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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um friðarhreyfingu kvenna í Líberíu í samhengi við ályktun 

öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna númer 1325 (2000). Nánar tiltekið hvort konur geti haft 

áhrif til friðar. Fyrst er farið í hlutverk kvenna í stríðum, allt frá sögulegum bakgrunni yfir í 

femíniskar kenningar, mótunarhyggju, eðlishyggju og að lokum sálfræðilegar ástæður að baki 

því hvers vegna hermenn beita kynferðislegu ofbeldi. Rakin er saga ályktunar 1325, ályktanna 

sem komu í kjölfarið og viðbrögð alþjóðasamfélagsins við upphaflegu ályktuninni. Sögu 

Líberíu og aðdraganda stríðsins er svo lýst áður en farið er í friðarhreyfingu kvenna. Eftirmál 

stríðsins fá einnig umfjöllun. Í lok þess kafla er farið í ályktun 1325 og hvaða áhrif hún hefur 

haft í Líberíu. Síðasti kaflinn snýr að tíu ára afmæli ályktunarinnar, hvaða árangri er búið að 

ná og hvaða annmarkar hafa komið í ljós á þessum tíu árum. 

Niðurstaðan sem höfundur kemst að er að konur geta vissulega haft áhrif til friðar eins og 

konurnar í friðarhreyfingu Líberíu hafa sýnt. Allt sem þær þurfa er trú á sjálfa sig og 

baráttuvilji til að ná fram kröfum sínum um frið. 

 

Lykilhugtök: Hlutverk kvenna, ályktun 1325, Sameinuðu Þjóðirnar, stríð, Líbería, 

friðarhreyfing kvenna, kyngervi, kyn, friðarbarátta, öryggi. 

  



Formáli – Þakkir 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Vorið 

2011 liggur að baki breitt þriggja ára nám sem hefur víkkað sjóndeildarhring höfundar meira 

en nokkurn hafði grunað. Námið mun nýtast höfundi til þess að skilja þjóðfélagsmálin og 

heimsmálin betur og sjá þau í víðara samhengi. Ekki síst er nám í HHS góður grunnur fyrir 

áframhaldandi nám í framtíðinni. 

Ritgerðin er unnin á vorönn 2011 og er titill hennar Áhrif Kvenna til friðar: Skoðað með tilliti 

til ályktunar 1325 og friðarhreyfingar kvenna í Líberíu. Höfundur vill koma á framfæri 

þökkum til leiðbeinanda við ritgerðarsmíðina, Auðar H. Ingólfsdóttur, lektors við Háskólann á 

Bifröst, fyrir góða leiðsögn og ekki síður fyrir góða kennslu á meðan á námi stóð. Einnig vill 

höfundur þakka Kristínu Halldórsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni og uppbyggilega 

gagnrýni. Síðast en ekki síst skulu allar konur sem berjast fyrir sínu fá þakkir því að þær voru 

mér mikill innblástur fyrir þessa ritgerð og ekki síður í daglegu lífi. 
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Inga Rós Gunnarsdóttir. 
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1.0 INNGANGUR 
 

Kynjafræði hefur um langt skeið 

kúrs í kynjafræði sumarið 2010 við félagsvísindadeild var ekki hugsað sig um tvisvar áður 

höfundur skráði sig. Þá var byrjað að hugsa um hvert B.A. ritgerðarefnið gæti verið, eitthvað 

tengt kynjafræðinni yrði ábyggilega fyrir valinu. Öryggis

sem höfundur hafði ekki mikið spáð í áður en háskólanám hófst en þegar alþjóðafræðikúrsar 

voru í boði ákvað höfundur að skrá sig og 

alþjóðafræðikúrsar eftir það voru undantekningarlaust valdir. Haustið 2010 var svo 

öryggisfræðikúrs kenndur og þá fór ritgerðarefnið að skýrast fyrir höfundi, rætt var um 

ályktun öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna

Við heimildaleit fyrir ritgerðina 

en hún er um friðarbaráttu kvenna í Líberíu og ákvað höfundur að tengja þessa baráttu við 

ályktun 1325. Þar með var rannsóknarspurningin komi

friðar?“ 

Til að leita svara við þessari spurningu kafaði höfundur ofan í kynjafræði

félagsfræði til að fá skilning á hlutverkum kvenna í stríðum í gegnum söguna. Það sem kom 

helst á óvart var að konur hafa ekki alltaf verið fórnarlömb í stríðsrekstrum sögunnar, þær 

hafa barist við hlið karla eða jafnvel myndað sínar eigin hersveitir.

grundvallarspurningin um eðli gegn mótun eða kyn gegn kyngervi, hvort hefur meira að segja 

þegar kemur að hlutverkum kvenna í stríði?  

sálfræðilegu ástæðurnar að baki því hvers vegna karlmenn beita konur kynf

vegur þyngst bjögun á félagslegum normum, hermenn fá leyfi til að drepa og því er allt annað 

ekki svo slæmt í samanburði, svo sem nauðgun.

Árið 2000 var ályktun 1325 samþykkt og síðan þá hafa nokkrar ályktanir verið samþykktar í 

viðbót til að styðja við hana. Þessi ályktun átti að breyta hlutverkum kvenna í stríðum, færa 

þær úr fórnarlambshlutverkinu yfir í þátttakendur í að stil

skoðanir eru um hvort ályktun 1325 hafi breytt miklu, eða jafnvel einhverju,

rúmlega tíu árum síðan hún var samþykkt. 
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um langt skeið verið hluti af áhugasviði höfundar og þegar boðið var upp á 

kúrs í kynjafræði sumarið 2010 við félagsvísindadeild var ekki hugsað sig um tvisvar áður 

Þá var byrjað að hugsa um hvert B.A. ritgerðarefnið gæti verið, eitthvað 

jafræðinni yrði ábyggilega fyrir valinu. Öryggis- og alþjóðafræði voru fræðigreinar 

sem höfundur hafði ekki mikið spáð í áður en háskólanám hófst en þegar alþjóðafræðikúrsar 

voru í boði ákvað höfundur að skrá sig og við það kviknaði mikill áhugi á fræðigre

alþjóðafræðikúrsar eftir það voru undantekningarlaust valdir. Haustið 2010 var svo 

öryggisfræðikúrs kenndur og þá fór ritgerðarefnið að skýrast fyrir höfundi, rætt var um 

öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna 1325 í fyrirlestri og þá var grunnhugmyndin komin.

Við heimildaleit fyrir ritgerðina rakst höfundur á heimildarmyndina Pray the devil back to hell 

um friðarbaráttu kvenna í Líberíu og ákvað höfundur að tengja þessa baráttu við 

. Þar með var rannsóknarspurningin komin sem er „Geta konur haft áhrif til 

Til að leita svara við þessari spurningu kafaði höfundur ofan í kynjafræði

til að fá skilning á hlutverkum kvenna í stríðum í gegnum söguna. Það sem kom 

helst á óvart var að konur hafa ekki alltaf verið fórnarlömb í stríðsrekstrum sögunnar, þær 

hafa barist við hlið karla eða jafnvel myndað sínar eigin hersveitir. 

grundvallarspurningin um eðli gegn mótun eða kyn gegn kyngervi, hvort hefur meira að segja 

þegar kemur að hlutverkum kvenna í stríði?  Einnig þótti höfundi mikilvægt að skilja betur 

sálfræðilegu ástæðurnar að baki því hvers vegna karlmenn beita konur kynf

bjögun á félagslegum normum, hermenn fá leyfi til að drepa og því er allt annað 

ekki svo slæmt í samanburði, svo sem nauðgun. 

Árið 2000 var ályktun 1325 samþykkt og síðan þá hafa nokkrar ályktanir verið samþykktar í 

til að styðja við hana. Þessi ályktun átti að breyta hlutverkum kvenna í stríðum, færa 

þær úr fórnarlambshlutverkinu yfir í þátttakendur í að stilla til friðar og afvopna

skoðanir eru um hvort ályktun 1325 hafi breytt miklu, eða jafnvel einhverju,

rúmlega tíu árum síðan hún var samþykkt.  

verið hluti af áhugasviði höfundar og þegar boðið var upp á 

kúrs í kynjafræði sumarið 2010 við félagsvísindadeild var ekki hugsað sig um tvisvar áður en 

Þá var byrjað að hugsa um hvert B.A. ritgerðarefnið gæti verið, eitthvað 

og alþjóðafræði voru fræðigreinar 

sem höfundur hafði ekki mikið spáð í áður en háskólanám hófst en þegar alþjóðafræðikúrsar 

kviknaði mikill áhugi á fræðigreininni, allir 

alþjóðafræðikúrsar eftir það voru undantekningarlaust valdir. Haustið 2010 var svo 

öryggisfræðikúrs kenndur og þá fór ritgerðarefnið að skýrast fyrir höfundi, rætt var um 

nnhugmyndin komin. 

rakst höfundur á heimildarmyndina Pray the devil back to hell 

um friðarbaráttu kvenna í Líberíu og ákvað höfundur að tengja þessa baráttu við 

n sem er „Geta konur haft áhrif til 

Til að leita svara við þessari spurningu kafaði höfundur ofan í kynjafræði, femínisma og 

til að fá skilning á hlutverkum kvenna í stríðum í gegnum söguna. Það sem kom 

helst á óvart var að konur hafa ekki alltaf verið fórnarlömb í stríðsrekstrum sögunnar, þær 

 Þarna kemur inn 

grundvallarspurningin um eðli gegn mótun eða kyn gegn kyngervi, hvort hefur meira að segja 

Einnig þótti höfundi mikilvægt að skilja betur 

sálfræðilegu ástæðurnar að baki því hvers vegna karlmenn beita konur kynferðisofbeldi en þar 

bjögun á félagslegum normum, hermenn fá leyfi til að drepa og því er allt annað 

Árið 2000 var ályktun 1325 samþykkt og síðan þá hafa nokkrar ályktanir verið samþykktar í 

til að styðja við hana. Þessi ályktun átti að breyta hlutverkum kvenna í stríðum, færa 

og afvopna. Skiptar 

skoðanir eru um hvort ályktun 1325 hafi breytt miklu, eða jafnvel einhverju, á þessum 



 

Höfundur skoðar friðarbaráttu kvenna í 

fyrst er farið í sögu lands og þjóðar og aðdraganda stríðsins gerð skil. Rakin er barátta 

friðarhreyfingar kvenna þar í landi 

stríðsástand. Þær voru þreyttar á að vera fórnarlömb og tóku örlögin í sínar eigin hendur.

Ályktun 1325 gegndi þar, og gegnir enn, mikilvægu hlutverki í uppbyggingunni eftir stríð.

Að lokum er farið í tímamótin sem eru tíu ára afmæli ályktunar 1325. Árangur

náðst á þessum tíu árum sem og gagnrýni á ályktunina er rakin

við í framtíðinni. 
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Höfundur skoðar friðarbaráttu kvenna í Afríkuríkinu Líberíu í samhengi við ályktun 1325, 

fyrst er farið í sögu lands og þjóðar og aðdraganda stríðsins gerð skil. Rakin er barátta 

þar í landi sem náði á magnaðan hátt að stilla til friðar eftir áralangt 

stríðsástand. Þær voru þreyttar á að vera fórnarlömb og tóku örlögin í sínar eigin hendur.

Ályktun 1325 gegndi þar, og gegnir enn, mikilvægu hlutverki í uppbyggingunni eftir stríð.

lokum er farið í tímamótin sem eru tíu ára afmæli ályktunar 1325. Árangur

náðst á þessum tíu árum sem og gagnrýni á ályktunina er rakin og svo er snert á hvað tekur 

 

Líberíu í samhengi við ályktun 1325, 

fyrst er farið í sögu lands og þjóðar og aðdraganda stríðsins gerð skil. Rakin er barátta 

magnaðan hátt að stilla til friðar eftir áralangt 

stríðsástand. Þær voru þreyttar á að vera fórnarlömb og tóku örlögin í sínar eigin hendur. 

Ályktun 1325 gegndi þar, og gegnir enn, mikilvægu hlutverki í uppbyggingunni eftir stríð. 

lokum er farið í tímamótin sem eru tíu ára afmæli ályktunar 1325. Árangurinn sem hefur 

og svo er snert á hvað tekur 



 

2.0 HLUTVERK KVENNA Í STR
 

Til að skilja hlutverk kvenna í stríðum þarf að teygja sig  yfir mörg fræðasvið svo sem 

lífefnafræði, mannfræði, sálfræði, félagsfræði, stjórnmálafræði og sögu.

sögu hlutverka kvenna í stríðum og tekið með sálfræði

Til að byrja með þarf að skilja muninn á kyni og kyngervi.

og kyngervi er þannig að kyn er líffræðilegt

leggöng eða getnaðarlimur. Kyngervi er menningarlegt

því líkamlega (Goldstein, 2001)

Simone de Beauvoir í bók sinni The Second Sex, þarna byrjuðu femínistar að gera greinarmun 

á kyn og kyngervi. Samkvæmt Beauvoir e

Kyn er fast náttúrulegt fyrirbrigði á meðan kyngervi er sv

menningarlegt fyrirbrigði (Beauvoir, 1949)

líffræðin og menningin séu algerlega óaðskilin, þau eru mjög svo háð innbyrðis.

ekki eins föst og maður myndi halda, hún býður upp á mikla möguleika og eins með 

menninguna þá er hún ekki eins sveigjanleg og áður var haldið. Menning hef

líffræðilega möguleika, einnig getur menning haft áhrif á tjáningu gena okkar og þannig alla 

líffræði líkamans (Goldstein, 2001)

Samkvæmt flestum femínistum er

að vera kona eða karl, félagslegar hugmyndir móta okkur frá barnæsku og gera okkur að 

konum eða körlum. Konur verða konur af því að ganga í gegnum ferli þar sem þær ávinna sér 

kvenlega eiginleika og læra kvenlega hegðun. Sömuleiðis gangar karlar í gegnum ferli þar 

sem þeir ávinna sér karllega eiginleika og læra karllega hegðun

eðlishyggjunni hins vegar fæðumst við með ákveðna eiginleika sem b

eða karlkyn, konum hefur í gegnum tíðina oft verið eignað mjúkir eiginleikar 

umhyggjusemi og tilfinninganæmi á meðan karllegir eiginleikar eru sjálfstæði og 

metnaðargirni (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 

meiri friðarsinnar samkvæmt eðlishyggjunni? 

yfir næmni með tilliti til friðaruppbyggingar, að konur séu góðar í að ná samkomulagi í 

gegnum samræður, þær séu einfaldlega

er ekki ljóst hvort þetta er af náttúrunnar hendi eða vegna félagsmótunar sem konur ganga í 

gegnum. Þó eru að sjálfsögðu undantekningar, eins og 
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LUTVERK KVENNA Í STRÍÐUM 

kvenna í stríðum þarf að teygja sig  yfir mörg fræðasvið svo sem 

lífefnafræði, mannfræði, sálfræði, félagsfræði, stjórnmálafræði og sögu. 

sögu hlutverka kvenna í stríðum og tekið með sálfræði-, mannfræði- og félagsfræðilega þætti.

byrja með þarf að skilja muninn á kyni og kyngervi. Hefðbundna skilgreiningin á kyni 

kyn er líffræðilegt, það sem við fæðumst með líkamlega

yngervi er menningarlegt, það er að segja félagslega 

(Goldstein, 2001). „Maður fæðist ekki kona, heldur verður kona“ skrifaði 

Simone de Beauvoir í bók sinni The Second Sex, þarna byrjuðu femínistar að gera greinarmun 

Samkvæmt Beauvoir er kyngervi félagsmótað, partur af sjálfsmynd okkar.

Kyn er fast náttúrulegt fyrirbrigði á meðan kyngervi er sveigjanlegt, handahófskennt og

(Beauvoir, 1949). Þó svo að þessu sé skipt svona þýðir 

líffræðin og menningin séu algerlega óaðskilin, þau eru mjög svo háð innbyrðis.

ekki eins föst og maður myndi halda, hún býður upp á mikla möguleika og eins með 

menninguna þá er hún ekki eins sveigjanleg og áður var haldið. Menning hef

líffræðilega möguleika, einnig getur menning haft áhrif á tjáningu gena okkar og þannig alla 

(Goldstein, 2001). En hversu stórt hlutverk spilar hið líffræðilega hlutverk? 

femínistum er líffræðilegi þátturinn í algjöru lágmarki þegar kemur að því 

, félagslegar hugmyndir móta okkur frá barnæsku og gera okkur að 

konum eða körlum. Konur verða konur af því að ganga í gegnum ferli þar sem þær ávinna sér 

a og læra kvenlega hegðun. Sömuleiðis gangar karlar í gegnum ferli þar 

sem þeir ávinna sér karllega eiginleika og læra karllega hegðun (Mikkola, 2008)

eðlishyggjunni hins vegar fæðumst við með ákveðna eiginleika sem binda má við kvenkyn 

eða karlkyn, konum hefur í gegnum tíðina oft verið eignað mjúkir eiginleikar 

umhyggjusemi og tilfinninganæmi á meðan karllegir eiginleikar eru sjálfstæði og 

(Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001). Þegar kemur að stríðsrekstri eru þá konur 

meiri friðarsinnar samkvæmt eðlishyggjunni? Sumir vilja að minnsta kosti meina

yfir næmni með tilliti til friðaruppbyggingar, að konur séu góðar í að ná samkomulagi í 

éu einfaldlega betri í að varðveita frið og efla frið 

er ekki ljóst hvort þetta er af náttúrunnar hendi eða vegna félagsmótunar sem konur ganga í 

eru að sjálfsögðu undantekningar, eins og fram kemur síðar í textanum 

kvenna í stríðum þarf að teygja sig  yfir mörg fræðasvið svo sem 

 Hér verður farið í 

og félagsfræðilega þætti. 

Hefðbundna skilgreiningin á kyni 

fæðumst með líkamlega, semsagt 

félagslega túlkunin á 

„Maður fæðist ekki kona, heldur verður kona“ skrifaði 

Simone de Beauvoir í bók sinni The Second Sex, þarna byrjuðu femínistar að gera greinarmun 

félagsmótað, partur af sjálfsmynd okkar. 

eigjanlegt, handahófskennt og 

. Þó svo að þessu sé skipt svona þýðir það ekki að 

líffræðin og menningin séu algerlega óaðskilin, þau eru mjög svo háð innbyrðis. Líffræðin er 

ekki eins föst og maður myndi halda, hún býður upp á mikla möguleika og eins með 

menninguna þá er hún ekki eins sveigjanleg og áður var haldið. Menning heftir oft 

líffræðilega möguleika, einnig getur menning haft áhrif á tjáningu gena okkar og þannig alla 

En hversu stórt hlutverk spilar hið líffræðilega hlutverk? 

líffræðilegi þátturinn í algjöru lágmarki þegar kemur að því 

, félagslegar hugmyndir móta okkur frá barnæsku og gera okkur að 

konum eða körlum. Konur verða konur af því að ganga í gegnum ferli þar sem þær ávinna sér 

a og læra kvenlega hegðun. Sömuleiðis gangar karlar í gegnum ferli þar 

(Mikkola, 2008). Samkvæmt 

inda má við kvenkyn 

eða karlkyn, konum hefur í gegnum tíðina oft verið eignað mjúkir eiginleikar líkt og 

umhyggjusemi og tilfinninganæmi á meðan karllegir eiginleikar eru sjálfstæði og 

Þegar kemur að stríðsrekstri eru þá konur 

Sumir vilja að minnsta kosti meina að konur búi 

yfir næmni með tilliti til friðaruppbyggingar, að konur séu góðar í að ná samkomulagi í 

betri í að varðveita frið og efla frið (NATO, 2010). Þó 

er ekki ljóst hvort þetta er af náttúrunnar hendi eða vegna félagsmótunar sem konur ganga í 

síðar í textanum hafa 



 

konur barist í stríðum og voru þá ekki í friðarviðræðum.

konar félagsmótunar? Voru þær mótaðar með kyngervi karlmannsins? Það er áhugaverð 

pæling.  

Það skiptir miklu máli að skoða mismunandi hlutverk karla og kvenna í stríðum því 

hjálpar okkur að skilja ástæðurnar að baki 

berjast karlar? Hvers vegna verða konur

má deila um hvort þær eru sprottnar vegna eðlishyggju eða afurð félagsmótunar

mismunandi áhrif á karla og konur, það þarf ekkert að deila um það. Konur eru líklegri til að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi á meðan karlmenn eru l

stoðir samfélagsins bresta, til dæmis 

meiri áhrif á konur en karla vegna þess að konur eru að reyna að halda fjölskyldum sínum 

saman og hugsa um þá særðu, 

karlmönnum til að lifa af eða svo að fjölskyldur þeirra geti lifað af

Þarna fær eðlishyggjan stig en

sterkt fram. Hins vegar geta mótrök 

mótaðar til að setja fjölskylduna í fyrsta sæti en ekki sig sjálfar

2001).  

De Pauw skiptir hlutverkum kvenna í 

þeim hópi eru konur fórnarlömb eða upphafsmenn að átökum

þeim hópi eru konurnar að berjast sem varalið fyrir karlmennina.

sem taka þátt í bardögum án þess að breyta sínu kvenlega útliti

samanstanda eingöngu af konum.

breyta fötum og öðrum kynjamerkjum

samanstanda aðallega af körlum

Eina dæmið sem mannkynssagan hefur um her sem samanstendur eingöngu af konum er

Amazónurnar. Sagnfræðingar fyrri tíma hafa haldið því fram að þær hafi verið uppi á sínum 

tíma en sagnfræðingar í dag eru flestir sammála um að engin bein sönnunargögn séu til um að 

Amazónurnar hafi í raun og veru verið til. Grískar goðsagnir um Amazónurn

hafi verið ættflokkur sem hafi samanstaðið eingöngu af konum, þær notuðu menn úr 

nágrannaættflokkum til að eignast börn en svo hafi þær stundað barnamorð á drengjum sem 

fæddust eða sent þá í burtu. Þessi ættflokkur átti að hafa búið norðan 

700 árum áður en Heródótus skrifaði um þær á 5. öld fyrir Krist.  Ein af sögunum í kringum 
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konur barist í stríðum og voru þá ekki í friðarviðræðum. Eru þessar konur þá afrakstur annars 

konar félagsmótunar? Voru þær mótaðar með kyngervi karlmannsins? Það er áhugaverð 

Það skiptir miklu máli að skoða mismunandi hlutverk karla og kvenna í stríðum því 

hjálpar okkur að skilja ástæðurnar að baki hvers vegna þessi hlutverk myndast

? Hvers vegna verða konur fórnarlömb? Að baki liggja margvísle

má deila um hvort þær eru sprottnar vegna eðlishyggju eða afurð félagsmótunar

mismunandi áhrif á karla og konur, það þarf ekkert að deila um það. Konur eru líklegri til að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi á meðan karlmenn eru líklegri til að deyja í átökum.

, til dæmis samgöngur, rafmagn og aðgengi að vatni

meiri áhrif á konur en karla vegna þess að konur eru að reyna að halda fjölskyldum sínum 

saman og hugsa um þá særðu, eins eru margar konur sem neyðast til að selja sig eða gefa sig 

karlmönnum til að lifa af eða svo að fjölskyldur þeirra geti lifað af (Rehn & Sirleaf, 2002)

fær eðlishyggjan stig en umhyggjueiginleikinn sem eignaður er konum kemur þarna 

sterkt fram. Hins vegar geta mótrök mótunarhyggjunnar verið þau að konur hafi verið 

mótaðar til að setja fjölskylduna í fyrsta sæti en ekki sig sjálfar (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 

Pauw skiptir hlutverkum kvenna í stríðum í fjóra hópa 1) Fórnarlömb og hvatamenn. 

þeim hópi eru konur fórnarlömb eða upphafsmenn að átökum. 2) Stuðningur í bardögum

þeim hópi eru konurnar að berjast sem varalið fyrir karlmennina. 3) „Kvenvargur“ eða konur 

sem taka þátt í bardögum án þess að breyta sínu kvenlega útliti. Til dæmis hersveitir sem 

samanstanda eingöngu af konum. 4) Konur sem taka þátt í bardögum og verða eins og menn, 

breyta fötum og öðrum kynjamerkjum. Hér er átt við konur sem aðlagast hersveitum sem 

samanstanda aðallega af körlum (Goldstein, 2001).  

sem mannkynssagan hefur um her sem samanstendur eingöngu af konum er

Amazónurnar. Sagnfræðingar fyrri tíma hafa haldið því fram að þær hafi verið uppi á sínum 

tíma en sagnfræðingar í dag eru flestir sammála um að engin bein sönnunargögn séu til um að 

Amazónurnar hafi í raun og veru verið til. Grískar goðsagnir um Amazónurn

hafi verið ættflokkur sem hafi samanstaðið eingöngu af konum, þær notuðu menn úr 

nágrannaættflokkum til að eignast börn en svo hafi þær stundað barnamorð á drengjum sem 

fæddust eða sent þá í burtu. Þessi ættflokkur átti að hafa búið norðan við Svartahaf um það bil 

700 árum áður en Heródótus skrifaði um þær á 5. öld fyrir Krist.  Ein af sögunum í kringum 

Eru þessar konur þá afrakstur annars 

konar félagsmótunar? Voru þær mótaðar með kyngervi karlmannsins? Það er áhugaverð 

Það skiptir miklu máli að skoða mismunandi hlutverk karla og kvenna í stríðum því að það 

hvers vegna þessi hlutverk myndast, hvers vegna 

fórnarlömb? Að baki liggja margvíslegar ástæður og 

má deila um hvort þær eru sprottnar vegna eðlishyggju eða afurð félagsmótunar. Stríð hefur 

mismunandi áhrif á karla og konur, það þarf ekkert að deila um það. Konur eru líklegri til að 

íklegri til að deyja í átökum. Þegar 

aðgengi að vatni, hefur það 

meiri áhrif á konur en karla vegna þess að konur eru að reyna að halda fjölskyldum sínum 

r konur sem neyðast til að selja sig eða gefa sig 

(Rehn & Sirleaf, 2002). 

sem eignaður er konum kemur þarna 

verið þau að konur hafi verið 

(Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 

mb og hvatamenn. Í 

2) Stuðningur í bardögum. Í 

3) „Kvenvargur“ eða konur 

. Til dæmis hersveitir sem 

4) Konur sem taka þátt í bardögum og verða eins og menn, 

konur sem aðlagast hersveitum sem 

sem mannkynssagan hefur um her sem samanstendur eingöngu af konum er 

Amazónurnar. Sagnfræðingar fyrri tíma hafa haldið því fram að þær hafi verið uppi á sínum 

tíma en sagnfræðingar í dag eru flestir sammála um að engin bein sönnunargögn séu til um að 

Amazónurnar hafi í raun og veru verið til. Grískar goðsagnir um Amazónurnar segja að þær 

hafi verið ættflokkur sem hafi samanstaðið eingöngu af konum, þær notuðu menn úr 

nágrannaættflokkum til að eignast börn en svo hafi þær stundað barnamorð á drengjum sem 

við Svartahaf um það bil 

700 árum áður en Heródótus skrifaði um þær á 5. öld fyrir Krist.  Ein af sögunum í kringum 



 

þær segja að þær hafi skorið af sér annað brjóstið til að gera sér auðveldara fyrir að skjóta 

örvum úr boga og þess háttar, þetta gefur til 

(Goldstein, 2001).  

Amazónurnar eru hálfgerð goðsögn þannig að í raun er aðeins til eitt dæmi í sögunni um 

hersveit sem samanstóð af konum og gekk í lengri tíma sem hluti af 

og 19. öld í konungsríkinu Dahomey í Vestur

efnahag sinn á þrælasölu. Til að halda þrælasölunni gangandi þurftu hermenn Dahomey 

ráðast inn í nágrannaríki til að finna þræla, svo var skip

notaðar í stríðum. Árið 1727 var Dahomey í miklum 

vopnaði konur og hafði þær aftast, vafalaust til að láta her sinn virðast stærri en honum til 

undrunar börðust þær af miklum krafti. 

höll sína, upphaflega var þessi sveit um 800 konur en svo fjölgaði

urðu stór hluti af herliði Dahomey. 

sig eins og karlmenn og héldu sér í góðu líkamlegu formi. 

væru grimmari og hugaðri en margir karlmenn. Það þekktist ekki að konur

svo að allnokkrir karlar gerðu það.

konurnar styrktu herinn, þær veiktu hann ekki, og með tímanum urðu þær órjúfanlegur hluti af 

honum. Þær gerðu Dahomey að því stóra hernaðarveldi sem það var á sínum tíma.

sýndu fram á að þær gætu verið 

til langs tíma litið (Goldstein, 2001)

Konurnar í Dahomey eru skýrt dæmi um konur sem taka þátt í bardögum og verða eins og 

menn en því miður eru konur sem falla í flokka 2,

hlutverk kvenna í stríðum er að vera fórnarlamb. Á stríðstímum breytast félagsleg norm, 

hermenn eru oft langt frá heimkynnum sínum og eru ekki

hermanna eru oftar en ekki mjög stutt og því grípa þeir gæsina á meðan hún gefst.

talið að þar sem hermenn þurfi að rífa upp í sér árasárgirndina og beita ofbeldi að það veki 

upp kynferðislegar kenndir sem þurfi að svala á einn eða annan hátt. Vændiskonur og klám 

hafa í gegnum aldirnar verið huggun hermanna en því miður 

og kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum hefur verið fylgifiskur stríða í gegnum 

mannkynssöguna. Nauðganir hafa v

og auðmýkja hermenn óvinarins. Með því að nauðga konum þeirra er

eigna þeirra ef svo má segja, það er stór sigur að geta tekið eignir þeirra og notfært sér þær því 
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þær segja að þær hafi skorið af sér annað brjóstið til að gera sér auðveldara fyrir að skjóta 

örvum úr boga og þess háttar, þetta gefur til kynna að þær hafi verið miklir stríðskappar

Amazónurnar eru hálfgerð goðsögn þannig að í raun er aðeins til eitt dæmi í sögunni um 

hersveit sem samanstóð af konum og gekk í lengri tíma sem hluti af stærri 

konungsríkinu Dahomey í Vestur-Afríku, sem í dag er Benín, en það ríki byggði 

Til að halda þrælasölunni gangandi þurftu hermenn Dahomey 

til að finna þræla, svo var skipt á þrælunum fyrir byssur og 

Árið 1727 var Dahomey í miklum hernaðarlegum vandræðum, kóngurinn 

vopnaði konur og hafði þær aftast, vafalaust til að láta her sinn virðast stærri en honum til 

undrunar börðust þær af miklum krafti. Hann ákvað að hafa þær sem eins konar varðlið fyrir 

höll sína, upphaflega var þessi sveit um 800 konur en svo fjölgaði þeim 

hluti af herliði Dahomey. Konurnar voru vopnaðar byssum og sverðum, þær klæddu 

héldu sér í góðu líkamlegu formi. Þeim fylgdi það orðspor að þær 

og hugaðri en margir karlmenn. Það þekktist ekki að konur

karlar gerðu það. Konurnar í herliði Dahomey er stórmerkilegt dæmi því að 

tyrktu herinn, þær veiktu hann ekki, og með tímanum urðu þær órjúfanlegur hluti af 

Þær gerðu Dahomey að því stóra hernaðarveldi sem það var á sínum tíma.

sýndu fram á að þær gætu verið nægilega líkamlega og andlega sterkar til að vera hluti

(Goldstein, 2001). 

Konurnar í Dahomey eru skýrt dæmi um konur sem taka þátt í bardögum og verða eins og 

konur sem falla í flokka 2, 3 og 4 undantekningar. Lang algengasta 

erk kvenna í stríðum er að vera fórnarlamb. Á stríðstímum breytast félagsleg norm, 

hermenn eru oft langt frá heimkynnum sínum og eru ekki að hugsa til langframa. Líf 

hermanna eru oftar en ekki mjög stutt og því grípa þeir gæsina á meðan hún gefst.

talið að þar sem hermenn þurfi að rífa upp í sér árasárgirndina og beita ofbeldi að það veki 

kenndir sem þurfi að svala á einn eða annan hátt. Vændiskonur og klám 

hafa í gegnum aldirnar verið huggun hermanna en því miður hættir það ekki þar. N

og kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum hefur verið fylgifiskur stríða í gegnum 

Nauðganir hafa verið notaðar sem vopn í stríðum, aðallega til að niðurlægja 

og auðmýkja hermenn óvinarins. Með því að nauðga konum þeirra er búið að lækka verðgildi 

eigna þeirra ef svo má segja, það er stór sigur að geta tekið eignir þeirra og notfært sér þær því 

þær segja að þær hafi skorið af sér annað brjóstið til að gera sér auðveldara fyrir að skjóta 

kynna að þær hafi verið miklir stríðskappar 

Amazónurnar eru hálfgerð goðsögn þannig að í raun er aðeins til eitt dæmi í sögunni um 

stærri her. Það var á 18. 

Afríku, sem í dag er Benín, en það ríki byggði 

Til að halda þrælasölunni gangandi þurftu hermenn Dahomey að 

þrælunum fyrir byssur og  þær voru 

vandræðum, kóngurinn 

vopnaði konur og hafði þær aftast, vafalaust til að láta her sinn virðast stærri en honum til 

Hann ákvað að hafa þær sem eins konar varðlið fyrir 

 í yfir 5000 og þær 

Konurnar voru vopnaðar byssum og sverðum, þær klæddu 

Þeim fylgdi það orðspor að þær 

og hugaðri en margir karlmenn. Það þekktist ekki að konur flýðu bardaga þó 

er stórmerkilegt dæmi því að 

tyrktu herinn, þær veiktu hann ekki, og með tímanum urðu þær órjúfanlegur hluti af 

Þær gerðu Dahomey að því stóra hernaðarveldi sem það var á sínum tíma. Konurnar 

sterkar til að vera hluti af her 

Konurnar í Dahomey eru skýrt dæmi um konur sem taka þátt í bardögum og verða eins og 

undantekningar. Lang algengasta 

erk kvenna í stríðum er að vera fórnarlamb. Á stríðstímum breytast félagsleg norm, 

að hugsa til langframa. Líf 

hermanna eru oftar en ekki mjög stutt og því grípa þeir gæsina á meðan hún gefst. Einnig er 

talið að þar sem hermenn þurfi að rífa upp í sér árasárgirndina og beita ofbeldi að það veki 

kenndir sem þurfi að svala á einn eða annan hátt. Vændiskonur og klám 

ekki þar. Nauðganir 

og kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum hefur verið fylgifiskur stríða í gegnum 

erið notaðar sem vopn í stríðum, aðallega til að niðurlægja 

búið að lækka verðgildi 

eigna þeirra ef svo má segja, það er stór sigur að geta tekið eignir þeirra og notfært sér þær því 



 

að þá hafa mennirnir brugðist í sínu hlutverki sem verndarar. Nauðgun er tæki þeirra sem vilja 

drottna yfir öðrum, ná yfirráðum, og 

drottna yfir honum. Dæmi eru um að hermenn hópnauðgi konum og það er erfitt fyrir þá sem 

ekki vilja gera það að segja nei, félagslegu normin sem voru heima fyrir eru bjöguð eða 

jafnvel horfin og því finna þeir sig knúna til að taka þátt í slíku athæfi til að falla inn í hópinn. 

Hermenn fá leyfi til að drepa og því eru viðmið fyrir hvað er eðlilegt orðið bjagað hjá 

mörgum, fyrst þeir eru að drepa fólk hvers vegna þá ekki að nauðga? Þeir komast mjög 

líklega upp með það (Goldstein, 2001)
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að þá hafa mennirnir brugðist í sínu hlutverki sem verndarar. Nauðgun er tæki þeirra sem vilja 

drottna yfir öðrum, ná yfirráðum, og í stríði er það lokatakmarkið, að sigra andstæðinginn og 

Dæmi eru um að hermenn hópnauðgi konum og það er erfitt fyrir þá sem 

ekki vilja gera það að segja nei, félagslegu normin sem voru heima fyrir eru bjöguð eða 

finna þeir sig knúna til að taka þátt í slíku athæfi til að falla inn í hópinn. 

Hermenn fá leyfi til að drepa og því eru viðmið fyrir hvað er eðlilegt orðið bjagað hjá 

mörgum, fyrst þeir eru að drepa fólk hvers vegna þá ekki að nauðga? Þeir komast mjög 

(Goldstein, 2001). 

 

að þá hafa mennirnir brugðist í sínu hlutverki sem verndarar. Nauðgun er tæki þeirra sem vilja 

í stríði er það lokatakmarkið, að sigra andstæðinginn og 

Dæmi eru um að hermenn hópnauðgi konum og það er erfitt fyrir þá sem 

ekki vilja gera það að segja nei, félagslegu normin sem voru heima fyrir eru bjöguð eða 

finna þeir sig knúna til að taka þátt í slíku athæfi til að falla inn í hópinn. 

Hermenn fá leyfi til að drepa og því eru viðmið fyrir hvað er eðlilegt orðið bjagað hjá 

mörgum, fyrst þeir eru að drepa fólk hvers vegna þá ekki að nauðga? Þeir komast mjög 



 

3.0 ÁLYKTUN 1325 
 

Þann 31. október árið 2000 samþykkti öryggisráð Sameinuðu Þjóðanna

um konur, frið og öryggi. Sú ályktun markaði

öryggisráðið samþykkti sem sneri að konum,

kvenna í afvopnunum og friðarviðræðum

kvenna í ákvarðanatöku, meðal annars í

friðaraðgerðum, friðarviðræðum og 

ályktunin á vernd kvenna gegn kynferðislegu og kynbundu ofbeldi

sem í flóttamannabúðum, með fræðslu á réttindum kvenna er hægt að taka nauðsynleg skref í 

átt til verndar. Forvarnir gegn

forvarnir styrkjast meðal annars m

setja innanlandslög sem styrkja réttindi kvenna og stuðningur við frumkvæði kvenna í 

friðarmálum. Að lokum stuðlar ályktunin að því að 

stefnumörkun þjóðfélaga, þessu er hægt að ná fram meðal annars 

jafnréttisráðgjafa í öllum friðaraðgerðum Sameinuðu Þjóðanna, taka tillit til þarfa kvenna og 

stúlkna við þróun stefnumála og með því að fella sjónarmið og framlög kvennahreyfinga inn í 

stefnumál og efnisskrár (United Nations Security Council, 2000)

 

 

3.1. AÐDRAGANDI ÁLYKTUNARI
 

Öryggisfræði er tiltölulega ung fræðigrein. Lengi vel var hún undirgrein alþjóðafræðinnar en 

hefur á síðustu árum vaxið ásmegin.

hvernig skilgreina skuli öryggisfræðihugtakið

pólitísk hernaðarátök en á seinni árum 

félagslega þætti (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998)

öryggisfræðin á þjóðaröryggi en

leiddu til þess að endurskoða þurfti 

meðal annars frjáls félagasamtö

eiga bara við um öryggi ríkja og meira út í
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Þann 31. október árið 2000 samþykkti öryggisráð Sameinuðu Þjóðanna einróma

frið og öryggi. Sú ályktun markaði tímamót því að það var fyrsta ályktunin sem 

öryggisráðið samþykkti sem sneri að konum, nánar tiltekið áhrifum stríða á konur og þátttöku 

kvenna í afvopnunum og friðarviðræðum (UN Women, 2011). Ályktunin kallar á þátttöku 

meðal annars í innlendum jafnt sem alþjóðlegum stofnunum, 

friðaraðgerðum, friðarviðræðum og að koma í veg fyrir og binda enda á átök. 

ályktunin á vernd kvenna gegn kynferðislegu og kynbundu ofbeldi í nauðungaraðstæðum

, með fræðslu á réttindum kvenna er hægt að taka nauðsynleg skref í 

gegn ofbeldi gagnvart konum er mikilvægur hluti af ályktuninni, 

meðal annars með því að sækja til saka þá sem bera ábyrgð á

setja innanlandslög sem styrkja réttindi kvenna og stuðningur við frumkvæði kvenna í 

Að lokum stuðlar ályktunin að því að kynjasjónarmið verði fléttuð inn í almenna 

þessu er hægt að ná fram meðal annars með því að skipa 

ráðgjafa í öllum friðaraðgerðum Sameinuðu Þjóðanna, taka tillit til þarfa kvenna og 

stúlkna við þróun stefnumála og með því að fella sjónarmið og framlög kvennahreyfinga inn í 

ed Nations Security Council, 2000) (UN Women, 2011)

ÐDRAGANDI ÁLYKTUNARINNAR 

er tiltölulega ung fræðigrein. Lengi vel var hún undirgrein alþjóðafræðinnar en 

hefur á síðustu árum vaxið ásmegin. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina ekki

öryggisfræðihugtakið, sumir vilja meina að fræðin 

en á seinni árum hafa þau víkkað út í hagfræðilega

(Buzan, Wæver, & Wilde, 1998) (Mutimer, 2010). Upphaflega 

en blóðugar baráttur á Balkanskaganum og í Afríku upp úr 1990 

rskoða þurfti öryggishugtakið. Þjáning fólksins í þessum átökum leiddi 

rjáls félagasamtök og fjölmiðla í það að ýta hugtakinu um öryggi 

eiga bara við um öryggi ríkja og meira út í að eiga við um öryggi einstaklinga og einstakra 

einróma ályktun 1325 

því að það var fyrsta ályktunin sem 

áhrifum stríða á konur og þátttöku 

. Ályktunin kallar á þátttöku 

innlendum jafnt sem alþjóðlegum stofnunum, 

á átök. Einnig kallar 

í nauðungaraðstæðum svo 

, með fræðslu á réttindum kvenna er hægt að taka nauðsynleg skref í 

vart konum er mikilvægur hluti af ályktuninni, 

eð því að sækja til saka þá sem bera ábyrgð á stríðsglæpum, 

setja innanlandslög sem styrkja réttindi kvenna og stuðningur við frumkvæði kvenna í 

kynjasjónarmið verði fléttuð inn í almenna 

með því að skipa 

ráðgjafa í öllum friðaraðgerðum Sameinuðu Þjóðanna, taka tillit til þarfa kvenna og 

stúlkna við þróun stefnumála og með því að fella sjónarmið og framlög kvennahreyfinga inn í 

(UN Women, 2011). 

er tiltölulega ung fræðigrein. Lengi vel var hún undirgrein alþjóðafræðinnar en 

 verið sammála um 

 snúist aðallega um 

víkkað út í hagfræðilega-, umhverfis- og 

Upphaflega einblíndi 

lóðugar baráttur á Balkanskaganum og í Afríku upp úr 1990 

öryggishugtakið. Þjáning fólksins í þessum átökum leiddi 

í það að ýta hugtakinu um öryggi frá því að 

einstaklinga og einstakra 



 

hópa, til dæmis minnihlutahópa. 

og finna út hverjar ógnirnar að öryggi væru. Útkoman var

security agenda) en það var rammi sem náði yfir öryggi mannkyns en snerist ekki 

ríkja frá árásum annarra ríkja. Þessum ramma var vel tekið af mörgum aðilum og þar á meðal 

Sameinuðu Þjóðunum. Þrátt fyrir þetta hafa öryggisfræðaskólarnir

greinarinnar verið frekar tregir til að endurskilgreina öryggi og því e

mannöryggishugtak (Birna Þórarinsdóttir, 2009)

Baráttan gegn ofbeldi gagnvart konum á stríðshrjáðum svæðum hefur haft mikil áhrif

siðferðishlið mannöryggis. Konur

aðilar í öryggismálum og það kallar á breytingar. Einnig hefur femínism

undir þróun mannöryggis. Femínistar hafa

stríðum eru kynjahlutverkin mjög áberandi

stríðum hefur nálgun femínista á stríð verið frá mannöryggishlið. Það er ljóst að femínistar 

hafa haft mikil áhrif með þessari nálgun sinni og sýnt meðal annars fram á að persónulegt og 

alþjóðlegt öryggi er tengdara en nokkurn hafði grunað

Í gegnum 20. öldina höfum við séð mikið af kynferðislegu ofbeldi gagnvart konum en það var 

ekki fyrr en á 10. áratugnum að það var dregið fram í sviðsljósið, umfjöll

því að ofbeldi gagnvart konum í stríðsátökum væri tabú 

Persaflóastríðið, þjóðernishreinsanir

áratugarins voru skrásett af fjölmiðlum í mæli sem aldrei hafði sést áður og það vakti 

almenning til vitundar um raunverulega

Allt þetta varð drifkrafturinn að því að rannsóknir og stefnumótun þokaðist í áttina að því að 

styrkja kvennahreyfingar út um allan heim

var haldin fjórða heimsráðstefnan um konur 

mannréttindi og framtíðina í málum se

lagði að stórum hluta grunninn að ályktun 1325

á þessi mál eftir ráðstefnuna og 

var samþykkt í lok október árið 2000 og var

kvenna í stríðum og velferð þeirra 

oddinn. Það þarf vart að taka fram að þetta var stór sigur fyrir konur og

alþjóðasamfélagið allt (Birna Þórarinsdóttir, 2009)
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til dæmis minnihlutahópa. Það þurfti að endurskoða hugtakið, skilgreina það upp á nýtt 

hverjar ógnirnar að öryggi væru. Útkoman var áætlun um mannöryggi (e. 

en það var rammi sem náði yfir öryggi mannkyns en snerist ekki 

ríkja frá árásum annarra ríkja. Þessum ramma var vel tekið af mörgum aðilum og þar á meðal 

Þrátt fyrir þetta hafa öryggisfræðaskólarnir og fræðamenn innan 

verið frekar tregir til að endurskilgreina öryggi og því er ekkert eitt ákveðið 

(Birna Þórarinsdóttir, 2009). 

aráttan gegn ofbeldi gagnvart konum á stríðshrjáðum svæðum hefur haft mikil áhrif

onur hafa í auknum mæli sóst eftir því að vera stefnumótandi 

og það kallar á breytingar. Einnig hefur femínism

yggis. Femínistar hafa í gegnum tíðina fjallað um stríð

stríðum eru kynjahlutverkin mjög áberandi og með því að skoða fólk og hlutverk þeirra í 

stríðum hefur nálgun femínista á stríð verið frá mannöryggishlið. Það er ljóst að femínistar 

hafa haft mikil áhrif með þessari nálgun sinni og sýnt meðal annars fram á að persónulegt og 

ngdara en nokkurn hafði grunað (Birna Þórarinsdóttir, 2009)

Í gegnum 20. öldina höfum við séð mikið af kynferðislegu ofbeldi gagnvart konum en það var 

ekki fyrr en á 10. áratugnum að það var dregið fram í sviðsljósið, umfjöllun fjölmiðla dró úr 

því að ofbeldi gagnvart konum í stríðsátökum væri tabú og kom umræðunni upp á yfirborðið.

astríðið, þjóðernishreinsanir í Júgóslavíu og blóðug átök í Afríkuríkjum í upphafi 10. 

af fjölmiðlum í mæli sem aldrei hafði sést áður og það vakti 

almenning til vitundar um raunverulega þjáningu fólks, þar á meðal hvað konur þurfa að þola.

Allt þetta varð drifkrafturinn að því að rannsóknir og stefnumótun þokaðist í áttina að því að 

a kvennahreyfingar út um allan heim (Birna Þórarinsdóttir, 2009). Árið 1995 í Peking 

var haldin fjórða heimsráðstefnan um konur en þar var meðal annars rætt um kvenréttindi sem 

mannréttindi og framtíðina í málum sem snerta konur og jafnrétti. Gefin var út yfirlýsing sem 

lagði að stórum hluta grunninn að ályktun 1325 (United Nations, 1995). Mikil hreyfing komst 

á þessi mál eftir ráðstefnuna og Sameinuðu Þjóðirnar tóku til við að þróa ályktun 1325, hún

var samþykkt í lok október árið 2000 og var, eins og áður sagði, tímamótaályktun. Hlutverk

og velferð þeirra var sett í sviðsljósið og þá varð öryggi kvenna sett á 

oddinn. Það þarf vart að taka fram að þetta var stór sigur fyrir konur og

(Birna Þórarinsdóttir, 2009).  

að endurskoða hugtakið, skilgreina það upp á nýtt 

um mannöryggi (e. human 

en það var rammi sem náði yfir öryggi mannkyns en snerist ekki um öryggi 

ríkja frá árásum annarra ríkja. Þessum ramma var vel tekið af mörgum aðilum og þar á meðal 

og fræðamenn innan 

r ekkert eitt ákveðið 

aráttan gegn ofbeldi gagnvart konum á stríðshrjáðum svæðum hefur haft mikil áhrif á 

sóst eftir því að vera stefnumótandi 

og það kallar á breytingar. Einnig hefur femínisminn rennt stoðum 

í gegnum tíðina fjallað um stríð vegna þess að í 

og með því að skoða fólk og hlutverk þeirra í 

stríðum hefur nálgun femínista á stríð verið frá mannöryggishlið. Það er ljóst að femínistar 

hafa haft mikil áhrif með þessari nálgun sinni og sýnt meðal annars fram á að persónulegt og 

(Birna Þórarinsdóttir, 2009).  

Í gegnum 20. öldina höfum við séð mikið af kynferðislegu ofbeldi gagnvart konum en það var 

un fjölmiðla dró úr 

og kom umræðunni upp á yfirborðið. 

í Afríkuríkjum í upphafi 10. 

af fjölmiðlum í mæli sem aldrei hafði sést áður og það vakti 

þjáningu fólks, þar á meðal hvað konur þurfa að þola. 

Allt þetta varð drifkrafturinn að því að rannsóknir og stefnumótun þokaðist í áttina að því að 

. Árið 1995 í Peking 

en þar var meðal annars rætt um kvenréttindi sem 

. Gefin var út yfirlýsing sem 

Mikil hreyfing komst 

inuðu Þjóðirnar tóku til við að þróa ályktun 1325, hún 

eins og áður sagði, tímamótaályktun. Hlutverk  

og þá varð öryggi kvenna sett á 

oddinn. Það þarf vart að taka fram að þetta var stór sigur fyrir konur og fyrir 



 

3.2 ÁLYKTANIR BÆTAST VIÐ 
 

Árið 2008 var svo fylgt eftir ályktun 1325 með ályktun 1820 en sú ályktun leggur áherslu á 

kynferðisofbeldi í hernaðarátökum

ákveðin skref í áttina að því að binda enda

annars með því að krefjast skýrslna frá 

þar sem kynferðisofbeldi er notað ge

aðgerða og viðhalda friði og öryggi

Security Council, 2008).  

Ári seinna bættist við ályktun 1888

bæta við forystuhæfileika, þekkingu og 

kynferðisofbeldi. Ályktun 1888 leggur ákveðnar kröfur á framkvæmdastjóra Sameinuðu 

Þjóðanna, þar á meðal á hann

kynbundnu ofbeldi. Í því starfi 

tengdum kynbundu ofbeldi og einnig að 

kynferðisofbeldis hvort sem það er innan stofnunar Sameinuðu Þjóðanna eða meðal 

aðildarríkja. Einnig sér framkvæmdastjórinn um að koma á fót liði sérfræðinga sem hægt er 

að senda á svæði þar sem hætta skapast á kynferðisofbeldi, þar geta þeir unnið forvarnarstarf 

og unnið að því að koma gerendum fyrir dóm.

tilvikum þar sem kynferðisofbeldi hefur átt sér stað, framkvæmdastjóri beit

öll brot séu tilkynnt til öryggisráðsins

einnig er mikilvægt að vernd sé til staðar fyrir almenna borgara gegn kynferðisofbeld

átakasvæðum. Önnur mikilvæg atriði í ályktun 1888 er að framkvæmdastjórinn þarf að fá 

leiðtoga, frá þjóðhöfðingjum til leiðtoga smæstu hópa, til að upplýsa samfélög um 

kynferðisofbeldi og fá aðstoð frá þeim við að 

ekki framið slíka glæpi án þess að óttast refsingar.

við konur og kvennasamtök þar sem allir geta tjáð sig um þarfir og áhyggjur kvenna. 

er hvatt til þess að kynferðisofbeldi

hafa það efst á baugi á öllum stigum svo hægt sé að taka til aðgerða gegn því sem fy

Ítrekað er ákvæði úr fyrri ályktunum þar sem hvatt er til að konur fari í auknum mæli að taka 

þátt í sáttaumleitunum og ákvarðanatökum, hvort sem það er í stefnumótun eða í 
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Árið 2008 var svo fylgt eftir ályktun 1325 með ályktun 1820 en sú ályktun leggur áherslu á 

kynferðisofbeldi í hernaðarátökum. Ályktunin skuldbindur Sameinuðu Þjóðirnar til að taka 

því að binda enda á kynferðisofbeldi sem tæki í átökum

annars með því að krefjast skýrslna frá framkvæmdastjóra Sameinuðu Þjóðanna um aðstæður 

þar sem kynferðisofbeldi er notað gegn óbreyttum borgurum. Með því er hægt að grípa til 

viðhalda friði og öryggi (U.S. Department of State, 2008)

Ári seinna bættist við ályktun 1888 en henni var ætlað að styðja ályktun 1820 með því að 

þekkingu og samhæfni á meðal aðila sem berjast gegn á

Ályktun 1888 leggur ákveðnar kröfur á framkvæmdastjóra Sameinuðu 

á hann að skipa sérstakan fulltrúa til að leiða baráttuna gegn 

starfi er falið að styrkja meðvitund Sameinuðu Þjóðanna á málefnum 

og einnig að styðja þá sem berjast fyrir málstað fórnarlamba 

hvort sem það er innan stofnunar Sameinuðu Þjóðanna eða meðal 

Einnig sér framkvæmdastjórinn um að koma á fót liði sérfræðinga sem hægt er 

þar sem hætta skapast á kynferðisofbeldi, þar geta þeir unnið forvarnarstarf 

ð því að koma gerendum fyrir dóm. Þörf er á bótum hvað varðar tilkynningar á 

tilvikum þar sem kynferðisofbeldi hefur átt sér stað, framkvæmdastjóri beit

öll brot séu tilkynnt til öryggisráðsins og að borin séu kennsl á meinta kynferðisaf

að vernd sé til staðar fyrir almenna borgara gegn kynferðisofbeld

Önnur mikilvæg atriði í ályktun 1888 er að framkvæmdastjórinn þarf að fá 

ngjum til leiðtoga smæstu hópa, til að upplýsa samfélög um 

kynferðisofbeldi og fá aðstoð frá þeim við að koma á hugarfarsbreytingu þar sem fólk getur 

ekki framið slíka glæpi án þess að óttast refsingar. Það þarf að opna samskipti öryggisráðsins 

g kvennasamtök þar sem allir geta tjáð sig um þarfir og áhyggjur kvenna. 

er hvatt til þess að kynferðisofbeldi sé hluti af öllum stigum samningaumræðna, það þarf að 

hafa það efst á baugi á öllum stigum svo hægt sé að taka til aðgerða gegn því sem fy

Ítrekað er ákvæði úr fyrri ályktunum þar sem hvatt er til að konur fari í auknum mæli að taka 

þátt í sáttaumleitunum og ákvarðanatökum, hvort sem það er í stefnumótun eða í 

Árið 2008 var svo fylgt eftir ályktun 1325 með ályktun 1820 en sú ályktun leggur áherslu á 

skuldbindur Sameinuðu Þjóðirnar til að taka 

á kynferðisofbeldi sem tæki í átökum, meðal 

Sameinuðu Þjóðanna um aðstæður 

gn óbreyttum borgurum. Með því er hægt að grípa til 

(U.S. Department of State, 2008) (United Nations 

en henni var ætlað að styðja ályktun 1820 með því að 

aðila sem berjast gegn átakatengdu 

Ályktun 1888 leggur ákveðnar kröfur á framkvæmdastjóra Sameinuðu 

að skipa sérstakan fulltrúa til að leiða baráttuna gegn 

er falið að styrkja meðvitund Sameinuðu Þjóðanna á málefnum 

styðja þá sem berjast fyrir málstað fórnarlamba 

hvort sem það er innan stofnunar Sameinuðu Þjóðanna eða meðal 

Einnig sér framkvæmdastjórinn um að koma á fót liði sérfræðinga sem hægt er 

þar sem hætta skapast á kynferðisofbeldi, þar geta þeir unnið forvarnarstarf 

Þörf er á bótum hvað varðar tilkynningar á 

tilvikum þar sem kynferðisofbeldi hefur átt sér stað, framkvæmdastjóri beitir sér fyrir því að 

og að borin séu kennsl á meinta kynferðisafbrotamenn, 

að vernd sé til staðar fyrir almenna borgara gegn kynferðisofbeldi á 

Önnur mikilvæg atriði í ályktun 1888 er að framkvæmdastjórinn þarf að fá 

ngjum til leiðtoga smæstu hópa, til að upplýsa samfélög um 

koma á hugarfarsbreytingu þar sem fólk getur 

Það þarf að opna samskipti öryggisráðsins 

g kvennasamtök þar sem allir geta tjáð sig um þarfir og áhyggjur kvenna. Einnig 

sé hluti af öllum stigum samningaumræðna, það þarf að 

hafa það efst á baugi á öllum stigum svo hægt sé að taka til aðgerða gegn því sem fyrst. 

Ítrekað er ákvæði úr fyrri ályktunum þar sem hvatt er til að konur fari í auknum mæli að taka 

þátt í sáttaumleitunum og ákvarðanatökum, hvort sem það er í stefnumótun eða í 



 

friðaraðgerðum og svo er lagt áherslu

friðaraðgerðum (UN Women, e.d.)

Ályktun 1889 var samþykkt í október 2009

ályktun 1325 hvað varðar framkvæmd og 

mælikvarða á hversu vel gengur að koma ályktun 1325 í framkvæmd

fyrir hvernig þróunin er í þessum málu

þátttaka kvenna hefur aukist í gegnum árin í afvopnunum og friðaruppbyggingu

Framkvæmdastjórinn er kvaddur til að skipa fleiri konur sem erindreka og fulltrúa og einnig 

til að auka þátttöku kvenna í friðarmálum og pólitískum sendiförum.

Þjóðanna eru einnig kvödd til þess að vinna markvisst að aukinni þátttöku kvenna í 

friðarferlum, meðal annars með því að stuðla að 

kvennasamtök og berjast gegn gamalgrónum viðhorfum

áðurnefndum málum. Í ályktun 1325 er talað um að það þurfi að flétta kynjasjónarmið inn í 

almenna stefnumörkun þjóðfélaga og ályktun 1889 fer ofan í saumana á hvernig er hægt að 

stuðla að áframhaldandi þróun í þá átt.

koma ástandi á átakasvæðum aftur í fyrra horf eru kvaddir til að taka sérstakt tillit til þarfa 

kvenna og stúlkna og passa upp á að þær fái alla þá aðstoð sem þær þurfa. 

kvödd til að skoða það sem stendur í vegi fyrir því að 

þurfa, svo sem lögreglu, menntun, heilsugæslu og efnahagsleg völd

hafa jafnrétti kynjanna að leiðarljósi þegar taka á ákvarðanir. 

saman gögnum um þarfir kve

greina þau með það að markmiði að mæta þessum þörfum.

gegni aðalhlutverki þegar kemur að því að framfylgja alþjóðalögum og því verði þau að sækja 

þá til saka sem grunaðir eru um kynferðisglæpi

Council, 2009). 

Öryggisráðið samþykkti þann 16. desember 2010

árlegan lista yfir vopnahópa sem stunda það að ráðast á konur og

ofbeldi. Ályktunin snýr einnig að því 

greiningu og tilkynningakerfum á átakasvæðum og

fulltrúa Sameinuðu Þjóðanna í að koma á

sér stað. Ennfremur er öryggisráðið kallað til þess að skipa fleiri konur í stöðu öryggisráðgjafa 
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friðaraðgerðum og svo er lagt áherslu á að kynjasjónarmið verði höfð í huga í 

(UN Women, e.d.) (United Nations Security Council, 2009)

Ályktun 1889 var samþykkt í október 2009 en markmiðið með þeirri ályktun var að s

hvað varðar framkvæmd og eftirlit. Í aðalatriðum snýr ályktunin að því að þróa 

mælikvarða á hversu vel gengur að koma ályktun 1325 í framkvæmd og í kjölfarið gera grein 

fyrir hvernig þróunin er í þessum málum. Þessir mælikvarðar myndu helst mæla hversu 

þátttaka kvenna hefur aukist í gegnum árin í afvopnunum og friðaruppbyggingu

Framkvæmdastjórinn er kvaddur til að skipa fleiri konur sem erindreka og fulltrúa og einnig 

til að auka þátttöku kvenna í friðarmálum og pólitískum sendiförum. Aðildarríki 

Þjóðanna eru einnig kvödd til þess að vinna markvisst að aukinni þátttöku kvenna í 

friðarferlum, meðal annars með því að stuðla að leiðtogahlutverkum kvenna, styðja við 

kvennasamtök og berjast gegn gamalgrónum viðhorfum sem hindra þátttöku kvenna

Í ályktun 1325 er talað um að það þurfi að flétta kynjasjónarmið inn í 

almenna stefnumörkun þjóðfélaga og ályktun 1889 fer ofan í saumana á hvernig er hægt að 

stuðla að áframhaldandi þróun í þá átt. Aðilar sem standa í afvopnunaraðge

koma ástandi á átakasvæðum aftur í fyrra horf eru kvaddir til að taka sérstakt tillit til þarfa 

kvenna og stúlkna og passa upp á að þær fái alla þá aðstoð sem þær þurfa. 

skoða það sem stendur í vegi fyrir því að konur geti náð sér í þá aðstoð sem þær 

þurfa, svo sem lögreglu, menntun, heilsugæslu og efnahagsleg völd en einnig eru þau beðin að 

hafa jafnrétti kynjanna að leiðarljósi þegar taka á ákvarðanir. Þau eru einnig kvödd til að 

um þarfir kvenna og stúlkna í samfélögum sem eru að ná sér eftir átök og 

með það að markmiði að mæta þessum þörfum. Að lokum er lögð áhersla á að ríki 

aðalhlutverki þegar kemur að því að framfylgja alþjóðalögum og því verði þau að sækja 

grunaðir eru um kynferðisglæpi (UN Women, e.d.) (United Nations Security 

Öryggisráðið samþykkti þann 16. desember 2010 nýja ályktun, númer 1960,

vopnahópa sem stunda það að ráðast á konur og beita þær kynferðislegu 

einnig að því að kalla framkvæmdastjórann til að koma á fót eftirliti, 

gakerfum á átakasvæðum og einnig kallar hún á betri samvinnu á meðal 

fulltrúa Sameinuðu Þjóðanna í að koma á viðbrögðum í öllu kerfinu þegar kynferðisofbeldi á 

sér stað. Ennfremur er öryggisráðið kallað til þess að skipa fleiri konur í stöðu öryggisráðgjafa 

kynjasjónarmið verði höfð í huga í öllum 

(United Nations Security Council, 2009).  

en markmiðið með þeirri ályktun var að styrkja 

Í aðalatriðum snýr ályktunin að því að þróa 

og í kjölfarið gera grein 

Þessir mælikvarðar myndu helst mæla hversu mikið 

þátttaka kvenna hefur aukist í gegnum árin í afvopnunum og friðaruppbyggingu. 

Framkvæmdastjórinn er kvaddur til að skipa fleiri konur sem erindreka og fulltrúa og einnig 

Aðildarríki Sameinuðu 

Þjóðanna eru einnig kvödd til þess að vinna markvisst að aukinni þátttöku kvenna í 

leiðtogahlutverkum kvenna, styðja við 

sem hindra þátttöku kvenna í 

Í ályktun 1325 er talað um að það þurfi að flétta kynjasjónarmið inn í 

almenna stefnumörkun þjóðfélaga og ályktun 1889 fer ofan í saumana á hvernig er hægt að 

Aðilar sem standa í afvopnunaraðgerðum og því að 

koma ástandi á átakasvæðum aftur í fyrra horf eru kvaddir til að taka sérstakt tillit til þarfa 

kvenna og stúlkna og passa upp á að þær fái alla þá aðstoð sem þær þurfa. Aðildarríki eru 

konur geti náð sér í þá aðstoð sem þær 

en einnig eru þau beðin að 

Þau eru einnig kvödd til að safna 

sem eru að ná sér eftir átök og 

er lögð áhersla á að ríki 

aðalhlutverki þegar kemur að því að framfylgja alþjóðalögum og því verði þau að sækja 

(United Nations Security 

númer 1960, hún kallar á 

beita þær kynferðislegu 

framkvæmdastjórann til að koma á fót eftirliti, 

betri samvinnu á meðal 

þegar kynferðisofbeldi á 

sér stað. Ennfremur er öryggisráðið kallað til þess að skipa fleiri konur í stöðu öryggisráðgjafa 



 

í friðargæsluferðum, þetta er í samræmi við

e.d.) (United Nations Security Council, 2010)

Þessar ályktanir hafa gert öryggi kve

síðustu árum hafa konur í auknum mæli orðið stef

eflaust rekja að hluta til álykta

styðja stefnumál sem snerta konur

öryggisfræðinnar (Birna Þórarinsdóttir, 2009)

 

3.3 VIÐBRÖGÐ ALÞJÓÐASAMFÉ
 

Eins og áður sagði var ályktun 1325 tímamótaályktun fyrir konur um allan heim. Fjölm

kvennasamtök  ásamt United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 

sleitulaust að því að fá ályktunina samþykkta. 

meðal Úkraínu, Pakistan, Bangladesh, Bólivíu og Jórdaníu, yrðu í fyrsta sinn þjálfaðir í 

taka sérstaklega á kynbundnum málum

Búrúndí var haldin friðarráðstefna

um frið. Ýmis grasrótarsamtök kvenna um heiminn hafa lagt sig fram um að koma umræðu 

um efni ályktunar 1325 upp á yfirborðið

viðhorfsbreyting er mikilvægasta

Mikilvægt er að konur skilji að í þeim er krafturinn fólginn til breytinga

Samtök líkt og Women’s International League for Peace and Freedom voru skjót

sér ályktun 1325 í sambandi við stríðið í Írak, þar voru stórir hópar menntaðra kvenna sem 

voru tilbúnar til að byggja upp samfélag að nýju að loknu strí

byggja upp samfélög að nýju þegar þau liggja í rúst eftir

heppnaðist vel í Líberíu en farið verður nánar í það hér að neðan

alþjóðasamfélaginu voru mjög jákvæð, samtök kvenna gripu 1325

starfi til að breyta heiminum til hins betra fyrir konur 

aðeins brot af því (Landsberg, 2003)
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í friðargæsluferðum, þetta er í samræmi við ályktun 1888 (Gender Concerns International, 

(United Nations Security Council, 2010).  

ályktanir hafa gert öryggi kvenna að brýnu málefni í alþjóðlegum öryggismálum. 

konur í auknum mæli orðið stefnumótandi aðilar í alþjóðamálum

eflaust rekja að hluta til ályktananna en einnig  hafa konur hafa sýnt tilhneigingu til þess að 

styðja stefnumál sem snerta konur og jafnrétti. Þetta er gott mál fy

(Birna Þórarinsdóttir, 2009).  

IÐBRÖGÐ ALÞJÓÐASAMFÉLAGSINS OG ÞÝÐING 1325 FYRIR ÞAÐ 

Eins og áður sagði var ályktun 1325 tímamótaályktun fyrir konur um allan heim. Fjölm

Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 

því að fá ályktunina samþykkta. Friðargæsluliðar frá mörgum löndum, þar á 

meðal Úkraínu, Pakistan, Bangladesh, Bólivíu og Jórdaníu, yrðu í fyrsta sinn þjálfaðir í 

taka sérstaklega á kynbundnum málum sem og forvörnum í HIV smiti og kynferðisofbeldi.

Búrúndí var haldin friðarráðstefna fyrir konur og í Kongó efndu konur til umræðna í sjónvarpi 

Ýmis grasrótarsamtök kvenna um heiminn hafa lagt sig fram um að koma umræðu 

upp á yfirborðið og fræða fólk um hvað ályktunin snýst

viðhorfsbreyting er mikilvægasta tólið í að ná fram raunverulegum bótum á kjörum kvenna.

Mikilvægt er að konur skilji að í þeim er krafturinn fólginn til breytinga (Landsberg, 2003)

Samtök líkt og Women’s International League for Peace and Freedom voru skjót

sér ályktun 1325 í sambandi við stríðið í Írak, þar voru stórir hópar menntaðra kvenna sem 

voru tilbúnar til að byggja upp samfélag að nýju að loknu stríði. 1325 er mikilvægt tól til að 

byggja upp samfélög að nýju þegar þau liggja í rúst eftir margra ára stríðsrekstur, það 

en farið verður nánar í það hér að neðan

mjög jákvæð, samtök kvenna gripu 1325 á lofti 

starfi til að breyta heiminum til hins betra fyrir konur og þetta starf sem nefnt var að ofan er 

(Landsberg, 2003).  

(Gender Concerns International, 

í alþjóðlegum öryggismálum. Á 

numótandi aðilar í alþjóðamálum og það má 

konur hafa sýnt tilhneigingu til þess að 

og jafnrétti. Þetta er gott mál fyrir femíníska hlið 

Eins og áður sagði var ályktun 1325 tímamótaályktun fyrir konur um allan heim. Fjölmörg 

Nations Development Fund for Women (UNIFEM) höfðu unnið 

Friðargæsluliðar frá mörgum löndum, þar á 

meðal Úkraínu, Pakistan, Bangladesh, Bólivíu og Jórdaníu, yrðu í fyrsta sinn þjálfaðir í að 

og forvörnum í HIV smiti og kynferðisofbeldi. Í 

í Kongó efndu konur til umræðna í sjónvarpi 

Ýmis grasrótarsamtök kvenna um heiminn hafa lagt sig fram um að koma umræðu 

og fræða fólk um hvað ályktunin snýst, 

tólið í að ná fram raunverulegum bótum á kjörum kvenna. 

(Landsberg, 2003). 

Samtök líkt og Women’s International League for Peace and Freedom voru skjót að tileinka 

sér ályktun 1325 í sambandi við stríðið í Írak, þar voru stórir hópar menntaðra kvenna sem 

ði. 1325 er mikilvægt tól til að 

margra ára stríðsrekstur, það 

en farið verður nánar í það hér að neðan. Viðbrögð í 

 og nýttu sér það í 

og þetta starf sem nefnt var að ofan er 



 

4.0 LÍBERÍA 
 

Líbería er land á vesturströnd Afríku með landamæri að Sierra Leone og Gíneu. Um það bil 

3,5 milljónir manna búa í landinu sem er um 

Intelligence Agency, 2011). Nafnið Líbería þýðir land hinna frjálsu og er nafnið dregið af 

stofnfeðrum landsins, það voru frelsaðir þrælar sem fluttust yfir til Afríku frá Bandaríkjunum 

árið 1820. Saga Líberíu er nokkuð friðsæl þar til árið 1980, stjórnmálaflokkurinn True Whig 

Party hafið verið við stjórnvölinn 

þjóðernishópurinn til valda með valdaráni.

William R. Tolbert, og fjölm

flokksins. Krahn hópurinn tók öll völd í landinu sem leiddi til spennu á milli þjóðernishópa og 

kom til átaka þar á milli. Stjórnmálaflokkar voru bannaðir 

var loksins boðað til kosninga, flokkur Krahn hópsins

(NDPL), sigraði en talið er að kosningaúrslit hafi verið fölsu

erfið þar sem spilling réði ríkjum o

Nations , 2004).  

 

 

4.1 ÓGNARSTJÓRN CHARLES 
 

Árið 1989 hófst borgarastríð í Líberíu sem stóð fram til ársins 1996, það byrjaði með því að 

fyrrum starfsmaður Doe, Charles Taylor, ásamt uppreisnarmönnum réð

Fílabeinsströndinni. Taylor og hópurinn hans, National Patriotic Front (NPF), fengu mikinn 

stuðning frá líberísku þjóðinni vegna þess að fólk var búið að fá nóg af kúgun Doe. Prince 

Johnson, fyrrum meðlimur NPF sem 

1990. Taylor neitaði að mynda samstarf til ríkisstjórnar og áfram héldu átökin.

manns létust í borgarastríðinu 

nágrannalöndum. Árið 1992, eftir að hafa misst mikinn herafla, samþykkti Taylor að 

meðlimur í fimm manna bráðabirgða

átökunum í landinu og boðað var til kosninga. Flokkur Taylor, Na

sigraði með miklum meirihluta en Líberíubúar óttuðust að stríðið hæfist að nýju e
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Líbería er land á vesturströnd Afríku með landamæri að Sierra Leone og Gíneu. Um það bil 

3,5 milljónir manna búa í landinu sem er um 112.000 ferkílómetrar að stærð

. Nafnið Líbería þýðir land hinna frjálsu og er nafnið dregið af 

stofnfeðrum landsins, það voru frelsaðir þrælar sem fluttust yfir til Afríku frá Bandaríkjunum 

Saga Líberíu er nokkuð friðsæl þar til árið 1980, stjórnmálaflokkurinn True Whig 

Party hafið verið við stjórnvölinn frá stofnun lýðveldisins en þetta ár braust Krahn 

þjóðernishópurinn til valda með valdaráni. Samuel K. Doe leiddi hópinn í að taka

og fjölmarga úr ríkisstjórninni af lífi til að binda enda á valdatíð 

flokksins. Krahn hópurinn tók öll völd í landinu sem leiddi til spennu á milli þjóðernishópa og 

kom til átaka þar á milli. Stjórnmálaflokkar voru bannaðir í landinu í fjögur ár en árið 1985 

var loksins boðað til kosninga, flokkur Krahn hópsins, National Democratic Party of Liberia 

sigraði en talið er að kosningaúrslit hafi verið fölsuð. Næstu árin voru Líberíubúum 

erfið þar sem spilling réði ríkjum og enn jókst spenna á milli þjóðernishópa

HARLES TAYLOR 

Árið 1989 hófst borgarastríð í Líberíu sem stóð fram til ársins 1996, það byrjaði með því að 

Charles Taylor, ásamt uppreisnarmönnum réði

Fílabeinsströndinni. Taylor og hópurinn hans, National Patriotic Front (NPF), fengu mikinn 

stuðning frá líberísku þjóðinni vegna þess að fólk var búið að fá nóg af kúgun Doe. Prince 

r NPF sem stofnaði sinn eigin flokk, tókst að taka Doe af lífi árið 

1990. Taylor neitaði að mynda samstarf til ríkisstjórnar og áfram héldu átökin.

manns létust í borgarastríðinu og yfir milljón manns þurftu að flýja land í 

Árið 1992, eftir að hafa misst mikinn herafla, samþykkti Taylor að 

bráðabirgðaríkisstjórn. Árið 1997 var loksins farið að hægja á 

átökunum í landinu og boðað var til kosninga. Flokkur Taylor, National Patriotic Party, 

sigraði með miklum meirihluta en Líberíubúar óttuðust að stríðið hæfist að nýju e

Líbería er land á vesturströnd Afríku með landamæri að Sierra Leone og Gíneu. Um það bil 

112.000 ferkílómetrar að stærð (Central 

. Nafnið Líbería þýðir land hinna frjálsu og er nafnið dregið af 

stofnfeðrum landsins, það voru frelsaðir þrælar sem fluttust yfir til Afríku frá Bandaríkjunum 

Saga Líberíu er nokkuð friðsæl þar til árið 1980, stjórnmálaflokkurinn True Whig 

stofnun lýðveldisins en þetta ár braust Krahn 

leiddi hópinn í að taka forsetann, 

inda enda á valdatíð 

flokksins. Krahn hópurinn tók öll völd í landinu sem leiddi til spennu á milli þjóðernishópa og 

í landinu í fjögur ár en árið 1985 

National Democratic Party of Liberia 

ð. Næstu árin voru Líberíubúum 

g enn jókst spenna á milli þjóðernishópa (History of 

Árið 1989 hófst borgarastríð í Líberíu sem stóð fram til ársins 1996, það byrjaði með því að 

ist inn í landið frá 

Fílabeinsströndinni. Taylor og hópurinn hans, National Patriotic Front (NPF), fengu mikinn 

stuðning frá líberísku þjóðinni vegna þess að fólk var búið að fá nóg af kúgun Doe. Prince 

st að taka Doe af lífi árið 

1990. Taylor neitaði að mynda samstarf til ríkisstjórnar og áfram héldu átökin. Yfir 200.000 

og yfir milljón manns þurftu að flýja land í flóttamannabúðir í 

Árið 1992, eftir að hafa misst mikinn herafla, samþykkti Taylor að vera 

ríkisstjórn. Árið 1997 var loksins farið að hægja á 

tional Patriotic Party, 

sigraði með miklum meirihluta en Líberíubúar óttuðust að stríðið hæfist að nýju ef Taylor 



 

hefði tapað kosningunum. Ríkisstjórn Taylor gerði lítið sem ekkert fyrir íbúa Líberíu, 

atvinnuleysi var hátt og efnahagurinn í rúst. 

spítala og vegi svo fátt eitt sé 

sér að því að halda óvinum sínum úti og að styðja andspyrnuhreyfinguna Revolutionary 

United Front í Sierra Leone, ha

upp með reglulegu millibili í Líberíu á árunum 1997 

andspyrnuhreyfingin Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD)

barðist gegn ríkisstjórn Taylor og stuttu seinna önnur hreyfing sem bar nafnið Movement for 

Democracy in Liberia (MODEL)

Taylor og brátt kom fram hreyfing sem negldi síðasta 

 

 

4.2 FRIÐARHREYFING KVENNA
 

Í fortíðinni vorum við þöglar, en eftir að hafa verið drepnar, nauðgað, sneyddar 
mannlegum eiginleikum og sýktar af sjúkdómum, horft á bö
okkar lagðar í rúst, stríð hefur kennt okkur að framtíðin liggur í því að segja NEI 
við ofbeldi og JÁ við friði! Við munum 
2008). 

 

Konur í Líberíu voru orðnar langþreyttar á stríðsátökum í landinu. Nauðganir og ofbeldi voru 

daglegt brauð, börnin þeirra þekktu ekki annað en stríð og þær fengu sig fullsadda á 

ástandinu. Þær byrjuðu á því að biðja til Guðs um frið og tóku svo hlutina skrefinu

júlí árið 2002 kölluðu formenn tveggja Lúterskra kirkja, þær Leymah Gbowee og Comfort 

Freeman, konur á fund frá öðrum kirkjum og saman ákváðu þær allar að nú væri nóg komið.

Þær settu á fót Women in Peacebuilding Network (WIPNET), hóp sem átti a

feðraveldinu og hvetja fólk til að skilja og viðurkenna hlutverk kvenna í friðarferlum. 

konur fannst þær eiga rétt á að taka þátt í að leysa deilur vegna þess að þær höfðu þolað 

ofbeldi og kúgun í mörg ár (Reticker, 2008)

Konurnar klæddust hvítu, bundu hárið upp og fóru farðalausar út til að mótmæla. Þær báðu 

um frið í steikjandi hita eða úrhellisrigningu. Karlmennirnir höfðu valdið, þeir beittu ofbeldi 

eða stóðu hjá og létu það gerast. Konurnar fóru
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Ríkisstjórn Taylor gerði lítið sem ekkert fyrir íbúa Líberíu, 

atvinnuleysi var hátt og efnahagurinn í rúst. Eftir stríð var ekkert gert til að standsetja skóla, 

spítala og vegi svo fátt eitt sé nefnt. Taylor var ekki umhugað um íbúa Líberíu, hann einbeitti 

sér að því að halda óvinum sínum úti og að styðja andspyrnuhreyfinguna Revolutionary 

United Front í Sierra Leone, hann fékk að launum demanta úr námum þaðan

upp með reglulegu millibili í Líberíu á árunum 1997 til 2003. Árið 1999 spratt up 

Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD)

barðist gegn ríkisstjórn Taylor og stuttu seinna önnur hreyfing sem bar nafnið Movement for 

Democracy in Liberia (MODEL) (History of Nations , 2004). Öll spjót stóðu að ríkisstjórn 

brátt kom fram hreyfing sem negldi síðasta naglann í kistuna á ógnarstjórn hans

KVENNA STOFNUÐ 

Í fortíðinni vorum við þöglar, en eftir að hafa verið drepnar, nauðgað, sneyddar 
mannlegum eiginleikum og sýktar af sjúkdómum, horft á börn og fjölskyldur 
okkar lagðar í rúst, stríð hefur kennt okkur að framtíðin liggur í því að segja NEI 
við ofbeldi og JÁ við friði! Við munum ekki hætta fyrr en friður næst

í Líberíu voru orðnar langþreyttar á stríðsátökum í landinu. Nauðganir og ofbeldi voru 

daglegt brauð, börnin þeirra þekktu ekki annað en stríð og þær fengu sig fullsadda á 

ástandinu. Þær byrjuðu á því að biðja til Guðs um frið og tóku svo hlutina skrefinu

júlí árið 2002 kölluðu formenn tveggja Lúterskra kirkja, þær Leymah Gbowee og Comfort 

Freeman, konur á fund frá öðrum kirkjum og saman ákváðu þær allar að nú væri nóg komið.

Þær settu á fót Women in Peacebuilding Network (WIPNET), hóp sem átti a

feðraveldinu og hvetja fólk til að skilja og viðurkenna hlutverk kvenna í friðarferlum. 

konur fannst þær eiga rétt á að taka þátt í að leysa deilur vegna þess að þær höfðu þolað 

(Reticker, 2008).  

Konurnar klæddust hvítu, bundu hárið upp og fóru farðalausar út til að mótmæla. Þær báðu 

um frið í steikjandi hita eða úrhellisrigningu. Karlmennirnir höfðu valdið, þeir beittu ofbeldi 

eða stóðu hjá og létu það gerast. Konurnar fóru í kynlífsbindindi, neituðu mönnum sínum um 

Ríkisstjórn Taylor gerði lítið sem ekkert fyrir íbúa Líberíu, 

gert til að standsetja skóla, 

Taylor var ekki umhugað um íbúa Líberíu, hann einbeitti 

sér að því að halda óvinum sínum úti og að styðja andspyrnuhreyfinguna Revolutionary 

þaðan. Átök blossuðu 

Árið 1999 spratt up 

Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) sem 

barðist gegn ríkisstjórn Taylor og stuttu seinna önnur hreyfing sem bar nafnið Movement for 

. Öll spjót stóðu að ríkisstjórn 

naglann í kistuna á ógnarstjórn hans. 

Í fortíðinni vorum við þöglar, en eftir að hafa verið drepnar, nauðgað, sneyddar 
rn og fjölskyldur 

okkar lagðar í rúst, stríð hefur kennt okkur að framtíðin liggur í því að segja NEI 
ekki hætta fyrr en friður næst (Reticker, 

í Líberíu voru orðnar langþreyttar á stríðsátökum í landinu. Nauðganir og ofbeldi voru 

daglegt brauð, börnin þeirra þekktu ekki annað en stríð og þær fengu sig fullsadda á 

ástandinu. Þær byrjuðu á því að biðja til Guðs um frið og tóku svo hlutina skrefinu lengra. Í 

júlí árið 2002 kölluðu formenn tveggja Lúterskra kirkja, þær Leymah Gbowee og Comfort 

Freeman, konur á fund frá öðrum kirkjum og saman ákváðu þær allar að nú væri nóg komið. 

Þær settu á fót Women in Peacebuilding Network (WIPNET), hóp sem átti að rísa upp gegn 

feðraveldinu og hvetja fólk til að skilja og viðurkenna hlutverk kvenna í friðarferlum. Þessar 

konur fannst þær eiga rétt á að taka þátt í að leysa deilur vegna þess að þær höfðu þolað 

Konurnar klæddust hvítu, bundu hárið upp og fóru farðalausar út til að mótmæla. Þær báðu 

um frið í steikjandi hita eða úrhellisrigningu. Karlmennirnir höfðu valdið, þeir beittu ofbeldi 

í kynlífsbindindi, neituðu mönnum sínum um 



 

kynlíf og sögðu þeim að þeir ættu að vinna í því að stöðva stríðið. Karlarnir byrjuðu að biðja 

um frið með konunum því að endalok stríðsins þýddu að þeir fengju kynlíf á ný.

stækkaði tengslanet sitt með þ

friðarvökur í kirkjum og moskum ásamt stórum fundum í ráðhúsi Monroviu, höfuðborgar 

Líberíu, og marséruðu um götur borgarinnar með skilti sem á stóð „Við viljum frið. Ekki 

meiri stríð.“ Þetta var í fyrsta skipti sem múslimar og kristnir tóku höndum saman í Líberíu.

Saman mynduðu múslimakonurnar og kristnu konurnar friðarhreyfinguna 

Mass Action for Peace. Dag eftir dag sátu þær á flugvelli Monrovíu og á endanum varð 

Taylor pirraður á mótmælunum, hann sendi menn vopnaða 

Það dugði ekki til að fá þær til að gefast upp, þær

tíma biðja um fund með forsetanum.

flugvöllinn til að þakka þeim fyrir baráttuna ásamt því að gefa þeim mat, vatn og jafnvel 

peninga til að styðja við málstaðinn

Fleiri og fleiri konur bættust í hópinn og á endanum gat fo

hann boðaði þær á fund. Sumar konurnar vo

fyrirskipað að þær yrðu teknar af lífi ef honum dytti það 

yfirlýsingu sem Leymah Gbowee la

Við biðjum hinn heiðvirta staðgengil forseta þingsins að afhenda þessa yfirlýsingu 
til hins hágöfgi dr. Charles Taylor: konurnar í Líberí
þreyttar á stríði. Við erum þreytta
hveitikorni. Við erum þreyttar á að börnum okkar sé nauðgað. Við erum núna að 
rísa upp til að tryggja framtíð barna okkar því að við trúum, sem gæslumenn 
samfélagsins, að á morgun muni börnin okkar spyrja ok
hlutverk þitt á þessum erfiðu tímum?“ Vinsamlegast skilaðu þessu til forseta 
Líberíu. Takk fyrir (Reticker, 2008)

 

Árið 2003 voru friðarviðræður hafnar en engin lausn í sjónmáli og

Einn daginn lenti flugskeyti í búðum þar sem margir líberískir flóttamenn gistu. Þegar 

konurnar fréttu af þessu gengu þær arm í arm frá flugvellinum upp í friðarsal og lokuðu 

honum. Enginn fékk að fara út fyrr en skrifað var u

þeim og skrifað var undir sáttmála við lok ársins 2003
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kynlíf og sögðu þeim að þeir ættu að vinna í því að stöðva stríðið. Karlarnir byrjuðu að biðja 

um frið með konunum því að endalok stríðsins þýddu að þeir fengju kynlíf á ný.

stækkaði tengslanet sitt með því að hvetja múslimakonur til að taka þátt, þær héldu 

friðarvökur í kirkjum og moskum ásamt stórum fundum í ráðhúsi Monroviu, höfuðborgar 

Líberíu, og marséruðu um götur borgarinnar með skilti sem á stóð „Við viljum frið. Ekki 

ta skipti sem múslimar og kristnir tóku höndum saman í Líberíu.

Saman mynduðu múslimakonurnar og kristnu konurnar friðarhreyfinguna 

Dag eftir dag sátu þær á flugvelli Monrovíu og á endanum varð 

Taylor pirraður á mótmælunum, hann sendi menn vopnaða reyrsvipum til 

til að fá þær til að gefast upp, þær héldu þær áfram að mótmæla og á sama 

d með forsetanum. Fleiri og fleiri konur bættust í hópinn

flugvöllinn til að þakka þeim fyrir baráttuna ásamt því að gefa þeim mat, vatn og jafnvel 

peninga til að styðja við málstaðinn (Reticker, 2008).  

og fleiri konur bættust í hópinn og á endanum gat forsetinn ekki lengur hunsað þær, 

Sumar konurnar voru hræddar við að hitta 

fyrirskipað að þær yrðu teknar af lífi ef honum dytti það í hug. Þær fór

rlýsingu sem Leymah Gbowee las: 

Við biðjum hinn heiðvirta staðgengil forseta þingsins að afhenda þessa yfirlýsingu 
harles Taylor: konurnar í Líberíu, þar með talið flóttafólk, eru 

þreyttar á stríði. Við erum þreyttar á að hlaupa. Við erum þreyttar á að betla fyrir 
hveitikorni. Við erum þreyttar á að börnum okkar sé nauðgað. Við erum núna að 
rísa upp til að tryggja framtíð barna okkar því að við trúum, sem gæslumenn 
samfélagsins, að á morgun muni börnin okkar spyrja okkur, „mamma, hvert var 
hlutverk þitt á þessum erfiðu tímum?“ Vinsamlegast skilaðu þessu til forseta 

(Reticker, 2008). 

Árið 2003 voru friðarviðræður hafnar en engin lausn í sjónmáli og ofbeldi var aftur að aukast

Einn daginn lenti flugskeyti í búðum þar sem margir líberískir flóttamenn gistu. Þegar 

konurnar fréttu af þessu gengu þær arm í arm frá flugvellinum upp í friðarsal og lokuðu 

honum. Enginn fékk að fara út fyrr en skrifað var undir friðarsáttmála. Þetta gekk upp hjá 

þeim og skrifað var undir sáttmála við lok ársins 2003 (Reticker, 2008).  

 

kynlíf og sögðu þeim að þeir ættu að vinna í því að stöðva stríðið. Karlarnir byrjuðu að biðja 

um frið með konunum því að endalok stríðsins þýddu að þeir fengju kynlíf á ný. WIPNET  

ví að hvetja múslimakonur til að taka þátt, þær héldu 

friðarvökur í kirkjum og moskum ásamt stórum fundum í ráðhúsi Monroviu, höfuðborgar 

Líberíu, og marséruðu um götur borgarinnar með skilti sem á stóð „Við viljum frið. Ekki 

ta skipti sem múslimar og kristnir tóku höndum saman í Líberíu. 

Saman mynduðu múslimakonurnar og kristnu konurnar friðarhreyfinguna Women of Liberia 

Dag eftir dag sátu þær á flugvelli Monrovíu og á endanum varð 

reyrsvipum til að berja konurnar. 

héldu þær áfram að mótmæla og á sama 

Fleiri og fleiri konur bættust í hópinn og fólk mætti á 

flugvöllinn til að þakka þeim fyrir baráttuna ásamt því að gefa þeim mat, vatn og jafnvel 

rsetinn ekki lengur hunsað þær, 

ru hræddar við að hitta Taylor. Hann gat 

í hug. Þær fóru til hans með 

Við biðjum hinn heiðvirta staðgengil forseta þingsins að afhenda þessa yfirlýsingu 
u, þar með talið flóttafólk, eru 

á að hlaupa. Við erum þreyttar á að betla fyrir 
hveitikorni. Við erum þreyttar á að börnum okkar sé nauðgað. Við erum núna að 
rísa upp til að tryggja framtíð barna okkar því að við trúum, sem gæslumenn 

mamma, hvert var 
hlutverk þitt á þessum erfiðu tímum?“ Vinsamlegast skilaðu þessu til forseta 

ofbeldi var aftur að aukast. 

Einn daginn lenti flugskeyti í búðum þar sem margir líberískir flóttamenn gistu. Þegar 

konurnar fréttu af þessu gengu þær arm í arm frá flugvellinum upp í friðarsal og lokuðu 

ndir friðarsáttmála. Þetta gekk upp hjá 



 

4.3. EFTIRMÁLAR OG LÝÐRÆÐI
 

Charles Taylor var ákærður af Sameinuðu Þjóðunum 

var hann sendur í útlegð til Nígeríu og ákveðið var að senda friðarsveit frá S

Þjóðunum til Monrovíu. 

bráðabirgðaríkisstjórn var komið á í millitíðinni. 

Þann 4. ágúst 2003 mættu alþjóðlegar friðarsveitir til Líberíu, meðal annars frá S

Þjóðunum. Margir gamlir stríðsherrar fengu sæti í bráðabirgðaríkisstjórn Líberíu. 

Konurnar reyndu að taka þátt í afvopnunaraðgerðum en fengu þau svör frá friðarsveitum 

Sameinuðu Þjóðanna að þeir væru sérfræðingarnir og  hjálp frá konunum væri óþörf. Þrátt 

fyrir þetta höfðu konurnar mikla

í uppþot en konurnar tóku til sinna ráða, þær gáfu út yfirlýsingu þar sem þær töldu upp allt 

sem Sameinuðu Þjóðirnar höfðu gert rangt. Þær sendu yfirlýsingar á útvarpsstöðvarnar til 

baráttumannanna þar sem þær fullvissuðu þá um að konurnar væru að vinna í því að þeirra 

hag yrði gætt og að þeir ættu að róa sig. 

(Reticker, 2008). 

Konurnar töldu að Líbería myndi ekki þekkja sannan frið fyrr en að 

kosningum og þær unnu sleitulaust þar til sá dagur kom.

Líberíubúar sér forseta, Ellen Johnson Sirleaf. Það var í fyrsta sinn sem Afríkuríki hafði kosið 

konu í þetta stóra embætti. Hún þakkaði konunum fyrir baráttu sína fyrir friði í Líberíu. Ljóst 

er að Sirleaf hefði ekki verið kosin ef ekki hefði verið fyrir friðarbaráttu kvennanna. Eftir 

friður komst á lagði kvennahreyfingin upp laupana en þó hétu þær því að snúa aftur ef 

ástandið yrði slæmt á ný (Reticker, 2008)

 

4.4 ÁLYKTUN 1325 Í LÍBERÍU
 

Líbería er fyrsta landið í Afríku

Þegar Ellen Johnson Sirleaf var kjörin forseti Líberíu árið 2005 vildi hún að

fengju inn í öryggismálum landsins. 
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FTIRMÁLAR OG LÝÐRÆÐISLEGAR KOSNINGAR 

af Sameinuðu Þjóðunum fyrir glæpi gegn mannkyni. Á endanum 

sendur í útlegð til Nígeríu og ákveðið var að senda friðarsveit frá S

jóðunum til Monrovíu. Næst á dagskrá voru lýðræðislegar 

bráðabirgðaríkisstjórn var komið á í millitíðinni.  

þjóðlegar friðarsveitir til Líberíu, meðal annars frá S

stríðsherrar fengu sæti í bráðabirgðaríkisstjórn Líberíu. 

Konurnar reyndu að taka þátt í afvopnunaraðgerðum en fengu þau svör frá friðarsveitum 

að þeir væru sérfræðingarnir og  hjálp frá konunum væri óþörf. Þrátt 

mikla reynslu af afvopnunum. Afvopnunaraðgerðirnar leystust upp 

í uppþot en konurnar tóku til sinna ráða, þær gáfu út yfirlýsingu þar sem þær töldu upp allt 

höfðu gert rangt. Þær sendu yfirlýsingar á útvarpsstöðvarnar til 

baráttumannanna þar sem þær fullvissuðu þá um að konurnar væru að vinna í því að þeirra 

hag yrði gætt og að þeir ættu að róa sig. Ástandið róaðist niður á aðeins þremur 

töldu að Líbería myndi ekki þekkja sannan frið fyrr en að loknum lýðræðislegum 

ær unnu sleitulaust þar til sá dagur kom. Þann 17. Janúar 2006 kusu 

Johnson Sirleaf. Það var í fyrsta sinn sem Afríkuríki hafði kosið 

konu í þetta stóra embætti. Hún þakkaði konunum fyrir baráttu sína fyrir friði í Líberíu. Ljóst 

er að Sirleaf hefði ekki verið kosin ef ekki hefði verið fyrir friðarbaráttu kvennanna. Eftir 

friður komst á lagði kvennahreyfingin upp laupana en þó hétu þær því að snúa aftur ef 

(Reticker, 2008).   

ÍBERÍU 

Líbería er fyrsta landið í Afríku sem kom 1325 í framkvæmd með formlegri aðgerðaáætlun. 

Þegar Ellen Johnson Sirleaf var kjörin forseti Líberíu árið 2005 vildi hún að

málum landsins. Árið 2005 voru einn af hverjum 20 starfsmönnum innan 

mannkyni. Á endanum 

sendur í útlegð til Nígeríu og ákveðið var að senda friðarsveit frá Sameinuðu 

legar kosningar en 

þjóðlegar friðarsveitir til Líberíu, meðal annars frá Sameinuðu 

stríðsherrar fengu sæti í bráðabirgðaríkisstjórn Líberíu.  

Konurnar reyndu að taka þátt í afvopnunaraðgerðum en fengu þau svör frá friðarsveitum 

að þeir væru sérfræðingarnir og  hjálp frá konunum væri óþörf. Þrátt 

reynslu af afvopnunum. Afvopnunaraðgerðirnar leystust upp 

í uppþot en konurnar tóku til sinna ráða, þær gáfu út yfirlýsingu þar sem þær töldu upp allt 

höfðu gert rangt. Þær sendu yfirlýsingar á útvarpsstöðvarnar til 

baráttumannanna þar sem þær fullvissuðu þá um að konurnar væru að vinna í því að þeirra 

á aðeins þremur dögum 

loknum lýðræðislegum 

Þann 17. Janúar 2006 kusu 

Johnson Sirleaf. Það var í fyrsta sinn sem Afríkuríki hafði kosið 

konu í þetta stóra embætti. Hún þakkaði konunum fyrir baráttu sína fyrir friði í Líberíu. Ljóst 

er að Sirleaf hefði ekki verið kosin ef ekki hefði verið fyrir friðarbaráttu kvennanna. Eftir að 

friður komst á lagði kvennahreyfingin upp laupana en þó hétu þær því að snúa aftur ef 

kom 1325 í framkvæmd með formlegri aðgerðaáætlun. 

Þegar Ellen Johnson Sirleaf var kjörin forseti Líberíu árið 2005 vildi hún að fleiri konur 

Árið 2005 voru einn af hverjum 20 starfsmönnum innan 



 

lögreglunnar konur en árið 2010 var einn af hverjum fimm kona.

úr ein af hverjum 100 í hernaðarge

Borgarastríðið var mjög slæmt fyrir konurnar, yfir 60% kvenna í landinu sagði

verið nauðgað og margar þeirra voru notaðar sem kynlífsþrælar. Í dag er sér lögreglustöð fyrir 

konur og börn sem ber nafnið

öllum 15 sýslum landsins og eru þær sprottnar að hluta til

mörgum stjórnunarstöðum í stöðvuðunum. Þó eru ennþá konur sem er

búa á afskekktum svæðum í landinu og þær eru oft tregar til að leita sér hjálpar vegna 

einangrunarinnar og fátæktarinnar 

að konur leiti til stöðvanna er þó smánin og mismununin í þjóðfélaginu. Slíkt þarf að uppræta 

til að konur geti fengið þá hjálp sem þær þurfa

land sem hefur tekist að nýta sér ályktun 1325 til að endurbyggja land í rústum eftir 

ógnarstjórn og stríðsrekstur. Blaðamaðurinn 

eftir að Sirleaf var kosin til forseta

skrifaði grein um ferð sína og hvernig gengi að endurbyggja landið

15000 friðargæsluliðar frá Sameinuðu Þjóðunum voru

höfuðborgin lá enn í rústum, mik

lúxus sem fáir höfðu. Þó sá hún vonarneista í konum sem dönsuðu á götum úti, nýjum 

mörkuðum sem verið var að byggja og 

þekkt stríð allt sitt líf. Þetta voru merki um að þjóðin væri á réttri leið

þó ekki neina til saka vegna kynferðisofbeldis í stríðinu

annað, í rúst. Mikið af peningum og vinnu hefur farið í að byggja upp öryggi í landinu en 

mjög lítið hefur verið gert fyrir dómsvaldið.

lögum og reglu í landinu en sk

verra er lögreglan ekki í góðum málum heldur, menn eru illa útbúnir tækjum

er starfsfólkið vafasamt og þetta er ekki til þess fallið að lögreglan geti haldið uppi lögum og 

reglu í samfélaginu. Sirleaf er samt sem áður sterkur og einbeittur forseti sem hefur vilja og 

visku til að koma orðum í framkvæmd, hún hefur verið drífandi afl í því að koma ályktun 

1325 í framkvæmd og meðal annars haft það markmið að styrkja kvennahópa í la

þjálfa konur í að sjá fyrir hvenær ofbeldi er um það bil að brjótast út og stöðva það áður en 

það gengur svo langt. Sirleaf var stoltust af voninni sem ríkisstjórn hennar náði að blása 
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2010 var einn af hverjum fimm kona. Sömuleiðis hafa konur farið 

hernaðargeiranum í ein af hverjum tíu (Ford & Boley, 2010)

ar mjög slæmt fyrir konurnar, yfir 60% kvenna í landinu sagði

verið nauðgað og margar þeirra voru notaðar sem kynlífsþrælar. Í dag er sér lögreglustöð fyrir 

konur og börn sem ber nafnið Women and Children Protection Section, slíkar stöðvar eru í 

öllum 15 sýslum landsins og eru þær sprottnar að hluta til vegna ályktunar 1325. 

mörgum stjórnunarstöðum í stöðvuðunum. Þó eru ennþá konur sem erfitt er að hjálpa, margar 

afskekktum svæðum í landinu og þær eru oft tregar til að leita sér hjálpar vegna 

og fátæktarinnar sem þær búa við. Stærsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir 

að konur leiti til stöðvanna er þó smánin og mismununin í þjóðfélaginu. Slíkt þarf að uppræta 

til að konur geti fengið þá hjálp sem þær þurfa (Ford & Boley, 2010). Líbería er 

land sem hefur tekist að nýta sér ályktun 1325 til að endurbyggja land í rústum eftir 

Blaðamaðurinn Ruthie Ackerman heimsótti Líberíu 11 mánuðum 

eftir að Sirleaf var kosin til forseta og þremur árum eftir að vopn voru lögð niður. Hún

skrifaði grein um ferð sína og hvernig gengi að endurbyggja landið eftir borgarastríðið.

15000 friðargæsluliðar frá Sameinuðu Þjóðunum voru í landinu til að tryggja frið en 

höfuðborgin lá enn í rústum, mikil fátækt var enn við lýði og rennandi vatn og rafmagn voru 

Þó sá hún vonarneista í konum sem dönsuðu á götum úti, nýjum 

rkuðum sem verið var að byggja og börnum sem gengu nú í skóla eftir að hafa

etta voru merki um að þjóðin væri á réttri leið. Ríkisstjórn Sirleaf sótti 

þó ekki neina til saka vegna kynferðisofbeldis í stríðinu en réttarkerfið í landinu var, eins og 

annað, í rúst. Mikið af peningum og vinnu hefur farið í að byggja upp öryggi í landinu en 

mjög lítið hefur verið gert fyrir dómsvaldið. Gott réttarkerfi er nauðsynlegt til að halda uppi 

lögum og reglu í landinu en skortur á því leiðir til spillingar og vantrausts.

verra er lögreglan ekki í góðum málum heldur, menn eru illa útbúnir tækjum

er starfsfólkið vafasamt og þetta er ekki til þess fallið að lögreglan geti haldið uppi lögum og 

Sirleaf er samt sem áður sterkur og einbeittur forseti sem hefur vilja og 

visku til að koma orðum í framkvæmd, hún hefur verið drífandi afl í því að koma ályktun 

1325 í framkvæmd og meðal annars haft það markmið að styrkja kvennahópa í la

þjálfa konur í að sjá fyrir hvenær ofbeldi er um það bil að brjótast út og stöðva það áður en 

Sirleaf var stoltust af voninni sem ríkisstjórn hennar náði að blása 

Sömuleiðis hafa konur farið 

(Ford & Boley, 2010).  

ar mjög slæmt fyrir konurnar, yfir 60% kvenna í landinu sagði að þeim hafi 

verið nauðgað og margar þeirra voru notaðar sem kynlífsþrælar. Í dag er sér lögreglustöð fyrir 

, slíkar stöðvar eru í 

vegna ályktunar 1325. Konur eru í 

fitt er að hjálpa, margar 

afskekktum svæðum í landinu og þær eru oft tregar til að leita sér hjálpar vegna 

Stærsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir 

að konur leiti til stöðvanna er þó smánin og mismununin í þjóðfélaginu. Slíkt þarf að uppræta 

Líbería er gott dæmi um 

land sem hefur tekist að nýta sér ályktun 1325 til að endurbyggja land í rústum eftir 

Ruthie Ackerman heimsótti Líberíu 11 mánuðum 

þremur árum eftir að vopn voru lögð niður. Hún 

eftir borgarastríðið. Um 

í landinu til að tryggja frið en 

il fátækt var enn við lýði og rennandi vatn og rafmagn voru 

Þó sá hún vonarneista í konum sem dönsuðu á götum úti, nýjum 

börnum sem gengu nú í skóla eftir að hafa aðeins 

. Ríkisstjórn Sirleaf sótti 

en réttarkerfið í landinu var, eins og 

annað, í rúst. Mikið af peningum og vinnu hefur farið í að byggja upp öryggi í landinu en 

Gott réttarkerfi er nauðsynlegt til að halda uppi 

ortur á því leiðir til spillingar og vantrausts. Til að gera illt 

verra er lögreglan ekki í góðum málum heldur, menn eru illa útbúnir tækjum og vopnum, svo 

er starfsfólkið vafasamt og þetta er ekki til þess fallið að lögreglan geti haldið uppi lögum og 

Sirleaf er samt sem áður sterkur og einbeittur forseti sem hefur vilja og 

visku til að koma orðum í framkvæmd, hún hefur verið drífandi afl í því að koma ályktun 

1325 í framkvæmd og meðal annars haft það markmið að styrkja kvennahópa í landinu svo og 

þjálfa konur í að sjá fyrir hvenær ofbeldi er um það bil að brjótast út og stöðva það áður en 

Sirleaf var stoltust af voninni sem ríkisstjórn hennar náði að blása 



 

þjóðinni í brjóst, þau náðu miklum árangri á þessum fyrstu

að fólkið í landinu hefði trú á að hlutirnir gætu breyst til hins betra 

 

5.0 1325 Í TÍU ÁR 
 

Þann 31. október 2010 voru liðin tíu ár síðan ályktun 1325 var samþykkt 

runnið til sjávar síðan þá. Meðal annars hefur NATO hefur verið mjög duglegt við að 

framfylgja 1325 í friðargæsluverkefnum og friðargæsluliðar Sameinuðu Þjóðanna sömuleiðis. 

Konur eru í meiri mæli að gang

fyrir 20 árum en í dag er um 12% heraflans kvenkyns. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að 

í ríkjum eins til dæmis Afganistan mega konur e

tjáð sig við kvenkyns hermenn um ástandið

koma ályktun 1325 í framkvæmd, lönd eins og Líbería sem hafa haft ályktunina að leiðarljósi 

eru því miður ekki  nógu mörg.  Leiðtogar í Afríkuríkjum hafa kvartað yfir því að ályktunin 

sé bara enn önnur leið fyrir Vesturlöndin til að segja Afríku hvernig það eigi að

hlutunum (Ackerman, 2009).  

nást á þessum tíu árum. Hæg innleiðing á ályktuninni er eitt af umkvörtunarefnunum 

skortur á refsingum, konur verða fyrir kynbundu ofbeldi sem er ekki refsað fyrir, þó svo að 

það sé tilkynnt til yfirvalda. 

aðgerðaáætlanir um framkvæmd ályktunarinnar

Rachel Mayanja, ráðgjafi framkvæmdastjóra Sameinuðu Þjóðanna í kynjam

valdeflingu kvenna komst svo að orði:

Þrátt fyrir framfarir eru konur enn sniðgengnar
það er skylda okkar gagnvart milljónum kvenna á átakasvæðum að nota þau 
tækifæri sem felast í ályktun Öryggisráðsins númer 1325 en þar er á ferð eitt 
jákvæðasta framlag í lausn deilna sem fram
(UNRIC, 2008). 

 

Kvenréttindafrömuðurinn dr. Faiha Abdul Hadi hefur látið óánægju sína í ljós með hæga 

innleiðingu á ályktun 1325. Hún sakar öryggisráð Sameinuðu Þjóðanna 

fylgja ekki ákvæðum ályktunarinnar og
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þjóðinni í brjóst, þau náðu miklum árangri á þessum fyrstu þremur árum og hún 

að fólkið í landinu hefði trú á að hlutirnir gætu breyst til hins betra (Ackerman, 2009)

Þann 31. október 2010 voru liðin tíu ár síðan ályktun 1325 var samþykkt og mikið 

runnið til sjávar síðan þá. Meðal annars hefur NATO hefur verið mjög duglegt við að 

framfylgja 1325 í friðargæsluverkefnum og friðargæsluliðar Sameinuðu Þjóðanna sömuleiðis. 

Konur eru í meiri mæli að ganga í heri, á Spáni, til dæmis, voru konur bannaðar í hernum þar 

fyrir 20 árum en í dag er um 12% heraflans kvenkyns. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að 

til dæmis Afganistan mega konur ekki tala við karlkyns hermenn en þær geta 

tjáð sig við kvenkyns hermenn um ástandið (NATO, 2010). Ríki hafa verið misdugleg að 

koma ályktun 1325 í framkvæmd, lönd eins og Líbería sem hafa haft ályktunina að leiðarljósi 

eru því miður ekki  nógu mörg.  Leiðtogar í Afríkuríkjum hafa kvartað yfir því að ályktunin 

sé bara enn önnur leið fyrir Vesturlöndin til að segja Afríku hvernig það eigi að

 Því eru ekki eru allir ánægðir með árangurinn sem er búinn að 

. Hæg innleiðing á ályktuninni er eitt af umkvörtunarefnunum 

skortur á refsingum, konur verða fyrir kynbundu ofbeldi sem er ekki refsað fyrir, þó svo að 

 Einnig eru aðildarlönd ekki nógu dugleg við að leggja fram 

aáætlanir um framkvæmd ályktunarinnar (Fréttablaðið, 2010).   

Rachel Mayanja, ráðgjafi framkvæmdastjóra Sameinuðu Þjóðanna í kynjam

mst svo að orði: 

Þrátt fyrir framfarir eru konur enn sniðgengnar og settar til hliðar,
það er skylda okkar gagnvart milljónum kvenna á átakasvæðum að nota þau 
tækifæri sem felast í ályktun Öryggisráðsins númer 1325 en þar er á ferð eitt 
jákvæðasta framlag í lausn deilna sem fram hefur komið á þessari nýju öld

Kvenréttindafrömuðurinn dr. Faiha Abdul Hadi hefur látið óánægju sína í ljós með hæga 

innleiðingu á ályktun 1325. Hún sakar öryggisráð Sameinuðu Þjóðanna um hræsni með því 

fylgja ekki ákvæðum ályktunarinnar og gagnrýnir það fyrir að taka ekki betur á ofbeldi 

þremur árum og hún var bjartýn á 

(Ackerman, 2009). 

og mikið vatn hefur 

runnið til sjávar síðan þá. Meðal annars hefur NATO hefur verið mjög duglegt við að 

framfylgja 1325 í friðargæsluverkefnum og friðargæsluliðar Sameinuðu Þjóðanna sömuleiðis. 

voru konur bannaðar í hernum þar 

fyrir 20 árum en í dag er um 12% heraflans kvenkyns. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að 

kki tala við karlkyns hermenn en þær geta 

Ríki hafa verið misdugleg að 

koma ályktun 1325 í framkvæmd, lönd eins og Líbería sem hafa haft ályktunina að leiðarljósi 

eru því miður ekki  nógu mörg.  Leiðtogar í Afríkuríkjum hafa kvartað yfir því að ályktunin  

sé bara enn önnur leið fyrir Vesturlöndin til að segja Afríku hvernig það eigi að fara að 

allir ánægðir með árangurinn sem er búinn að 

. Hæg innleiðing á ályktuninni er eitt af umkvörtunarefnunum svo og 

skortur á refsingum, konur verða fyrir kynbundu ofbeldi sem er ekki refsað fyrir, þó svo að 

Einnig eru aðildarlönd ekki nógu dugleg við að leggja fram 

Rachel Mayanja, ráðgjafi framkvæmdastjóra Sameinuðu Þjóðanna í kynjamálefnum og 

og settar til hliðar, 
það er skylda okkar gagnvart milljónum kvenna á átakasvæðum að nota þau 
tækifæri sem felast í ályktun Öryggisráðsins númer 1325 en þar er á ferð eitt 

hefur komið á þessari nýju öld 

Kvenréttindafrömuðurinn dr. Faiha Abdul Hadi hefur látið óánægju sína í ljós með hæga 

um hræsni með því að 

gagnrýnir það fyrir að taka ekki betur á ofbeldi 



 

gagnvart konum. Hún spyr harðskeyttra spurninga líkt og “Hvers vegna á að fagna lögum sem 

sýna í fyrsta skipti áhyggjur af stöðu kvenna í hernaðarátökum á meðan þau virka ekki til að 

vernda konur gegn þeirri þjáningu sem þær þurfa að búa við í þessum stríðum og átökum?”, 

“Til hvers að endurstaðfesta mikilv

friðarferlum þegar öryggisráðsmeðlimir fylgja ekki ályktuninni?” 

endurstaðfesta þörfina á að setja þurfi mannréttindalög sem verndi réttindi kvenna og stúlkna 

á meðan á átökum stendur, og eftir að þeim lýkur, þegar við verðum ennþá vitni að 

síendurteknum brotum gegn konum og stúlkum á átakasvæðum?” 

góðar spurningar sem varpa ljósi á hægagang og hræsni öryggisráðsins.

Helsta gagnrýnin sem ályktunin sjálf h

samanborið við aðrar ályktanir sem eru orðaðar sterklega. 

yfir vilja sínum“, „fer fram á“ og „biður“ er notað í stað boðháttar sem gæti verið miklu 

áhrifaríkari. Það er einnig gagnrýnt að það skorti tæki og aðferðir til að fylgjast með 

tilkynna hverju þarf að koma í framkvæmd.

ekki efst á efnisskránni, því þarf að breyta. Einnig eru sum markmið sem Sameinuðu 

Þjóðirnar hafa sett ekki að nást, til dæmis áttu konur að vera 30% af skipan Sameinuðu 

Þjóðanna árið 2005 en það gekk ekki eftir. 

kynjamálum hafa verið fáar og undirmannaðar

Instituts, e.d.).  

Ljóst er að ályktun 1325 þarfnast bóta enda hafa Sameinuðu Þjóðirnar þurft að styrkja 

1325 með öðrum ályktunum og það gefur til kynna að ályktun 1325 sé ekki nógu vel 

heppnuð. Framkvæmdin hefur farið fyrir ofan garð og neðan hjá aðildarríkjum Sameinuðu 

Þjóðanna og leita þarf leiða til að koma ályktuninni inn hjá 

Security Council, 2009). 

 

 

  

  

 

18 

Hún spyr harðskeyttra spurninga líkt og “Hvers vegna á að fagna lögum sem 

sýna í fyrsta skipti áhyggjur af stöðu kvenna í hernaðarátökum á meðan þau virka ekki til að 

i þjáningu sem þær þurfa að búa við í þessum stríðum og átökum?”, 

“Til hvers að endurstaðfesta mikilvægi hlutverka kvenna í forvarnarstarfi, friðarviðræðum

friðarferlum þegar öryggisráðsmeðlimir fylgja ekki ályktuninni?” og “Til hvers að 

þörfina á að setja þurfi mannréttindalög sem verndi réttindi kvenna og stúlkna 

á meðan á átökum stendur, og eftir að þeim lýkur, þegar við verðum ennþá vitni að 

síendurteknum brotum gegn konum og stúlkum á átakasvæðum?” (Hadi, 2007)

góðar spurningar sem varpa ljósi á hægagang og hræsni öryggisráðsins. 

ályktunin sjálf hefur orðið fyrir er að orðin í textanum

samanborið við aðrar ályktanir sem eru orðaðar sterklega. Orðalag eins og 

yfir vilja sínum“, „fer fram á“ og „biður“ er notað í stað boðháttar sem gæti verið miklu 

Það er einnig gagnrýnt að það skorti tæki og aðferðir til að fylgjast með 

þarf að koma í framkvæmd. Kynja- og jafnréttismál eru í mörgum löndum 

efst á efnisskránni, því þarf að breyta. Einnig eru sum markmið sem Sameinuðu 

Þjóðirnar hafa sett ekki að nást, til dæmis áttu konur að vera 30% af skipan Sameinuðu 

Þjóðanna árið 2005 en það gekk ekki eftir. Friðargæsluferðir sem eiga að vinna beint að 

kynjamálum hafa verið fáar og undirmannaðar (Glow Virtuelles Portal des Feministischen 

r að ályktun 1325 þarfnast bóta enda hafa Sameinuðu Þjóðirnar þurft að styrkja 

1325 með öðrum ályktunum og það gefur til kynna að ályktun 1325 sé ekki nógu vel 

ramkvæmdin hefur farið fyrir ofan garð og neðan hjá aðildarríkjum Sameinuðu 

Þjóðanna og leita þarf leiða til að koma ályktuninni inn hjá sem flestum

 

Hún spyr harðskeyttra spurninga líkt og “Hvers vegna á að fagna lögum sem 

sýna í fyrsta skipti áhyggjur af stöðu kvenna í hernaðarátökum á meðan þau virka ekki til að 

i þjáningu sem þær þurfa að búa við í þessum stríðum og átökum?”, 

ægi hlutverka kvenna í forvarnarstarfi, friðarviðræðum og 

og “Til hvers að 

þörfina á að setja þurfi mannréttindalög sem verndi réttindi kvenna og stúlkna 

á meðan á átökum stendur, og eftir að þeim lýkur, þegar við verðum ennþá vitni að 

(Hadi, 2007) Þetta eru allt 

textanum séu of veik 

Orðalag eins og „hvetur til“, „lýsir 

yfir vilja sínum“, „fer fram á“ og „biður“ er notað í stað boðháttar sem gæti verið miklu 

Það er einnig gagnrýnt að það skorti tæki og aðferðir til að fylgjast með og 

fnréttismál eru í mörgum löndum 

efst á efnisskránni, því þarf að breyta. Einnig eru sum markmið sem Sameinuðu 

Þjóðirnar hafa sett ekki að nást, til dæmis áttu konur að vera 30% af skipan Sameinuðu 

ferðir sem eiga að vinna beint að 

(Glow Virtuelles Portal des Feministischen 

r að ályktun 1325 þarfnast bóta enda hafa Sameinuðu Þjóðirnar þurft að styrkja ályktun 

1325 með öðrum ályktunum og það gefur til kynna að ályktun 1325 sé ekki nógu vel 

ramkvæmdin hefur farið fyrir ofan garð og neðan hjá aðildarríkjum Sameinuðu 

flestum (United Nations 



 

6.0 NIÐURSTÖÐUR 
 

Friðarhreyfing kvenna í Líberíu er einstakt dæmi um hversu mikil áhrif konur geta haft, allt 

sem þær þurftu var trú á sjálfa sig og baráttuvilja til að 

Merkilegt er að þær gátu sameinast um málstaðinn þrátt fyrir 

það sýnir hversu heitt þær þráðu frið.

býr enn í þessum konum, konur og börn eru 

ákveðin herkænska að brjóta niður konurnar og börnin því að þá er auðveldara að ná til 

karlmannanna. Konur reyna eins og þær geta að halda fjölskyldu sinni saman og að hugsa um 

þá særðu og þegar stoðir samfél

þetta er haft í huga er afrek kvenna Líberíu enn áhrifameira.

Erfitt er að segja til um hvort eðlishyggjan eða mótunarhyggjan hafi meira að segja þegar 

kemur að hlutverkum kvenna í stríði, báðar st

að blanda af þessu tvennu leggur sitt lóð á vogarskálarnar í hlutverkum kvenna í stríði.

Heimildarmyndin Pray the devil back to hell sýnir á ótvíræðan hátt að 

stöðvuðu átökin í landinu sem 

svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í byrjun 

friðar?“ þá er höfundur á þeirri skoðun

fram á að það er mögulegt fyrir konur að hafa mikil áhrif til friðar

til að breyta og baráttuandi til að framfylgja þeim vilja.

fullkomið dæmi um það sem ályktun 1325 vill ná fram, aukna þátttöku kvenna í friðarferlum

Ályktun 1325 hefur gegnt lykilhlutverki í Líberíu við uppbyggingu eftir stríð

fyrsta ríkið í Afríku til að taka upp ályktunina sem formlega aðgerðaráætlun

Sirleaf, forseti landsins, hefur lagt áherslu á að koma konum í mikilvægar stöður í kerfinu

það hefur gengið eftir á mörgum sviðum.

er svo ekki raunin allsstaðar, mörg markmið sem Sameinuð

1325 hafa ekki náðst á tilsettum tíma og þátttaka aðildarríkja í að koma ályktuninni í 

framkvæmd hefur verið dræm. 

því að kalla til þátttöku, veikt orðalag 

og „biður“ er ekki beint til þess fallið

vantar boðhátt í ályktunina. Einnig hefur öryggisráðið samþykkt nokkrar ályktanir á síðustu 
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Friðarhreyfing kvenna í Líberíu er einstakt dæmi um hversu mikil áhrif konur geta haft, allt 

sem þær þurftu var trú á sjálfa sig og baráttuvilja til að ná fram kröfum sínum um frið.

er að þær gátu sameinast um málstaðinn þrátt fyrir að iðka mismunandi trúarbrögð, 

það sýnir hversu heitt þær þráðu frið. Einnig er merkilegt að sjá hversu mikill styrkur bjó og 

onur og börn eru yfirleitt fyrstu fórnarlömbin í stríðum, það er 

ákveðin herkænska að brjóta niður konurnar og börnin því að þá er auðveldara að ná til 

Konur reyna eins og þær geta að halda fjölskyldu sinni saman og að hugsa um 

þá særðu og þegar stoðir samfélagsins hrynja eru áhrifin á þessar konur hvað mest. Þegar 

þetta er haft í huga er afrek kvenna Líberíu enn áhrifameira.  

er að segja til um hvort eðlishyggjan eða mótunarhyggjan hafi meira að segja þegar 

kemur að hlutverkum kvenna í stríði, báðar stefnurnar hafa mikið til síns máls. Því má segja 

að blanda af þessu tvennu leggur sitt lóð á vogarskálarnar í hlutverkum kvenna í stríði.

Heimildarmyndin Pray the devil back to hell sýnir á ótvíræðan hátt að 

stöðvuðu átökin í landinu sem leiddi til þess að Charles Taylor var færður frá völdum.

svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í byrjun „Geta konur haft áhrif til 

á þeirri skoðun að svarið sé ótvírætt já. Konurnar í Líberíu hafa sýnt 

fram á að það er mögulegt fyrir konur að hafa mikil áhrif til friðar, það eina sem þarf er vilji 

baráttuandi til að framfylgja þeim vilja. Ljóst er að konurnar í Líberíu eru 

dæmi um það sem ályktun 1325 vill ná fram, aukna þátttöku kvenna í friðarferlum

Ályktun 1325 hefur gegnt lykilhlutverki í Líberíu við uppbyggingu eftir stríð

fyrsta ríkið í Afríku til að taka upp ályktunina sem formlega aðgerðaráætlun

, forseti landsins, hefur lagt áherslu á að koma konum í mikilvægar stöður í kerfinu

það hefur gengið eftir á mörgum sviðum. Þó svo að ályktun 1325 hafi hjálpað mikið í Líberíu 

er svo ekki raunin allsstaðar, mörg markmið sem Sameinuðu Þjóðirnar hafa sett sér varðandi 

1325 hafa ekki náðst á tilsettum tíma og þátttaka aðildarríkja í að koma ályktuninni í 

framkvæmd hefur verið dræm. Hægt er að segja að ályktunin sé frekar gölluð þegar kemur að 

því að kalla til þátttöku, veikt orðalag líkt og „hvetur til“, „lýsir yfir vilja sínum“, „fer fram á“ 

til þess fallið að kveikja eldmóð í fólki til að vilja breyta til.

vantar boðhátt í ályktunina. Einnig hefur öryggisráðið samþykkt nokkrar ályktanir á síðustu 

Friðarhreyfing kvenna í Líberíu er einstakt dæmi um hversu mikil áhrif konur geta haft, allt 

kröfum sínum um frið. 

að iðka mismunandi trúarbrögð, 

Einnig er merkilegt að sjá hversu mikill styrkur bjó og 

yfirleitt fyrstu fórnarlömbin í stríðum, það er 

ákveðin herkænska að brjóta niður konurnar og börnin því að þá er auðveldara að ná til 

Konur reyna eins og þær geta að halda fjölskyldu sinni saman og að hugsa um 

agsins hrynja eru áhrifin á þessar konur hvað mest. Þegar 

er að segja til um hvort eðlishyggjan eða mótunarhyggjan hafi meira að segja þegar 

efnurnar hafa mikið til síns máls. Því má segja 

að blanda af þessu tvennu leggur sitt lóð á vogarskálarnar í hlutverkum kvenna í stríði. 

Heimildarmyndin Pray the devil back to hell sýnir á ótvíræðan hátt að konurnar í Líberíu 

leiddi til þess að Charles Taylor var færður frá völdum. Til að 

„Geta konur haft áhrif til 

að svarið sé ótvírætt já. Konurnar í Líberíu hafa sýnt 

, það eina sem þarf er vilji 

Ljóst er að konurnar í Líberíu eru 

dæmi um það sem ályktun 1325 vill ná fram, aukna þátttöku kvenna í friðarferlum. 

Ályktun 1325 hefur gegnt lykilhlutverki í Líberíu við uppbyggingu eftir stríð enda var Líbería 

fyrsta ríkið í Afríku til að taka upp ályktunina sem formlega aðgerðaráætlun, Ellen Johnson 

, forseti landsins, hefur lagt áherslu á að koma konum í mikilvægar stöður í kerfinu og 

Þó svo að ályktun 1325 hafi hjálpað mikið í Líberíu 

u Þjóðirnar hafa sett sér varðandi 

1325 hafa ekki náðst á tilsettum tíma og þátttaka aðildarríkja í að koma ályktuninni í 

Hægt er að segja að ályktunin sé frekar gölluð þegar kemur að 

líkt og „hvetur til“, „lýsir yfir vilja sínum“, „fer fram á“ 

að kveikja eldmóð í fólki til að vilja breyta til. Það 

vantar boðhátt í ályktunina. Einnig hefur öryggisráðið samþykkt nokkrar ályktanir á síðustu 



 

árum ætlaðar til að styðja við ályktun 1325, það er gott og blessað en best hefði verið að 

meira púðri í að búa til betri ályktun í byrjun.

Ljóst er að enn er langur vegur þar til ályktun 1325 eða sambærileg aðgerðaáætlun verði 

innleidd í flestum siðmenntuðu

Sameinuðu Þjóðanna er vandamál sem verður að taka markvisst á. 

að aðgerðaáætlun í anda 1325 eigi að binda í 

leiðinlegt væri að neyða ríki til að taka þátt í einhverju sem þau eiga að vilja taka þátt í, því er 

spurning hvort að ekki vanti bara innblástur? 

framkvæmdastjóra og hinna ýmissu fulltrúa Sameinuðu Þjóðanna, sýna þarf fram á 

leiðtogahæfni hjá þessum aðilum, þeir þurfa að virkja aðildarríkin til þátttöku og minna þau á 

að aðild þeirra er ekki bara upp á punt.
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laðar til að styðja við ályktun 1325, það er gott og blessað en best hefði verið að 

betri ályktun í byrjun. 

Ljóst er að enn er langur vegur þar til ályktun 1325 eða sambærileg aðgerðaáætlun verði 

siðmenntuðum samfélögum heimsins, dræm þátttaka aðildarríkja 

Sameinuðu Þjóðanna er vandamál sem verður að taka markvisst á. Umhugsunarvert

að aðgerðaáætlun í anda 1325 eigi að binda í alþjóðalög, vissulega yrði meiri þátttaka þá en 

íki til að taka þátt í einhverju sem þau eiga að vilja taka þátt í, því er 

spurning hvort að ekki vanti bara innblástur? Að mati höfundar er það verkefni

framkvæmdastjóra og hinna ýmissu fulltrúa Sameinuðu Þjóðanna, sýna þarf fram á 

hjá þessum aðilum, þeir þurfa að virkja aðildarríkin til þátttöku og minna þau á 

að aðild þeirra er ekki bara upp á punt. 

 

laðar til að styðja við ályktun 1325, það er gott og blessað en best hefði verið að eyða 

Ljóst er að enn er langur vegur þar til ályktun 1325 eða sambærileg aðgerðaáætlun verði 

, dræm þátttaka aðildarríkja 

Umhugsunarvert er hvort 

, vissulega yrði meiri þátttaka þá en 

íki til að taka þátt í einhverju sem þau eiga að vilja taka þátt í, því er 

Að mati höfundar er það verkefni í höndum 

framkvæmdastjóra og hinna ýmissu fulltrúa Sameinuðu Þjóðanna, sýna þarf fram á 

hjá þessum aðilum, þeir þurfa að virkja aðildarríkin til þátttöku og minna þau á 



 

7.0 LOKAORÐ 
 

Hlutverk kvenna í stríðum hefur verið umhugsunarefni margra í gegnum aldirnar, hvort sem 

það eru konur sem fórnarlömb 

hlutverk í stríðum og það er að vera ákallendur friðar.

þýðingarmesta sem konur hafa gegnt í stríðsrekstri og vonandi heldur það áfram í framtíðinni.

Við vinnu á ritgerðinni öðlaðist höfundur nýja sýn á 

að sjá kúgaða hópa rísa upp gegn kúgurum sínum og öðlast sjálfstæði og frelsi

barátta kvenna í Líberíu fyrir friði 

hetjur allar sem ein og er einlæg von höfundar 

hvers kyns óréttlæti sem ríkir víðs vegar í þessum heimi.

Framtíðin er björt í þessum málum, alþjóðlegar stofnanir og samtök líkt

Þjóðirnar og Amnesty International

friðarferlin og hefur höfundur mikla trú á að

næstu árum. 
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Hlutverk kvenna í stríðum hefur verið umhugsunarefni margra í gegnum aldirnar, hvort sem 

það eru konur sem fórnarlömb eða konur sem bardagakappar. Nú hafa konur fengið nýtt 

hlutverk í stríðum og það er að vera ákallendur friðar. Þetta hlutverk er án efa það 

þýðingarmesta sem konur hafa gegnt í stríðsrekstri og vonandi heldur það áfram í framtíðinni.

i öðlaðist höfundur nýja sýn á baráttuanda kvenna. Það er alltaf magnað 

að sjá kúgaða hópa rísa upp gegn kúgurum sínum og öðlast sjálfstæði og frelsi

fyrir friði er engin undantekning. Konurnar í friðarhreyfingunni eru 

einlæg von höfundar að þær verði öðrum innblástur í baráttu gegn 

sem ríkir víðs vegar í þessum heimi.  

Framtíðin er björt í þessum málum, alþjóðlegar stofnanir og samtök líkt

Amnesty International eru að vinna í því að koma konum enn frekar inn í 

og hefur höfundur mikla trú á að það náist miklir landvinningar í þessum efnum á 

 

Hlutverk kvenna í stríðum hefur verið umhugsunarefni margra í gegnum aldirnar, hvort sem 

eða konur sem bardagakappar. Nú hafa konur fengið nýtt 

Þetta hlutverk er án efa það 

þýðingarmesta sem konur hafa gegnt í stríðsrekstri og vonandi heldur það áfram í framtíðinni. 

baráttuanda kvenna. Það er alltaf magnað 

að sjá kúgaða hópa rísa upp gegn kúgurum sínum og öðlast sjálfstæði og frelsi og þessi 

Konurnar í friðarhreyfingunni eru 

ð þær verði öðrum innblástur í baráttu gegn 

Framtíðin er björt í þessum málum, alþjóðlegar stofnanir og samtök líkt og Sameinuðu 

eru að vinna í því að koma konum enn frekar inn í 

náist miklir landvinningar í þessum efnum á 
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FYLGISKJÖL 

FYLGISKJAL 1: S

The Security Council, 

Recalling its resolutions 1261 (1999) of 25 August 1999, 1265 (1999) of 17 September 1999, 

1296 (2000) of 19 April 2000 and 1314 (2000) of 11 August 2000, as well as 

statements of its President and recalling also the statement of its President, to the press on the 

occasion of the United Nations Day for Women's Rights and International Peace of 8 March 

2000 (SC/6816), 

Recalling also the commitments of the Beiji

(A/52/231) as well as those contained in the outcome document of the twenty

Session of the United Nations General Assembly entitled "Women 2000: Gender Equality, 

Development and Peace for the twenty

concerning women and armed conflict,

Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the 

primary responsibility of the Security Council under the Charter for the mainten

international peace and security,

Expressing concern that civilians, particularly women and children, account for the vast 

majority of those adversely affected by armed conflict, including as refugees and internally 

displaced persons, and increasin

recognizing the consequent impact this has on durable peace and reconciliation,

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in 

peace-building, and stressing the importance of their equal participation and full involvement 

in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to 

increase their role in decision- 

Reaffirming also the need to implement fully international humanitarian and human rights law 

that protects the rights of women and girls during and after conflicts,
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SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1325 (2000)

Recalling its resolutions 1261 (1999) of 25 August 1999, 1265 (1999) of 17 September 1999, 

1296 (2000) of 19 April 2000 and 1314 (2000) of 11 August 2000, as well as 

statements of its President and recalling also the statement of its President, to the press on the 

occasion of the United Nations Day for Women's Rights and International Peace of 8 March 

Recalling also the commitments of the Beijing Declaration and Platform for Action 

(A/52/231) as well as those contained in the outcome document of the twenty

Session of the United Nations General Assembly entitled "Women 2000: Gender Equality, 

Development and Peace for the twenty-first century" (A/S-23/10/Rev.1), in particular those 

concerning women and armed conflict, 

Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the 

primary responsibility of the Security Council under the Charter for the mainten

international peace and security, 

Expressing concern that civilians, particularly women and children, account for the vast 

majority of those adversely affected by armed conflict, including as refugees and internally 

displaced persons, and increasingly are targeted by combatants and armed elements, and 

recognizing the consequent impact this has on durable peace and reconciliation,

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in 

g the importance of their equal participation and full involvement 

in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to 

 making with regard to conflict prevention and resolution,

g also the need to implement fully international humanitarian and human rights law 

that protects the rights of women and girls during and after conflicts, 

(2000) 

Recalling its resolutions 1261 (1999) of 25 August 1999, 1265 (1999) of 17 September 1999, 

1296 (2000) of 19 April 2000 and 1314 (2000) of 11 August 2000, as well as relevant 

statements of its President and recalling also the statement of its President, to the press on the 

occasion of the United Nations Day for Women's Rights and International Peace of 8 March 

ng Declaration and Platform for Action 

(A/52/231) as well as those contained in the outcome document of the twenty-third Special 

Session of the United Nations General Assembly entitled "Women 2000: Gender Equality, 

23/10/Rev.1), in particular those 

Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the 

primary responsibility of the Security Council under the Charter for the maintenance of 

Expressing concern that civilians, particularly women and children, account for the vast 

majority of those adversely affected by armed conflict, including as refugees and internally 

gly are targeted by combatants and armed elements, and 

recognizing the consequent impact this has on durable peace and reconciliation, 

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in 

g the importance of their equal participation and full involvement 

in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to 

making with regard to conflict prevention and resolution, 

g also the need to implement fully international humanitarian and human rights law 



 

Emphasizing the need for all parties to ensure that mine clearance and mine awareness 

programmes take into account the special needs of women and girls,

Recognizing the urgent need to mainstream a gender perspective into peacekeeping 

operations, and in this regard noting the Windhoek Declaration and the Namibia Plan of 

Action on Mainstreaming a Gender Per

Operations (S/2000/693), 

Recognizing also the importance of the recommendation contained in the statement of its 

President to the press of 8 March 2000 for specialized training for all peacekeeping personnel 

on the protection, special needs and human rights of women and children in conflict 

situations, 

Recognizing that an understanding of the impact of armed conflict on women and girls, 

effective institutional arrangements to guarantee their protection and full p

peace process can significantly contribute to the maintenance and promotion of international 

peace and security, 

Noting the need to consolidate data on the impact of armed conflict on women and girls,

1. Urges Member States to ensure in

levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, 

management, and resolution of conflict;

2. Encourages the Secretary-General to implement his strategic pla

calling for an increase in the participation of women at decision

resolution and peace processes;

3. Urges the Secretary-General to appoint more women as special representatives and envoys 

to pursue good offices on his behalf, and in this regard calls on Member States to provide 

candidates to the Secretary-General, for inclusion in a regularly updated centralized roster;

4. Further urges the Secretary-

in United Nations field-based operations, and especially among military observers, civilian 

police, human rights and humanitarian personnel;
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Emphasizing the need for all parties to ensure that mine clearance and mine awareness 

into account the special needs of women and girls, 

Recognizing the urgent need to mainstream a gender perspective into peacekeeping 

operations, and in this regard noting the Windhoek Declaration and the Namibia Plan of 

Action on Mainstreaming a Gender Perspective in Multidimensional Peace Support 

Recognizing also the importance of the recommendation contained in the statement of its 

President to the press of 8 March 2000 for specialized training for all peacekeeping personnel 

the protection, special needs and human rights of women and children in conflict 

Recognizing that an understanding of the impact of armed conflict on women and girls, 

effective institutional arrangements to guarantee their protection and full participation in the 

peace process can significantly contribute to the maintenance and promotion of international 

Noting the need to consolidate data on the impact of armed conflict on women and girls,

1. Urges Member States to ensure increased representation of women at all decision

levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, 

management, and resolution of conflict; 

General to implement his strategic plan of action (A/49/587) 

calling for an increase in the participation of women at decision-making levels in conflict 

resolution and peace processes; 

General to appoint more women as special representatives and envoys 

ices on his behalf, and in this regard calls on Member States to provide 

General, for inclusion in a regularly updated centralized roster;

-General to seek to expand the role and contribution of wom

based operations, and especially among military observers, civilian 

police, human rights and humanitarian personnel; 

Emphasizing the need for all parties to ensure that mine clearance and mine awareness 

Recognizing the urgent need to mainstream a gender perspective into peacekeeping 

operations, and in this regard noting the Windhoek Declaration and the Namibia Plan of 

spective in Multidimensional Peace Support 

Recognizing also the importance of the recommendation contained in the statement of its 

President to the press of 8 March 2000 for specialized training for all peacekeeping personnel 

the protection, special needs and human rights of women and children in conflict 

Recognizing that an understanding of the impact of armed conflict on women and girls, 

articipation in the 

peace process can significantly contribute to the maintenance and promotion of international 

Noting the need to consolidate data on the impact of armed conflict on women and girls, 

creased representation of women at all decision-making 

levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, 

n of action (A/49/587) 

making levels in conflict 

General to appoint more women as special representatives and envoys 

ices on his behalf, and in this regard calls on Member States to provide 

General, for inclusion in a regularly updated centralized roster; 

General to seek to expand the role and contribution of women 

based operations, and especially among military observers, civilian 



 

5. Expresses its willingness to incorporate a gender perspective into peacekeeping operations 

and urges the Secretary-General to ensure that, where appropriate, field operations include a 

gender component; 

6. Requests the Secretary-General to provide to Member States training guidelines and 

materials on the protection, rights and the particular needs of women, as we

importance of involving women in all peacekeeping and peace

Member States to incorporate these elements as well as HIV/AIDS awareness training into 

their national training programmes for military and civilian police 

deployment and further requests the Secretary

peacekeeping operations receive similar training;

7. Urges Member States to increase their voluntary financial, technical and logistical

for gender-sensitive training efforts, including those undertaken by relevant funds and 

programmes, inter alia, the United Nations Fund for Women and United Nations Children's 

Fund, and by the United Nations High Commissioner for Refugees and othe

8. Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace agreements, to 

adopt a gender perspective, including, inter alia: (a) The special needs of women and girls 

during repatriation and resettlement and for rehabilitati

reconstruction; (b) Measures that support local women's peace initiatives and indigenous 

processes for conflict resolution, and that involve women in all of the implementation 

mechanisms of the peace agreements; (c) Meas

for human rights of women and girls, particularly as they relate to the constitution, the 

electoral system, the police and the judiciary;

9. Calls upon all parties to armed conflict to respect fully internatio

rights and protection of women and girls as civilians, in particular the obligations applicable 

to them under the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols thereto of 1977, 

the Refugee Convention of 1951 and the Prot

Council - 5 - Press Release SC/6942 4213th Meeting (PM) 31 October 2000 on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979 and the Optional 

Protocol thereto of 1999 and the United Nations C
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5. Expresses its willingness to incorporate a gender perspective into peacekeeping operations 

General to ensure that, where appropriate, field operations include a 

General to provide to Member States training guidelines and 

materials on the protection, rights and the particular needs of women, as we

importance of involving women in all peacekeeping and peace-building measures, invites 

Member States to incorporate these elements as well as HIV/AIDS awareness training into 

their national training programmes for military and civilian police personnel in preparation for 

deployment and further requests the Secretary-General to ensure that civilian personnel of 

peacekeeping operations receive similar training; 

7. Urges Member States to increase their voluntary financial, technical and logistical

sensitive training efforts, including those undertaken by relevant funds and 

programmes, inter alia, the United Nations Fund for Women and United Nations Children's 

Fund, and by the United Nations High Commissioner for Refugees and othe

8. Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace agreements, to 

adopt a gender perspective, including, inter alia: (a) The special needs of women and girls 

during repatriation and resettlement and for rehabilitation, reintegration and post

reconstruction; (b) Measures that support local women's peace initiatives and indigenous 

processes for conflict resolution, and that involve women in all of the implementation 

mechanisms of the peace agreements; (c) Measures that ensure the protection of and respect 

for human rights of women and girls, particularly as they relate to the constitution, the 

electoral system, the police and the judiciary; 

9. Calls upon all parties to armed conflict to respect fully international law applicable to the 

rights and protection of women and girls as civilians, in particular the obligations applicable 

to them under the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols thereto of 1977, 

the Refugee Convention of 1951 and the Protocol thereto of 1967, the Convention Security 

Press Release SC/6942 4213th Meeting (PM) 31 October 2000 on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979 and the Optional 

Protocol thereto of 1999 and the United Nations Convention on the Rights of the Child of 

5. Expresses its willingness to incorporate a gender perspective into peacekeeping operations 

General to ensure that, where appropriate, field operations include a 

General to provide to Member States training guidelines and 

materials on the protection, rights and the particular needs of women, as well as on the 

building measures, invites 

Member States to incorporate these elements as well as HIV/AIDS awareness training into 

personnel in preparation for 

General to ensure that civilian personnel of 

7. Urges Member States to increase their voluntary financial, technical and logistical support 

sensitive training efforts, including those undertaken by relevant funds and 

programmes, inter alia, the United Nations Fund for Women and United Nations Children's 

Fund, and by the United Nations High Commissioner for Refugees and other relevant bodies; 

8. Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace agreements, to 

adopt a gender perspective, including, inter alia: (a) The special needs of women and girls 

on, reintegration and post-conflict 

reconstruction; (b) Measures that support local women's peace initiatives and indigenous 

processes for conflict resolution, and that involve women in all of the implementation 

ures that ensure the protection of and respect 

for human rights of women and girls, particularly as they relate to the constitution, the 

nal law applicable to the 

rights and protection of women and girls as civilians, in particular the obligations applicable 

to them under the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols thereto of 1977, 

ocol thereto of 1967, the Convention Security 

Press Release SC/6942 4213th Meeting (PM) 31 October 2000 on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979 and the Optional 

onvention on the Rights of the Child of 



 

1989 and the two Optional Protocols thereto of 25 May 2000, and to bear in mind the relevant 

provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court;

10. Calls on all parties to armed conflict to take spec

from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other 

forms of violence in situations of armed conflict;

11. Emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunit

those responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes including those relating 

to sexual violence against women and girls, and in this regard, stresses the need to exclude 

these crimes, where feasible from amnesty provision

12. Calls upon all parties to armed conflict to respect the civilian and humanitarian character 

of refugee camps and settlements, and to take into account the particular needs of women and 

girls, including in their design, and recalls its resolution 120

13. Encourages all those involved in the planning for disarmament, demobilization and 

reintegration to consider the different needs of female and male ex

into account the needs of their dependants;

14. Reaffirms its readiness, whenever measures are adopted under Article 41 of the Charter of 

the United Nations, to give consideration to their potential impact on the civilian population, 

bearing in mind the special needs of women and girls, in order to consi

humanitarian exemptions; 

15. Expresses its willingness to ensure that Security Council missions take into account 

gender considerations and the rights of women, including through consultation with local and 

international women's groups; 

16. Invites the Secretary-General to carry out a study on the impact of armed conflict on 

women and girls, the role of women in peace

processes and conflict resolution, and further invites him to submit a report to 

Council on the results of this study and to make this available to all Member States of the 

United Nations; 
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1989 and the two Optional Protocols thereto of 25 May 2000, and to bear in mind the relevant 

provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court; 

10. Calls on all parties to armed conflict to take special measures to protect women and girls 

based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other 

forms of violence in situations of armed conflict; 

11. Emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunity and to prosecute 

those responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes including those relating 

to sexual violence against women and girls, and in this regard, stresses the need to exclude 

these crimes, where feasible from amnesty provisions; 

12. Calls upon all parties to armed conflict to respect the civilian and humanitarian character 

of refugee camps and settlements, and to take into account the particular needs of women and 

girls, including in their design, and recalls its resolution 1208 (1998) of 19 November 1998;

13. Encourages all those involved in the planning for disarmament, demobilization and 

reintegration to consider the different needs of female and male ex-combatants and to take 

into account the needs of their dependants; 

eaffirms its readiness, whenever measures are adopted under Article 41 of the Charter of 

the United Nations, to give consideration to their potential impact on the civilian population, 

bearing in mind the special needs of women and girls, in order to consider appropriate 

15. Expresses its willingness to ensure that Security Council missions take into account 

gender considerations and the rights of women, including through consultation with local and 

 

General to carry out a study on the impact of armed conflict on 

women and girls, the role of women in peace-building and the gender dimensions of peace 

processes and conflict resolution, and further invites him to submit a report to 

Council on the results of this study and to make this available to all Member States of the 

1989 and the two Optional Protocols thereto of 25 May 2000, and to bear in mind the relevant 

ial measures to protect women and girls 

based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other 

y and to prosecute 

those responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes including those relating 

to sexual violence against women and girls, and in this regard, stresses the need to exclude 

12. Calls upon all parties to armed conflict to respect the civilian and humanitarian character 

of refugee camps and settlements, and to take into account the particular needs of women and 

8 (1998) of 19 November 1998; 

13. Encourages all those involved in the planning for disarmament, demobilization and 

combatants and to take 

eaffirms its readiness, whenever measures are adopted under Article 41 of the Charter of 

the United Nations, to give consideration to their potential impact on the civilian population, 

der appropriate 

15. Expresses its willingness to ensure that Security Council missions take into account 

gender considerations and the rights of women, including through consultation with local and 

General to carry out a study on the impact of armed conflict on 

building and the gender dimensions of peace 

processes and conflict resolution, and further invites him to submit a report to the Security 

Council on the results of this study and to make this available to all Member States of the 



 

17. Requests the Secretary-General, where appropriate, to include in his reporting to the 

Security Council, progress on gender mainstre

all other aspects relating to women and girls;

18. Decides to remain actively seized of the matter."
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General, where appropriate, to include in his reporting to the 

Security Council, progress on gender mainstreaming throughout peacekeeping missions and 

all other aspects relating to women and girls; 

18. Decides to remain actively seized of the matter." 

 

General, where appropriate, to include in his reporting to the 

aming throughout peacekeeping missions and 



 

 

FYLGISKJAL 

 

Adopted by the Security Council at its 5916th meeting, on

Council, Reaffirming its commitment to the continuing and full implementation of

1325 (2000), 1612 (2005) and 1674 (2006) and recalling the Statements

October 2001 (Security Council/PRST/2001/31), 31 October

Council/PRST/2002/32), 28 October 

2005 (Security Council/PRST/2005/52),

7 March 2007 (Security Council/PRST/2007/5), and 24 October 2007 (Securit

Council/PRST/2007/40); Guided by the purposes and principles of the Charter of the United 

Nations, 

Reaffirming also the resolve expressed in the 2005 World Summit Outcome

eliminate all forms of violence against women and girls, including by

ensuring the protection of civilians, in particular women

conflicts, in accordance with the obligations States

humanitarian law and international human

Recalling the commitments of the Beijing Declaration and Platform for Action

well as those contained in the outcome document of the twenty

United Nations General Assembly entitled “Women 2000:

Peace for the Twenty-first Century”

violence and women in situations of armed conflict;

Reaffirming also the obligations of States Parties to the Convention on the

Forms of Discrimination against Women, the Optional Protocol

the Rights of the Child and the Optional Protocols

done so to consider ratifying or acceding
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YLGISKJAL 2: RESOLUTION 1820 (2008) 

Adopted by the Security Council at its 5916th meeting, on 19 June 2008 The Security 

Reaffirming its commitment to the continuing and full implementation of

1325 (2000), 1612 (2005) and 1674 (2006) and recalling the Statements of its president of 31 

October 2001 (Security Council/PRST/2001/31), 31 October 2002 (Security

October 2004 (SecurityCouncil/PRST/2004/40), 27 October 

2005 (Security Council/PRST/2005/52), 8 November 2006 (Security Council/PRST/2006/42), 

Council/PRST/2007/5), and 24 October 2007 (Securit

Council/PRST/2007/40); Guided by the purposes and principles of the Charter of the United 

Reaffirming also the resolve expressed in the 2005 World Summit Outcome

eliminate all forms of violence against women and girls, including by ending impunity and by 

ensuring the protection of civilians, in particular women and girls, during and after armed 

conflicts, in accordance with the obligations States have undertaken under international 

humanitarian law and international human rights law;  

Recalling the commitments of the Beijing Declaration and Platform for Action

well as those contained in the outcome document of the twenty-third Special Session of the 

United Nations General Assembly entitled “Women 2000: Gender Equality, 

first Century” (A/S-23/10/Rev.1), in particular those concerning sexual 

situations of armed conflict; 

Reaffirming also the obligations of States Parties to the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women, the Optional Protocol thereto, the Convention on 

the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto, and urging states that have not yet 

done so to consider ratifying or acceding to them, 

The Security 

Reaffirming its commitment to the continuing and full implementation of resolution 

of its president of 31 

(Security 

Council/PRST/2004/40), 27 October 

8 November 2006 (Security Council/PRST/2006/42), 

Council/PRST/2007/5), and 24 October 2007 (Security 

Council/PRST/2007/40); Guided by the purposes and principles of the Charter of the United 

Reaffirming also the resolve expressed in the 2005 World Summit Outcome Document to 

nding impunity and by 

and girls, during and after armed 

have undertaken under international 

Recalling the commitments of the Beijing Declaration and Platform for Action (A/52/231) as 

Special Session of the 

Gender Equality, Development and 

23/10/Rev.1), in particular those concerning sexual 

Elimination of All 

thereto, the Convention on 

thereto, and urging states that have not yet 



 

Noting that civilians account for the vast majority of those adversely affected

conflict; that women and girls are particularly targeted by the use of

including as a tactic of war to humiliate, dominate, instil fear in,

relocate civilian members of a community or ethnic group;

violence perpetrated in this manner may in some instances persist

hostilities; 

Recalling its condemnation in the strongest terms of all sexual and other fo

committed against civilians in armed conflict, in particular women and

Reiterating deep concern that, despite its repeated condemnation of violence

and children in situations of armed conflict, including sexual

conflict, and despite its calls addressed to all parties

acts with immediate effect, such acts

systematic and widespread, reaching 

Recalling the inclusion of a range of sexual violence offences in the Rome

International Criminal Court and the statutes of the ad hoc

Reaffirming the important role of women i

peacebuilding, and stressing the importance of their equal

in all efforts for the maintenance and promotion

increase their role in decision-making with

Deeply concerned also about the persistent obstacles and challenges to

and full involvement in the prevention and resolution of

intimidation and discrimination, which erode

in post-conflict public life, and

security and reconciliation, including post

Recognizing that States bear primary responsibility to respect and ensure the

their citizens, as well as all individuals within their territory as

international law, 
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s account for the vast majority of those adversely affected

conflict; that women and girls are particularly targeted by the use of sexual violence, 

including as a tactic of war to humiliate, dominate, instil fear in, disperse and/or forcibly 

ate civilian members of a community or ethnic group; *0839144*and that sexual 

violence perpetrated in this manner may in some instances persist after the cessation of 

Recalling its condemnation in the strongest terms of all sexual and other forms

committed against civilians in armed conflict, in particular women and children;

Reiterating deep concern that, despite its repeated condemnation of violence

and children in situations of armed conflict, including sexual violence in situations of armed 

conflict, and despite its calls addressed to all parties to armed conflict for the cessation of such 

acts with immediate effect, such acts continue to occur, and in some situations have become 

reaching appalling levels of brutality, 

Recalling the inclusion of a range of sexual violence offences in the Rome Statute of the 

International Criminal Court and the statutes of the ad hoc international criminal tribunals,

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of

peacebuilding, and stressing the importance of their equal participation and full involvement 

in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to 

making with regard to conflict prevention and resolution,

Deeply concerned also about the persistent obstacles and challenges to women’s participation 

and full involvement in the prevention and resolution of conflicts as a result of violence, 

imidation and discrimination, which erode women’s capacity and legitimacy to participate 

conflict public life, and acknowledging the negative impact this has on durable peace, 

reconciliation, including post-conflict peacebuilding, 

gnizing that States bear primary responsibility to respect and ensure the

their citizens, as well as all individuals within their territory as provided for by relevant 

s account for the vast majority of those adversely affected by armed 

sexual violence, 

disperse and/or forcibly 

*0839144*and that sexual 

after the cessation of 

rms of violence 

children; 

Reiterating deep concern that, despite its repeated condemnation of violence against women 

nce in situations of armed 

to armed conflict for the cessation of such 

continue to occur, and in some situations have become 

Statute of the 

international criminal tribunals, 

n the prevention and resolution of conflicts and in 

participation and full involvement 

of peace and security, and the need to 

regard to conflict prevention and resolution, 

women’s participation 

conflicts as a result of violence, 

women’s capacity and legitimacy to participate 

acknowledging the negative impact this has on durable peace, 

gnizing that States bear primary responsibility to respect and ensure the human rights of 

provided for by relevant 



 

Reaffirming that parties to armed conflict bear the p

steps to ensure the protection of affected civilians,

Welcoming the ongoing coordination of efforts within the United Nations

the inter-agency initiative “United Nations Action against Sexual

create awareness about sexual violence in armed conflicts

ultimately, to put an end to it, 

 

1.Stresses that sexual violence, when used or commissioned as a tactic of

deliberately target civilians or as a part of a widespread or

populations, can significantly exacerbate

restoration of international peace

prevent and respond to such acts of sexual violence can significantly contribute to the 

maintenance of international peace and security, and expresses its readiness, when 

considering situations on the agenda of the Council, to, where necessary, 

steps to address widespread or systematic sexual violence;

Demands the immediate and complete cessation by all parties to armed

2.conflict of all acts of sexual violence against civilians with immediate effect;

3. Demands that all parties to armed conflict immediately take appropriate

civilians, including women and girls, from all forms of sexual

inter alia, enforcing appropriate military disciplinary

command responsibility, training troops on

violence against civilians, debunking myths that fuel sexual violence, vetting armed and 

security forces to take into account past actions of rape and other for

and evacuation of women and children under imminent threat of sexual violence to safety; 

and requests the Secretary-General, where appropriate, to encourage dialogue to address

issue in the context of broader discussions of conf

officials and the parties to the conflict, taking into account, inter

women of affected local communities;
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Reaffirming that parties to armed conflict bear the primary responsibility to

steps to ensure the protection of affected civilians, 

Welcoming the ongoing coordination of efforts within the United Nations system, marked by 

agency initiative “United Nations Action against Sexual Violence in Conflict,” to 

create awareness about sexual violence in armed conflicts and post-conflict situations and, 

 

1.Stresses that sexual violence, when used or commissioned as a tactic of war in order to 

et civilians or as a part of a widespread or systematic attack against civilian 

populations, can significantly exacerbate situations of armed conflict and may impede the 

restoration of international peace and security, affirms in this regard that effective

such acts of sexual violence can significantly contribute to the 

international peace and security, and expresses its readiness, when 

situations on the agenda of the Council, to, where necessary, adopt appropriate 

to address widespread or systematic sexual violence; 

Demands the immediate and complete cessation by all parties to armed 

2.conflict of all acts of sexual violence against civilians with immediate effect;

to armed conflict immediately take appropriate measures to protect 

civilians, including women and girls, from all forms of sexual violence, which could include, 

inter alia, enforcing appropriate military disciplinary measures and upholding the principle o

command responsibility, training troops on the categorical prohibition of all forms of sexual 

debunking myths that fuel sexual violence, vetting armed and 

into account past actions of rape and other forms of sexual violence, 

of women and children under imminent threat of sexual violence to safety; 

General, where appropriate, to encourage dialogue to address

issue in the context of broader discussions of conflict resolution between appropriate UN 

officials and the parties to the conflict, taking into account, inter alia, the views expressed by 

women of affected local communities; 

rimary responsibility to take all feasible 

system, marked by 

lence in Conflict,” to 

conflict situations and, 

war in order to 

systematic attack against civilian 

situations of armed conflict and may impede the 

and security, affirms in this regard that effective steps to 

such acts of sexual violence can significantly contribute to the 

international peace and security, and expresses its readiness, when 

adopt appropriate 

2.conflict of all acts of sexual violence against civilians with immediate effect; 

measures to protect 

violence, which could include, 

measures and upholding the principle of 

the categorical prohibition of all forms of sexual 

debunking myths that fuel sexual violence, vetting armed and 

ms of sexual violence, 

of women and children under imminent threat of sexual violence to safety; 

General, where appropriate, to encourage dialogue to address this 

appropriate UN 

alia, the views expressed by 



 

 

4.Notes that rape and other forms of sexual violence can constitute a war

against humanity, or a constitutive act with respect to genocide,

exclusion of sexual violence crimes from amnesty

resolution processes, and calls upon Member

prosecuting persons responsible for such

particularly women and girls, have

and stresses the importance of ending impunity 

approach to seeking sustainable peace, justice, truth, and national reconciliation;

 

5.Affirms its intention, when establishing and renewing state

take into consideration the appropria

to situations of armed conflict who commit rape

women and girls in situations of armed

 

6.Requests the Secretary-General, in consultation with th

Committee on Peacekeeping Operations and its Working Group

appropriate, to develop and implement appropriate training

humanitarian personnel deployed by the United

mandated by the Council to help them better

violence and other forms of violence

 

7.Requests the Secretary-General to continue and strengthen efforts to

of zero tolerance of sexual exploitation and abuse in United

and urges troop and police contributing countries

including pre-deployment and in

accountability in cases of such
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4.Notes that rape and other forms of sexual violence can constitute a war crime,

against humanity, or a constitutive act with respect to genocide, stresses the need for the 

exclusion of sexual violence crimes from amnesty provisions in the context of conflict 

resolution processes, and calls upon Member States to comply with their obligations for 

prosecuting persons responsible for such acts, to ensure that all victims of sexual violence, 

particularly women and girls, have equal protection under the law and equal access to justice, 

importance of ending impunity for such acts as part of a comprehensive 

seeking sustainable peace, justice, truth, and national reconciliation;

5.Affirms its intention, when establishing and renewing state-specific sanctions regimes, to 

take into consideration the appropriateness of targeted and graduated measures against parties 

to situations of armed conflict who commit rape and other forms of sexual violence against 

women and girls in situations of armed conflict; 

General, in consultation with the Security Council, the Special 

Committee on Peacekeeping Operations and its Working Group and relevant States, as 

appropriate, to develop and implement appropriate training programs for all peacekeepi

humanitarian personnel deployed by the United Nations in the context of missions as 

mandated by the Council to help them better prevent, recognize and respond to sexual 

violence and other forms of violence against civilians; 

General to continue and strengthen efforts to impleme

of zero tolerance of sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations; 

and urges troop and police contributing countries to take appropriate preventative action, 

deployment and in-theater awareness training, and other action to ensure full 

accountability in cases of such conduct involving their personnel; 

crime, a crime 

stresses the need for the 

provisions in the context of conflict 

eir obligations for 

acts, to ensure that all victims of sexual violence, 

equal protection under the law and equal access to justice, 

for such acts as part of a comprehensive 

seeking sustainable peace, justice, truth, and national reconciliation; 

sanctions regimes, to 

graduated measures against parties 

and other forms of sexual violence against 

Council, the Special 

and relevant States, as 

programs for all peacekeeping and 

tions in the context of missions as 

prevent, recognize and respond to sexual 

implement the policy 

Nations peacekeeping operations; 

to take appropriate preventative action, 

g, and other action to ensure full 



 

8.Encourages troop and police contributing countries, in consultation with

General, to consider steps they could take to heighten awareness

their personnel participating in UN peacekeeping operations

women and children, and prevent sexual violence

post-conflict situations, including wherever

women peacekeepers or police;

 

9. Requests the Secretary-General to develop effective guidelines and

the ability of relevant UN peacekeeping operations, consistent

civilians, including women and girls, from all forms

include in his written reports to the Council

the protection of women and girls

10. Requests the Secretary-General and relevant United Nations agencies,

consultation with women and women

mechanisms for providing protection from

women and girls in and around

as well as in all disarmament, demobilization, and reintegration processes, and in justice and

security sector reform efforts assiste

11. Stresses the important role the Peacebuilding Commission can play by

advice and recommendations for post

ways to address sexual violence committed during an

in ensuring consultation and effective

specific configurations, as part of its wider approach to gender issues;

12. Urges the Secretary-General and his Special

discussions pertinent to the prevention and resolution of conflict, the

and security, and post-conflict peacebuilding, and encourages

facilitate the equal and full participation of women at

13. Urges all parties concerned, including Member States, United Nations

financial institutions, to support the development and strengthening of
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8.Encourages troop and police contributing countries, in consultation with the Secretary

General, to consider steps they could take to heighten awareness and the responsiveness of 

their personnel participating in UN peacekeeping operations to protect civilians, including 

women and children, and prevent sexual violence against women and girls in conflict and 

conflict situations, including wherever possible the deployment of a higher percentage of 

women peacekeepers or police; 

General to develop effective guidelines and strategies to enhance 

the ability of relevant UN peacekeeping operations, consistent with their mandates, to 

civilians, including women and girls, from all forms of sexual violence and to systematically 

include in his written reports to the Council on conflict situations his observations concerning 

the protection of women and girls and recommendations in this regard; 

General and relevant United Nations agencies, inter alia, through 

consultation with women and women-led organizations as appropriate, to develop effective 

mechanisms for providing protection from violence, including in particular sexual violence, to 

women and girls in and around UN managed refugee and internally displaced persons camps, 

disarmament, demobilization, and reintegration processes, and in justice and

security sector reform efforts assisted by the United Nations; 

Stresses the important role the Peacebuilding Commission can play by including in its 

advice and recommendations for post-conflict peacebuilding strategies, where appropriate, 

ways to address sexual violence committed during and in the aftermath of armed conflict, and 

in ensuring consultation and effective representation of women’s civil society in its country

part of its wider approach to gender issues; 

General and his Special Envoys to invite women to

discussions pertinent to the prevention and resolution of conflict, the maintenance of peace 

conflict peacebuilding, and encourages all parties to such talks to 

participation of women at decision-making levels;

13. Urges all parties concerned, including Member States, United Nations entities and 

financial institutions, to support the development and strengthening of the capacities of 

the Secretary-

the responsiveness of 

to protect civilians, including 

against women and girls in conflict and 

ible the deployment of a higher percentage of 

strategies to enhance 

with their mandates, to protect 

of sexual violence and to systematically 

on conflict situations his observations concerning 

inter alia, through 

appropriate, to develop effective 

in particular sexual violence, to 

UN managed refugee and internally displaced persons camps, 

disarmament, demobilization, and reintegration processes, and in justice and 

including in its 

strategies, where appropriate, 

in the aftermath of armed conflict, and 

representation of women’s civil society in its country-

Envoys to invite women to participate in 

maintenance of peace 

all parties to such talks to 

making levels; 

entities and 

the capacities of 



 

national institutions, in particular of judicial and health systems,

networks in order to provide sustainable assistance to

conflict and post-conflict situations;

14. Urges appropriate regional and sub

and implementing policies, activities, and advocacy for the

affected by sexual violence in armed conflict;

15. Also requests the Secretary

the implementation of this resolution in the context of situations

the Council, utilizing information from available United

teams, peacekeeping operations, and other

inter alia, information on situations

widely or systematically employed against civilians; analysis of the prevalence and trends of 

sexual violence in situations of armed conflict; p

susceptibility of women and girls to such violence; benchmarks for measuring

preventing and addressing sexual violence; appropriate input from

implementing partners in the field; informatio

timely, objective, accurate, and reliable information on

of armed conflict, including through

and at Headquarters; and information on actions taken by parties to armed conflict to 

implement their responsibilities as described in this resolution, in particular by immediately 

and completely ceasing all acts of sexual violence and in taking appropriate measures to

protect women and girls from all forms of sexual violence;

 

16. Decides to remain actively seized of the matter.
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icular of judicial and health systems, and of local civil society 

networks in order to provide sustainable assistance to victims of sexual violence in armed 

conflict situations; 

14. Urges appropriate regional and sub-regional bodies in particular to consider developing 

and implementing policies, activities, and advocacy for the benefit of women and girls 

affected by sexual violence in armed conflict; 

15. Also requests the Secretary-General to submit a report to the Council by

the implementation of this resolution in the context of situations which are on the agenda of 

the Council, utilizing information from available United Nations sources, including country 

teams, peacekeeping operations, and other United Nations personnel, which would include, 

inter alia, information on situations of armed conflict in which sexual violence has been 

employed against civilians; analysis of the prevalence and trends of 

in situations of armed conflict; proposals for strategies to minimize the

susceptibility of women and girls to such violence; benchmarks for measuring

preventing and addressing sexual violence; appropriate input from United Nations 

implementing partners in the field; information on his plans for facilitating the collection of 

timely, objective, accurate, and reliable information on the use of sexual violence in situations 

of armed conflict, including through improved coordination of UN activities on the ground 

information on actions taken by parties to armed conflict to 

responsibilities as described in this resolution, in particular by immediately 

completely ceasing all acts of sexual violence and in taking appropriate measures to

ect women and girls from all forms of sexual violence; 

to remain actively seized of the matter. 

and of local civil society 

victims of sexual violence in armed 

consider developing 

benefit of women and girls 

General to submit a report to the Council by 30 June 2009 on 

which are on the agenda of 

Nations sources, including country 

which would include, 

of armed conflict in which sexual violence has been 

employed against civilians; analysis of the prevalence and trends of 

roposals for strategies to minimize the 

susceptibility of women and girls to such violence; benchmarks for measuring progress in 

United Nations 

facilitating the collection of 

the use of sexual violence in situations 

improved coordination of UN activities on the ground 

information on actions taken by parties to armed conflict to 

responsibilities as described in this resolution, in particular by immediately 

completely ceasing all acts of sexual violence and in taking appropriate measures to 
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