptinguna en einnig borga ríkin fimm, sem fast sæti eiga í 

Öryggisráðinu, hlutfallslega meira en önnur.  

Raunar þurfti ráðgefandi álit frá Alþjóðadómstólnum til að staðfesta skyldu aðildarríkja 

SÞ til að fjármagna friðargæslu. Alþjóðadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu118 að túlka 

bæri 2. mgr. 17. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna á þann veg að kostnaður við friðargæslu 

teldist til útgjalda stofnunarinnar SÞ. Þar af leiðandi skiptast útgjöldin á aðildarríkin eftir 

ákvörðunum Allsherjarþingsins. 

Þrátt fyrir niðurstöðu Alþjóðadómstólsins hefur oft reynst erfitt að innheimta gjöldin og þá 

ekki síst þegar kostnaður við friðargæslu jókst verulega í byrjun tíunda áratugarins. Þetta 

hefur til dæmis leitt til þess að SÞ hafa verið ófærar um að endurgjalda þeim ríkjum sem 

leggja til mannafla og búnað í friðargæsluaðgerðir.119 

Ekki er hægt að fullyrða neitt um tengsl fjárskorts í friðargæsluaðgerðum og 

kynferðisofbeldis. En því má velta upp að fjárskorturinn geti verið hamlandi þáttur í því að 

framkvæma stefnu sem miðar að því að útrýma kynferðisofbeldi í tengslum við aðgerðirnar. 

                                                 
115 Alex J. Bellamy, Paul Williams og Stuart Griffin: Understanding Peacekeeping, bls. 54. 
116 Vefsíða Friðargæsluskrifstofu SÞ, http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/factsfigs.shtml. 
117 Sama heimild. 
118 Alþjóðadómstóllinn í Haag: Certain Expenses of the United Nations, ICJ Reports, 1962. 
119 Leturbreyting höf. 
119 John Allphin Moore, Jr. og Jerry Pubantz: The New United Nations, bls. 198. 
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3.2.6. Hlutverk svæðisbundinna stofnana 

Á seinni árum hefur áhersla aukist á þátttöku svæðisbundinna stofnana í friðargæslu og 

samvinnu Sameinuðu þjóðanna við þær fyrrnefndu. Þessi áhersla er tilefni líflegrar umræðu, 

bæði um möguleika sem hún býður og afturför sem hún geti haft í för með sér. 

Dæmi um talsvert jákvæða afstöðu SÞ til aukinnar samvinnu, speglast í tilkynningu frá 

forseta Öryggisráðsins að loknum fundahöldum ráðsins árið 2004 um „samvinnu milli 

Sameinuðu þjóðanna og svæðisbundinna stofnana í stöðugleikaferli.“120 Í tilkynningunni er 

fyrir hönd ráðsins meðal annars lögð áhersla á styrkingu svæðisbundinna stofnana í öllum 

heimshlutum. Aftur á móti er einnig lögð áhersla á að Öryggisráðið beri meginábyrgð á að 

viðhalda friði og öryggi - þó í því samhengi að sú skylda verði í nútímanum að fela í sér 

samvinnu við svæðisbundnar stofnanir.121 

Raunar er að miklu leyti erfitt að fjalla á heildstæðan máta um aðkomu svæðisbundinna 

stofnana að friðargæslu vegna þess hve ólíkar þær eru.122 Sums staðar, svo sem í Mið-

Austurlöndum eða sunnanverðri Asíu eru þær afar veikar eða jafnvel ekki til, sem notað hefur 

verið sem rök fyrir mikilvægi þess að SÞ hafi yfirumsjón með friðargæslu í heiminum.123 

Önnur neikvæð sjónarmið varðandi svæðisbundnar stofnanir eru t.a.m. þau að óhlutdrægni 

megi oft draga í efa, og/eða skortur á reynslu og sérfræðiþekkingu. 

Það er þó ekki að ástæðulausu sem sjálft Öryggisráðið hefur lagt áherslu á hlutverk 

svæðisbundinna stofnana. Hægt er að tiltaka nokkur dæmi um aðgerðir sem hafa þótt vel 

heppnaðar.124 Þær geta meðal annars haft meiri þekkingu og næmi fyrir aðstæðum og verið 

fljótari að bregðast við. Einnig getur komið til að aðilar að átökum kjósi frekar aðkomu 

svæðisbundinna stofnana eða þá að þær skerast í leikinn þegar Sameinuðu þjóðirnar skirrast 

við. 

Sáttmáli SÞ felur raunar í sér ákvæði sem heimila og/eða mæla fyrir um samvinnu við 

svæðisbundnar stofnanir. VIII. kafli sáttmálans hefur að geyma þessi ákvæði. Í 52. gr. er m.a. 

tekið fram að ekkert í sáttmálanum komi í veg fyrir að gera megi svæðisbundna samninga eða 

stofna svæðisstofnanir til varðveislu heimsfriðar og í 53. gr. að þar sem það eigi við, skuli 

                                                 
120 Tilkynning frá forseta Öryggisráðsins, 20. júlí 2004. (U.N. Doc S/PRST/2004/27). 
121 Sama heimild: “The statements emphasized that the Security Council has primary responsibility for the 
maintenance of international peace and security and that effectively addressing the numerous conflict situations 
confronting the international community would require an increased level of cooperation with regional 
organizations, where appropriate.” 
122 Alex J. Bellamy, Paul Williams og Stuart Griffin: Understanding Peacekeeping, bls. 214; Hilaire McCoubrey 
og Justin Morris: Regional  Peacekeeping in the Post-Cold War Era, bls. 212. 
123 Hilaire McCoubrey & Justin Morris: Regional  Peacekeeping in the Post-Cold War Era, bls. 187-209. 
124 Alex J. Bellamy, Paul Williams og Stuart Griffin: Understanding Peacekeeping, bls. 214. 
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Öryggisráðið „hagnýta sér slíka svæðissamninga eða svæðisstofnanir til þvingunarráðstafana 

[...]“ Hins vegar er hnykkt á forystuhlutverki Öryggisráðsins í 54. gr. 

Téð forystuhlutverk er einmitt það sem helst eru gerðar athugasemdir við að SÞ geti misst, 

sé svæðisbundnum stofnunum eða öðrum aðilum falið of stórt hlutverk.125 Þannig geti 

heimsskipanin horfið aftur til þess ástands sem ríkti áður en SÞ voru stofnaðar.126 Íhlutun 

Atlantshafsbandalagsins (NATO) í Kosovo árið 1999, sem átti sér stað án þess að leitað væri 

eftir heimild Öryggisráðsins, hefur verið tiltekin sem dæmi um þetta.127 

Hvað sem öðru líður, halda Sameinuðu þjóðirnar áfram á þeirri braut að vinna með 

svæðisbundnum stofnunum að friðargæsluverkefnum. Sem stendur hafa til dæmis SÞ tekið 

höndum saman með Afríkusambandinu við friðargæslu í Darfur og Evrópusambandinu við 

friðargæslu í Chad.128 

3.2.7. Friðargæsla í nútímanum 

„Peacekeeping is a core function of the United Nations,“129 sagði framkvæmdastjóri SÞ í 

ársskýrslu sinni um störf stofnunarinnar árið 2008. Sex áratugum eftir að fyrstu 

friðargæsluaðgerðirnar hófust á vegum SÞ stjórnar Friðargæsluskrifstofan nú 18 verkefnum 

um heim allan sem um 117.000 manns starfa við.130 Umfangsmiklar breytingar hafa á síðustu 

árum verið gerðar á Friðargæsluskrifstofunni (DPKO) og árið 2008 kom út yfirlitsskýrsla með 

almennum leiðbeiningum og grundvallarreglum um hvernig friðargæslu skuli framkvæma á 

vegum stofnunarinnar.131 

Vaxandi áhersla er lögð á að friðargæsluaðgerðir feli í sér stuðning við uppbyggingu á 

löggæslu og dómskerfum ríkja auk áætlana sem lúta að því að afvopna bardagamenn og 

                                                 
125 Hilaire McCoubrey og Justin Morris: Regional  Peacekeeping in the Post-Cold War Era, bls. 215. 
126 Sjá t.d. Vincent Chetail: “The Role of the Military in Humanitarian Crises: Legal, Moral and Political Issues. 
Ad-Hocism and the Rules of Collective Securiy: Is Peacekeeping Still Relevant for Maintaining International 
Peace and Security?” Refugee Survey Quarterly, bls. 77: “The banalisation of regional organizations in 
peacekeeping operations may undermine the primacy of the United Nations in maintaining peace and security 
and could ultimately lead to the rise of regionalism of the pre-Charter period characterized by a juxtaposition of 
separated spheres of influence. The increasing initiatives taken outside the framework of the collective security 
system by NATO, coalitions of circumstances or single states are the warning signal of this temptation to replace 
the United Nations as the leading organization for maintaining peace and security.” 
127 Alex J. Bellamy, Paul Williams og Stuart Griffin: Understanding Peacekeeping, bls. 221-223. 
128 Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna: Report of the Secretary General on the Work of the Organization 
2008, 46. gr. 
129 Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna: Report of the Secretary General on the Work of the Organization 
2008,  39. gr.  
130 Vefsíða Friðargæsluskrifstofunnar, tölur frá 31. maí 2009,  
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/overview.shtml. 
131 UNDPKO: United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines 
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endurhæfa til þátttöku í samfélaginu.132 Sömuleiðis er reynt að styðja við ríki í að auka á 

vernd mannréttinda með því að innleiða alþjóðlegar mannréttindareglur í landsrétt og stefnu 

stjórnvalda.133 

Þróun friðargæsluaðgerða heldur því áfram. Eins og ljóst er af framansögðu er umgjörðin 

um þær flókin, bæði lagalega en ekki síður pólitískt og stofnanalega séð. 

Því er haldið fram af framkvæmdastjóra SÞ að nýjustu aðgerðirnar, þær í Darfur og 

Chad/Mið-Afríkulýðveldinu, séu þær flóknustu hingað til.134 Ekki er útlit fyrir annað en að 

friðargæsla muni gegna stóru hlutverki í lífi milljóna manna á hverjum degi um ófyrirséða 

framtíð. Breytingin á eðli og framkvæmd verkefnanna sem orðið hefur frá því í árdaga þýðir 

að friðargæsluliðar eru í meiri tengslum við borgarana en áður. Það hlýtur að þýða að 

samskiptum þessara tveggja hópa þurfi að sama skapi að veita meiri aðgæslu. 

3.3 Lagaleg sérstaða friðargæsluliða 

3.3.1 Hverjir eru friðargæsluliðar? 

Friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna fengu Friðarverðlaun Nóbels árið 1988. Í 

rökstuðningi Nóbelsnefndarinnar sagði meðal annars:  

 

The Peacekeeping Forces are recruited from among the young people of many nations, who, in 
keeping with their ideals, voluntarily take on a demanding and hazardous service in the cause of 
peace. In the opinion of the Committee, their efforts contribute in a particularly appropriate way 
towards the realization of the goals of the United Nations.135 

 

Það getur verið erfitt og hættulegt starf að vera friðargæsluliði sem meðal annars sést á því 

að  samkvæmt upplýsingum frá SÞ höfðu 2.591 látið lífið í friðargæsluaðgerðum 

stofnunarinnar frá árinu 1948.136 Eftir ákvörðun137 Allsherjarþingsins er dagurinn 29. maí ár 

hvert helgaður friðargæsluliðum nú og fyrr – einnig þeim sem hafa látið lífið við störf sín. 

En hverjir eru friðargæsluliðarnir? Hér verða til nokkurs skilningsauka birtar tölur frá 

Sameinuðu þjóðunum um hvernig þeir skiptast í mismunandi flokka starfsmanna og hvaðan 

þeir koma. Hafa ber í huga að einnig er starfandi fjöldi friðargæsluliða á vegum annarra aðila.  

                                                 
132 Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna: Report of the Secretary General on the Work of the Organization 
2008, 44. gr.  
133 Sama heimild, 45. gr. 
134 Sama heimild, 46. gr. 
135 Vefsíða Nóbelsnefndarinnar: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1988/press.html (síðast 
skoðuð 6. sept. 2009) 
136 Vefsíða Friðargæsluskrifstofunnar, tölur frá 31. maí 2009, 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/overview.shtml (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
137 Ályktun Allsherjarþingsins frá 24. feb. 2003, nr. 57/129 (U.N. Doc. A/RES/57/129). 
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Flestir friðargæsluliða SÞ koma frá Pakistan (10.603), Bangladesh (9.982) og Indlandi 

(8.607), auk Nígeríu (5.960) og Nepal (4.148).138 Þótt hér séu þessi ríki nefnd þarf að koma 

skýrt fram að ásakanir um kynferðisofbeldi hafa komið fram á hendur friðargæsluliða alls 

staðar að.139 

Meirihluti friðargæsluliða SÞ eru hermenn sem tilheyra herjum síns ríkis. Þann 31. maí 

2009 voru hermennirnir 80.223, lögreglumenn 10.921 og hernaðareftirlitsmenn 2.337 talsins. Í 

alþjóðlegu borgaralegu starfsliði voru 5.875 manns og 12.961 borgaralegir starfsmenn úr 

röðum heimamanna. Sjálfboðaliðar á vegum SÞ voru 2.260.140 Eins og gefur að skilja eru 

verkefni þess fólks, sem vitnað er til sem „friðargæsluliða“, afar fjölbreytt og lagaleg staða 

þeirra er misjöfn. Eins og hér á eftir verður fjallað um heyra þeir undir mismunandi aðila en 

eiga þó sameiginlegt að njóta sérstöðu að lögum. Fyrst verður þó fjallað um hvort 

friðargæsluliðar séu bundnir af Genfarsamningunum sem fjallað var efnislega um í 2. kafla 

þessarar ritsmíðar. 

3.3.2. Mismunandi staða friðargæsluliða að lögum 

Nokkuð sem erfiðar verulega baráttuna við kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða er hversu 

flókin samsetning starfsliðsins í sérhverju friðargæsluverkefni er. 

Þetta kemur fram í skýrslu prins Zeid til framkvæmdastjóra SÞ sem fjallað verður ítarlegar 

um síðar.141 Í skýrslunni er rakin í smáatriðum lagaleg staða fimm flokka starfsmanna: 

Starfsfólks SÞ, sjálfboðaliða SÞ, sjálfstæðra verktaka og ráðgjafa, borgaralegra lögreglumanna 

og hernaðareftirlitsmanna, auk hermanna einstakra ríkja. 

Tvennt ber helst að nefna um hina lagalegu sérstöðu. Í fyrsta lagi þarf að tiltaka að þau 

ríki, sem leggja til herafla, bera ein ábyrgð á framkomu hermanna sinna og því að draga þá til 

ábyrgðar fyrir brot. Þetta er þó gert í samræmi við svokallaða SOFA samninga (Status of 

Forces Agreements) sem gerðir eru milli aðalskrifstofu SÞ og þess ríkis sem heimilar 

friðargæslu á sínu svæði.142 Eins og sjá má af fjöldatölum þeim sem birtar voru í kafla 3.3.1, 

er hér um að ræða meirihluta starfsliðs friðargæsluverkefna. 

                                                 
138 Vefsíða Friðargæsluskrifstofunnar, tölur frá 30. júní 2009, http://www.un.org/Depts/dpko/factsheet.pdf (síðast 
skoðuð 6. sept. 2009) 
139 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 130. 
140 Vefsíða Friðargæsluskrifstofunnar, tölur frá 31. maí 2009: 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/overview.shtml (síðast skoðuð 6. sept. 2009). 
141 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations, bls. 4. o.fl. (U.N. Doc. A/59/710) 
142 John Allphin Moore, Jr. og Jerry Pubantz: The New United Nations, bls. 198. 
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Í annan stað nýtur starfslið Sameinuðu þjóðanna auk borgaralegs lögregluliðs og 

hernaðareftirlitsmanna, friðhelgi. Um hana er mælt fyrir í Samningi um réttindi og griðhelgi 

Sameinuðu þjóðanna.143 Sjálfur sáttmáli SÞ hefur einnig að geyma ákvæði á þessa leið, í 2. 

mgr. 105. gr: „[E]mbættismenn bandalagsins skulu [...] njóta þeirra sérréttinda og friðhelgi, 

sem nauðsynleg er, til þess að þeir geti óháðir unnið störf sín í sambandi við bandalagið.“ 

 

Sjálfboðaliðar SÞ eru núorðið í gegnum SOFA samninga látnir njóta friðhelgi 

sambærilegrar við þá sem starfslið SÞ hefur skv. samningnum um réttindi og griðhelgi. 

Einstakir verktakar og ráðgjafar lúta þó í meginatriðum ríkisvaldi í þeim ríkjum þar sem þeir 

starfa.144 

3.4 Friðargæsla út frá kynjasjónarmiði 

3.4.1 Kynjasamþætting 

Stefna Sameinuðu þjóðanna er að við friðargæslu skuli gengið út frá kynjasjónarmiðum. 

Sérstaklega má nefna hina mikilvægu ályktun Öryggisráðsins númer 1325, sem einnig var 

fjallað um hér á undan í kafla 2.2. Í ályktuninni er meðal annars brýnt fyrir aðildarríkjum SÞ 

að „tryggja aukna þátttöku kvenna á öllum stigum ákvarðanatöku […] sem fjalla um 

fyrirbyggjandi aðgerðir, stjórnun og úrlausn átaka“.145 Þá er brýnt fyrir framkvæmdastjóra SÞ 

að „auka hlut og framlag kvenna í vettvangsverkefnum Sameinuðu þjóðanna, sérstaklega í 

röðum hernaðareftirlitsmanna, borgaralegrar lögreglu, mannréttinda- og 

mannúðarstarfsfólks“.146 Loks lýsir Öryggisráðið yfir „vilja sínum til að innleiða 

jafnréttissjónarmið í friðargæsluverkefni og brýnir fyrir framkvæmdastjóra að tryggja að í 

vettvangsverkefnum sé tekið mið af jafnrétti kynjanna, þar sem það á við“.147 

Það er einnig almenn stefna SÞ frá árinu 1997 að unnið sé samkvæmt sjónarmiðum um 

kynjasamþættingu (e. gender mainstreaming)148 í öllu starfi stofnunarinnar; friðargæslu sem 

öðru. Hugtakið er svo skilgreint í íslensku jafnréttislögunum:  

 

                                                 
143 Samningurinn var undirritaður 13. febrúar 1946. Þann 27. júlí 2009 voru 157 ríki aðilar að samningnum.  
Enskur tiltill samningsins er Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the 
United Nations en íslensk þýðing titils er fengin af vefsíðu Utanríkisráðuneytisins, 
http://www.utanrikisraduneyti.is/utgefid-efni//nr/737 (síðast skoðuð 6. sept. 2009)   
144 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations, bls. 11 (U.N. Doc. A/59/710). 
145 1. gr. ályktunar 1325 
146 4. gr. ályktunar 1325 
147 5. gr. ályktunar 1325 
148 Sari Kouvo: „The United Nations and Gender Mainstreaming: Limits and Possibilities“, bls. 237. 
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Að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn 
kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla jafna 
taka þátt í stefnumótun í samfélaginu.149  

 

Beiting aðferðafræði kynjasamþættingar í starfi Sameinuðu þjóðanna hefur verið gagnrýnd 

fyrir að vera einfaldlega ekki nægilega trúverðug:  

 

Under-funded and marginalised, gender mainstreaming strategies may prove to be politically 
ineffective as a means to achieve equality between men and women.150 

 

Þannig hefur til dæmis verið bent á að Brahimi skýrslan, sem fjallað var um hér á undan í 

kafla 3.1.4. og kom út þremur árum eftir að kynjasamþætting var tekin inn í stefnu SÞ, taki 

sáralítið tillit til kynjasamþættingar sem þegar var unnið að:  

 

The document that was created to serve as the framework for peacekeeping reform into the 
twenty-first century, in other words, was produced without any apparent awareness of the 
gender mainstreaming initiatives within peace operations that [...] even DPKO had already 
initiated.151  

 

Hvað varðar ályktun 1325, birtust fréttir af því í júní 2009 að samkvæmt nýrri skýrslu, 

sem NATO vann fyrir norsk stjórnvöld, var nánast engin þekking á innihaldi ályktunarinnar 

hjá norskum friðargæsluliðum í Afganistan þegar málið var kannað.152 Almennt töldu norsku 

friðargæsluliðarnir að málefni kvenna væru ekki hluti af verkefninu og ekkert var um 

aðstæður kvenna í því upplýsingaefni eða verkefnum sem lögð voru fyrir borgaralega 

starfsmenn, að því er kemur fram í skýrslunni.  

3.4.2 Fjöldi kvenna 

Í 8. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna segir eftirfarandi:  

 

Hinar sameinuðu þjóðir skulu ekki setja neinar takmarkanir á val karla og kvenna til þátttöku í 
hvaða störfum sem er, við jöfn skilyrði, hjá aðal- og undirstofnunum þeirra.  

 

                                                 
149 Sbr. 6. tl. 2. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008. 
150 Sari Kouvo: „The United Nations and Gender Mainstreaming: Limits and Possibilities“, bls. 252. Kouvo tekur 
meðal annars dæmi um rannsókn sem gerð var á kynjasamþættingu við uppbyggingu á A-Tímor og leiddi í ljós 
að jafnréttismálum kynjanna væri illa sinnt. 
151 Sandra Whitworth: Men, militarism, and UN peacekeeping: A Gendered Analysis, bls. 127-128. 
152 Ekki reyndist unnt að nálgast skýrsluna sjálfa og er því vitnað í frétt hins norska Dagbladet (síðast skoðuð 6. 

sept. 2009): „ Norske soldater passive vitner da afghansk kvinne ble mishandlet.“  
http://www.dagbladet.no/2009/06/04/nyheter/utenriks/afghanistan/mishandling/6552416/  
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Ákvæðið samkvæmt orðalagi sínu setur enga jákvæða skyldu á stofnunina um að tryggja 

hlut kvenna í starfsemi hennar. Hins vegar var Allsherjarþingið afar skýrt í ályktun sinni nr. 

59/164 frá árinu 2005 en ályktunin fjallar um bæta þurfi stöðu kvenna innan alls SÞ 

kerfisins.153 

Þrátt fyrir markmið þau sem sett voru í ályktun 1325 eru konur enn í miklum minnihluta 

starfsmanna í friðargæsluverkefnum SÞ. Samkvæmt upplýsingum frá Friðargæsluskrifstofunni 

á árinu 2009 voru þær þó orðnar 30% borgaralegra starfsmanna en voru hins vegar aðeins 8% 

lögreglumanna og 2% hermanna.154 Ein kona gegndi stöðu sérlegs fulltrúa framkvæmdastjóra 

SÞ (e. Special Representative of the Secretary-General) sem yfirmaður friðargæsluverkefnis 

og fjórar voru aðstoðarmenn slíkra fulltrúa. “Gender equality issues are absolutely essential to 

the success of any peace operation”, fullyrti aðstoðarframkvæmdastjóri SÞ og sérlegur 

ráðgjafi framkvæmdastjórans um málefni kynjanna, á fundi Öryggisráðsins árið 2000.155  

Þótt erfitt geti verið að meta nákvæmlega áhrif aukins fjölda kvenna í friðargæsluliði, 

þykja sterkar vísbendingar um að þau geti verið veruleg í ýmsu tilliti. Almennt er 

friðargæsluverkefnið í Namibíu 1989-1990 (skammst. UNTAG) talið hafa heppnast mjög 

vel.156 Yfirmaður þess verkefnis var hinn finnski Martti Ahtisaari sem vann á virkan hátt að 

jöfnun kynjahlutfalls í starfsliðinu og þá sérstaklega stjórnunarstöðum. Þess háttar sjónarmið 

fengu hins vegar ekki að ráða í friðargæsluverkefninu í Kambódíu 1991-93 (skammst. 

UNAMIC/UNTAC).157 Eins og síðar verður skrifað um, komu þar fram alvarlegar ásakanir 

um kynferðisofbeldi gagnvart konum og börnum.158 

Meðal þeirra jákvæðu áhrifa, sem stungið hefur verið upp á að aukin þátttaka kvenna í 

friðargæslu geti haft, eru einmitt þau að misnotkun eða kynferðisofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða minnki. Þá geti aukið hlutfall kvenna stuðlað að betri samskiptum og meira 

trausti milli friðargæsluliðs og heimafólks á friðargæslusvæðum. Ennfremur sé líklegt að 

kvenkyns fórnarlömb ofbeldis opni sig frekar fyrir kvenkyns rannsakendum.159 Í gögnum frá 

Friðargæsluskrifstofunni kemur auk þess fram að kvenkyns friðargæsluliðar séu oft betur 

                                                 
153 Ályktun Allsherjarþings SÞ frá 10. febrúar 2005, nr. 59/164 (U.N. Doc. A/RES/59/164). 
154 Vefsíða Friðargæsluskrifstofunnar, http://www.un.org/Depts/dpko/factsheet.pdf (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
155 „October 22-28; Women Take Stage at U.N.“ New York Times, 29. okt. 2000. Greinina má nálgast á vef 
blaðsins (síðast skoðuð 6. sept. 2009): http://www.nytimes.com/2000/10/29/weekinreview/october-22-28-
women-take-stage-at-un.html 
156 Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The boundaries of international law, bls. 294. 
157 Janet Beilstein: „The Expanding Role of Women in United Nations Peacekeeping“, bls. 141-142. 
158 Sama heimild, bls. 142. 
159 Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The boundaries of international law, bls. 295. 
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fallnir til að vinna í kvennafangelsum, aðstoða kvenkyns fyrrum bardagamenn við að aðlagast 

á ný og mennta konur í löggæslustörfum.160 

 

                                                 
160 Vefsíða Friðargæsluskrifstofunnar, http://www.un.org/Depts/dpko/factsheet.pdf (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
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Umfang og eðli kynferðisofbeldis friðargæsluliða 

4.1 Þáttur fjölmiðla og óháðra félagasamtaka í uppljóstrun 

I’m afraid there is clear evidence that acts of grave misconduct have taken place. This is a 
shameful thing for the United Nations to have to say, and I am absolutely outraged by it.161 

 

Í þessum kafla verður til að byrja með fjallað um þátt fjölmiðla og óháðra félagasamtaka í að 

koma upp um kynferðisofbeldi í tengslum við friðargæsluverkefni. Ekki verður um tæmandi 

úttekt að ræða en leitast við að fjalla um það helsta sem komið hefur frá fjölmiðlum sem að 

jafnaði eru taldir ábyrgir, ýmsum mannréttindasamtökum og Sameinuðu þjóðunum sjálfum 

um þessi mál. Þetta er nauðsynlegt til að fá tilfinningu fyrir umfangi brotanna. Dómar sem 

hafa fallið í málum af þessu tagi eru ekki margir svo vitað sé. Til þess geta legið ýmsar 

ástæður. Áleitin er spurningin um hvort einfaldlega sé ekki rannsakað og saksótt fyrir umrædd 

brot, þó einnig sé mögulegt að saksótt sé fyrir herdómstólum og það því ekki gert 

opinberlega.162 

Ef réttarkerfið bregst ekki við brotum sem þó eru refsiverð, hafa fjölmiðlar og óháð 

félagasamtök mikilvægu hlutverki að gegna við að benda á slíkt. Það krefst skýringa ef ekki er 

samræmi milli frétta annars vegar og hins vegar fjölda þeirra mála sem tekin eru til meðferðar. 

Innan við áratugur er liðinn síðan alvarlegar ásakanir um kynferðisglæpi af hálfu 

friðargæsluliða fóru sem eldur í sinu um alþjóðasamfélagið og Sameinuðu þjóðirnar. Um þær 

fréttir verður skrifað í þessum kafla en tilraunir til úrbóta sem fylgdu í kjölfarið, verður fjallað 

um í 5.-7. kafla. 

Áður en þessi tímamót urðu, sem var annars vegar árin 2001/2002 vegna mála í nokkrum 

löndum Vestur-Afríku og sérstaklega árið 2004 vegna mála í Kongó, höfðu þó fjölmiðlar og 

mannréttindasamtök skráð ýmsar upplýsingar um þátttöku friðargæsluliða í kynferðisofbeldi. 

Dæmi um brot af ýmsu tagi þekktust til dæmis frá Bosníu, Hersegóvínu og Kósóvó á 10. 

áratugnum, sem og frá Mósambík, Kambódíu, Austur-Tímor og Líberíu.163 

Meðal brotanna í þessum ríkjum voru vændiskaup eða milliganga um það og þá líka 

barnavændi eða nauðganir á börnum.164 Í rannsóknum, sem unnar voru fyrir þekktar skýrslur 

                                                 
161 Fréttatilkynning SÞ, 19. nóvember  2004. (U.N. Doc. SG/SM/9605). 
162 Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf: Women, War, Peace, bls. 72. 
163 Global Policy Forum: “U.N. Reforms Aim to End Sexual Abuse by Peacekeepers.” 
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/199/40951.html (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
164 Ath. að þótt hér sé skrifað um vændiskaup sem „brot“ er ekki endilega átt við að slíkt hafi varðað við 
hegningarlög í viðkomandi ríkjum. Fremur voru þau gagnstæð reglum í einstökum friðargæsluverkefnum eða að 
minnsta kosti á gráu svæði samkvæmt siðareglum. Um reglusetningu varðandi vændiskaup friðargæsluliða 



37 
 

mannréttindafrömuðarins Graca Machel um áhrif stríðs á börn, kom einmitt fram að í 6 af 12 

ríkjum, sem rannsökuð voru, hafði koma friðargæsluliðs haldist í hendur við mikla aukningu í 

barnavændi.165 

Fram komu ásakanir um að friðargæsluliðar ættu beinan þátt í mansali til kynlífsþrælkunar 

í Bosníu auk þess að eiga umdeilanlega mikinn en að líkindum að minnsta kosti einhvern þátt 

í að skapa eftirspurn eftir kynlífsþrælum þar.166 Mannréttindasamtökin Human Rights Watch 

gáfu út skýrslu árið 2002 þar sem tíundað var hvernig stríðslok árið 1995 höfðu síst orðið til 

þess að draga úr kynferðisofbeldi í Bosníu.167 Vændishús væru þar á hverju strái og fulltrúar 

alþjóðlega lögregluliðsins með umboð frá Öryggisráðinu til að halda uppi lögum og reglu, 

væru flæktir í að brjóta þau með þátttöku í mansali til kynlífsþrælkunar.168 SÞ hefðu brugðist 

hvað varðar rannsóknir á brotunum.169 Einnig kom m.a. fram í skýrslunni að starfsmenn 

bandarísks verktakafyrirtækis, sem starfaði með sameiginlegu, fjölþjóðlegu herliði undir 

stjórn NATO á svæðinu, hefðu sætt rökstuddum ásökunum og rannsóknum um þátttöku í 

mansali. Þeir hefðu búið við aðrar reglur en friðargæsluliðar frá herjum aðildarþjóða sem 

hefði gert þeim auðveldara um vik.170 

Hvað Kambódíu varðar er talið að á meðan friðargæsluverkefni SÞ (UNTAC) stóð þar yfir 

milli 1992 og 1993 hafi fórnarlömbum vændis fjölgað úr 6.000 í 25.000. Hluti af þeirri 

aukningu hafi verið barnavændi. Þá hafa ýmis tilvik kynferðisofbeldis komið upp í 

friðargæsluverkefninu í Eritreu frá stofnun þess árið 2000 og danskir, ítalskir og slóvakískir 

friðargæsluliðar verið sendir heim fyrir að nauðga börnum.171 Írska herlögreglan hefur einnig 

rannsakað barnavændiskaup írskra friðargæsluliða. Árið 2002 var svo írskur hermaður gripinn 

við gerð klámmyndar með eritreskum konum. Konan sem þar lék stærsta hlutverkið sagðist 

vera kærasta hermannsins og að þau hygðu á brúðkaup. Hún var dæmd til tveggja ára 

fangelsisvistar en hermaðurinn hins vegar til sextán daga auk þess að vera rekinn úr 

hernum.172 

                                                                                                                                                         
verður fjallað betur á síðari stigum en þar er um flókið mál að ræða, m.a. við samræmingu á reglum milli 
starfsmanna friðargæsluverkefna í mismunandi lagalegri stöðu. 
165 Graca Machel: The Impact of War on Children: A Review of Progress Since the 1996 United Nations Report 
on the Impact of Armed Conflict on Children, bls. 58.  
166 Keith J. Allred: „Peacekeepers and Prostitutes: How Deployed Forces Fuel the Demand for Trafficked 
Women and New Hope for Stopping it“, bls. 7. 
167 Hopes Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced 
Prostitution, bls. 4. 
168 Sama heimild, bls. 7. 
169 Sama heimild, bls. 48. 
170 Sama heimild, bls. 64. 
171 Elise Barth: „The United Nations Mission in Eritrea/Ethiopia: Gender(ed) Effects“, bls. 14. 
172 Must Boys Be Boys? Ending sexual exploitation & abuse in UN peacekeeping missions, bls. 5.  
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Fleiri sögur af brotum væri hægt að rekja, en sem fyrr segir vaknaði alþjóðasamfélagið 

fyrst almennilega til vitundar þegar skrifað var um umfangsmikil brot í þremur löndum 

Vestur-Afríku árið 2002 og Kongó árið 2004. 

Í febrúar 2002 kom út sameiginleg skýrsla frá flóttamannafulltrúa Sameinuðu þjóðanna 

(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) og Bretlandsdeildar samtakanna 

Barnaheilla (e. Save the Children-UK). Skýrslan var nokkurs konar matsskýrsla en ekki byggð 

á rannsóknum líkt og um sakamál væri að ræða. Þetta atriði er mikilvægt að hafa í huga við 

lestur þeirra lýsinga sem hér fylgja. 

Markmiðið var að safna upplýsingum og greina hvert væri umfang kynferðisofbeldis gegn 

flóttamannabörnum og öðrum börnum sem UNCHR bar á einhvern hátt ábyrgð á. Kveikjan að 

skýrslugerðinni var vaxandi áhyggjur af að slíkt ofbeldi væri víðtækt í löndunum þremur: 

Gíneu, Líberíu og Sierra Leone. 

Matsskýrslan leiddi í ljós umfangsmikið kynferðisofbeldi gegn börnum á svæðinu. Þar 

komu við sögu gerendur af öllum stigum í samfélaginu og ekki síst þeir sem ætlað var að 

vernda börnin: Starfsmenn SÞ, öryggissveitir, starfsfólk alþjóðlegra og innlendra 

hjálparstofnana, fulltrúar stjórnvalda og aðrir leiðtogar innan samfélaganna.173 Meirihluti 

þeirra barna sem um var rætt voru stúlkur á aldrinum 13 til 18 ára þótt einhver dæmi heyrðust 

um drengi sem misnotaðir væru af eldri konum. Engar frásagnir um misnotkun karlmanna á 

drengjum heyrðust en skýrsluhöfundar töldu að það gæti stafað af þeirri bannhelgi sem hvílir 

yfir samkynhneigð í umræddum ríkjum. 

Í öllum þremur löndunum voru það starfsmenn stofnana, bæði SÞ og annarra, sem oftast 

beittu börn kynferðisofbeldi. Oft með því að nýta sér yfirráð yfir nauðsynjum eða þjónustu 

sem þeir sem mannúðarstarfsmenn höfðu. Flestar ásakanirnar lutu að karlkyns, innlendu 

starfsfólki stofnananna sem keypti sér kynlíf með börnum m.a. í skiptum fyrir olíu, búlgúr 

hveiti, segldúk eða plastábreiður, lyf, flutninga, skömmtunarkort, lán, námskeið og þjálfun eða 

aðra grunnþjónustu. “It´s difficult to escape the trap of those NGO [innsk: skammstöfun fyrir 

Non-Governmental Organization] people; they use the food as bait to get you to sex with 

them”, höfðu skýrsluhöfundar eftir fullorðnum íbúa flóttamannabúða í Líberíu. Fram kom að 

starfsmenn stofnana notuðu aðstöðu sína til þess að neita að veita börnum þjónustu með 

afsökunum á borð við að nafn þeirra væri ekki á tilskildum lista eða að tölva hefði gleypt 

kortið þeirra, þar til kynlíf væri boðið. “In this community no one can access CSB (a soya 

nutrient), without having sex first. They say “a kilo for sex”,” höfðu skýrsluhöfundar eftir 

                                                 
173 Sexual Violence & Exploitation: The Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia and Sierra Leone, 
bls. 3. 
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flóttakonu í Gíneu. Þá heyrðu skýrsluhöfundar margar frásagnir um að starfsfólk stofnana, 

sem sinnti börnum í enn veikari stöðu en önnur börn, s.s. fötluðum börnum, veitti ekki þá 

þjónustu nema í skiptum fyrir kynlíf. Sagt var að launuð störf á vegum stofnananna fengjust 

heldur ekki nema í skiptum fyrir kynlíf. Og þótt starfsmenn stofnana borguðu meira en aðrir 

fyrir kynferðismisnotkun, væri það engu að síður sáralítið. Flóttastúlka í Líberíu fengi þannig 

u.þ.b. jafngildi 10 bandaríkjasenta í skiptum fyrir „greiðann“ en fyrir það fengjust nokkrir 

ávextir eða handfylli af hnetum. Oftar væri borgað í fríðu, s.s. með nokkrum kexkökum, 

plastlaki eða sápustykki.174  

Staðhæft var að hermenn í friðargæsluliðinu beittu börn einnig kynferðisofbeldi í skiptum 

fyrir mat eða peninga. Þá skrifa skýrsluhöfundar um ásakanir þess efnis að 

friðargæsluhermenn söfnðu saman peningum til að ná í stelpu og nauðguðu svo allir sama 

barninu. Þó er einnig sagt frá því að sumir þeirra hafi hitt foreldra stúlkna og sagt þeim frá því 

að ásetningur þeirra með sambandi við dætur þeirra væri góður. En stúlkurnar væru svo 

skildar eftir, þó stundum með peninga eða aðra hluti að gjöf. Skýrsluhöfundar segja einnig frá 

því að þar sem friðargæsluhermenn hafi oft borgað vel hafi unglingsstúlkur sótt í vændi og 

kvartað yfir að erfitt væri að sjá fyrir sér eftir öðrum leiðum.175 

Eftir að skýrsla flóttamannafulltrúans og Barnaheilla kom út var henni fylgt eftir af 

aðalskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Innri endurskoðunarskrifstofa SÞ (Office of Internal 

Oversight Services, OIOS) vann rannsókn á ástandi mála í löndunum þremur og var meðal 

annars reynt að staðfesta frásagnir af málum úr fyrri skýrslunni.176 Vegna ýmissa erfiðleika 

tókst það ekki og voru auk þess gerðar margar athugasemdir við vinnu höfunda fyrri 

skýrslunnar.177 Fjölmennt teymi rannsakaði hins vegar 43 ný mál vegna grunsemda af ýmsum 

toga; allt frá kynferðissamböndum þar sem um samþykki þolanda var að ræða en byggðu á 

valdastöðu brotamannsins, til nauðgana. Þar af tókst sönnun á brotum í tíu málum. Í 

rannsóknaskýrslunni, sem kom út í október 2002, verður mikilvægustu niðurstöðunni líklega 

best lýst með þessum orðum:  

 

Although the stories reported by the consultants [þ.e. UNHCR og Barnaheilla, innskot 
höfundar] could not be verified, the problem of sexual exploitation of refugees is real.178  

 

                                                 
174 UNHCR and Save the Children-UK: Sexual Violence & Exploitation: The Experience of Refugee Children in 
Guinea, Liberia and Sierra Leone, bls. 4-6. 
175 Sama heimild, bls. 6-7. 
176 Innri endurskoðunarskrifstofa SÞ er ekki formlega íslensk þýðing á heiti stofnunarinnar. Sú þýðing er ekki til 
eftir því sem næst verður komist. 
177 Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa. (U.N. Doc. A/57/465), bls. 6. 
178 Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa. (U.N. Doc. A/57/465), bls. 2. 
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Aftur hljóp illt blóð í alþjóðasamfélagið tveimur árum seinna, þegar alþjóðlegir fjölmiðlar 

fluttu fréttir af víðtæku kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða í Kongó.179 

Í kjölfarið fór OIOS aftur af stað og skilaði skýrslu byggðri á rannsókn sem stóð yfir í 

marga mánuði á árinu 2004.180 Niðurstöður skýrslunnar voru á þann veg að í tengslum við 

friðargæsluverkefnið ætti sér stað mjög reglubundin kynferðismisnotkun, oft í skiptum fyrir 

mat eða lágar peningaupphæðir. Oft kæmu við sögu mjög ungar stúlkur, undir átján ára aldri 

og allt niður í þrettán. Eins og í skýrslunni frá Vestur-Afríku kom fram að oft reyndist erfitt að 

sanna einstök mál, sem rannsökuð voru, af ýmsum ástæðum, s.s. vegna erfiðleika þolenda við 

að þekkja brotamenn. Þrátt fyrir það þótti sýnt fram á að ekki bara væru framin einstök brot 

heldur að um mynstur væri að ræða:  

 

“[D]ozens of interviews with the girls themselves and with the young Congolese men who 
facilitated the encounters, as well as with aid workers, revealed a pattern of sexual exploitation 
by peacekeepers [...]”181 

 

Mannréttindasamtökin Human Rights Watch gáfu svo út skýrslu um gríðarlegt 

kynferðisofbeldi í Kongó, sem meðal annars renndi stoðum undir þessar rannsóknir á 

friðargæslusveitunum.182 Í þeirri skýrslu var bæði skrifað um hreinar kynferðisárásir og 

kynferðismisnotkun sem byggði á einhvern hátt á mun á stöðu þolanda og geranda. 

Árið 2005 fögnuðu Sameinuðu þjóðirnar 60 ára afmæli sínu. Vart þarf að segja frá því að 

fréttirnar af kynferðisofbeldi í tengslum við friðargæsluaðgerðir stofnunarinnar, þóttu setja 

ljótan blett á orðspor hennar og vöktu mikil viðbrögð. Leiðari NY Times á degi hinna 

Sameinuðu þjóða árið 2005, þann 24. október, endurspeglaði harða afstöðu:  

 

The whole purpose of these missions is to help countries ravaged by civil or international 
conflict restore stability, guarantee public security and instill the rule of law. When United 
Nations peacekeepers rape the people they were sent to protect and coerce women and girls to 
trade sex for food, they defeat the purpose of their mission and exploit some of the world´s most 
vulnerable people.183 

 

SÞ brugðust á ýmsan hátt við þessum tíðindum og eins og fyrr segir verður betur fjallað á 

seinni stigum þessarar ritsmíðar. 

                                                 
179 Sjá t.d. Jonathan Clayton og James Bone: „Sex scandal in Congo threatens to engulf UN´s peacekeepers“, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article405213.ece (síðast skoðuð 6. sept. 2009)  
180 Investigation by the Office of Internal Oversight Services into allegations of sexual exploitation and abuse in 
the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo. (U.N. Doc. A/59/661). 
181 Sama heimild, bls. 2. 
182 Seeking Justice: The Prosecution of Sexual Violence in the Congo War. 
http://www.hrw.org/en/reports/2005/03/06/seeking-justice (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
183„The Worse U.N. Scandal“, bls. A20. 
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Hér er hins vegar verið að fjalla um umfang og eðli brotanna og þarf því að segja frá 

tölum sem framkvæmdastjóri SÞ lét taka saman að beiðni Allsherjarþingsins. Í árlegri skýrslu 

kom fram að árið 2004 voru kynferðisofbeldismál, sem upp komu innan friðargæslunnar, 121 

talsins og hafði þannig nær tvöfaldast frá 2003 þegar 53 brot voru skráð. Fjörutíu og fimm 

prósent málanna vörðuðu brot gegn börnum.184 Gríðarleg fjölgun varð svo á tilkynningum árið 

2005 en þá voru þær 340 talsins eða um þrefalt fleiri en áður.185 Þessi mikli fjöldi tilkynninga 

átti einnig við á árinu 2006 en þá urðu tilkynnt mál alls 357.186 Tilkynningarnar bárust úr 

öllum áttum en flestar áttu uppruna sinn í friðargæsluverkefninu í Kongó (skammstafað heiti 

verkefnisins er MONUC).187 

Hins vegar snarfækkaði tilkynningum niður í 159 árið 2007.188 Erfitt er að segja til um 

hvers vegna þessi fækkun varð. Í skýrslu framkvæmdastjóra SÞ frá 2008, þar sem þessar tölur 

voru birtar, er ekki hrapað að ályktunum um að þetta sé vegna góðs árangurs í baráttunni. 

Minnst er á skýrslur annarra stofnana sem fjalli um hve mikið vanti upp á að brot séu tilkynnt. 

Þar að auki sé það tímabil, sem SÞ gerðu sérstakt átak gegn kynferðisofbeldi friðargæsluliða 

(2005 til 2007), fremur stutt svo erfitt sé að draga ályktanir og greina tölurnar.189 

Í ársbyrjun 2007 sögðu fjölmiðlar enn frá kynferðisbrotum í tengslum við friðargæslu SÞ, 

í þetta skiptið í Suður-Súdan þar sem friðargæsluverkefnið UNMIS hófst árið 2005. 

Blaðamenn Daily Telegraph héldu því fram að allt niður í 12 ára börn væru misnotuð af 

friðargæsluliðum og vitnuðu í óbirt drög að leynilegri skýrslu frá Barnahjálp SÞ (UNICEF) 

um að kynferðisofbeldi virtist hafa verið vandamál í langan tíma.190 Nýr framkvæmdastjóri SÞ 

brást við þessum fréttum með yfirlýsingu þar sem hann lýsti áhyggjum en benti einnig á að 

þegar hefðu fjórir bláhjálmar – friðargæsluhermenn - verið reknir úr gæslusveitunum vegna 

slíkra mála.191 Daily Telegraph hafði eftirfarandi eftir svæðisyfirmanni í 

friðargæsluverkefninu sem um leið benti á að reglur SÞ væru vel kynntar meðal 

gæslusveitanna og að ætlast væri til að engin kynferðisleg samskipti ættu sér stað við íbúa á 

svæðinu: 

                                                 
184 Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse. (U.N. Doc. A/59/782) 9. gr. 
185 Comprehensive report prepared pursuant to General Assembly Resolution 59/296 on sexual exploitation and 
sexual abuse, including policy developments, implementation and full justification of proposed capacity on 
personnel conduct issues. (U.N. Doc. A/60/862), 56. gr. 
186 Sama heimild, 8. gr. 
187 Sama heimild, 8.gr. 
188 Sama heimild, 11. gr. 
189 Sama heimild, 13. gr. 
190 Daily Telegraph, Kate Holt og Sarah Hughes: „U.N. Staff Accused of Raping Children in Sudan“, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1538476/UN-staff-accused-of-raping-children-in-Sudan.html 
(síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
191 Fréttaveita SÞ: „Secretary-General alarmed by reports of sexual abuse by UN peacekeepers in Sudan“, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21152&Cr=sudan&Crl (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
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"We are applying a standard of morality that is very, very high but we cannot expect that 
soldiers when they go abroad are going to behave themselves as we think they should […] There 
are a wide range of countries being represented in the UN forces and among these there is 
always going to be a bad apple."192 

 

Meðal síðustu frétta af sama tagi eru þær að heil 730 manna herdeild var leyst frá störfum 

tímabundið á Fílabeinsströndinni í júlí 2007, meðal annars vegna kynferðisofbeldis gagnvart 

börnum. Haft var eftir talsmanni friðargæsluverkefnisins þar (ONUCI) að yrðu einhverjir 

fundnir sekir um athæfið yrðu þeir sömu sendir heim.193 

Í nóvember 2007 sendu Sameinuðu þjóðirnar hundrað manns heim frá 

friðargæslustörfum á Haítí vegna ásakana um kynferðisbrot gegn börnum og vændiskaup. Í 

fréttum BBC kom fram að heimaríki þessara friðargæsluliða hefði heitið því að rannsaka 

málin og saksækja ef hægt væri. Utanríkisráðherra ríkisins bætti því þó við að litlar sannanir 

lægju fyrir sem gætu gert erfitt um vik við að draga menn fyrir dómstóla.194 

4.2 Lág tíðni tilkynntra brota  

Færðar hafa verið að því líkur að mikill meirihluti kynferðisglæpa friðargæsluliða gegn 

konum og sérstaklega börnum á friðargæslusvæðunum sé aldrei tilkynntur.195 

Tölurnar sem birtar voru hér á undan og sögðu til um tíðni tilkynntra brota á árunum 

2003-2007 segja líklega sína sögu að því leyti að hin gríðarlega fjölgun, sem varð á 

tilkynningum milli áranna 2004 og 2005, hélst í hendur við vakningu, aukna meðvitund og 

þær aðgerðir af hálfu SÞ sem fjallað verður ítarlegar um síðar. 

Barnaheill í Bretlandi gerði á árinu 2008 úttekt á stöðu mála varðandi kynferðisafbrot 

friðargæsluliða gagnvart börnum og hvernig gengi að fást við vandamálið. Meginniðurstaða 

úttektarinnar, sem gerð var í Suður-Súdan, á Fílabeinsströndinni og Haítí, var að stórlega vanti 

upp á að brotin séu tilkynnt.196 

Helstu ástæður sem tilgreindar voru fyrir þessu má draga saman í eftirfarandi:197  

 
                                                 
192 Daily Telegraph, Kate Holt og Sarah Hughes: “U.N. Staff Accused of Raping Children in Sudan”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1538476/UN-staff-accused-of-raping-children-in-Sudan.html 
(síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
193 CNN: „U.N. Suspends Peacekeepers Amid Sex Abuse Charges“, 
http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/07/21/un.ivory.coast.reut/index.html (síðast skoðuð 6. sept. 2009). 
194 BBC: „Sri Lanka to probe UN sex claims“, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7076284.stm (síðast skoðuð 
6. sept. 2009). 
195 No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and 
peacekeepers, bls. 12. 
196 Sama heimild. 
197 Sama heimild, bls. 12-14. 
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1) Ótti við að missa lífsnauðsynlegar bjargir. Einstaklingar, svo sem börn sem búa við 

verulegan skort, sjái sinn eina möguleika á afkomu í því að sætta sig við 

kynferðisofbeldi til að fá að borða. Sama geti átt við um samfélagið í heild sinni; brot 

séu ekki tilkynnt vegna ótta við að mannúðaraðstoð á svæðinu verði hætt. 

2) Ótti við útskúfun.  Þetta eigi sérstaklega við um þau börn sem fengin eru til 

kynlífsgreiða í skiptum fyrir til dæmis mat. Einnig blandist inn ótti við að stúlkur, sem 

ekki eru lengur óspjallaðar meyjar, eigi í erfiðleikum með að giftast. 

3) Ótti við neikvæð áhrif á afkomu. Tiltekið er að í S-Súdan byggist efnahagsgerð 

samfélagsins að nokkru á því að dætur séu giftar burt í skiptum fyrir nautgripi. Fréttist 

að stúlka sé ekki lengur óspjölluð geti „virði“ hennar minnkað og haft veruleg áhrif á 

afkomu fjölskyldunnar. 

4) Ótti við refsi- eða hefndaraðgerðir. Óttinn geti stafað af ýmsu; svo sem hörðum 

viðbrögðum eigin fjölskyldu ef sagt sé frá broti eða barsmíðum  af hálfu 

fjölskyldumeðlima annars barns ef barn tilkynni brot sem þriðji aðili. Þá eru ótaldar 

stofnanirnar eða gerendur í eigin persónu sem óttast er að beiti hefndaraðgerðum. 

5) Uppgjöf eða samþykki gagnvart misnotkun, af menningarlegum ástæðum. Tekið 

er fram að mögulegt sé að eitthvað í viðkomandi samfélagsgerð, annað hvort 

hefðbundin eða nýtilkomin viðmið vegna stríðsástands, geri að verkum að ekki sé 

brugðist við brotunum. Kynjamisrétti geti orðið til þess að síður sé hugað að vernd og 

velferð stúlkna. 

6) Viðvarandi skortur á réttarvitund. Í skýrslunni kemur fram að 68% aðspurðra hafi 

hlotið einhvers konar fræðslu um kynferðisofbeldi. Þrátt fyrir þetta er skortur á vitund 

um réttindi talinn meiriháttar vandamál. 

7) Vanþekking á tilkynningaferli. Fram kemur að hugmyndir um hvernig tilkynna ætti 

brot hafi verið óljósar.  Auk þess hafi valdið ruglingi að mismunandi leiðir væru til að 

tilkynna brot eftir því um hvaða stofnun væri að ræða. 

8) Hjálpar-/valdaleysistilfinning gagnvart því að tilk ynna. Þetta er vandamál sem 

sérstaklega virtist eiga við börn. Mörg töldu að þeim yrði ekki trúað og treystu sér ekki 

til að tilkynna án stuðnings foreldris. Sú niðurstaða skipti sérstaklega miklu í ljósi þess 

að munaðarleysingjar séu í sérstökum áhættuhópi sem þolendur kynferðisofbeldis. 
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9) Skortur á eðlilegri starfsemi stofnana réttarkerfisins.198 Í samfélagi, sem þarf á 

mannúðaraðstoð að halda, séu líkur til að lögregla og dómskerfi starfi ekki sem skyldi. 

Á átakatímum nái ríkisvaldið þannig til dæmis ekki til svæða undir stjórn 

uppreisnarmanna. 

10) Vantrú á viðbrögðum við tilkynningum. Vantrú á að tilkynning brots skilaði nokkru 

væri viðvarandi. Líklegt sé að það hafi meiriháttar áhrif á að draga úr fjölda 

tilkynninga. 

 

Margt af ofantöldu samsvarar því sem tilgreint er í skýrslu nokkurs konar 

regnhlífarsamtaka199 mannúðarsamtaka. Skýrslan sýnir niðurstöður rannsóknar á meðal fólks 

sem þiggur aðstoð frá samtökunum. Í rannsókninni, sem fram fór í Kenýa, Namibíu og 

Taílandi, kom fram að meirihluti aðspurðra sagðist ekki myndu tilkynna brot af hálfu 

starfsmanna mannúðarsamtaka. Meðal þess sem sú skýrsla bætir við ofantalið er hræðsla við 

að enginn trúnaður gildi gagnvart tilkynnanda, sem aftur leiði til mikils ótta við 

hefndaraðgerðir.200 

Við ofangreint má bæta að það þarf ekki stríðsástand til að kynferðisofbeldismál séu að 

mestu leyti falin undir yfirborðinu. Þannig skrifaði félagsfræðingurinn Liz Kelly um samspil 

fárra tilkynninga og lágs hlutfalls sakfellingar í nauðgunarmálum í Bandaríkjunum og 

Bretlandi:  

As estimates of the percentage of actual rapes that are reported range from 4 per cent to 
40 cent, this means that one rapist in 250 to 2500 is convicted.201 

 

4.3 Aðstæður sem stuðlað geta að brotum 

Ekkert afsakar kynferðisofbeldi. Réttur manneskjunnar til að þurfa ekki að sæta því er skýr og 

hafa fjölmörg dæmi þess verið rakin í 2. kafla. 

                                                 
198 Áður hefur komið fram að friðargæsluliðar, bæði hermenn og borgaralegir starfsmenn, eru friðhelgir og að 
brot af þeirra hálfu lúta lögsögu þeirra eigin ríkis. Hins vegar er ekki ósennilegt að óstöðugt réttarríki, sérstaklega 
þar sem löggæsla er ekki í lagi, geti haft áhrif á hvort kemst upp um brot af þeirra hálfu 
199 Humanitarian Accountability Partnership eru fyrstu samtökin sinnar tegundar, stofnuð 2003 og hafa það 
markmið að stuðla að innra eftirliti og ábyrgð mannúðarstofnana.  Meðal meðlima eru Bretlandsdeildir Oxfam og 
Save the Children. Hér þarf að hafa í huga að um er að ræða mannúðarsamtök en ekki stofnunina SÞ og að önnur 
lögmál geta átt við um tilkynningar brota af hálfu stafsmanna þeirra. Hins vegar hafa SÞ átt formlegt samstarf við 
fjölda mannúðarsamtaka um að sporna við kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða og mannúðarstarfsmanna. 
200 To Complain Or Not to Complain: Still the Question, bls. 51. 
201 Liz Kelly: Surviving Sexual Violence, bls. 52. Fyrri leturbreytingin er höfundar, þá seinni gerði Kelly sjálf. 
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Hins vegar er mögulegt að ákveðnar, sérstakar aðstæður geti orðið til þess að líkur aukist á 

að kynferðisofbeldi sé beitt. Skilningur á hvaða aðstæður það geta verið er nauðsynlegur ef 

takast á að fyrirbyggja ofbeldið. 

Í fyrsta lagi eru valdahlutföllin202 milli friðargæsluliða og þess fólks, sem þeir eru sendir 

til að vernda, oftast rammskökk. Stundum er verkefni friðargæsluliða meðal annars að útdeila 

mannúðaraðstoð. Þar sem mannúðaraðstoð er veitt þýðir það að þiggjendur hennar geta verið 

háðir þeim, sem hana veita, um sjálfa lífsafkomu sína. Veitendur aðstoðarinnar bera því mikla 

ábyrgð í ljósi aðstöðumunarins. Hvað kynferðisofbeldi má þannig segja að það sé ekki langt á 

milli þess að veitandi verði gerandi og þiggjandi verði þolandi. Skilin þarna á milli hljóta að 

velta á veitandanum. 

Vegna þeirra aðstæðna sem heimamenn á friðargæslusvæðum búa við er fólk úr þeirra 

röðum berskjaldaðra fyrir kynferðisofbeldi af fleiri ástæðum en ofangreindum. Til viðbótar 

getur átt við að þolendur komi úr samfélögum þar sem verulegt kynbundið ofbeldi hefur 

þrifist eða verið látið óátalið. Sama mynstur getur þá haldið áfram eða versnað, s.s. innan 

flóttamannabúða. Þá leiðir upplausn samfélagsins það af sér að vernd og öryggi minnkar 

almennt. 203 

Starfsmenn friðargæslunnar búa yfirleitt við mun betri efni, ríkidæmi samanborið við 

heimamenn. Litið er á þá sem ríka og þetta er enn eitt atriði sem eykur á valdamisræmið og 

verður stundum til þess að valdið er misnotað.204  

Aðstæðurnar sem hér hefur verið lýst geta boðið upp á að vændi verði eina eða vænlegasta 

leiðin til að sjá fyrir sér og mögulega fleirum. Þar sem umræðan um vændi í þessu samhengi 

krefst sérstakrar athygli verður fjallað um það efni sérstaklega í kafla 4.4. 

Refsileysi þeirra kynferðisglæpa, sem framdir eru gagnvart konum og börnum á 

friðargæslusvæðum, er einnig afar líklegt að hafi mikið að segja um að fleiri fremji glæpina en 

ella. Muna Ndulo205, sem skrifað hefur um kynferðisofbeldi friðargæsluliða, rekur þannig 

hvaða þættir geti leitt til ofbeldisins og segir svo: 

 

While these conditions certianly foster situations in which sexual abuse occurs or in which the 
likelihood of sexual abuse may increase, a contributing factor is that peacekeepers commit these 
violations because they believe they can get away with it [...] The fact that sexual violence, 
exploitation and abuse occur on a comparatively widespread basis in conflict areas indicates that 
the peacekeepers committing these acts either do not view the acts they engage in as wrong or 

                                                 
202 Report of the Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse in Humanitarian Crises, 3. gr. 
203 Sama heimild, 6. gr. 
204 Elizabeth F. Defeis: “U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity”, bls. 191. 
205 Ndulo er nú prófessor við lagadeild Cornell-háskóla og forstöðumaður the Institute for African Development 
við sama skóla. Hann hefur m.a. starfað við ráðgjöf vegna friðargæsluverkefna. 
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that they fear no serious negative repercussions for their actions. Accountability is therefore at 
the core of addressing the problem of sexual exploitation and abuse by peacekeepers.206 

 

Ndulo fjallar ennfremur um rannsóknir Estelle Zinsstag, sem hefur greint refsileysi sem 

lykilþátt í aukningu kynferðisofbeldis í stríði.207 Ndulo bendir á að til að vinna bug á 

ofbeldinu, sé nauðsynlegt að gerendur kynferðisofbeldis séu sóttir til saka og látnir sæta 

refsingu.208 Vissulega er ekki alltaf hægt að skilgreina ástandið í ríkjum, þar sem friðargæsla 

fer fram, sem stríðsástand. En eðli málsins samkvæmt eiga að mörgu leyti sömu lögmál við og 

samfélagsleg upplausn ríkir. Því verður hér gengið út frá að kenningar Zinsstag megi yfirfæra 

á friðargæsluliða. 

Svokölluð menningarbundin vandamál - „kúltúrvandamál“ - sem tengjast þeirri menningu 

og andrúmslofti sem myndast innan friðargæslusveitanna, eru oft nefnd til sögunnar sem 

meiriháttar orsakavaldur hvað kynferðisofbeldi varðar. Áður hefur hér verið bent á að innan 

friðargæslusveita eru karlmenn í afar miklum meirihluta starfsmanna. Menningunni sem 

myndast innan sveitanna hefur verið lýst þannig: 

 

One of the problems in addressing sexual exploitation and abuse in UN peacekeeping missions 
is the hyper-masculine culture and the tradition of silence that has evolved from this culture.209 

 

Hér að framan var vitnað í orð yfirmanns í friðargæslunni í Súdan sem lét hafa eftir sér að 

ekki væri hægt að búast við að hermenn í útlöndum myndu haga sér eins og forysta þeirra 

kysi. Þá eru fræg að endemum eftirfarandi orð æðsta yfirmanns friðargæsluaðgerðarinnar í 

Kambódíu 1992-3 um víðtækt kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða þar í landi:  

 

Boys will be boys.210 
 

Mörgum árum seinna, í rannsóknarskýrslu OIOS um kynferðisofbeldi í bænum Bunia í 

Kongó (hér eftir Bunia-skýrslan), greina rannsakendur frá því að slíkt viðhorf virðist enn vera 

vandamál meðal sumra stjórnenda: 

 

                                                 
206 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 144. 
207 Estelle Zinsstag: „Sexual Violence against Women in Armed Conflicts: Standard Responses and New Ideas“, 
bls. 139. 
208 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 145. 
209 Must Boys Be Boys? Ending Sexual Exploitation & Abuse in UN Peacekeeping Missions, bls. 5. 
210 Sjá t.d. Washington Post, Colum Lynch: „U.N. Faces More Accusations of Sexual Misconduct.“, bls. A22, 
einnig http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A30286-2005Mar12.html (síðast skoðuð 6. sept. 2009) 
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[L]ack of concern by some commanding officers over allegations of sexual exploitation and 
abuse, suggests ineffective measures to enforce zero tolerance. It sometimes appears that a 
“boys will be boys” attitude prevails with respect to command and control of personnel. 211 

4.4 Skilgreining kynferðisofbeldis 

4.4.1 Almennt 

Hugtakið kynferðisofbeldi er í þessari ritsmíð notað sem yfirheiti yfir brot sem ná yfir nokkuð 

víðtækt svið þótt öll eigi sameiginlegt að brjóta gegn kynfrelsi212 þolenda á mismunandi hátt. 

Í 2. kafla var nokkuð fjallað um hugtakið kynbundið ofbeldi en tengslin þarna á milli eru 

órjúfanleg. Kelly D. Askin hefur bent á þessi tengsl þegar hún skilgreinir hugtökin tvö í 

umfjöllun sinni um konur og mannúðarrétt. Skilgreiningarnar byggir hún að nokkru leyti á 

vinnu samstarfshópsins “Women´s Caucus for Gender Justice in the International Criminal 

Court”. Kynbundið ofbeldi (e. gender violence), þ.e. ofbeldi sem beint er gegn kyngervi 

þolandans skilgreinir hún svona: 

 

“Gender violence” means violence that targets or affects one gender exclusively or 
disproportionally primarily because of that gender [...] Gender violence also includes violence 
that is based on or perpetuates socially constructed or stereotyped gender roles or the power 
differentials between men and women. Thus, gender violence will be used [þ.e. í umfjöllun 
Askin] when the violence to which women are subjected is directly related to the fact that the 
victim is female.213 
 

Næst skilgreinir Askin kynferðisofbeldi: 
 

The term “sexual violence” refers to violence of a sexual nature. Whether directed against 
women or men, sexual violence is usually a form of gender violence, as an attack on one´s 
gender idendity, whether masculine or feminine. For example, women are raped in order to 
control or subjugate them as women and to signal male ownership over them as property; men 
are raped to humiliate them through forcing them into the position of women and thereby 
rendering them, according to the prevailing stereotypes, weak and inferior.214 

                                                 
211 Report of the Office of Internal Oversight Services  on its Investigations into Allegations of Sexual 
Exploitation and Abuse in the Ituri Region (Bunia) in the United Nations Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo. (UN Doc. A/61/841), c-liður 26. gr. 
212 Sjá um skilgreiningu kynfrelsis: Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir: „Réttarvernd kynfrelsis“, bls. 
23-24. Atli og Jóhanna rekja hvernig Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir lögfræðingur hefur þýtt skilgreiningu hins 
bandaríska lagaprófessors Schulhofer á kynfrelsi, en hann skilgreinir kynfrelsi sem kynferðislegan 
sjálfsákvörðunarrétt eða „réttinn til að velja og hafna kynferðislegu samneyti, hvar sem er, með hverjum sem er 
og hvenær sem er.“ 
213 Kelly D. Askin: „Women and International Human Rights Law“, bls. 42. Askin bætir við þessa skilgreiningu 
að oft sé kyngervið bara einn af þeim þáttum sem gera að verkum að kona er beitt ofbeldi og að oft geti aðrir 
þættir haft samverkandi áhrif, s.s. kynþáttur, trúarbrögð, stjórnmál og félagsleg staða konunnar. Það stemmir vel 
við umfjöllunarefnið hér, þar sem konur og stúlkur verða fyrir kynferðisofbeldi ekki bara vegna kynferðis síns, 
heldur vegna bágrar félagslegrar stöðu sinnar og valdamisræmis gagnvart starfsmönnum friðargæslu. Til að 
flækja málið enn frekar má draga inn þá staðreynd að friðargæslulið hefur það hlutverk að aðstoða og vernda og 
spyrja líkt og gert var í kafla 2.1, hvort það hlutverk þeirra geti haft áhrif á að kynferðisofbeldi af þeirra hálfu 
þyki ekki jafn alvarlegt og t.d. af hálfu óvinaafla í stríði. 
214 Kelly D. Askin: „Women and International Human Rights Law“, bls. 42. 
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Eins og sjá má leggur Askin mikla áherslu á valdbeitinguna sem í kynferðisofbeldi felst og 

miðar að því að setja þolandann í stöðu þess sem er “weak and inferior”. Samspil þessarar 

skilgreiningar við valdamisræmið milli friðargæsluliða og heimafólks, sem áður hefur verið 

talað um, er athyglisverð. 

Loks má nefna að hugtakið kynferðisbrot hefur í íslenskri lögfræði verið skýrt einfaldlega 

sem „Samheiti hegningarlagabrota sem á einhvern hátt varða kynferðislíf manna [...]“215 Það 

hugtak mætti í sjálfu sér nota í staðinn fyrir kynferðisofbeldi en hefur ekki eins víðtæka 

merkingu sem sést á að það er skilgreint út frá því hvort brotið er refsivert að landsrétti. Orðið 

kynferðisofbeldi er því meðvitað notað í þessari ritsmíð, með áherslu á það brot sem framið er 

gegn kynfrelsi þolandans, óháð refsilöggjöf innan þeirrar lögsögu sem það er framið. 

Þetta er hins vegar ekki óumdeilanleg nálgun og þá sérstaklega það að setja svo mörg brot 

undir einn hatt, hugtakið kynferðisofbeldi, á meðan til dæmis SÞ nota tvö hugtök en ekki bara 

eitt til að ná utan um sama svið. 

Hér næst verður kannað hvernig skilgreiningar og hugtakanotkun Sameinuðu þjóðanna eru 

hvað varðar kynferðisofbeldi friðargæsluliða. Þar á eftir verður tekin sérstaklega fyrir stefna 

stofnunarinnar í þeim málum, svokölluð zero tolerance policy.216 Hana þarf meðal annars að 

skoða í tengslum við nálgunina á kynferðisofbeldi og reyna að svara þeirri spurningu hvort 

þessi stefna tryggi best rétt kvenna og barna gagnvart kynferðisofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða. 

4.4.2 Kynferðisofbeldi og kynferðisleg misnotkun: Brot af tvennu tagi? 

Í allri umfjöllun Sameinuðu þjóðanna sjálfra um kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða, 

sem og í umfjöllun flestra fræðimanna sem fjallað hafa um efnið, er gerður greinarmunur á 

tegundum kynferðisofbeldis og því skipt upp í tvo meginflokka. Í íslenskri þýðingu væri 

líklega hægt að komast næst þessari tvígreiningu með því að segja að annars vegar sé fjallað 

um kynferðisofbeldi í þrengri merkingu (e. sexual abuse) og hins vegar kynferðislega 

misnotkun (e. sexual exploitation). 

Í mikilvægri tilkynningu sem framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna gaf út árið 2003 að 

beiðni217 Allsherjarþingsins; “Secretary General´s Bulletin on Special Measures for Protection 

                                                 
215 Ýmsir: „Lögfræðiorðabók með skýringum“, bls. 232. 
216 Sjá m.a.: Secretary General´s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and 
Sexual Abuse, 9. okt. 2003, (U.N. Doc.  ST/SGB/2003/13) þar sem stefnan er útlistuð án þess að þó sé notað 
þetta orðalag. Fyrst staðfest af Öryggisráði SÞ með beinni tilvísun þann 24. mars 2005, sbr. Ályktun Öryggisráðs 
SÞ frá 24. mars 2005, nr. 1590 (U.N. Doc. S/RES/1590). Sjá ítarlegri umfjöllun í kafla 4.5. 
217 Sjá ályktun Allsherjarþingsins SÞ frá 22. maí 2003, nr. 57/306 (U.N. Doc. A/RES/57/306). 
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from Sexual Exploitation and Sexual Abuse”;218 er að finna skilgreiningar219 á hugtökunum 

tveimur sem unnið er eftir hjá stofnuninni. 

 Kynferðisleg misnotkun/sexual exploitation er svo skýrð:  

 

[A]ny actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for 
sexual purposes, including but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from 
the sexual exploitation of another. 

 

Kynferðisofbeldi/sexual abuse er þannig skýrt: 

 

[T]he actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under 
unequal or coercive conditions. 

 

Í þessari tilkynningu framkvæmdastjóra SÞ er í framhaldinu tekið fram hvað felist nánar í 

banni við kynferðisofbeldi og kynferðislegri misnotkun, banninu sem vísað er til sem zero 

tolerance policy og greint er betur í kafla 4.5. 

 Ef skilgreining framkvæmdastjórans á kynferðisofbeldi í þrengri merkingu er borin 

saman við skilgreiningu Rúanda-dómstólsins sem skrifað var um í 2. kafla má segja að hún sé 

að einu leyti framsæknari. Dómstóllinn skilgreinir nauðganir annars vegar og hins vegar 

kynferðisofbeldi í víðari merkingu, svona: 

 

The Tribunal defines rape as a physical invasion of a sexual nature, committed on a person 
under circumstances which are coercive. The Tribunal considers sexual violence, which 
includes rape, as any act of a sexual nature which is committed on a person under circumstances 
which are coercive. Sexual violence is not limited to physical invasion of the human body and 
may include acts that do not involve penetration or even physical contact.220 

 

Rúanda-dómstóllinn tiltekur þarna einhvers konar valdbeitingu sem nauðsynlegan þátt í 

skilgreiningu á bæði nauðgun og kynferðisofbeldi í víðari merkingu, sbr. “[C]ircumstances 

which are coercive”. Skilgreining framkvæmdastjórans er víðtækari og gerir ekki kröfu um 

valdbeitingu heldur er nóg að verknaður falli undir það sem kallað er “[U]nequal conditions”. 

Munurinn þarna á minnir um margt á skilgreiningu íslensku hegningarlaganna á nauðgun, sbr. 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940, eins og hún var fyrir og eftir breytingu á 194. gr. laganna. 

Fyrir var nauðgun skilgreind þannig að beita þyrfti „[O]fbeldi, hótunum eða annars konar 

                                                 
218 Secretary General´s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
9. okt. 2003, (U.N. Doc. ST/SGB/2003/13). 
219 Sama heimild, 1. gr. 
220 Prosecutor v. Akayesu, mál nr. ICTR-96-4-T, Judgment (2. sept. 1998), 690. gr. 
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ólögmætri nauðung“221. Með 2. gr. laga nr. 61/2007 var lögunum breytt þannig að nú telst 

verknaður einnig nauðgun svo lengi sem þolandi „[G]etur ekki spornað við verknaðinum eða 

skilið þýðingu hans,“ sbr. 2. mgr. 194. gr. alm. hgl. 

Að lokum verður því velt hér upp að mörkin á milli kynferðisofbeldis og 

kynferðismisnotkunar, eins og hugtökin eru skýrð í tilkynningu framkvæmdastjóra SÞ, þurfa 

ekki endilega alltaf að vera skýr. Vissulega má nefna dæmi sem virðast til marks um 

talsverðan mun á þessum tveimur tegundum brota. Þannig dæmi gætu t.d. verið nauðgun 

friðargæsluliða á 12 ára stúlku með líkamlegri valdbeitingu sem dæmi um kynferðisofbeldi í 

þrengri merkingunni. Hins vegar kynferðislegt samneyti friðargæsluliða við fullorðna konu, 

sem sjálf velur að bjóða líkama sinn til sölu, sem fellt yrði undir kynferðislega misnotkun á 

grundvelli efnalegs mismunar og valdamisræmis milli þeirra.222 

Í friðargæsluumhverfinu virðist geta verið hætta á að greinarmunurinn þarna á milli verði 

ógreinilegur. Í skýrslu prins Zeid sem fjallað er nánar um í 5. kafla, er skrifað um þetta atriði á 

athyglisverðan hátt: 

 

Some young girls whom I spoke with in the Democratic Republic of the Congo talked of “rape 
disguised as prostitution”, in which they said they were raped and given money or food 
afterwards to give the rape the appearance of a consensual transaction. Once young girls are in 
this situation, a situation of dependency is created which tends to result in a continued 
downward spiral of further prostitution, with its attendant violence, desperation, disease and 
further dependency.223 

 

Dianne Otto224, sem gagnrýnt hefur Secretary-General´s Bulletin og zero tolerance policy, 

hefur reyndar bent á frá öðrum vinkli að í hugtakaskilgreiningu SÞ séu skilin á milli sexual 

abuse og sexual exploitation mjög óskýr: 

 

[T]here seems to be little, if any, difference between the circumstances of ‘differential power’ 
that define ‘sexual exploitation’ and ‘unequal circumstances’ that define ‘sexual abuse’. Indeed, 
all (hetero)sexual conduct under conditions of women´s inequality is potentially caught by these 
definitions.225 

 

                                                 
221 1. mgr. 194. gr. alm. hgl. 
222 Umræðuefni út af fyrir sig er hvort um raunverulegt val er að ræða þegar engar aðrar leiðir til að afla 
lífsviðurværis eru færar. 
223 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations. (U.N. Doc. A/59/710), bls. 8. 
224 Dianne Otto er dósent við lagadeild Melbourne-háskóla og forstöðukona International Human Rights Law 
Program of the Institute for International Law and the Humanities (IILAH). 
225 Dianne Otto: „Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies“, bls. 270. 
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Otto hefur ásamt fleiri fræðimönnum rökstutt þá skoðun að margt í stefnu SÞ, eins og hún 

birtist í Secretary-General´s Bulletin, sé athugavert. Hún telur t.a.m. að skilgreiningin á 

kynferðislegri misnotkun sé allt of víðtæk og að í stefnunni birtist neikvæð og bælandi viðhorf 

til kynlífs almennt, auk þess sem athyglinni sé beint frá raunverulegum rótum vandans. Þessi 

gagnrýni verður nú skoðuð betur í umfjöllun um zero tolerance stefnuna. 

4.5 “Zero tolerance” stefnan 

4.5.1 Almennt 

Opinber stefna Sameinuðu þjóðanna um kynferðisofbeldi af hálfu friðargæsluliða er svokölluð 

zero tolerance policy. Zero tolerance getur útlagst sem „Engin frávik“ og vísar í raun til þess 

að ekkert brot verði framið án þess að refsað sé fyrir það. Þegar  Ban Ki-Moon, núverandi 

aðalritari SÞ tók til starfa, var eitt af hans fyrstu verkum að lýsa stuðningi sínum við þessa 

stefnu með eftirfarandi orðum: “[Z]ero tolerance means zero complacency and zero 

impunity.”226 

Hér að framan var einmitt skrifað um hvernig refsileysi er talið hafa lykiláhrif á brot og 

hvernig uppræting þess getur haft þau áhrif að fyrirbyggja þau. Þetta er dæmi um atriði úr 

stefnunni sem skiptir máli fyrir réttindi þeirra kvenna og barna sem henni er ætlað að vernda. 

Lykilspurningin sem spyrja þarf við skoðun á zero tolerance stefnunni hlýtur einmitt að vera 

sú hvernig þau eru best tryggð. 

Eins og áður segir var stefnan mörkuð árið 2003 að beiðni227 Allsherjarþingsins í 

“Secretary General´s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation 

and Sexual Abuse”.228 Hún hefur verið staðfest margoft síðan, sbr. til dæmis orð Ban Ki-

Moon sem vitnað var til hér að framan. Öryggisráðið hafði ályktað óbeint um þessa stefnu 

nokkrum sinnum en í ályktun ráðsins nr. 1590 frá 24. mars 2005 var tekið af skarið berum 

orðum um að zero tolerance sé stefnan sem fylgja skal í friðargæsluaðgerðum SÞ: 

 

Expressing grave concern at the allegations of sexual exploitation and misconduct by United 
Nations personnel in United Nations established operations, […] affirming there will be a zero-
tolerance policy of sexual exploitation and abuse of any kind in all United Nations peacekeeping 
missions […]229 

                                                 
226 Eftirrit blaðamannafundar framkvæmdastjóra SÞ frá 11. janúar 2007. (U.N. Doc. SG/SM/10839).  
227 Sjá ályktun Allsherjarþingsins SÞ frá 22. maí 2003, nr. 57/306 (U.N. Doc. A/RES/57/306). 
228 Secretary General´s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
9. okt. 2003, (U.N. Doc.  ST/SGB/2003/13). 
229 Ályktun Öryggisráðs SÞ frá 24. mars. 2005,  nr. 1590 (U.N. Doc. S/RES/1590), formáli. 
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4.5.2 Brot gegn zero tolerance stefnunni og skyldur sem hún felur í sér 

Zero tolerance stefnan eins og hún birtist í fyrrnefndri tillkynningu framkvæmdastjóra SÞ frá 

2003, felur vissulega í sér nokkuð víðtækt bann við kynferðislegu samneyti milli 

friðargæsluliða og fólks úr röðum heimamanna á friðargæslusvæðum. 

Í þriðja hluta tilkynningarinnar, sem fjallar um bann við kynferðismisnotkun og 

kynferðisofbeldi, er til að byrja með tekið fram að slíkt brjóti í bága við reglur 

þjóðaréttarins,230 hafi alltaf verið óviðunandi hegðun og bönnuð starfsfólki SÞ.231 Næst er 

tekið fram að í því skyni að vernda enn frekar viðkvæma hópa, þá sérstaklega konur og börn, 

skuli sértækar reglur gilda.232 Með þessu er í raun útvíkkuð skilgreiningin á því hvað teljist til 

kynferðismisnotkunar og/eða       –ofbeldis þegar friðargæsluliðar eiga í hlut. 

Hafa þarf í huga í framhaldi þessarar ritsmíðar að í þessari útvíkkuðu skilgreiningu er búið 

að gera hana víðtækari en svo að hin almenna réttarvernd, sem ítarlega var gerð grein fyrir í 2. 

kafla, nái endilega til brotanna. 

Í fyrsta lagi er lagt blátt bann við hvers konar kynlífsathöfnum með börnum undir 18 ára 

aldri, óháð því hver er staðbundinn lögræðisaldur eða lágmarksaldur til að stunda kynlíf.233 

Næst er lagt bann við vændi í flestum hugsanlegum birtingarmyndum: 

 

Exchange of money, employment, goods or services for sex, including sexual favours or other 
forms of humiliating, degrading or exploitative behaviour, is prohibitied. This includes any 
exchange of assistance that is due to beneficiaries of assistance [...]234 

 

Loks er því lýst að kynferðissamband milli starfsmanna SÞ og þeirra sem þiggja aðstoð frá 

þeim sé í hæsta máta óæskilegt: 

 

Sexual relationships between United Nations staff and beneficaries of assistance, since they are 
based on inherently unequal power dynamics, undermine the credibility and integrity of the 
work of the United Nations and are strongly discouraged [...]235 

 

Auk bannreglna eru lagðar ýmsar skyldur á herðar starfsmanna SÞ í tilkynningu 

framkvæmdastjórans. Þannig þarf að tilkynna236 grun um brot annarra starfsmanna, hvort sem 

er SÞ eða annarra stofnana, og leggja sitt af mörkum til að skapa fyrirbyggjandi umhverfi. 

                                                 
230 Enska: “Universally recognized international legal norms and standards”. 
231 Section 3.1 
232 Section 3.2 
233 Section 3.2 (b) 
234 Section 3.2 (c) 
235 Section 3.2 (d) 
236 Section 3.2 (e) 
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Sérstök áhersla er lögð á ábyrgð stjórnenda á bæði forvörnum237 og viðeigandi aðgerðum 

komi upp grunur um brot. 238 

4.5.3 Ganga Sameinuðu þjóðirnar of langt í skilgreiningu á kynferðismisnotkun? 

Þótt Zero tolerance stefnan, eins og hún birtist í tilkynningu framkvæmdastjóra SÞ, hafi verið 

staðfest margsinnis innan stofnunarinnar og verið vel tekið af mörgum fræðimönnum og 

öðrum sem um hana hafa fjallað, hefur hún einnig verið gagnrýnd á ýmsan hátt. 

Margt í þeirri umræðu tengist raunar náið umræðu og röksemdum sem lúta almennt að því 

hvort og þá hvernig skuli takast á við vændi innan ramma laga og réttar. Hins vegar er yfirleitt 

fjallað um zero tolerance stefnuna sérstaklega í því ljósi að hún er mótuð til að mæta þeim 

mjög svo sérstöku eða öfgakenndu aðstæðum sem þegar hefur verið gerð grein fyrir. 

Dianne Otto, sem áður var nefnd, hefur sett fram heildstæða gagnrýni á nálgunina í 

umræddri tilkynningu framkvæmdastjórans í grein sinni “Making sense of zero tolerance 

policies in peacekeeping sexual economies”.239 Þar vísar hún í ástundun vændis á 

friðargæslusvæðunum sem “survival sex”, þ.e. neyðarvændi sem einu leiðina til að draga fram 

lífið. Hún gerir greinarmun á því og því sem hún kallar “sex work”, þó með þessum 

formerkjum: “[M]any of the arguments that I make about survival sex apply equally to other 

forms of sex work.”240 

Hvað hið svokallaða neyðarvændi varðar tekur Olivera Simic241 í svipaðan streng og Otto. 

Hún gagnrýnir umfjöllun SÞ og fræðimanna um hugtakið kynferðismisnotkun (e. sexual 

exploitation) í samhengi við friðargæslu. Í grein sinni “Rethinking ‘sexual exploitation’ in UN 

peacekeeping operations” kemst hún að eftirfarandi niðurstöðum: 

 

Firstly, they [þ.e. þeir aðilar sem fjallað hafa um kynferðisofbeldi friðargæsluliða] do not 
question the over inclusive and broad term of “sexual exploitation” defined in the ‘zero 
tolerance policy’ and therefore conflate all forms of sexual relationships with forced 
prostitution, sexual abuse, rape, human trafficking and other forms of sexual violence. Secondly, 
these studies do not question the fact that consensual “sexual relationships” between local 
women and UN peacekeeping personnel are ‘strongly discouraged’ by the ‘zero tolerance 
policy’. In addition, they do not investigate what women and UN peacekeeping personnel think 
about it. Thirdly, the ‘zero tolerance policy’ treats women as passive and helpless objects who 

                                                 
237 Section 3.2 (f) 
238 Section 4.2 
239 Dianne Otto: „Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies“, bls. 259-283. 
240 Sama heimild, bls. 261. 
241 Simic vinnur, þegar þetta er skrifað, að doktorsritgerð við Melbourne-háskóla undir vinnuheitinu “Is the zero 
tolerance approach to sex between UN peacekeeping personnel and local people in the context of UN 
peacekeeping operations the best way to prevent “sexual exploitation” in the future?”. 
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do not have the agency to decide whether or not to be involved in any forms of sexual 
relationship.242 

 

Otto, líkt og Simic, er ein þeirra fræðimanna sem telja að bann við vændi sé ekki rétt leið 

til að taka á þeim félagslegu vandamálum sem að baki liggja og að slíkt geri lítið úr frjálsum 

vilja, réttindum og reisn kvenna.  

Gagnrýni Otto á zero tolerance stefnuna snertir á mörgu en segja má að rauði þráðurinn í 

henni sé sá að í margumræddi tilkynningu; Secretary-General´s Bulletin; sé gengið of langt í 

skilgreiningu á kynferðismisnotkun. 

Hún gerir að umtalsefni hvernig friðargæsla varð smám saman flóknari, sbr. umfjöllun í 3. 

kafla þessarar ritgerðar. Það hafi haft í för með sér vaxandi áhyggjur af hinum flóknu 

„kynferðishagkerfum“ (e. sexual economies)243 sem friðargæsluverkefnum fylgi. Otto tekur 

fram að slíkt komi til vegna fátæktar og mikils efnahagslegs mismunar, sem yfirleitt eigi við í 

friðargæslusamhenginu.244 Hins vegar vill hún greina á milli neyðarvændis og annarra 

kynferðisbrota í slíku samhengi, þannig að samþykki fái aukið vægi:  

 

Although survival sex is the result of economic decision-making in highly invidious 
circumstances, it nevertheless involves a level of agency and negotiation that distinguishes it 
from sexual offences like rape, sexual assault, forced prostitution and sexual slavery, where 
consent is absent [...] [D]rawing distinctions on the basis of consent, no matter how fine they 
may turn out to be, is critical to respecting the dignity of the young ‘victims’, which subsists 
despite considerable differences in power and economic status.245 

 

Otto dregur inn í umfjöllun sína skrif róttækra femínista um gagnkynhneigt kynlíf og 

nefnir meðal annars til sögunnar Catharine MacKinnon. MacKinnon hefur fært rök fyrir að 

gagnkynhneigt kynlíf sé nokkurs konar upphafning á ójafnri stöðu kynjanna; “[E]rotization of 

dominance and submission.”246 Otto er ekki sammála þessari afstöðu og telur hana leiða að 

því að konur geti aldrei upplifað gagnkynhneigt kynlíf á ánægjulegan hátt, hvað þá unnið fyrir 

sér með því.247 Þessa sýn tengir hún saman við eigin skoðanir um að ekki eigi að skilgreina of 

margt248 sem skaðlega kynferðislega upplifun. Slíkt sé neikvætt og bælandi viðhorf til 

kynlífs.249 

                                                 
242 Olivera Simic: „Rethinking ‘sexual exploitation’ in UN peacekeeping operations“, bls. 293.  
243 Dianne Otto: „Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies“, bls. 261. 
244 Sama heimild, bls. 260. 
245 Sama heimild, bls. 261. 
246 Catharine MacKinnon: Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, bls. 29. 
247 Dianne Otto: „Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies“, bls. 262. 
248 Otto tiltekur kynferðislega áreitni, klám, heimilisofbeldi, vændi, nauðganir, neyðarvændi og gagnkynhneigt 
kynlíf undir skilyrðum kynjamisréttis. 
249 Dianne Otto: „Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies“, bls. 262. 
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Nákvæmlega þannig viðhorf segir Otto speglast í Secretary-General´s Bulletin: 

Samkvæmt tilkynningunni sé kynlíf aðalvandamálið. Hún bendir hins vegar á, að: 

 

By taking this approach, attention is diverted away from the distributional injustices of the 
international economic order that come to be reflected in the day-to-day realities of post-conflict 
societies and exacerbated by UN humanitarianism which is, itself, in crisis because it does not 
address these injustices.250 

 

Þá gerir Otto athugasemdir við að með tilkynningunni séu konur gerðar að fórnarlömbum 

og staðalímyndin af konum og stúlkum sem kynferðislega berskjölduðum fest í sessi. Það, 

hvernig konum og börnum sé slegið saman í einn hóp sem þarfnist verndar, minni á “[E]arly 

international legal texts before women enjoyed independent legal personality.”251 Þannig 

glatist öll hugsun um konur sem handhafa réttinda úr tilkynningunni:  

 

[T]he Bulletin [...] is so preoccupied with its rescue mission that it fails all together to identify 
the inequality of women as an underlying cause of the problems it is seeking to address.252 

 

Áfram heldur Otto og staðnæmist við að hvers konar kynlífsathafnir með unglingum undir 

18 ára aldri skuli vera bannaðar. Það geri lítið úr réttindum unglinga að setja aldursmarkið svo 

hátt og fari út fyrir lagaleg og menningarleg viðmið. Þar að auki eimi eftir af 

heimsvaldastefnu í þessari nálgun. Unglingar á friðargæslusvæðum, sem tilheyri oftast 

þróunarlöndum, séu settir undir hærra aldursmark með þessu en unglingar á Vesturlöndum 

sem venjulega megi ráða kynlífi sínu sjálfir við 16 ára aldur.253 

Enn frekar sé alið á þessari nálgun „heimsvaldastefnunnar“ með því að ákveða að kynlíf 

milli þeirra sem hafi komið til að „bjarga“ og þeirra sem þurfi að „vera bjargað“ sé byggt á 

ójafnræði. Með þessu hafi verið réttlætt sú stefna að halda friðargæsluliðum frá því að 

blandast staðarbúum. Þannig sé alið á stigveldi milli friðargæsluliða og „þiggjenda“ sem 

byggi á stöðu, völdum og kynþætti. Otto leggur til að múrarnir verði felldir niður og hvatt til 

meiri samskipta milli friðargæsluliða og heimamanna: 

 

Maintaining parallel societies, one of relative wealth and the other of abject poverty, constructs 
new imperial hierarchies.254 

 

                                                 
250 Sama heimild, bls. 263. 
251 Sama heimild, bls. 270. 
252 Sama heimild, bls. 270-271. 
253 Sama heimild, bls. 271-272. 
254 Sama heimild, bls. 272. 
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Sömuleiðis bendir hún á að tilkynningin feli í sér gagnkynhneigt forræði. Jafnvel þótt 

verið sé að banna kynlíf sé kynlíf samkynhneigðra ekki tekið með sem möguleiki. Þetta sjáist 

á því að önnur tveggja ástæðna fyrir að kynlíf teljist ekki til kynferðisofbeldis í þrengri 

merkingu eða kynferðismisnotkunar sé sú að viðkomandi par sé löglega gift. Ekki bara sé 

þetta of þröngt skilyrði fyrir gagnkynhneigð pör heldur útiloki það samkynhneigða í 

langflestum ríkjum. Tæknilega séð sé reyndar hægt að óska leyfis frá yfirmanni 

friðargæsluaðgerðarinnar fyrir sambandinu þar sem ekki komi fram í tilkynningunni að slíkt 

sé bundið við gagnkynhneigða. Það sé lítil huggun í heimi gagnkynhneigðs forræðis.255 

Otto hefur margt til síns máls varðandi til dæmis hið gagnkynhneigða forræði. Hins vegar 

verður ekki tekið undir með henni um bannið við kaupum á vændi þar sem þegar hefur verið 

rakið að þau „viðskipti“ fara fram í ljósi gífurlegs aðstöðumunar eins og farið var yfir í kafla 

4.3. Aðstöðumunurinn og það hvort vændi er raunverulegt val fyrir þann sem selur líkama 

sinn er raunar nokkuð sem á við um alla umræðu um vændi. Í friðargæslusamhenginu getur 

þessi munur þó orðið enn öfgakenndari. 

                                                 
255 Sama heimild, bls. 273. 
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Hvernig má fyrirbyggja brotin? 

5.1 Almennt 

Sameinuðu þjóðirnar hafa vissulega gert ýmislegt til að taka á kynferðisofbeldi 

friðargæsluliða, að minnsta kosti síðan hinar alvarlegu ásakanir komu upp 2002 og 2004. 

Ýmislegt hefur áunnist þótt margt þurfi enn að bæta. SÞ til hróss má þannig til dæmis nefna 

að aðrar stofnanir eða óháð félagasamtök hafa ekki birt tölur yfir tilkynnt kynferðisbrot af 

hálfu starfsmanna á sínum vegum.256 

Eins og kom fram í 4. kafla hefur það, hvort friðargæsluliðar sem beita kynferðisofbeldi 

séu látnir sæta rannsókn og viðurlögum, líklega mikil áhrif til að fyrirbyggja brotin.257 Að 

sama skapi er líklegt að það hafi áhrif á hvort þolendur, eða aðstandendur þeirra ef um börn er 

að ræða, sjá tilgang með að tilkynna brot. Þannig er kerfisbundin rannsókn, saksókn og eftir 

atvikum refsing fyrir brot mikilvæg forsenda þess að fyrirbyggja þau. Um þá erfiðleika og 

lagaflækjur, sem saksókn gegn friðargæsluliðum felur í sér, verður fjallað sérstaklega í 6. 

kafla. 

 Í þessum kafla verður hins vegar fjallað um aðrar leiðir til að fyrirbyggja brotin. Forvarnir 

skipta gríðarlegu máli. Hafa verður í huga að kynferðisbrot valda þolendum skaða sem aldrei 

verður aftur tekinn. 

Forvarnirnar þarf að hugsa í víðasta skilningi þess orðs. Eðli málsins samkvæmt geta þær 

ekki bara falist í lagatæknilegum atriðum. Til að fyrirbyggja brotin þarf margþættar aðgerðir, 

þar á meðal nauðsynlegar félagslegar úrbætur. 

Þessi kafli verður því helgaður þeim hugmyndum sem fram hafa komið og lúta að því að 

fyrirbyggja brot. Sumum þeirra hefur þegar verið hrint í framkvæmd. Aðrar eiga langt í land 

með að ná í gegn eða eru þess eðlis að krefjast stöðugrar athygli. Allar eiga þessar hugmyndir 

þó sameiginlegt að hafa vakið athygli höfundar sem hlutar úr þeirri heild sem þarf að ganga 

upp til að fyrirbyggja kynferðisbrot friðargæsluliða. 

Til að auðvelda heildarsýn verður hér allra fyrst gefið yfirlit yfir tillögur prins Zeid frá 

árinu 2005 en þær varða einkum efni bæði 5. og 6. kafla. Nánar verður svo fjallað á seinni 

                                                 
256 No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and 
peacekeepers, bls. 4. Í skýrslunni, bls. 9, eru þó birtar tölur yfir tilkynningar vegna starfsmanna og samstarfsaðila 
Bretlandsdeildar Barnaheilla og tíundað hvernig tekið hafi verið á þeim. 
257 Minnt er á að kenningar Estelle Zinsstag, sem vísað er til í 4. kafla, eiga við um kynferðisofbeldi í stríði. Þótt 
tæknilega sé ekki alltaf um að ræða stríðsástand þar sem  friðargæsla fer fram, er gengið út frá að svipuð lögmál 
gildi þar sem ofbeldið á sér stað í samfélagi sem er í upplausn af völdum einhvers konar átaka. 
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stigum um ýmislegt sem tillögurnar snerta þótt ætlunin sé ekki að fjalla á tæmandi hátt um 

afdrif hverrar einustu tillögu sem fram kom í Zeid-skýrslunni. 

5.2 Skýrsla prins Zeid 

Grundvallarskjal í allri vinnu SÞ er skýrsla prins Zeid, fyrrum fastafulltrúa Jórdaníu hjá 

Sameinuðu þjóðunum (hér eftir Zeid-skýrslan).258 Sjálfur hafði hann meðal annars þjónað í 

friðargæslu. Hann var fenginn af þáverandi framkvæmdastjóra stofnunarinnar til að þjóna sem 

sérstakur ráðgjafi framkvæmdastjórans um kynferðisofbeldi og kynferðismisnotkun. Annars 

vegar var hann  beðinn um að gera úttekt á kynferðisofbeldinu í Kongó sem fjölmiðlar sögðu 

frá 2004. Hins vegar að yfirfara í heild sinni hvernig SÞ brygðust við kynferðisofbeldi og 

kynferðismisnotkun og gera tillögur til úrbóta þar sem þyrfti. Prins Zeid segir meðal annars 

hreinskilnislega í skýrslunni: 

 

I visited the Democratic Republic of the Congo, and Bunia in particular, and sensed that sexual 
exploitation and abuse was widespread, involving both civilian and uniformed personnel. Sexual 
exploitation and abuse appeared to be ongoing, thereby highlighting the inadequacy of current 
measures to address the problem in peacekeeping operations.259 

 

Í Zeid-skýrslunni var í kjölfarið settur fram fjöldi tillagna um hvernig bæta mætti úr því 

úrræðaleysi sem blasti við hjá Sameinuðu þjóðunum. Tillögunum var vel tekið og bæði 

Allsherjarþingið og Öryggisráðið lýstu stuðningi við þær.260 Skýrslan hefur síðan orðið 

grundvöllur vinnu beggja og stuðlað að ýmsum þeim umbótum sem þegar hafa verið 

gerðar.261 

 Tillögum Zeid var skipt upp í fjóra meginflokka, sem vörðuðu: 

1. Reglur 
2. Rannsókn mála 
3. Ábyrgð stofnunarinnar og stjórnenda 
4. Ábyrgð einstaklinga 

 

Meðal helstu tillagna voru eftirfarandi: 

1. Reglur. Fyrirmælin í tilkynningu framkvæmdastjóra SÞ frá 2003 (sjá kafla 3.5) yrðu 

gerð bindandi fyrir alla starfsmenn friðargæsluverkefna (sjá kafla 6 um mismunandi 

lagalega stöðu þeirra). Jafnframt myndu fyrirmælin, sem og þær reglur sem finna má í 

siðareglum, verða hluti af samkomulagi (e. Memorandum of Understanding, MOU) 
                                                 
258 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations. (U.N. Doc. A/59/710), bls. 4 o.fl. 
259 Sama heimild. Leturbreyting höf. 
260 Yfirlýsing forseta Öryggisráðsins frá fundi ráðsins 31.maí 2005 (U.N. Doc. S/PRST/2005/21). 
261 Elizabeth F. Defeis: “U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity”, bls. 186. 
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sem gerður er milli SÞ og ríkja sem leggja til hermenn í friðargæslu. Ríkin myndu gera 

siðareglurnar bindandi fyrir hermenn og bæði þær og tilkynning framkvæmdastjórans 

gefnar út á aðgengilegu formi og dreift til friðargæsluliða á þeirra eigin tungumáli.262 

2. Rannsókn mála. Allsherjarþingið myndi setja á fót sérstaka rannsóknadeild til að 

rannsaka tilkynningar um kynferðisbrot af hálfu friðargæsluliða. Þar þyrftu að starfa 

sérfræðingar í rannsóknum kynferðisbrota, sérstaklega gegn börnum. Það þyrfti að 

vera hægt að beita nútíma réttarlæknisfræðilegum rannsóknaraðferðum. Ríki sem 

leggja til hermenn í friðargæslu ættu að koma að málum sem varða þeirra eigin 

hermenn. Sérfræðingum í herrétti þyrfti að fljúga frá ríkjunum og á rannsóknastað til 

að tryggja að sönnunargögnum yrði safnað þannig að hægt yrði að beita þeim fyrir 

herdómstóli eða borgaralegum dómstóli í heimaríki þeirra sem ákærðir yrðu. Að 

lokum var lagt til að ríki, sem leggja til hermenn, myndu setja upp herdómstóla í ríkinu 

þar sem brot hefðu átt sér stað. Leyfi löggjöf ríkjanna það ekki mætti endurskoða hana 

hvað það varðar.263 

3. Ábyrgð stofnunarinnar og stjórnenda. Stofnunin SÞ beri ábyrgð á að útrýma 

kynferðisofbeldi í tengslum við friðargæsluaðgerðir sínar. Stofnunin ætti meðal annars 

að krefjast þess af stjórnendum að sýna gott fordæmi og tryggja þjálfun/kennslu allra 

starfsmanna. Setja þyrfti í gang áætlun um upplýsingagjöf til heimafólks á 

friðargæslusvæðum og gera þolendum kleift að tilkynna brot. Ráða þyrfti starfsmenn 

bæði í höfuðstöðvar friðargæslunnar og einstök verkefni til að fást við kynferðisbrot 

og fjölga kvenkyns friðargæsluliðum. Þá ætti stofnunin að taka mark á því þegar 

ásakanir heyrast um kynferðisbrot þótt þær eigi ekki við um tiltekna einstaklinga; oft 

geti slíkar ásakanir verið til viðvörunar. Sértækar ráðstafanir ættu að gilda í hverju 

friðargæsluverkefni í baráttunni gegn kynferðisbrotum, svo sem útgöngubönn á 

ákveðnum tímum eða bann við að fara á ákveðin svæði. Þar sem það væri hægt ættu 

herlögreglusveitir að koma frá herafla annars ríkis en þær herdeildir sem þeim er ætlað 

að fylgjast með. Á stöðum þar sem sérstök hætta er á kynferðisbrotum geti verið 

nauðsynlegt að setja stífari reglur en þær sem eru í tilkynningu framkvæmdastjóra SÞ 

frá 2003. Aðbúnað friðargæsluliða geti þurft að bæta og hugsa fyrir frístundaiðkun og 

atriðum á borð við aðgang að Interneti og ódýrum símtölum til fjölskyldu og vina. 

Fyrir meinta þolendur brota þyrfti að bjóða upp á læknis- og sálfræðiþjónustu, sem og 

                                                 
262 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations. (U.N. Doc. A/59/710), bls. 14. 
263 Sama heimild, bls. 17. 
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ráðgjöf um hvernig tilkynna megi brot. Styrktarsjóð þolenda þyrfti að stofna og innan 

hvers friðargæsluverkefnis þyrfti að sjá til þess að meintir [sic] þolendur fengju að vita 

um afdrif mála sinna. Að lokum var lagt til að stjórnendaábyrgð yrði stóraukin. Mat á 

frammistöðu þeirra ætti að taka mið af árangri þeirra í að fylgja stefnu til að 

fyrirbyggja kynferðisbrot. Yfirmenn sem ekki sýni samvinnu við rannsóknir á 

kynferðisbrotum ætti að senda heim.264 

4. Ábyrgð einstaklinga. Þeir starfsmenn friðargæsluverkefna, sem brjóta gegn reglum í 

tilkynningu framkvæmdastjórans, ættu að sæta viðurlögum. Allsherjarþingið ætti að 

flokka brot gegn zero tolerance stefnunni sem alvarlegt misferli (e. serious 

misconduct) í reglum starfsmanna SÞ. Hver sá starfsmaður; borgaralegur 

lögreglumaður eða herlögreglumaður sem gerist sekur um kynferðisofbeldi, skyldi 

rekinn úr starfi og að auki krafinn um sektargreiðslu sem renna skyldi í styrktarsjóðinn 

fyrir þolendur. Framtíðargreiðslur vegna hermanna skyldi draga frá greiðslum til 

ríkjanna sem leggja þá til og þess í stað greiddar í styrktarsjóð þolenda og til að hjálpa 

þolendum við gerð meðlagskrafna samkvæmt lögum þess ríkis sem leggur til hermenn. 

Reglum skyldi breytt þannig að starfsmenn SÞ séu skyldaðir til meðlagsgreiðslna. 

Starfsmönnum herdeilda skuli gert á bindandi hátt að lúta lögum friðargæsluríkis. Ef 

hermenn í friðargæslu beita kynferðisofbeldi sem jafngildir hegningarlagabroti, ætti að 

lögsækja samkvæmt lögum þess ríkis sem leggur hermennina til. Í því samkomulagi 

(MOU), sem gert er við ríki sem leggur til hermenn, skyldi taka fram að ef rannsókn 

SÞ leiðir í ljós líkur á að brot hafi verið framið beri ríkinu skylda til að vísa málinu til 

eigin handhafa ákæruvalds. Ákæruvaldið skyldi fara með málið á sambærilegan hátt 

og önnur sem undir þess lögsögu falla og niðurstaðan tilkynnt framkvæmdastjóra SÞ. 

Væri ákveðið að ákæra ekki í málum skyldi ríkið skuldbinda sig til að skila 

framkvæmdastjóranum skýrslu þar sem útskýrt yrði af hverju svo hefði ekki verið gert. 

Að síðustu var minnt á að stofnendur SÞ hafi ekki ætlast til að friðhelgi starfsmanna og 

sérfræðinga á vegum stofnunarinnar myndi skýla þeim gegn saksókn fyrir brot framin 

í ríki þar sem friðargæsla fer fram. Raktir voru nokkrir möguleikar til að fyrirbyggja 

slíkt, m.a. gerð alþjóðlegs samnings en vegna þess hve málið er flókið lagt til að 

skipuð yrði sérstök nefnd sérfræðinga til að fjalla um þetta málefni. 

 

                                                 
264 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations. (U.N. Doc. A/59/710), bls. 23-24. 
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Eins og áður hefur komið fram verður nú fjallað betur um einstök atriði sem varða 

forvarnir af mismunandi tagi. Til að byrja með verður fjallað um samræmingu þeirra reglna 

sem gilda fyrir mismunandi starfsmenn friðargæsluliðs. 

5.3 Samræming reglna 

5.3.1 Almennt 

Hverjir eru bundnir af hvaða reglum sem varða kynferðisofbeldi? Í raun ætti ekki að þurfa að 

spyrja þessarar spurningar. Markmiðið hlýtur að vera að í fyrsta lagi gildi samræmdar reglur 

um alla starfsmenn friðargæsluverkefna og að í öðru lagi sé tryggt að þær séu bindandi fyrir 

þá.265 

Elizabeth F. Defeis hefur reyndar sagt í nýlegri grein sinni að í baráttunni gegn 

kynferðisofbeldi friðargæsluliða hafi ef til vill einna mestar framfarir orðið hvað varðar 

samræmingu á reglum.266 Eftir að hún skrifaði greinina, sem birtist árið 2008, hefur enn 

nokkuð vatn runnið til sjávar. 

Vandamálið með þá skýru stefnu, sem skjalfest var í tilkynningu framkvæmdastjórans frá 

2003, var til að byrja með það að hún batt einungis þá sem tilheyrðu hópi starfsmanna sjálfra 

Sameinuðu þjóðanna.267 Síðan þá hefur hins vegar tekist að gera reglur tilkynningarinnar 

bindandi fyrir alla starfsmenn friðargæsluverkefna, aðra en hermenn og lögreglumenn sem 

einstök ríki leggja til. Þetta var nokkuð vandasamt og flókið verk. 

Fyrst voru starfsmenn, sem hvorki tilheyra formlega starfsliði SÞ né ríkjum sem leggja til 

hermenn, gerðir bundnir af tilkynningunni. Þetta var gert með breytingum á samningum allra 

sjálfboðaliða SÞ, sjálfstæðra ráðgjafa og verktaka hjá stofnuninni auk sérfræðinga á borð við 

lögreglumenn og hernaðareftirlitsmenn.268 Þar að auki er ráðgjöfum og verktökum gert skylt 

með samningum að beita öllum mögulegum ráðum til að koma í veg fyrir að einhver á þeirra 

vegum beiti kynferðisofbeldi.269 

                                                 
265 Hvað varðar samræminguna lýsti vinnuhópur sérfræðinga á vegum SÞ sömu afstöðu og höfundur hvað varðar 
kynferðisofbeldi. Hópurinn tók þó fram að samræming allra þeirra reglna sem varða störf friðargæsluliðs sé 
hvorki nauðsynleg né möguleg. Report of the Group of Legal Experts on making the standards contained in the 
Secretary-General’s bulletin binding on contingent members and standardizing the norms of conduct so that they 
are applicable to all categories of peacekeeping personnel, 46.-47. gr. (U.N. Doc. A/61/645) 
266 Elizabeth F. Defeis: “U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity”, bls. 195. 
Defeis er prófessor við og fyrrum forseti Seton Hall University School of Law. 
267 Elizabeth F. Defeis: “U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity”, bls. 195. 
268 Sjá m.a.: Comprehensive report prepared pursuant to General Assembly resolution 59/296 on sexual 
exploitation and sexual abuse, including policy development, implementation and full justification of proposed 
capacity on personnel conduct issues, 14. gr., (U.N. Doc. A/60/862); Report of the Special Committee on 
Peacekeeping Operations and its Working Group at the 2006 Substantive Session, 65. gr. (U.N. Doc. A/60/19); 
sjá einnig hvað varðar ráðgjafa og verktaka: (U.N. Doc. ST/AI/1997/Amend.1). 
269 Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 17. gr., (U.N. Doc. A/62/890). 
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Þá hefur verið fylgt þeim ráðleggingum Zeid-skýrslunnar að flokka kynferðisofbeldi sem 

alvarlegt misferli í starfi hjá starfsmönnum SÞ.270 Sú flokkun getur verið grundvöllur fyrir 

umsvifalausri brottvikningu úr starfi. 

Enn var stigið skref þegar Allsherjarþingið samþykkti ályktun í júlí 2007.271 Með henni 

voru samþykktar tillögur sérstakrar nefndar þingsins um friðargæslu (e. Special Committee on 

Peacekeeping Operations).272 Vinnuhópur á vegum nefndarinnar hafði það hlutverk að gera 

úttekt á því hvernig samræma mætti reglur varðandi kynferðisofbeldi. Hópurinn lagði til að 

gerðar yrðu breytingar á hinum almennu siðareglum friðargæsluliða. Þær yrðu að mestu leyti 

eins og þær siðareglur sem höfðu unnið sér sess og voru orðnar nokkuð þekktar. Breytingin 

fælist í að reglum um kynferðisofbeldi, sem settar eru fram í tilkynningu framkvæmdastjórans 

frá 2003, yrði steypt saman við siðareglurnar.273 Sérstaka nefndin um friðargæslu lagði svo 

líka til að Allsherjarþingið samþykkti drög að nýju, stöðluðu samkomulagi (e. Model MOU) 

sem gerði siðareglurnar bindandi fyrir hermenn og lögreglumenn frá einstökum ríkjum (e. 

troop-contributing countries). 

En hvað þýddi þetta skref? Efnislega þýddi það að siðareglur friðargæsluliða veita nú betri 

vernd gegn kynferðisofbeldi af þeirra hálfu. Þar munar mestu um að eftirfarandi ákvæði hafa 

bæst við um tilkynningaskyldu vegna kynferðisofbeldis af hálfu annarra og bann við 

vændiskaupum:274 

• “We Will Always: 

o [...] Report all acts involving sexual exploitation and abuse” 

• “We Will Never: 

o [...] Commit any act involving sexual exploitation and abuse, sexual activity with 
children under 18, or exchange of money, employment, goods or services for sex 
[...]” 

                                                 
270 Comprehensive report prepared pursuant to General Assembly resolution 59/296 on sexual exploitation and 
sexual abuse, including policy development, implementation and full justification of proposed capacity on 
personnel conduct issues, 14. gr., (U.N. Doc. A/60/862). 
271 Ályktun Allsherjarþings SÞ nr. 61/267 B, 24. júlí 2007, (U.N. Doc. 61/267 B); sjá einnig ályktun fjórðu 
fastanefndar, (U.N. Doc. A/C.4/61/L.21). 
272 Report of the Special Committee on Peacekeeping Operations and its Working Group on the 2007 resumed 
session, 3. gr. (U.N. Doc. A/61/19 (Part III)). 
273 Report of the Group of Legal Experts on making the standards contained in the Secretary-General’s bulletin 
binding on contingent members and standardizing the norms of conduct so that they are applicable to all 
categories of peacekeeping personnel, 53.-55. gr. (U.N. Doc. A/61/645) 
274 Það athugist að siðareglurnar eru ekki settar upp í númeraðar greinar svo hægt sé að geta númers hverrar og 
einnar hér. Sjá Revised draft model memorandum of understanding between the United Nations and 
[participating State] contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], (U.N. Doc 
A/61/494), sbr. “We Are United Nations Peacekeeping Personnel” í Annex H, bls. 7 (U.N. Doc.  A/61/19 (Part 
III)).  
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Áður höfðu siðareglurnar innihaldið eftirfarandi ákvæði: 

• “We Will Never: 

o [...] Commit any act that could result in physical, sexual or psychological harm or 
suffering to members of the local population, especially women and children; 

o [...] Become involved in sexual liaisons which could affect our impartiality, or the 
well-being of others [...]” 

Formlega þýðir tryggingin um að hinar endurbættu siðareglur séu framvegis hluti af hinu  

betrumbætta, staðlaða samkomulagi ríkja við SÞ (e. MOU) það að reglurnar verða bindandi 

fyrir hermenn og lögreglumenn sem heyra undir ríkin sjálf (e. troop-contributing countries). 

Staðlaða samkomulagið er þess eðlis að breytingarnar á því taka ekki gildi fyrr en ríki 

skrifar undir hina breyttu útgáfu af því. SÞ vinna nú að undirritun ný samkomulags við hvert 

ríki eða betrumbætur á þeim sem fyrir eru. Í hinni síðustu af þremur árlegum skýrslum 

framkvæmdastjórans um aðgerðir gegn kynferðisofbeldi kom fram árið 2008 að 7 ný 

samkomulög (e. MOU´s) hefðu verið undirrituð og 12 væru á viðræðustigi. Jafnframt var 

áætlað að samkomulög, sem þegar væru í gildi, yrðu endurbætt.275 Í skýrslu bandaríska 

utanríkisráðuneytisins sem út kom ári seinna, í júní 2009, kemur fram að enn sé unnið að 

þessum betrumbótum.276 

5.3.2 Eru siðareglurnar bindandi? 

Defeis lýsti í fyrrnefndri grein sinni áhyggjum af því að fyrri útgáfur siðareglnanna væru í 

raun aðeins settar upp sem leiðbeiningar sem gæti gefið til kynna að þær væru ekki bindandi. 

Heimildin, sem hún vísar í, staðfestir þetta þó í raun ekki nema að því leyti að tekið var fram 

að fyrri útgáfur væru mjög almennar og innihéldu hvað kynferðisofbeldi varðar ekki jafn 

nákvæmar reglur og settar eru í tilkynningu framkvæmdastjórans frá 2003 (e. Secretary-

General´s Bulletin).277 

Að þessu sögðu hefur Defeis þó nokkuð til síns máls að því leyti að staldra verður við og 

spyrja: Hvað gerir reglurnar bindandi? Í siðareglunum kemur þetta fram: 

• “We Realize That the Consequences of Failure to Act Within These Guidelines May: 

                                                 
275 Um var að ræða þriggja ára átak fyrir árin 2005-2007 og birtist því síðasta skýrslan árið 2008. Special 
measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 24. gr.(U.N. Doc. A/62/890). 
276 Trafficking in Persons Report 2009, bls. 316. 
277 Fréttatilkynning nefndar SÞ um friðargæslu: “Special Committee on Peacekeeping Operations Begins Review 
of Report on Sexual Exploitation: Stressing Urgency, Determination To Address Problem, Department Head 
Outlines Measures Taken So Far”, (U.N. Doc. GA/PK/186). 
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o [...] Result in administrative, disciplinary or criminal action”278 

 

Í tilfelli hermanna og lögreglumanna eru það þó eftir sem áður ríkin, sem þeir koma frá, 

sem hafa lögsögu í málum þeirra. Þetta gildir bæði um refsiheimildir og vægari viðurlög: “The 

United Nations cannot subject military personnel to United Nations disciplinary 

procedures.”279 

Hér verður þó ekki dregið úr mikilvægi þess að skýrar, samræmdar reglur gildi í öllum 

friðargæsluaðgerðum. Séu þær vel kynntar öllum starfsmönnum og tryggt að þeir skilji 

innihald þeirra, svo sem krafa er gerð um í staðlaða samkomulaginu við ríki, má ganga út frá 

að það eitt hafi nokkur áhrif.280 

Þar að auki geta siðareglurnar nýst þegar tekið er á málum starfsmanna samkvæmt 

lögsögu ríkjanna. Sé löggjöf og framkvæmd hennar í hverju ríki fyrir sig þannig úr garði gerð 

að innihaldi siðareglnanna sé fylgt eftir og viðurlögum beitt ef á þarf að halda er fyrst hægt að 

tala um af alvöru að siðareglurnar séu bindandi. 

5.4 Þjálfun friðargæsluliða og kynning í samfélögum þar sem friðargæsla fer fram 

Zeid lagði í skýrslu sinni meðal annars áherslu á þjálfun og reglusetningu fyrir 

friðargæsluliðið sjálft, auk kynningarmála innan þeirra samfélaga þar sem friðargæsla fer 

fram. Þegar hefur verið fjallað um reglusetninguna og lagatækni kringum hana. Hitt tvennt 

skiptir ekki síður máli til að reglurnar öðlist líf. 

Enn og aftur hefur hér áhrif hvort starfsfólk friðargæsluverkefna heyrir undir SÞ sjálfar 

eða einstök ríki sem leggja til hermenn og lögreglumenn. Erfitt er að henda reiður á því á 

miðlægum grunni, hvernig þjálfun er sinnt af hálfu einstakra ríkja áður en friðargæsluliðar eru 

sendir til starfa. 

Friðargæsluskrifstofa SÞ sér ríkjunum fyrir þrenns konar kennsluefni handa starfsfólki á 

mismunandi stigum. Nýtt og endurbætt efni á að berast ríkjunum 2009. En skrifstofan getur 

hins vegar ekki staðfest hvort kennsluefnið sé notað og hvort þjálfun fari alltaf fram.281 Allt 

                                                 
278 Það athugist að siðareglurnar eru ekki settar upp í númeraðar greinar svo hægt sé að geta númers hverrar og 
einnar hér. Sjá: Revised draft model memorandum of understanding between the United Nations and 
[participating State] contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], (U.N. Doc 
A/61/494), sbr. “We Are United Nations Peacekeeping Personnel” í Annex H, bls. 7, (U.N. Doc.  A/61/19 (Part 
III)). 
279 Muna Ndulo: “The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions”, bls. 133. 
280 Revised draft model memorandum of understanding between the United Nations and [participating State] 
contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], (U.N. Doc A/61/494), sbr. “We Are 
United Nations Peacekeeping Personnel” í Annex H, 3. gr., (U.N. Doc.  A/61/19 (Part III)). 
281 Trafficking in Persons Report 2009, bls. 316. 
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starfsfólk friðargæsluverkefna, sem heyrir undir SÞ sjálfar, fær hins vegar kennslu í stefnu SÞ 

og þjálfun í að fyrirbyggja kynferðisofbeldi.282 

Líklega verður ekki nægileg áhersla lögð á mikilvægi þjálfunarinnar og þess að 

friðargæsluliðar skilji hve alvarleg áhrif kynferðisofbeldi hefur á þolandann. Tillögurnar í 

skýrslu Zeid ganga raunar út frá „viðamikilli þjálfun“ um kynferðisofbeldi og að til að leggja 

áherslu á vægi hennar skuli æðstu stjórnendur til dæmis mæta við upphaf þjálfunar.283 Þó er 

mest áhersla lögð á að með þjálfuninni sé tryggt að friðargæsluliðar þekki reglurnar sjálfar í 

þaula frekar en bakgrunn þeirra. 

Í því ljósi að illa hefur gengið að tryggja að farið sé eftir reglunum, er því hér með velt 

upp að aukin þjálfun og skilningur á hlutskipti þolenda geti verið liður í að bæta eftirfylgni. 

Í Zeid-skýrslunni var til viðbótar lögð áhersla á kynningu og upplýsingamiðlun í þeim 

samfélögum þar sem friðargæsla fer fram. Vísað er til þessa atriðis sem “[B]asic requirement” 

og klykkt út með því að:  

 

The outreach campaign must make clear that retaliation against those who complain will not be 
tolerated.284 

 

Tiltekið er að í kynningu innan samfélaga felist að kynna og útskýra stefnu Sameinuðu 

þjóðanna gegn kynferðisofbeldi af hálfu starfsmanna friðargæsluverkefna. Í því felist einnig 

að sjá til þess að þolendur geti tilkynnt brot í gegnum aðgengilegt og skilvirkt kerfi þar sem 

fulls trúnaðar er gætt.285 Sem dæmi um slíkar aðgerðir má nefna að á sumum 

friðargæslustöðum hafa verið settar á stofn sérstakar símalínur eða neyðarnúmer sem hægt er 

að hringja í til að tilkynna brot.286 

Hvað kynningarmál og upplýsingagjöf varðar þarf upp að einhverju marki að vinna út frá 

aðstæðum innan hvers friðargæsluverkefnis, jafnvel þótt unnið sé eftir miðlægri stefnu. 

Þannig hrinti Friðargæsluskrifstofan í ársbyrjun 2008 af stað upplýsingaherferðum og 

áætlunum til að berjast á móti kynferðisofbeldi. Áætlanirnar voru sérsniðnar að hverju 

friðargæslusvæði og framkvæmdar á Fílabeinsströndinni, Lýðveldinu Kongó, Haítí, Líberíu, 

                                                 
282 Sama heimild. 
283 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations, 39. gr. (U.N. Doc. A/59/710). 
284 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations, 40. gr. (U.N. Doc. A/59/710). 
285 Sama heimild. 
286 Trafficking in Persons Report 2009, bls. 316. 
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Súdan og A-Tímor.287 Þetta eru allt svæði þar sem kynferðisofbeldi hefur komið upp tengt 

friðargæsluverkefnum, sbr. fyrri kafla þessarar ritgerðar. 

5.5 Andrúmsloft og aðbúnaður innan friðargæsluliðsins 

Velgengni og árangur af þjálfun og áætlunum, sem skrifað var um í kafla 5.4, hlýtur að miklu 

leyti að velta á því andrúmslofti og menningu sem skapast innan friðargæslunnar. 

Fyrrum framkvæmdastjóri SÞ, Kofi Annan, viðurkenndi á sérstakri ráðstefnu forystufólks 

um kynferðisofbeldi innan friðargæsluverkefna, í desember 2006, að zero tolerance stefnan 

hefði ekki náð nógu vel í gegn: 

 

My message of zero-tolerance has still not got through to all those who need to hear it – from 
managers and commanders on the ground, to all our other personnel.288 

 

Í kafla 4.3 var skrifað um svokölluð „kúltúrvandamál“ sem einn af þeim þáttum  sem 

stuðlað geta að brotum, ofur karllæga menningu (e. hyper-masculine culture) og 

þagnarmúrinn sem henni fylgir. Til marks um skilning á ábyrgð SÞ sem stofnunar og 

stjórnenda í friðargæsluverkefnum, sbr. orð framkvæmdastjórans hér að ofan, kemur 

eftirfarandi fram í skýrslu hans frá 2008: 

 

The Secretary-General remains committed to changing the organizational culture to deter acts of 
sexual exploitation and abuse.289 

 

Eitt af því sem SÞ hafa tekist á hendur til að berjast gegn vandanum er einmitt að fylgja 

ráðleggingum Zeid-skýrslunnar á borð við að þar sem það er talið nauðsynlegt eru ákveðnir 

staðir eða svæði gerð að bannsvæðum og friðargæsluliðum meinað að fara þangað. Sama á við 

um útgöngubönn og þá kröfu að friðargæsluliðar klæðist einkennisbúningum öllum 

stundum.290 

Nokkuð sem líklegt er að leitt geti af menningarbundnum vandamálum og þagnarmúrum 

er að friðargæsluliðar tilkynni síður um brot annarra. Í Zeid-skýrslunni kemur þannig fram að 

starfsmenn MONUC-verkefnisins í Kongó hafi almennt talið að lítið væri gert til að kljást við 

kynferðisofbeldi. Jafnframt kemur fram að þeir hafi talið að þeir starfsmenn, sem ryfu 

þagnarmúrinn (e. whistle-blowers), yrðu ekki verndaðir.  

                                                 
287 Sama heimild. 
288 Fréttatilkynning, ávarp framkvæmdastjóra SÞ: “Sexual Exploitation ‘Utterly Immoral’, Completely at Odds 
With United Nations Mission, Says Secretary-General to New York Conference”. (U.N. Doc. SG/SM/10776). 
289 Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, (U.N. Doc. A/62/890), 30. gr. 
290 Trafficking in Persons Report 2009, bls. 316. 
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Sambærilegu vandamáli lýsa Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf í skýrslu sinni um 

konur, stríð og frið frá árinu 2000. Þær segja frá því að zero-tolerance stefna hafi þá þegar 

verið viðhöfð í friðargæsluverkefnum í Bosníu-Hersegóvínu og í Kósóvó, varðandi mansal og 

vændi: 

 

According to the missions, this means that allegations of misconduct are investigated and 
disciplinary action is taken for those found guilty. We have yet to learn of any prosecutions, but 
a former U.S. policewoman with UNMIBH was dismissed after she reported the “extensive use” 
of brothels by UN police and other peacekeepers in Bosnia. Though the police officer was later 
vindicated, only eight of the alleged perpetrators were sent home and none has been 
prosecuted.291 

 

Áður hefur verið vitnað í Zeid-skýrsluna um að í upplýsingagjöf innan 

friðargæslusamfélags þurfi skýrlega að koma fram að hefndaraðgerðir gagnvart þeim sem 

tilkynna brot verði ekki látnar líðast. Þetta, sem og krafan um trúnað, hlýtur ekki síður að 

þurfa að eiga við gagnvart tilkynnendum innan úr friðargæsluliðinu. Í ljósi þess að sterkar 

líkur eru til að fjöldi brota sé aldrei tilkynntur af þolendum þeirra, verður enn mikilvægara að 

samstarfsmenn þeirra sem gerast sekir um kynferðisofbeldi, standi vaktina og tilkynni brot. 

Annað sem snertir forvarnir út frá friðargæsluliðinu sjálfu er sá aðbúnaður sem 

friðargæsluliðarnir búa við. Talið er að hann geti skipt verulegu máli. Án þess að það sé 

nokkurn tímann afsökun fyrir brotum þarf að hafa í huga að friðargæsluliðar vinna oft við afar 

krefjandi og erfiðar aðstæður. SÞ hafa sýnt nokkra viðleitni til að bæta aðbúnað þeirra, velferð 

og frístundaiðkun, eins og Zeid-skýrslan lagði til.292 

Í Bunia-skýrslunni frá 2007 eru tiltekin tvö dæmi um friðargæslusveitir sem bjuggu þar 

við afar ólikar aðstæður. 

Fram kemur að hjá herafla einungis eins ríkis (e. contingent) hafi verið gripið til beinna 

aðgerða til að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi. Byggð hafi verið upp aðstaða til margþættrar 

íþróttaiðkunar og efnt til ýmiss konar leikja og keppni á búsvæði friðargæsluliðanna. Þeir hafi 

haft aðgang að sjónvarpsstöðvum heiman frá og fengið ókeypis símtöl til fjölskyldu sinnar. 

Að auki hafi þeim ekki verið útborguð laun meðan þeir voru við störf í Bunia og þar af 

leiðandi ekki haft reiðufé til að borga fyrir kynlíf. Búðirnar þeirra hafi verið girtar af með 

                                                 
291 Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf: Women, War, Peace, bls. 73 
292 Sjá m.a: Comprehensive Review of the Welfare and Recreation Needs of All Categories of Peacekeeping 
Personnel. (U.N. Doc. A/62/663) 
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vírneti til að fyrirbyggja bein samskipti (e. direct contact) við heimafólk. Fáar tilkynningar um 

kynferðisofbeldi hafi borist vegna þessara friðargæsluliða.293 

Á hinn bóginn er sagt frá að herafli annars ríkis hafi haft það verkefni að tryggja öryggi á 

svæðinu og mannað 10 eftirlitsstöðvar í bænum Bunia. Friðargæsluliðar hafi dvalist á hverri 

stöð í 30 daga og unnið þar, borðað og sofið. Aðstæður til frístundaiðkunar hafi nánast engar 

verið og lítil skil á milli þeirra og heimafólks. Flestar tilkynningar eða ásakanir um 

kynferðisofbeldi hafi verið gagnvart friðargæsluliðum úr þessum herafla.294 

5.6 Atvinnu- og framfærslumöguleikar þolenda 

Hér má ekki láta hjá líða að fjalla sérstaklega um þann þátt sem snýr að atvinnu- og 

framfærslumöguleikum þolenda. Ef takast á að útrýma vændi hlýtur í stærra samhengi að vera 

nauðsynlegt að þolendur þess eigi aðra möguleika. Vændi kemur oftast til vegna fátæktar og 

þeirrar staðreyndar að ekki eru aðrir kostir í stöðunni. Sú staðreynd getur orðið átakanlega 

augljós á friðargæslusvæðum. 

 Fræðimenn sem fjallað hafa um kynferðisofbeldi friðargæsluliða, tiltaka þetta atriði 

beint eða óbeint hvort sem þeir aðhyllast bannið við vændiskaupum eður ei.295 Dianne Otto, 

hverrar skoðanir var fjallað um í kafla 4.5.3, skrifar þannig: „[I]t is poverty that is the main 

harm, not sex.“296 Áfram heldur hún og spyr um félagslegt réttlæti: 

 

Where is the outrage at the global inequalities in wealth that are reflected in peacekeeping 
missions; at the lack of employment opportunities in post-conflict societies; at the insufficient 
clean water and food rations available to international aid agencies to meet human needs in a 
world of plenty; and at the poverty that creates a market for survival sex?297 

 

Hér mætti mögulega staldra við og spyrja hvernig lögfræðingar geti fjallað um þessa 

þætti út frá sínu eigin fagi. Meðan skilin eru þarna vissulega orðin óljós milli lögfræðinnar og 

stjórnmála verður að hafa í huga að þessi umræða snertir mannréttindi kvenna sem skrifað var 

um í kafla 2.4.2. Þannig skiptir máli hvort við friðargæsluaðgerðir, sérstaklega þær sem miða 

að uppbyggingu eftir átök, er gengið út frá því að skapa samfélag sem virðir mannréttindi 

kvenna jafnt og karla. 

                                                 
293 Report of the Office of Internal Oversight Services on its Investigations into Allegations of Sexual 
Exploitation and Abuse in the Ituri Region (Bunia) in the United Nations Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo. (UN Doc. A/61/841), bls. 7. 
294 Sama heimild. 
295 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 145-6. 
296 Dianne Otto: „Making sense of zero tolerance policies in peacekeeping sexual economies“, bls. 266. 
297 Sama heimild, bls. 276. 
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Í grein sinni um konur og kynferðisofbeldi í friðargæslusamhengi, hefur Karishma 

Rajoo tekið sjónarmið af þessu tagi saman: 

 

The increasing lack of economic opportunities, their status as second-class citizens, the loss of 
their family networks, particularly the men, through conscription, displacement, detainment and 
even death, leaves women exposed to greater challenges of unemployment, poverty, insecurity 
and violence notwithstanding bereavement and the psychological scars they must still endure. 
For their survival, women are forced to seek new methods of coping to not only help sustain 
themselves but their surviving families as well. The vast majority of internally displaced persons 
and refugees across conflict-ridden Africa are women. Without access to employment and the 
reality of unequal gender relations, they do not have adequate food, shelter, money or 
goods, and are forced into or become easily exposed to prostitution and rape, using their 
bodies to acquire these items for their survival.298 

                                                 
298 Karishma Rajoo: “Sexual Abuse and Exploitation: Power Tools in Peacekeeping Missions”, bls. 19. 
Leturbreyting höf. 
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6. Hvernig má draga gerendur til ábyrgðar? 

6.1 Almennt 

Hvernig má tryggja þolendum að þeir, sem eiga að hlífa en höggva í staðinn, verði dregnir til 

ábyrgðar? 

Kenningar þýska refsiréttarfræðingsins Feuerbachs (1775-1833) segja til um að enginn 

glæpur skuli framinn án refsingar (l. Nullum crimen sine poena) en ekki síður að engri 

refsingu skuli beitt án birtra laga sem geri háttsemi refsiverða (l. Nulla poena sine lege, 

nullum crimen sine lege).299 

Þegar friðargæsluliðar brjóta af sér er eðlileg krafa að bæði ofantalin atriði verði uppfyllt. 

Eins og þegar hefur fram komið hefur þó afar fáum friðargæsluliðum verið refsað fyrir 

kynferðisafbrot og verða lagalegar ástæður þess sem og hugmyndir til úrbóta þess vegna 

skoðaðar í þessum kafla. Um er að ræða flókið samspil reglna um lögsögu og friðhelgi.  

Það hvort hitt atriðið, „engin refsing án laga“ eða meginreglan um lögbundnar 

refsiheimildir, stendur í veginum fyrir að refsað sé fyrir ákveðna háttsemi veltur í þessu 

samhengi að miklu leyti á löggjöf einstakra ríkja. Nú þegar hefur verið rakið í kafla 5.3 

hvernig unnið var að samræmingu reglna um kynferðisofbeldi fyrir friðargæsluliða sem eru í 

mismunandi lagalegri stöðu, sbr. kafla 3.2. Siðareglur eru hins vegar ekki það sama og sett lög 

og alls ekki ef reglur eiga að leiða af sér saksókn og eftir atvikum refsingu, svo sem einnig 

verður fjallað um í 7. kafla. Vissulega getur þó brot gegn þeim leitt til viðurlaga á borð við 

brottvikningu úr starfi eins og greint hefur verið frá. 

Samkvæmt núverandi framkvæmd eru hermenn og lögreglumenn sendiríkja saksóttir í 

heimaríki sínu. Til að áðurnefnd meginregla um lögbundnar refsiheimildir300 verði virt þurfa 

brotin þá að meginstefnu til að vera refsiverð í bæði ríkinu þar sem brotið var framið og í 

ríkinu sem beitir lögsögu.301 Með öðrum orðum, brotið þarf að vera refsivert bæði að lögum 

þess ríkis sem friðargæsla fer fram í og lögum þess ríkis sem viðkomandi friðargæsluliði 

kemur frá. 

                                                 
299 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 151. 
300 Að meginlandsrétti er vísað til þessarar reglu sem lögmætisreglunnar eða “principle of legality”. Samkvæmt 
Common law kerfinu, sem ríkir t.d. innan breska samveldisins og Bandaríkjanna, er vísað til hennar sem “the 
rule of law” sem aftur vísar til þess að samfélagi sé stjórnað “by rules which are fixed, knowable and certain”. 
Sjá Roelof Haveman: „The Principle of Legality“, bls. 39; Andrew Ashworth: Principles of Criminal Law, bls. 
70. 
301 Þessa sjónarmiðs sér m.a. stað í 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940: „Fyrir verknað, 
sem íslenskir ríkisborgarar eða menn, búsettir á Íslandi, hafa framið erlendis, skal refsað eftir íslenskum 
hegningarlögum [...] Ef brot er framið á stað, sem refsivald annars ríkis nær til að þjóðarétti, og var þá jafnframt 
refsivert eftir lögum þess.“ 
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Ef friðargæsluliðar eru starfsmenn SÞ eða heyra á annan hátt undir stofnunina en ekki 

sendiríki (þ.e. eru borgaralegir lögreglumenn eða aðrir sérfræðingar á vegum SÞ auk 

sjálfboðaliða SÞ) þarf lögmætisreglan vitanlega líka að vera uppfyllt svo hægt sé að saksækja. 

Saksókn flækist hins vegar enn í tilfelli þessara starfsmanna þar sem þeir njóta úrlendisréttar 

sem starfsmenn alþjóðastofnunar. 

6.2 Rannsókn brota 

Áður en lengra er haldið með spurningar um hvernig hægt sé að sækja til saka þarf að staldra 

við rannsókn brotanna. Kynferðisbrotamál eru með allra vandmeðförnustu málum og krefjast 

mikillar fagmennsku í rannsókn. 

Í íslenskum landsrétti er sérstök málshraðaregla um nauðgunarmál. Hana er að finna í 

fyrirmælum ríkissaksóknara sem sett eru samkvæmt heimild í 21. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008. Fram kemur í fyrirmælunum að meðferðartími skuli ekki vera lengri en 

60 dagar nema rannsóknarhagsmunir eða aðrar sérstakar ástæður komi í veg fyrir það. Fari 

rannsókn fram úr tímamörkum er lögreglustjóra gert að gera Ríkissaksóknara grein fyrir helstu 

ástæðum þess um leið og mál er sent honum. Í fyrirmælum Ríkissaksóknara er eftirfarandi 

rökstuðningur veittur fyrir tilvitnaðri málshraðareglu: 

 

[N]auðgunarmál og raunar kynferðisbrotamál í heild eru af þeim toga að miklu varðar að 
málsmeðferðartíminn sé sem stystur, enda byggjast þau iðulega á framburði aðila og vitna 
eingöngu. Þá hefur það almennt mikil fyrirbyggjandi áhrif og stuðlar að öryggi í samfélaginu að 
skammur tími líði frá broti þar til ákærða er gerð refsing.302 

 

Ýmislegt hefur staðið rannsóknum á kynferðisbrotum friðargæsluliða SÞ fyrir þrifum. 

Elizabeth Defeis hefur gengið svo langt að segja að rannsóknirnar hafi liðið fyrir íþyngjandi 

skilyrði um málsmeðferð og viðvaningsleg vinnubrögð.303 

Eins og nánar hefur verið útskýrt í kafla 5.2 lagði prins Zeid til í skýrslu sinni árið 2005 að 

sérstök rannsóknadeild yrði sett upp innan Friðargæsluskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Ekki 

hefur verið farið eftir þeim ráðleggingum heldur ákvað Allsherjarþingið með ályktun sama ár 

að fela Innri endurskoðunarskrifstofunni (Office of Internal Oversight Services, OIOS) að 

rannsaka mál.304 

                                                 
302 Fyrirmæli ríkissaksóknara nr. RS: 5/2009, hámarkstími meðferðar líkamsárásarmála, nauðgunarmála og 
efnahagsbrota hjá lögreglu og ákærendum. Tóku gildi 1. apríl 2009. Leturbreyting höf. 
303 Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 197. 
304 Ályktun Allsherjarþingsins frá 21. apríl 2005, nr. 59/287 (U.N. Doc. A/RES/59/287). Líkt og fram hefur 
komið virðist ekki til formleg íslensk þýðing á Office of Internal Oversight Services. 
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Í heildstæðri skýrslu um stöðu mála gegn kynferðisofbeldi friðargæsluliða árið 2006 

kemur skýrt fram hjá framkvæmdastjóra SÞ að ástæða sé til að hafa áhyggjur af stöðu 

rannsókna á brotamálum. Fjárhagsstaða OIOS sé það slæm að skrifstofan ráði ekki yfir 

nægum fjármunum til að rannsaka tímanlega þær tilkynningar sem berist um alvarleg brot. 

Þess vegna hafi myndast hali af alvarlegum, órannsökuðum málum.305 

Eins og íslenski ríkissaksóknarinn hefur rökstutt í fyrirmælum sínum hér að framan, 

skiptir málshraði alltaf miklu í kynferðisbrotamálum. Atriði sem framkvæmdastjóri SÞ bendir 

á í skýrslu sinni gerir illt verra hjá stofnuninni: 

 

Given that most mission personnel rotate frequently, particularly military contingents, delays in 
investigations present a challenge to the ability of the United Nations to conduct effective 
investigations to substantiate or disprove allegations.306 

 

Á þessu sést að málshraði við rannsókn á brotum friðargæsluliða má ekki bregðast. Til þess að 

svo megi vera þurfa nægir fjármunir að vera til reiðu. Í áðurnefndri skýrslu 

framkvæmdastjórans er að finna óþægilega áminningu um það hvernig frammistaða SÞ á 

ýmsum sviðum er háð því hvernig aðildarríkin ákveða að útdeila fjármunum: “I urge Member 

States to provide the full complement of resources requested by the [OIOS] in order to 

discharge its obligations effectively [...]”.307 

6.3 Saksókn gegn hermönnum og lögreglumönnum sendiríkja 

6.3.1 Beiting refsilögsögureglna 

Þegar ákveða þarf hvaða ríki eigi refsilögsögu í sakamáli er algengast í framkvæmd að farið sé 

eftir hinni svokölluðu forráðasvæðisreglu. Mikilvægi þeirrar reglu byggir á 

grundvallarreglunni um fullvalda jafnræði ríkja og hinu almenna banni þjóðaréttarins, sem af 

henni leiðir, við afskiptum af innri málefnum annarra ríkja.308 

Um samspil friðargæslu og fullveldis þeirra ríkja sem hún fer fram í hefur þegar verið 

fjallað. Ekki þarf að koma á óvart að núverandi framkvæmd er þannig að friðargæsluríkið 

hefur ekki refsilögsögu yfir her- og lögreglumönnum sendiríkja heldur eru það sendiríkin sjálf 

sem hana eiga. Með þessu er byggt á annarri viðurkenndri lögsögureglu að þjóðarétti, 

                                                 
305 Comprehensive report prepared pursuant to General Assembly Resolution 59/296 on sexual exploitation and 
sexual abuse, including policy developments, implementation and full justification of proposed capacity on 
personnel conduct issues, 32. gr.  
306 Sama heimild. 
307 Sama heimild. 
308 Cedric Ryngaert: Jurisdiction in International Law, bls. 29. 
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þegnreglunni. Samkvæmt henni hefur ríki rétt á að beita lögsögu yfir ríkisborgurum sínum 

jafnvel þótt þeir dvelji ekki á yfirráðasvæði ríkisins.309 

Þessi réttarstaða er ákveðin með samningum milli Sameinuðu þjóðanna og annars vegar 

friðargæsluríkja en hins vegar sendiríkja. Við friðargæsluríkin eru gerðir, með heimild í 43. 

gr. Sáttmála SÞ, hinir svokölluðu SOFA-samningar (Status of Forces Agreements) sem 

lítillega var minnst á í kafla 3.3.2.310 Þeir samningar kveða á um að sendiríkið eitt eigi lögsögu 

til að saksækja eða beita herafla sinn annars konar viðurlögum. Þetta leiðir af sér að 

friðargæsluliðar sendiríkjanna njóta friðhelgi í friðargæsluríkinu. Ef afbrot er framið getur 

stjórnsýsla Sameinuðu þjóðanna í mesta lagi sent brotamanninn aftur til heimalandsins þar 

sem saksókn er undir sendiríkinu komin.311 

Áður en hér verður lengra haldið í umfjöllun er rétt að taka fram að sendiríki virðast hafa 

verið sameinuð í þeirri afstöðu sinni að vilja ekki gefa eftir refsilögsögu yfir sínum mönnum, 

þótt mögulega geti greinarmunur verið gerður á því hvort um sé að ræða brot framin við eða 

utan skyldustarfa.312 

Við sendiríki gera Sameinuðu þjóðirnar samkomulag (e. Memorandum of Understanding, 

MOU) eins og áður var skrifað um í tengslum við samræmda reglusetningu. Samkomulagið 

varðar stjórnsýslulegar, praktískar og fjárhagslegar hliðar og skilyrði þess að sendiríkið sjái 

fyrir mannafla, búnaði og þjónustu til stuðnings ákveðnu friðargæsluverkefni.313 

Hin nýja útgáfa staðlaða samkomulagsins (e. Model MOU) sem sagt hefur verið frá, 

gengur eins og fyrri útgáfan út frá því að sendiríkið eigi lögsögu í málefnum manna úr sínum 

herafla.  

Samkvæmt fyrri útgáfunni átti framkvæmdastjóri SÞ að fá fullvissu um að sendiríkin 

myndu sjá fyrir saksókn vegna afbrota framinna á friðargæslusvæðum. Í reynd hefur þó ekki 

                                                 
309 Sama heimild, bls. 89. 
310 Model Status of Forces Agreement for Peacekeeping Operations, 41. gr. 
311 Alexandra R. Harrington: „Victims of Peace: Current Abuse Allegations Against U.N. Peacekeepers and the 
Role of Law in Preventing them in future“, bls. 139. 
312 Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 206. 
Defeis bætir við: “Unfortunately [...] TCC´s have a poor record of holding their personnel accountable[...]”. 
Vægara sjónarmið um þessa tregðu ríkja kemur hins vegar fram hjá N.D. White og H. McCoubrey sem skrifa um 
greinarmun á því hvort brot hafi verið framin við skyldustörf eða utan þeirra. “So far as national contingents in 
the UN forces are concerned, there seems to have been a general, and inevitable, unwillingness to submit military 
personnel to local national jurisdictions so far as their conduct in the course of duty has been concerned, but with 
rather more various responses as regards their personal conduct on leave.” Kynferðisofbeldi á sér eðli málsins 
samkvæmt stað utan skyldustarfa. N.D. White og H. McCoubrey: The Blue Helmets, bls. 190. 
313 Revised draft model memorandum of understanding between the United Nations and [participating State] 
contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], 3. gr. Annex. 
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alltaf verið kallað eftir þessum upplýsingum af hálfu Sameinuðu þjóðanna.314 Nú er unnið að 

því að ganga frá nýrri útgáfu samkomulagsins við sendiríkin og byggir hún eftir sem áður á 

því að ríkin noti lögsögu sína og saksæki fyrir afbrotin. Ítarlega er kveðið á um í 

samkomulaginu hvaða reglur gilda varðandi þetta. Ef rökstuddur grunur leikur á um afbrot 

friðargæsluliða frá sendiríkinu, þarf að koma málinu áfram til ákæruvaldsins, hvort sem SÞ 

eða sendiríkið hefur séð um frumrannsókn. Sendiríkið þarf svo að upplýsa 

framkvæmdastjórann um útkomu mála.315 

Fyrrum varafastafulltrúi Íslands gagnvart aðalskrifstofu Sameinuðu þjóðanna í New York 

tók þátt í starfi nefndar SÞ um friðargæslu þegar samstaða tókst um hið nýja, staðlaða 

samkomulag í júní 2007. Hann segir frá því að ágreiningur hafi lengi staðið innan 

nefndarinnar vegna ýmissa atriða. Umdeilt hafi verið að rannsókn brota sé fyrst og fremst á 

ábyrgð sendiríkjanna (e. primary responsibility). Þá segir hann að helsti þrándur í götu 

samkomulags innan nefndarinnar hafi verið sá að beiting agaviðurlaga er eftir sem áður á 

valdi sendiríkis.316 

Þegar þetta er skrifað er of snemmt að segja til um reynslu af ákvæðum hins nýja 

samkomulags og hvort það mun breyta einhverju í þá veru að fleiri afbrot verði rannsökuð og 

brotamenn dregnir til ábyrgðar. Elizabeth Defeis gerði hins vegar þá athugasemd við drög að 

staðlaða samkomulaginu að það eitt og sér væri ekki næg trygging. Hún setur fram 

athyglisverða hugmynd um að viðurlögum af einhverju tagi verði að vera hægt að beita gegn 

ríkjunum sjálfum standi þau sig ekki í meðferð sakamálanna, sbr.: 

 

Since prosecution for violations of the standards will continue to rest with the TCC, unless 
adequate sanctions for failure to prosecute are implemented, such as withdrawal of contingents 
or disqualification from participation in peacekeeping operations, the revised MOU will not 
achieve its goal of making the standards legally binding on members of military contingents.317 

6.3.2 Möguleikinn á herréttarhöldum á friðargæslusvæðinu 

Í tillögum prins Zeid um rannsókn kynferðisbrotamála friðargæsluliða er meðal annars mælt 

með að sendiríki setji upp herréttarhöld á staðnum þar sem afbrotin eiga sér stað. Þetta gefi 

betri aðgang að vitnum og sönnun verði auðveldari. Að auki tiltekur hann þau rök að 

                                                 
314 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 154; Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual 
Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 207. 
315 Revised draft model memorandum of understanding between the United Nations and [participating State] 
contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], 7. gr. bis – 7. gr. sexiens, Annex.  
316 Munnleg heimild: Emil Breki Hreggviðsson, fyrrum fastafulltrúi Íslands hjá SÞ í New York, 21. ágúst 2009. 
317 Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 209. 
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herréttarhöld á staðnum sýni heimamönnum að friðargæsluhermenn komist ekki upp með 

kynferðisbrot án refsingar.318 

Bæði Elizabeth Defeis og Muna Ndulo benda á þennan möguleika í skrifum sínum. Ndulo 

hnykkir á því hversu mikilvægt þetta geti verið fyrir sönnun: 

 

[P]roblems, like the lack of sufficient and proper evidence to pursue prosecution in the troop-
contributing state, can prove insurmountable. The evidence, when there is any tangible evidence 
at all, and witnesses are typically located in the host state of the peacekeeping mission.319 

 

Zeid fjallaði um þetta atriði í erindi á opnum fundi Öryggisráðsins í febrúar 2006. Hann 

vakti athygli á því að tvö ónefnd ríki, sem hvort fyrir sig legði til fjölda friðargæsluliða, hefðu 

gert einmitt þetta. Í fréttatilkynningur var eftirfarandi haft eftir honum: 

 

[T]wo major troop contributors had, in fact, completed courts martial in a mission area 
successfully and, as expected, the troop contributors and the United Nations had been able to 
retain the confidence of the local populations.  More Member States should be encouraged to 
follow that example, [...]320 

 

Umfjöllun prinsins, fremur en áðurnefndra fræðimanna, ristir hins vegar ekki mjög djúpt 

að því leyti að ekki er spurt neinna spurninga eða veitt svör um upplifun þeirra þolenda sem 

við sögu koma í réttarhöldunum. Betri upplýsinga er þörf, til dæmis um hvað felst í því að 

„traust heimamanna“ hafi verið unnið.321 Þýðir það að karlmönnum í samfélaginu hafi fundist 

réttlætinu fullnægt eftir að utanaðkomandi karlmenn réðust á eign þeirra, konurnar? Eða fengu 

þolendur uppreisn æru og lifðu betra lífi eftir þetta? 

Hér eru ekki efni til að fullyrða heldur er spurningunum velt upp og vakin athygli á að 

þeim þarf að svara. Til umhugsunar er til dæmis bent á það sem fram kom í kafla 4.2 um lága 

tíðni tilkynntra brota. Þar er ótti við samfélagslega útskúfun þolandans, ef upp kemst um 

aðstöðu hennar, tiltekin sem ein ástæðan fyrir að brot eru ekki tilkynnt. 

                                                 
318 A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 
operations, 35. gr. (U.N. Doc. A/59/710). 
319 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 157. 
320 Fréttatilkynning SÞ, 23. feb. 2006. “Problem of sexual abuse by peacekeepers now openly recognized, broad 
strategy in place to address it, Security Coundil told: Head of Peacekeeping, Adviser to Secretary-General 
Brief.”  
321 Tilraunir höfundar til upplýsingaöflunar varðandi þetta báru ekki árangur. 
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6.4 Saksókn starfsmanna SÞ og annarra sem undir stofnunina heyra 

6.4.1 Almennt um friðhelgi starfsmanna SÞ 

Starfsmenn SÞ njóta úrlendisréttar á grundvelli stöðu sinnar sem starfsmenn alþjóðastofnunar. 

Helstu einkenni úrlendisréttar eru annars vegar friðhelgi þess sem hans njóta og hins vegar 

forréttindi eða fríðindi sem hefð er fyrir að ríki veiti fulltrúum erlendra ríkja.322 Það sem hér 

skiptir máli er að viðkomandi starfsmenn eru undanþegnir lögsögu bæði friðargæsluríkis og 

allra annarra ríkja. 

Þessi kafli fjallar um lagaleg álitamál tengd saksókn starfsmanna SÞ. Borgaralegir 

lögreglumenn eða aðrir sérfræðingar á vegum SÞ, auk sjálfboðaliða SÞ í friðargæslu, hafa eins 

og fram hefur komið nú svipaða lagalega stöðu og verður því einnig fjallað um þá hér.323 

Starfsmönnum SÞ er veitt friðhelgi á grundvelli stöðu sinnar (e. functional immunity) en 

það þýðir að friðhelgin er veitt til að vernda hagsmuni SÞ og starfsemi stofnunarinnar fyrst og 

fremst en ekki hagsmuni viðkomandi starfsmanns.324 Þetta er staðfest í Samningnum um 

réttindi og griðhelgi Sameinuðu þjóðanna sem minnst var á í kafla 3.3.2 Þar segir í 20. gr: 

 

Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the United Nations and not 
for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary-General shall have the right 
and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, the 
immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the 
interests of the United Nations[...]325 

 

Sambærilegt ákvæði sem varðar sérfræðinga í störfum fyrir SÞ erlendis (e. experts on 

mission), s.s. lögreglumenn og hernaðareftirlitsmenn er að finna í 23. gr. samningsins. 

Eins og kemur fram í samningnum er það aðeins framkvæmdastjóri SÞ sem getur aflétt 

friðhelgi.326 Hvað kynferðisbrot varðar má segja að það geti auðveldað mál að ekki er flókið 

að ákvarða hvort athæfið tengist starfsskyldum eða fellur utan þeirra. Eðli máls samkvæmt 

getur kynferðislegt samneyti aldrei snert starfsskyldur. Hins vegar getur verið verulegt 

                                                 
322 Sjá nánar um úrlendisrétt: Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 136-152. Helstu heimildir íslensks 
réttar um úrlendisrétt eru lög nr. 16/1971 um stjórnmálasamband ríkja og lög nr. 4/1978 um aðild Íslands að 
alþjóðasamningi um ræðissamband. 
323 Alþjóðadómstóllinn hefur staðfest í ráðgefandi áliti sínu að sérfræðingar á vegum SÞ (e. experts on mission) 
njóti friðhelgi í störfum sínum. Sjá: AD, Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the 
Privileges and Immunities of United Nations (Mazilu-málið), 15. desember 1989, ICJ Report 1989, bls. 177. 
324 Jennifer Murray: “Who will police the peace-builders? The failure to establish accountability for the 
participation of United Nations civilian police in the trafficking of women in post-conflict Bosnia and 
Herzegovina”, bls. 507. 
325 Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations. Undirritaður 
13. febrúar 1946. Íslensk þýðing titils tekin af heimasíðu íslenska utanríkisráðuneytisins.  
326 Hér er átt við embætti framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðana en ekki persónu hans. 
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vandamál að ákvarða hvaða athæfi fellur undir starfsskyldur ef til dæmis um er að ræða 

óhóflega valdbeitingu vopnaðs friðargæsluliða.327 

Muna Ndulo bendir á að jafnvel þótt framkvæmdastjóri SÞ teldi að starfsmaður hefði 

brotið af sér og vildi aflétta friðhelgi gæti það orðið flókið í ríkjum þar sem dómskerfið 

uppfyllir ekki þau skilyrði sem alþjóðleg mannréttindalög setja: 

 

Deficiencies in due process and the independence of the judiciary, for instance, might amount to 
subjecting a United Nations official to a kangaroo-type court.328 
 

6.4.2 Tillögur sérfræðinganefndar um refsiábyrgð starfsmanna SÞ 

Samkvæmt tillögum prins Zeid var skipuð sérstök nefnd sérfræðinga til að yfirfara og skila 

skýrslu um refsiábyrgð starfsmanna SÞ og sérfræðinga í störfum fyrir stofnunina. Nefndin 

skilaði tillögum í ágúst 2006 og lagði til að gerður yrði nýr alþjóðasamningur um sakarábyrgð 

starfsmanna SÞ og sérfræðinga.329 

Meðal helstu tillagna var sú að við ákvörðun lögsögu myndi friðargæsluríkið njóta 

forgangs. Rökstuðningur er sá að með þessu væri byggt á hinni viðurkenndu 

forráðasvæðisreglu að það geti auðveldað vitnaleiðslur og sönnun, sé í samræmi við þá skyldu 

starfsmanna SÞ að virða lög þar sem þeir starfa og loks að þetta fyrirkomulag gefi 

heimamönnum tilfinningu fyrir að réttlætinu sé fullnægt, sbr. 27. gr. skýrslunnar. 

Nú þegar hefur verið skrifað í tengslum við réttarhöld yfir friðargæsluliðum á ábyrgð 

sendiríkjanna að inn í þá umfjöllun vantaði algjörlega sjónarmið um reynslu þolenda af 

ferlinu. Þessar athugasemdir, sem fram komu í kafla 6.3.2, má einnig setja fram hér.  

Ef eftir sem áður er gengið út frá því að saksækja eigi þar sem brotið átti sér stað er aftur 

komið að því vandamáli að ákæruvald og dómskerfi þurfa að uppfylla skilyrði 

mannréttindalaga svo friðhelgi verði aflétt. Sérfræðinganefndin var þó meðvituð um þetta og 

áréttar í skýrslu sinni að svo ríkin geti beitt lögsögu þurfi að byggja upp rannsóknagetu, 

ákæruvald, dómsvald og varðhalds-/fangelsisstofnanir. Slíkt fari raunar saman við markmið 

margra friðargæsluverkefna í nútímanum þar sem unnið er að því að byggja upp réttarríkið.330 

                                                 
327 Improving Criminal Accountability in United Nations Peace Operations, bls. 41-42. 
328 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 154. 
329 Ensuring the Accountability of United Nations Staff and Experts on Mission with Respect to Criminal Acts 
Committed in Peacekeeping Operations (U.N Doc. A/60/980). 
330 Sjá 38. gr. skýrslunnar. 
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Vissulega sé þetta þó oft langtímaverkefni og því alls ekki í öllum tilvikum raunhæft að hægt 

sé að sækja friðargæsluliða til saka í því ríki þar sem þeir fremja brot.331 

Sérfræðinganefndin ræddi einnig möguleikann á saksókn fyrir alþjóðlegum dómstólum, 

svo sem Alþjóðaglæpadómstólnum eða öðrum ad hoc dómstólum. Í skemmstu máli sagt var 

það ekki álitinn sérstaklega raunhæfur kostur.332 Eins og Defeis bendir á: 

 

Rape and soliciation of a prostitute, although serious offenses, would not likely fall within an 
international tribunal´s jurisdiction, unless they were committed as part of a widespread or 
systematic attack in furtherance of a state policy.333 

 

Hún bendir jafnframt á að margt í sambandi við tillöguna um nýjan alþjóðasamning sé 

athugavert eða geti skapað vandamál. Sérstaklega áhugaverð er ábending hennar um að í 

drögunum, sem kynnt voru 2006, er ekki gengið út frá að kaup friðargæsluliða á vændi séu 

glæpsamlegt athæfi.334 Þó voru þrjú ár liðin frá því tilkynning framkvæmdastjórans tók gildi 

og vændiskaup voru bönnuð af þeim misneytingarástæðum sem þegar hafa verið raktar og 

koma til af ýktu valdamisræmi. Ástæður þessa misræmis eru óljósar. 

Samningsdrögin voru rædd á vikulöngum fundi sérskipaðrar nefndar Allsherjarþingsins í 

apríl 2007.335 Margt var rætt í sérskipuðu nefndinni en meðal annars hvort útvíkka ætti 

gildissvið samningsins fyrst á annað borð væri lagt í vinnu við gerð nýs alþjóðasamnings með 

öllu sem því fylgir. Rætt var um að útvíkka mætti efnislegt gildissvið (l. ratione materiae) 

þannig að það næði yfir aðra glæpi en kynferðisbrot.336 Þá var rætt um að lögsaga samningsins 

yfir persónum (l. ratione personae) mætti verða víðtækari og ná til dæmis yfir starfsfólk 

sjálfstæðra stofnana SÞ.337 Nánari umræðu um samningsdrögin var svo frestað. 

Aðalskrifstofa SÞ sendi Allsherjarþingi SÞ minnisblað þann 11. september 2007, þar sem 

hvatt var til að skrifað yrði undir nýjan alþjóðasamning.338 Í minnisblaðinu er tekið tillit til 

niðurstaðna sérskipuðu nefndarinnar, m.a. um að samningurinn næði yfir fleiri starfsmenn. 

Hvað varðar efnislegt gildissvið og skilgreiningu brota er farin sú leið að skilgreina ekki 

efnislega hvað eigi að teljast brot samkvæmt samningnum.339 Þess í stað myndi gildissviðið ná 

                                                 
331 Sjá 39. gr. sömu heimildar. 
332 Sjá 69.-71. gr. sömu heimildar. 
333 Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 201-
202. 
334 Sama heimild, bls. 202. 
335 Sjá: Officials and Experts on Mission, (U.N. Doc. A/62/54). 
336 Officials and Experts on Mission, U.N. Doc. A/62/54, 18.-21. gr. 
337 Sama heimild, 22.-24. gr. 
338 Criminal Accountability of United Nations Officials and Experts on Mission, U.N. Doc. A/62/329. 
339 Sama heimild,  bls. 2, U.N. Doc. A/62/329. 
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yfir afbrot sem samkvæmt lögum þess ríkis, sem á lögsögu í málinu, varða tveggja eða þriggja 

ára fangelsisvist.340 

Með því að kaup á vændi eru ekki refsiverð nema í örfáum ríkjum heims myndi þessi 

skilgreining ekki duga til að láta kné fylgja kviði í baráttu SÞ gegn kynferðisofbeldi af hálfu 

friðargæsluliða sinna, bendir Defeis á.341 Því er velt upp hér hvort með svona misræmi milli 

fyrirmæla, sem friðargæsluliðum eru gefin og eiga að vera bindandi en eru svo ekki staðfest í 

alþjóðasamningi um málið, séu skilaboðin ekki skýr: Banni við vændiskaupum á ekki að 

fylgja eftir af alvöru. 

Í rannsóknavinnu fyrir þessa ritsmíð fann höfundur ekki nein dæmi þess að dómstólar hafi 

dæmt refsingu fyrir kaup friðargæsluliða á vændi. Þá þarf að hafa í huga að réttarvernd gegn 

kynferðisofbeldi, sem skrifað var um í 2. kafla, nær ekki til þolenda vændis. Svo reglan um 

lögbundnar refsiheimildir verði uppfyllt er tæpast nóg að kveðið sé á um bann við ákveðnu 

athæfi í fyrirmælum framkvæmdastjóra SÞ ef hugur fylgir máli um að refsa fyrir brot. 

Defeis telur að lausn á þessu sé að nýr alþjóðasamningur myndi kveða skýrt á um bann við 

kaupum á vændi í friðargæslusamhenginu: 

 

The new international Convention should explicitly criminalize prostitution in the peacekeeping 
context because of its inherently coercive character. Thus, a state that signs a treaty 
criminalizing prostitution in peacekeeping operations is deemed to have recognized the 
inherently coercive nature of peacekeeper prostitution and distinguished it from so-called 
voluntary prostitution, which may be legal under the state´s domestic law.342 

 

Samningurinn hefur ekki litið dagsins ljós ennþá og líklegt er að langur tími muni líða þar 

til það gerist, ef einhvern tímann. Vandamálið við alþjóðasamninga eins og þann sem hér er 

rætt um, þar sem efnið er viðkvæmt af mörgum ástæðum, er að ekki er víst að ríki ákveði að 

skuldbinda sig með fullgildingu. Og jafnvel þótt svo yrði gert er möguleiki á að miklir 

efnislegir fyrirvarar yrðu gerðir við einstök ákvæði, eins og raunin er með Samninginn um 

afnám allrar mismununar gegn konum. 

 
 

                                                 
340 Sama heimild, 40. gr. 
341 Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 204. 
342 Elizabeth F. Defeis: „U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity“, bls. 205.  
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7. Réttur þolenda 

7.1 Almennt 

Þolendur kynferðisofbeldis af hálfu friðargæsluliða eru þolendur í tvennum skilningi. Konur 

og börn á átakasvæðum eru fórnarlömb stríðsátaka í víðum skilningi þess orðs en hjá mörgum 

þeirra felur það í sér að hafa þegar orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í tengslum við átökin. 

Þegar friðargæslulið sem Sameinuðu þjóðirnar senda veldur manneskju skaða í stað þess 

að veita vernd hvað er þá hægt að gera til að styðja við þá manneskju? Og hvað er gert til þess 

núna? 

Af því sem skrifað var um í sjötta kafla má ljóst vera að saksókn friðargæsluliða er ýmsum 

erfiðleikum háð. Jafnvel þótt svo væri ekki skiptir öllu máli í kynferðisbrotamálum að hugsa 

meðferð þeirra út frá velferð þolandans - réttindum þess sem brotið hefur verið á. Er unnið 

samkvæmt því sjónarmiði hjá SÞ? 

Í sjötta kafla hefur þegar verið gagnrýnt hvernig sjónarmið um rétt þolenda voru ekki tekin 

með í reikninginn þegar rætt var um hvernig rétta skyldi yfir gerendum. Þetta er að mörgu 

leyti sambærilegt við skort á eftirfylgni við stefnuna um kynjasamþættingu sem skrifað var 

um í þriðja kafla. Sé stefnunni ekki fylgt í öllum störfum stofnunarinnar skiptir litlu að hún sé 

til. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa nú, með ákvörðun Allsherjarþingsins, sett sér áætlun um aðstoð 

og stuðning við þolendur kynferðisofbeldis af hálfu friðargæsluliða.343 Um hana verður fjallað 

hér í framhaldinu en hún átti sér talsverðan aðdraganda. Slík áætlun má þó ekki bara vera til á 

pappírnum heldur verður að fara saman við aðrar aðgerðir gegn ofbeldinu. Þannig er til dæmis 

fróðlegt að skoða hvernig baráttan við kynferðisofbeldi friðargæsluliða er sett upp í  stuttri 

samantekt í skýrslu Friðargæsluskrifstofunnar frá 2008. Markmiðið með skýrslunni var að 

draga saman á heildstæðan hátt þær reglur sem gilda og stefnu sem fylgt skuli við 

friðargæsluaðgerðir stofnunarinnar. 

 

The mission’s senior leadership must ensure that all personnel are fully aware of the standards 
of conduct that are expected of them and that effective measures are in place to prevent 
misconduct. Civilian, police and military personnel should receive mandatory training on sexual 
exploitation and abuse; and this training should be ongoing, as troops rotate in and out of peace 
operations. There must be zero tolerance for any kind of sexual exploitation and abuse, and 
other forms of serious misconduct. Cases of misconduct must be dealt with firmly and fairly, to 
avoid undermining the legitimacy and moral authority of the mission.344 

                                                 
343 United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 
344 Sama heimild, bls.  37. 
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Skýrslan hefur auðvitað ekki lagagildi en sýnir hvernig réttindi eru útskýrð í framkvæmd. 

Spyrja má hvort ekki hefði verið eðlilegt að í þessari samantekt hefði eitthvað komið fram um 

skyldur friðargæsluliðsins við þolendur þegar brot eru framin. 

7.2 Áætlun SÞ um aðstoð og stuðning við þolendur 

Sameinuðu þjóðirnar hafa nú sett sér áætlun um aðstoð og stuðning við þolendur 

kynferðisofbeldis af hálfu friðargæsluliða.345 Áætlunin tekur á nokkrum þáttum en einn þeirra 

er börn friðargæsluliða sem verður skrifað sérstaklega um síðar. 

Áætlun þessi gildir vegna brota af hálfu allra friðargæsluliða, líka hermanna og 

lögreglumanna sendiríkja.346 Gerður er sá fyrirvari að með henni sé á engan hátt dregið úr 

ábyrgð einstaklinga sem brotin fremja því hún sé þeirra eftir sem áður.347 Lesa má úr þessu að 

stofnunin fríar sig ábyrgð vegna misgjörða starfsmanna sinna. 

Sú áætlun sem á endanum var samþykkt árið 2008 er mun styttri og skýrari en drög sem 

kynnt voru 2006 og byggðu að talsverðu leyti á tillögum prins Zeid.348 Hún er jafnframt rýrari 

að sumu leyti. 

 Ennþá er inni ákvæði um ýmsa aðstoð sem veita eigi þolendum. Fram kemur að þarfir 

þeirra, sem skapist sérstaklega vegna kynferðisofbeldisins, ætti að uppfylla: 

 

Complainants should receive basic assistance and support in accordance with their individual 
needs directly arising from the alleged sexual exploitation and abuse. This assistance and 
support will comprise medical care, legal services, support to deal with the psychological and 
social effects of the experience and immediate material care, such as food, clothing, emergency 
and safe shelter, as necessary.349 

 

Einnig er sérstakur gaumur gefinn aðstöðu þolanda og áréttað að aðstoð skuli hugsuð út 

frá henni: 

All assistance and support should be provided in a manner that does not increase the trauma 
suffered by complainants, victims and children born as a result of sexual exploitation and abuse, 
cause further stigmatization or exclude or discriminate against other victims of sexual 
exploitation and abuse.350 

 

                                                 
345 Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse, Annex, U.N. Doc. A/62/595. 
346 Sama heimild, 5. gr. (f) 
347 Sama heimild, 3. gr. 
348 Letter dated 25 May 2006 from the Secretary-General to the President of the General Assembly, Annex. 
(U.N. Doc. A/60/877). Fyrri drögin. 
349 Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse, Annex, (U.N. Doc. A/62/595), 6. gr.  
350 Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse, Annex, (U.N. Doc. A/62/595), 9. gr. 
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Hins vegar er ekki ljóst af áætluninni eins og hún var samþykkt á endanum hvernig 

fjármagna á þessa aðstoð við fórnarlömbin. Í fyrri drögum að stefnu hafði verið lagt til, líkt og 

prins Zeid hafði gert, að settur yrði á fót miðlægur styrktarsjóður fyrir þolendur kynferðisbrota 

friðargæsluliða og talsverðu púðri eytt í að útlista hvernig fjármögnun og umsýsla hans gæti 

orðið.351 

7.3 Börn friðargæsluliða 

Vaxandi athygli er nú beint að börnum sem getin eru og yfirgefin af friðargæsluliðum. Meðan 

hæpið er að halda því fram að tilvist barna sé einhvern tímann vandamál í sjálfu sér, skapast 

mörg vandamál í kringum þá erfiðu stöðu sem þessi börn friðargæsluliða og mæður þeirra 

lenda í. Mæðurnar geta sjálfar verið á barnsaldri og vandamálin bæði félagslegs og lagalegs 

eðlis. Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf lýsa aðstöðu þeirra í yfirgripsmikilli skýrslu 

sinni um konur, stríð og frið. 

 

Children of peacekeeping personnel may never see their fathers and are often stigmatized. They 
usually grow up in poverty and face rejection from their family and community. Many end up 
living and working on the streets. In some countries,they may not even be granted citizenship.352 

 

Rehn og Johnson Sirleaf segja frá því að í tengslum við friðargæslu í Líberíu hafi 6.600 

börn orðið til milli 1990 og 1998.353 Því sama skýrir Muna Ndulo frá og auk þess að í 

Kambódíu hafi börn friðargæsluliða verið talin allt að 25.000 talsins.354 

Vandamál tengd feðrun eru einkum þau að erfitt er annars vegar að bera kennsl á föðurinn 

og sannreyna að hann sé faðirinn hins vegar. Oft hefur móðirin ekki aðrar upplýsingar um 

föðurinn en skírnarnafn, þjóðerni og hvenær hann var við friðargæslustörf á staðnum.355 Sé 

hún fórnarlamb nauðgunar getur verið að hún hafi engar upplýsingar. Ef friðargæsluliði vill 

ekki gangast við faðerni rísa auk þess sönnunarvandamál. Prins Zeid lagði til að hægt yrði að 

styðjast við lífsýnarannsóknir, svo sem á erfðaefni í þessu samhengi. Undir það tekur Ndulo, 

meira að segja í tilfellum þar sem ekki væri ljóst hver væri meintur faðir. Sú nálgun gæti orðið 

                                                 
351 Letter dated 25 May 2006 from the Secretary-General to the President of the General Assembly, Annex. 
(U.N. Doc. A/60/877), 42. gr. 
352 Elisabeth Rehn og Ellen Johnson Sirleaf: Women, War, Peace, bls. 72. 
353 Sama heimild, bls. 72. 
354 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 157. 
355 Sama heimild, bls. 158. 
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afar erfið svo það sé orðað varlega, m.a. vegna lagalegra skilyrða sem mörg ríki setja um 

persónuvernd.356 

Meðlagsgreiðslur er örðugt að tryggja milli ríkja. Þær stjórnast af landsrétti einstakra ríkja 

og friðargæsluliðinn heyrir undir lögsögu annars ríkis en þess sem barnið býr í eftir að hann 

lýkur störfum. Að vísu á þetta frekar við um hermenn og lögreglumenn sendiríkja en 

starfsmenn SÞ. Til er tilkynning framkvæmdastjóra SÞ um framfærsluskyldu og 

meðlagsgreiðslur starfsmanna en með henni er tryggt að þeir lúti dómum sem falla um slíkar 

greiðslur.357 

Hvað varðar starfsmenn frá sendiríkjunum þarf því að tryggja að sendiríkin aðstoði við 

gerð faðerniskrafna. Í hinni nýju áætlun um aðstoð og stuðning við þolendur kemur fram að 

henni sé m.a. ætlað að styðja við börn sem til verða vegna kynferðisofbeldis 

friðargæsluliða.358 Um feðrun segir:  

 

The United Nations should [...] work with Member States to facilitate, within their competence, 
the pursuit of claims related to paternity and child support.359 

 

Þetta er ekki skýrt ákvæði. Í hinum upphaflegu drögum, sem áður var minnst á, er mun 

ítarlegri útfærsla á því hvernig SÞ bæri að hjálpa til við ákvörðun feðrunar og tryggingu 

meðlagsgreiðslna.360 Meðal annars er réttilega minnt á að samkvæmt 1. mgr. 7. gr. 

Barnasáttmála SÞ eiga öll börn rétt á að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra. Þar á 

ekki að skipta máli hvort faðir viðkomandi barns er friðargæsluliði. 

Þrátt fyrir ítarleg ákvæði fyrri draganna að áætlun kemur þar ekkert fram um það sem 

Ndulo bendir á að væri eðlilegt:  

 

[C]ountries should be encouraged to allow such children to claim their father´s nationality 
especially in countries where nationality laws allow that possibility.361 

 

                                                 
356 Lífsýni teljast þannig til dæmis til viðkvæmra persónuupplýsinga samkvæmt sam-evrópskri löggjöf sem hin 
íslensku lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, byggja á. Ef flytja á 
persónuupplýsingar til annars ríkis er áskilnaður í 29. gr. laganna að lög þess ríkis verði að veita 
persónuupplýsingum fullnægjandi vernd. Fá ríki utan EFTA-ríkjanna fullnægja þeirri kröfu. 
357 Family and child support obligations of staff members, U.N. Doc. ST/SGB/1999/4.  
358 Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse, (U.N. Doc. A/62/595), Annex, 4. gr. 
359 Sama heimild, 8. gr. 
360 Letter dated 25 May 2006 from the Secretary-General to the President of the General Assembly, (U.N. Doc. 
A/60/877). Annex, 24.-28. gr. 
361 Muna Ndulo: „The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions“, bls. 159. 
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Þrátt fyrir einhver ákvæði í áætlun SÞ um aðstoð og stuðning við fórnarlömb 

kynferðisofbeldis friðargæsluliða virðist ljóst að framansögðu að réttur barna friðargæsluliða 

og mæðra þeirra er afar illa tryggður og þarf að bæta. Ein hugmynd sem hér er sett fram er sú 

að hægt væri að kveða á um þann rétt í samkomulagi (e. MOU) því sem SÞ gera við sendiríki. 

Þannig myndu ríkin færast nær því að uppfylla ákvæði Barnasáttmálans sem eins og fyrr segir 

er sá alþjóðasamningur sem flest ríki hafa fullgilt. 
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8. Íslenska friðargæslan 

8.1  Almennt 

Íslendingar leggja nokkuð af mörkum til alþjóðlegrar friðargæslu og hefur það framlag 

nokkuð aukist á seinni árum, samkvæmt meðvitaðri stefnu stjórnvalda þar um. Þetta kemur 

fram í almennum athugasemdum við frumvarpi er varð að lögum um íslensku friðargæsluna 

og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu, nr. 73/2007 (hér eftir friðargæslulögin). 

Í athugasemdum við frumvarpið kemur jafnframt fram að lögin hafi verið samin með það í 

huga sem hér að framan var kallað annarrar kynslóðar friðargæsla og felur í sér til dæmis 

mannúðaraðstoð eða uppbyggingarstarf innan ríkja.362 Árétta þarf að þess konar friðargæsla 

felur í sér meiri samskipti við heimamenn á friðargæslusvæðum og þar með hugsanlega meiri 

hættu á kynferðisofbeldi, svo sem í birtingarmynd kynferðislegrar misneytingar. 

Hér í lokin er rétt að athuga þær reglur sem gilda fyrir starfsmenn Íslensku 

friðargæslunnar. Spyrja þarf hvað íslensk löggjöf og eftir atvikum réttarframkvæmd geri til að 

fyrirbyggja og bregðast við kynferðisofbeldi af þeirra hálfu. Í þessum kafla verður leitað svara 

við þeim spurningum með því að skoða stöðu íslenskra friðargæsluliða í lögum og 

framkvæmd. 

8.2  Refsilögsaga yfir íslenskum friðargæsluliðum 

Yfirmaður Íslensku friðargæslunnar staðfesti munnlega við höfund, eftir athugun þar um, að 

samkvæmt hennar bestu vitund hafi aldrei komið til þess að reynt hafi á refsilögsögu eða 

úrlendisrétt í málum sem varða friðargæsluliða á vegum Íslands erlendis.363 Því er ekki 

framkvæmd til að dreifa um það atriði. 

Í 5. gr. friðargæslulaganna er hins vegar mælt fyrir um refsilögsögu: 

1. mgr. Íslenskir friðargæsluliðar heyra á erlendri grundu undir íslenska refsilögsögu og fer um 
refsiábyrgð þeirra eftir almennum hegningarlögum og sérrefsilögum. Ríkissaksóknari fer með 
rannsókn og ákæruvald vegna ætlaðrar refsiverðrar háttsemi íslenskra friðargæsluliða. Slík 
sakamál skulu rekin fyrir íslenskum dómstólum í samræmi við almennar reglur opinbers 
réttarfars. 

2. mgr. Íslenska ríkið fer með lögsögu að því er varðar agaviðurlög vegna brota íslenskra 
friðargæsluliða. 

                                                 
362 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 3496-3497. 
363 Munnleg heimild: Anna Jóhannsdóttir, skrifstofustjóri Íslensku friðargæslunnar, 1. sept. 2009. 
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Þótt ákvæðið virðist við fyrstu sýn nokkuð skýrt ef eingöngu er lesinn textinn í lögunum 

sjálfum er nokkuð dregið úr í skýringum í frumvarpi með ákvæðinu. Í raun er ekki útilokað að 

önnur ríki geti átt refsilögu. Eftirfarandi orðalag er til dæmis óljóst: 

Í greininni er hnykkt á því að íslenskir friðargæsluliðar heyri undir íslenska refsilögsögu og 
nær það bæði til starfa og frítíma erlendis. Hins vegar er rétt að hafa í huga að ekki er útilokað 
að íslenskir friðargæsluliðar kunni einnig að heyra undir refsilögsögu annarra ríkja í einstökum 
tilvikum. Tilgangur þessarar frumvarpsgreinar er sá að taka af tvímæli um að íslenskir 
friðargæsluliðar heyri í öllum tilvikum undir íslenska refsilögsögu, hvað sem líður því að þeir 
kunna samhliða að heyra undir aðra refsilögsögu.364 

Lengra er haldið í útskýringum og tekið fram að niðurstaða um hvort íslenskir friðargæsluliðar 

heyri undir aðra refsilögsögu samhliða hinni íslensku kunni að ráðast af m.a. túlkun á 

samningum sem sú alþjóðastofnun sem verkefni annast hefur gert við stjórnvöld í viðkomandi 

ríki. Í tilviki Sameinuðu þjóðanna væri um að ræða SOFA-samningana sem áður var fjallað 

um og vissulega kveða á um friðhelgi friðargæsluliðsins í móttökuríkinu, eins og raunar er 

minnst á í frumvarpinu. 

Hins vegar virðist mega ljóst vera af framansögðu að ákvæði 1. mgr. 5. gr. laganna um 

friðargæslu má túlka svo: Íslenski löggjafinn hefur ákveðið að árétta að Ísland geti látið 

lögsögu sína ná til íslenskra friðargæsluliða erlendis á grundvelli þegnreglunnar sem útskýrð 

var í 6. kafla. Hins vegar er ekki áskilið að Ísland njóti forgangs og alls ekki útilokað að önnur 

ríki geti beitt lögsögu í refsimálum íslenskra friðargæsluliða. Af þessu leiðir að ef yfirstjórn 

Íslensku friðargæslunnar vill tryggja að einungis íslenskt ákæruvald og dómstólar fari með 

lögsögu í refsimálum íslenskra friðargæsluliða vegna brota framinna erlendis þarf að gera það 

með samningum af því lögin tryggja það ekki þannig að allur vafi sé af tekinn. 

Það sem hér skiptir hins vegar máli er að tryggt er að Ísland getur vissulega ákært og eftir 

atvikum refsað fyrir brot íslenskra friðargæsluliða sem framin eru erlendis. Það hefði þó 

tæpast þurft að kveða á um í lögum, sbr. umfjöllun um þegnregluna í 6. kafla.  

8.3 Saksókn fyrir kaup á vændi 

Í friðargæslulögunum er mikil áhersla lögð á að farið sé eftir skyldum Íslands sem leiða af 

mannúðar- og mannréttindasamningum. Í fyrsta lagi er tekið fram að „[v]erkefni íslensku 

friðargæslunnar mega aldrei brjóta í bága við ákvæði mannúðar- og mannréttindasamninga,“ 

sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Þá er kveðið á um að íslenskir friðargæsluliðar skuli í störfum 

sínum „hafa í heiðri þær þjóðréttarlegu reglur sem Ísland er skuldbundið af og réttaráhrif hafa 

gagnvart einstaklingum,“ sbr. 1. mgr. 6. gr. Þetta ákvæði er m.a. útskýrt svo að átt sé við 

                                                 
364 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 3498. 
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„alþjóðlega samninga um mannréttindi og mannúð.“365 Ennfremur er sú skylda sett á 

friðargæsluliða að honum sé „í öllum tilvikum rétt og skylt að láta utanríkisráðuneyti í té 

upplýsingar um atvik sem hann hefur orðið áskynja í starfi sínu og geta talist brot á 

alþjóðlegum mannréttinda- og mannúðarsamningum sem íslenska ríkið er aðili að,“ sbr. 2. 

mgr. 6. gr. 

Auk þessara ákvæða laganna sér Íslenska friðargæslan til þess í framkvæmd að allir 

starfsmenn hennar fái þjálfun á vegum Íslandsdeildar UNIFEM áður en þeir halda til starfa, 

samkvæmt samningi utanríkisráðuneytisins við UNIFEM. Námskeið það sem 

friðargæsluliðarnir sitja fjallar um konur og stöðu þeirra á átakasvæðum. Markmið þess er að 

vekja starfsmenn á leið á vettvang til vitundar um stöðu kvenna á átakasvæðum og eftir stríð, 

bæði sem fórnarlömb, sem aðila sem geta verið misnotaðir af alþjóðlegum starfsmönnum og 

ofbeldismönnum í heimalandi – en ekki síður til að vekja athygli á mikilvægi þátttöku kvenna 

í friðar- og lýðræðisuppbyggingu, burtséð frá menningu og hefðum.366 

Friðargæslulögin innihalda ekki ákvæði sem snýr að kynferðisofbeldi sem íslenskir 

friðargæsluliðar gætu  framið. Vissulega leiðir þó af 5. gr. þeirra laga að þeir eru undir íslensk 

hegningarlög settir, þ. á m. kynferðisbrotakafla íslensku hegningarlaganna nr. 19/1940, en 

samkvæmt 206. gr. laganna eru kaup á vændi refsiverð og varða fangelsisvist. Til að hægt sé 

að refsa Íslendingi samkvæmt almennu hegningarlögunum, fyrir brot framin erlendis þurfa 

þau einnig að hafa verið refsiverð samkvæmt lögum viðkomandi ríkis, sbr. 2. tl. 1. mgr. 5. gr. 

laganna. Þar sem kaup á vændi eru ekki refsiverð í öllum löndum, sbr. fyrri umfjöllun, er 

þannig ólíklegt að hægt væri að ákæra íslenska friðargæsluliða og refsa fyrir kaup á vændi. 

Á grundvelli friðargæslulaganna hafa verið settar siðareglur (reglur nr. 960/2007 um 

siðareglur íslensku friðargæslunnar) sem íslenskir friðargæsluliðar skulu gangast undir.367 Í 5. 

gr. þeirra segir meðal annars aðfriðargæsluliðum sé óheimilt að kaupa vændisþjónustu eða 

eiga kynferðisleg samskipti við nokkurn sem friðargæsluliðinu er háður. Ákvæðið samræmist 

að meginstefnu til zero tolerance stefnu Sameinuðu þjóðanna sem sett er fram í tilkynningu 

framkvæmdastjórans frá 2003.368  

Það getur varðað viðurlögum að brjóta gegn siðareglunum, en samkvæmt 12. gr. þeirra má 

kalla friðargæsluliða „sem talinn er brjóta gegn [reglunum] heim frá verkefni án fyrirvara með 

ákvörðun yfirmanns íslensku friðargæslunnar.“ 

                                                 
365 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 3498. 
366 Munnleg heimild: Anna Jóhannsdóttir, skrifstofustjóri Íslensku friðargæslunnar, 1. sept. 2009. 
367 Samanber 3. mgr. 6. gr. friðargæslulaganna. 
368 Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, (U.N. Doc.  ST/SGB/2003/13). 
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Lagabreytingu þyrfti eftir sem áður ef hægt á að vera að refsa fyrir vændiskaup 

friðargæsluliða erlendis og fylgja þar með eftir af alvöru zero tolerance stefnunni. Jafnvel þótt 

vissulega væri óvenjulegt og erfitt í framkvæmd að refsa samkvæmt íslenskum lögum fyrir 

brot framið í ríki þar sem það er ekki refsivert má hafa í huga hið sérstaka eðli friðargæslunnar 

og hina miklu ábyrgð sem friðargæsluliðar bera. 
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