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ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διασύνδεση μεταξύ της διάστασης 

φύλου  και της ασφάλειας. Μέσα από την ενδελεχή ποιοτική έρευνα ποιοτικών 

δεδομένων, παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι και οι λόγοι για τους οποίους η 

διάσταση φύλου είναι σημαντικός παράγοντας για την ανάλυση των επιχειρήσεων 

εδραίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης. Μέσω της περιπτωσιολογικής μελέτης στο 

πεδίο του Αφγανιστάν αναλύεται η συνάφεια της διάστασης φύλου και του μετα-

συγκρουσιακού πλαισίου της χώρας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αφγανιστάν, οικοδόμηση της ειρήνης, διάσταση φύλου, Απόφαση 

1325, συμμετοχή, προστασία, ISAF, ΝΑΤΟ, Χάρτης Ο.Η.Ε., γυναικεία ανθρώπινα 

δικαιώματα, φεμινιστική ιδεολογία, διεθνής πολιτική, ταυτότητες.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί η εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά 

ορισμένων ατόμων τόσο στη συγγραφική διαδικασία της παρούσας εργασίας αλλά 

και την υποστήριξης που μου προσέφεραν. Αρχικά στην Επίκουρη Καθηγήτρια κα. 

Φωτεινή Μπέλλου για την καθοδήγησή της σε νέα ερευνητικά πεδία και τις 

διορθώσεις και επισημάνσεις της για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτής της 

διπλωματικής. Επίσης, τη Λέκτορα Καλλιόπη-Ίλια Χαϊνογλου για τη βοήθειά της και 

τις προτάσεις για τη βιβλιογραφική κατεύθυνση που μου προσέφερε. 

  Τον Γιάννη Μπακάλη (MSc Global Affairs, Peacebuilding, New York 

University)  για τη συνεισφορά του σε επιστημονικών υλικό το οποίο υπήρξε 

απαραίτητο για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αλλά δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παρομοίως, 

οφείλω να ευχαριστήσω και τη Lorena Medina Castilla (PhD Peacebuilding, 

University of Essex) τόσο για τη βοήθειά της αναφορικά με επιστημονικό υλικό, όσο 

και για τις εύστοχες παρατηρήσεις της που άπτονται το ερευνητικό πεδίο αυτής της 

διπλωματικής εργασίας. 

 Τις αγαπημένες μου αδερφές, για την κατανόηση της απομόνωσης που η 

επιστημονική  έρευνα, μελέτη και συγγραφή απαιτεί. Περισσότερο από όλους οφείλω 

να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, που εκτός από το δώρο της ζωής, μου προσέφερε 

απλόχερα την αγάπη για την αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα αναφορικά με το αντικείμενο της Απόφασης 

του 2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 1325 

αναφορικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και  την ασφάλεια. Στα κεφάλαια που 

ακολουθούν έγινε η προσπάθεια να βρεθεί τι είναι αυτό το καινούριο που φέρει αυτή 

η υιοθέτηση αυτής της απόφασης και τι σημαίνει για την άσκηση πολιτικής σε 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η εργασία προσπαθεί να εξερευνήσει τους 

τρόπους και τους λόγους για τους οποίους το φύλο έγινε ξαφνικά η κεντρικότερη 

μεταβλητή που λαμβάνει υπόψιν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στις διαδικασίες 

εδραίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης. 

Σκοπός αυτής της διπλωματικής ήταν να εξετάσει το ρόλο του φύλου στις 

διεθνείς σχέσεις και να του αποδώσει την ορθή του αξία. Αυτή η διπλωματική 

εργασία δεν στηρίχθηκε σε θετικιστικές προσεγγίσεις
1
 των διεθνών σχέσεων και της 

διεθνούς πολιτικής, αλλά στην ανάλυση της ποιοτικής μεταβλητής του φύλου. Στην 

παρούσα διπλωματική, τα νούμερα, τα ποσοστά και οι δείκτες δεν λαμβάνονται 

υπόψιν ως αριθμοί αλλά αναλύονται και αξιολογούνται από την ποιοτική
2
 τους 

διάσταση και τη συμβολή τους στην εξαγωγή συμπερασμάτων ποιοτικού 

χαρακτήρα
3
. Σε αυτή την εργασία ο πρωταγωνιστικός ρόλος δεν ήταν οι γυναίκες 

αλλά το φύλο* το φύλο ως έννοια, ως –ποιοτική- μεταβλητή, ως κατασκευή
4
. Στην 

παρούσα διπλωματική, το Αφγανιστάν δεν αντιμετωπίστηκε ως μια ομοιογενής 

περίπτωση εργασίας αλλά ως μια έντονα διαφοροποιούμενη κοινωνία με πολλά και 

αντικρουόμενα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να αναγνωριστεί η 

συμβολή του φύλου στη φεμινιστική θεωρία. Γιατί το φύλο και όχι οι όροι 

«άντρας/γυναίκα» είναι τόσο σημαντικοί για τη φεμινιστική θεωρία; Μετέπειτα 

επιχειρήθηκε η σύνδεση μεταξύ της φεμινιστική θεωρίας και της διεθνούς πολιτικής. 

                                                           
1
 Anwar Mhajne, Christine Sylvester.War as Experience: Contributions from International Relations 

and Feminist Analysis, International Feminist Journal of Politics, 2015, 17:1, p.187-189. 
2
 Funmi Olonisakin, Cheryl Hendricks & Awino Okech, The convergence and divergence of three 

pillars of influence in gender and security, African Security Review, 24:4, p.376-389. 
3
 Zahra Langhi, Gender and state-building in Libya: towards a politics of inclusion, The Journal of 

North African Studies, 2014, 19:2,p.200-2010. 
4
 J. Ann Tickner, Gender in international relations: feminist perspectives on achieving global security, 

Columbia University Press, NewYork, 1992.  
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Πως συνδέονται; Ποια είναι τα ερωτήματα που θέτει η φεμινιστική θεωρία; Ποιος 

είναι ο τρόπος ανάλυσης της διεθνούς πολιτικής σύμφωνα με τη φεμινιστική θεωρία;  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας έγινε μια ιστορική ανασκόπηση για τα 

γυναικεία ανθρώπινα και τις προσπάθειες που έγιναν υπό τη σκέπη των Ηνωμένων 

Εθνών να τα φέρει στις πρώτες θέσεις της ατζέντας για την οικοδόμηση της ειρήνης 

και της ασφάλειας. Επίσης γίνεται μια λεπτομερής αναφορά στις αποφάσεις που 

έχουν υιοθετηθεί καθώς και  στο κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο που οδήγησε στην 

υιοθέτησή τους. Γιατί το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε αποφάσεις που αφορούν 

στις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια; Ποιο είναι το στοιχείο που κάνει τις 

αποφάσεις αυτές τόσο σημαντικές; Στο δεύτερο μέρος γίνεται  επίσης και η 

λεπτομερής ανάλυση της Απόφασης 1325. Τι είναι αυτό που κάνει την 1325 τόσο 

σημαντική; Ποιος είναι ο τρόπος εφαρμογής της; Ποιες είναι οι αστοχίες της; 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εργασίας γίνεται η ανάλυση της 

περίπτωσης του Αφγανιστάν. Τι είναι αυτό που κάνει την περίπτωση του Αφγανιστάν 

τόσο ενδιαφέρουσα αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης 1325; Τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της περίπτωσης διασταυρώνονται από την 

εργασία και την αφοσίωση πολλών ερευνητών καθώς και on the ground μη 

κυβερνητικών οργανισμών. Ποια είναι η εξέλιξη στο Αφγανιστάν; Υπάρχει πρόοδος; 

Σε τι πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση; 

Η εργασία αυτή κλείνει με τα συμπεράσματα για την υπόθεση της εφαρμογής 

της Απόφασης 1325 στο Αφγανιστάν. Εξηγεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται η αλλαγή και δημιουργεί πολλά καινούρια ερωτήματα για τις 

διαδικασίες και τις επιμέρους πολιτικές που πολύ πιθανόν να εμπνεύσουν κάποιον 

άλλο ερευνητή.  

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

συγγραφή της παρούσας εργασίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως 

και τον Σεπτέμβριο του 2017. Αφορά σε ηλεκτρονικές πηγές, ενημερωτικά άρθρα και 
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ηλεκτρονικά βιβλία αναφορικά με την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια και  

την υπό εξέταση περίπτωση του Αφγανιστάν. 

 Η  επιστημονική ανάλυση δεν στηρίχτηκε εξ’ ολοκλήρου στα ποσοτικά 

δεδομένα που είναι διαθέσιμα αλλά μόνο μερικώς. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε 

είναι συνδυαστική μεταξύ των ποσοτικών δεδομένων και της ποιοτικής αποτύπωσής 

τους στο υπό εξέταση ζήτημα. Η ανάλυση επεκτείνεται και σε νομικά κείμενα 

(αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών) καθώς 

και σε υπηρεσιακά έγγραφα και αναλύσεις αναφορικά με  τη δράση του  Οργανισμού 

Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) στο Αφγανιστάν.   

 

2.1.1. Ερευνητικό Υπόδειγμα 

Το θέμα ανάλυσης της έρευνας αφορά τη διάσταση του φύλου στις διαδικασίες 

οικοδόμησης της ειρήνης. Λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση 

ζητήματος χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (5) βασικές προσεγγίσεις για μια πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στο αντικείμενο: (α) το φύλο ως μεταβλητή, (β) το φύλο 

ως σχέση εξουσίας, (γ) το φύλο ως κοινωνική σχέση ανισότητας, (δ) το φύλο ως 

επιτέλεση και (ε) η συνθετότητα των ταυτοτήτων.  

 Οι παραπάνω προσεγγίσεις αναλύονται διεξοδικά στο πρώτο μέρος της 

έρευνας και αποτυπώνεται με σαφήνεια η συμβολή τους στα επί μέρους υπό εξέταση 

αντικείμενα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης επιχειρείται η 

διεπιστημονική σύνδεσή τους για την παραγωγή μιας πιο ολοκληρωμένης 

προσέγγισης στην εξέταση της διάστασης φύλου. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι 

να ανακαλύψει και να φέρει στο προσκήνιο του λόγους για τους οποίους το φύλο 

είναι σημαντικό ως μέσο ανάλυσης των διαδικασιών οικοδόμησης της ειρήνης και να 

προτείνει αναλυτικές διεξόδους. 

 

2.1.1. Περιπτωσιολογική Μελέτη 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η περιπτωσιολογική μελέτη του 

φύλου στου Αφγανιστάν. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης οι γυναίκες καλούνται 

να αναλάβουν διάφορους ρόλους που αφορούν όχι μόνο στη συντήρηση του 
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νοικοκυριού και της οικογένειας, αλλά και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 

οικοδόμησης της ειρήνης και τη μετάβαση από το συγκρουσιακό πλαίσιο στην 

ειρήνη, η δομική ανισότητα της κοινωνίας του Αφγανιστάν το κάνει σχεδόν αδύνατο 

για τις γυναίκες να συμμετάσχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την πολιτική. 

 Το βασικό ερώτημα που κλήθηκε η εργασία να απαντήσει είναι: (α) εάν η 

διάσταση φύλου είναι συμβάλλει στην ανάλυση της περίπτωσης του Αφγανιστάν και 

(β) με ποιόν τρόπο γίνεται αυτή η συμβολή. Μέσα από την ανάλυση της 

βιβλιογραφίας και επιβεβαιωμένων ηλεκτρονικών πηγών, γίνεται  εφικτό να 

αποκαλυφθεί η σύνδεση της διάστασης φύλου με το μετα-συγκρουσιακό περιεχόμενο 

στο περιβάλλον του Αφγανιστάν και να εξαχθούν τα αναμενόμενα συμπεράσματα.  
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3.ΦΥΛΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

3.1. ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  

Η αντιμετώπιση του φύλου ως μεταβλητή εμπίπτει ουσιαστικά στην προσέγγιση του 

φύλου ως κατηγορία ανάλυσης και έχει μια πιο σαφή προσέγγιση στη θετικιστική 

επιστημολογία και μεθοδολογία. Οι θετικιστές επιστήμονες
5
 θεωρούν ότι μέσω της 

συστηματικής έρευνας, ανάλυσης και διερεύνησης συγκεκριμένων υποθέσεων 

εργασίας, είμαστε ικανοί να οδηγηθούμε σε ορισμένες «αλήθειες» για τους 

παράγοντες που δρουν στις διεθνείς σχέσεις, για το ποιοι παράγοντες δημιουργούν 

ορισμένα γεγονότα ή εξηγούν αποτελέσματα. Οι περισσότεροι φεμινιστές ερευνητές 

που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση στην έρευνά τους αντιμετωπίζουν τις στατιστικές 

και συγκριτικές μεθόδους ως ένα υποσύνολο χρήσιμων εργαλείων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές για να γίνει αντιληπτή η εμφυλοποίηση των 

διεθνών σχέσεων
6
. 

 Η προσέγγιση του φύλου ως μεταβλητή στις διεθνείς σχέσεις πρέπει πρώτα να 

αποδειχθεί σε σχέση με κάποιο ενδιαφέρον εμπειρικό χαρακτηριστικό του διεθνούς 

περιβάλλοντος το οποίο δεν έχει ακόμη μελετηθεί
7
. Ουσιαστικά, το φύλο επιλέγεται 

ως τρόπος ανάλυσης μόνο εάν μέσω των αξιωματικών αναφορών της εκάστοτε 

θεώρησης των διεθνών σχέσεων αποκαλύψει μια σύνδεση μεταξύ του εξεταζομένου 

θεωρητικού αντικειμένου και της έννοιας του φύλου. Αν και οι θετικιστές θεωρούν 

ότι η προσέγγισή τους είναι ουδέτερη, εντούτοις δεν συνεπάγεται ότι η προσέγγιση 

του φύλου ως μεταβλητή υποστηρίζει το φεμινιστικό πρόταγμα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της χρήσης του φύλου ως μεταβλητή είναι η προσέγγιση του Robert 

Keohane. Ο Keohane
8
 διατείνεται  ότι το φύλο μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα 

ερμηνείας  στις διεθνείς σχέσεις (π.χ. ειρηνικές ή εχθρικές προθέσεις των κρατών, 

πιθανότητες πολέμου) οπότε και αυτή η υπόθεση εργασίας θα πρέπει να τεθεί υπό 

έρευνα. 

                                                           
5
 Louise Olsson & Theodora-Ismene Gizelis, Advancing Gender and Peacekeeping Research, 2014, 

International Peacekeeping, 21:4, p.520-528 
6
 Marysia Zalewski , Alex Brew , Merlyn Riggs , Claudia Clare , Charlie Hackett , Helen M. Kinsella 

& Claudia Clare, Celebrating Twenty Years of British Gender and IR, International Feminist Journal of 

Politics, 2009, 11:3, p.305-333 
7
 Jill Steans, Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις, (Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο, 2016), 34. 

8
 Robert Keohane, “Beyond Dichotomy: Conversations between International Relations and Feminist 

Theory”, International Studies Quarterly, 42, 1(1998), p.197 
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 Η ανάλυση του Keohane επικεντρώνεται στην εξωτερική πολιτική και 

παρουσιάζει δύο σημαντικές αναφορές: 

1. Η συστηματική έρευνα του πεδίου των διεθνών σχέσεων με τη χρήση του 

φύλου ως μεταβλητή, αποκαλύπτει ένα έμφυλο χάσμα όσον αφορά τη στάση 

των πολιτών  απέναντι στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής 

2. Προγενέστερα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου οι διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα για 

την υποστήριξη ή μη των στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ ήταν από τις 

μεγαλύτερες στην ιστορία της μελέτης της συμπεριφοράς του αμερικανικού 

εκλογικού σώματος
9
. 

Συνοψίζοντας την προσέγγιση του «φύλου ως μεταβλητή» πρέπει να 

σημειώσουμε ότι εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων στις διεθνείς σχέσεις. 

Ουσιαστικά πειραματίζεται για το κατά πόσο το φύλο είναι σχετικό στην ερμηνεία 

ορισμένων καταστάσεων και φαινομένων (πάντα υπό την κυρίαρχη θετικιστική 

μεθοδολογία). Επίσης δέχεται ότι η μελέτη των διεθνών σχέσεων εστιάζει σε μια 

σειρά διακριτών προβλημάτων (ζητήματα συγκρούσεων και  συνεργασίας) και σε 

διακριτά πεδία (πόλεμος, εξωτερική πολιτική, θεσμοί). Τέλος, παρουσιάζει με 

ποσοτικούς δείκτες τις επιπτώσεις των υπό ανάλυση φαινομένων σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες. 

Η κριτική που ασκείται σε αυτή τη προσέγγιση του φύλου εστιάζεται κυρίως στο 

γεγονός ότι το φύλο δεν χρησιμοποιείται σε όλο το φάσμα των διεθνών σχέσεων, 

παρά μόνο για να καλύψει τα κενά που αφήνουν οι υπόλοιπες, κυρίαρχες θεωρήσεις 

που μονοπωλούν το πεδίο. Ένα ακόμη δομικό πρόβλημα είναι ότι η παρούσα 

προσέγγιση αντιλαμβάνεται το φύλο ως μια σταθερή κατάσταση και όχι ως μια 

μεταβλητή διαδικασία η οποία νοηματοδοτείται μέσα από προσωπικές εμπειρίες και 

καταστάσεις. Ουσιαστικά, παραβλέπει σύνθετα οντολογικά και μεθοδολογικά 

προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της «εμφυλοποίησης» των διεθνών 

σχέσεων και τείνει να θεωρεί τους άνδρες
10

 ως τους φυσικούς δρώντες  (π.χ. σε 

συγκρούσεις), παραμελώντας ευρύτερους ιδεολογικούς παράγοντες και κοινωνικές 

διαδικασίες που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και την πρακτική του φύλου. 

                                                           
9
 Robert Keohane, “Beyond Dichotomy: Conversations between International Relations and Feminist 

Theory”, International Studies Quarterly, 42, 1(1998), p.197 
10

 Nora Fritzsche, The Construction of Masculinity in International Relations, The Interdisciplinary 

Journal of International Studies, 2010, 7:1. 
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Β. ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΣΧΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  

Όπως εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς, το πεδίο της θεωρητικοποίησης των διεθνών 

σχέσεων είναι ιδιαίτερα ευρύ –αν όχι αχανές. Όσο ευρύ είναι συνολικά το πεδίο αυτό, 

άλλο τόσο είναι και το πεδίο των θεωρητικών φεμινιστικών αναλύσεων. Αν και όλες 

οι φεμινιστικές θεωρίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους –σε μικρή ή μεγαλύτερη 

ένταση-, εντούτοις όλες συμφωνούν σε μια αξιωματικής φύσεως θέση: ότι το φύλο 

δεν είναι παγιωμένο και αμετάβλητο ως προς την ουσία του (απορρίπτουν δηλαδή 

κατηγορηματικά την ουσιοκρατική
11

 προσέγγιση του φύλου).   

Η Raewyn Conell υποστήριξε ότι μετά τις παρεμβάσεις της φεμινιστικής 

θεωρίας στις κοινωνικές επιστήμες στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η ανάλυση του 

φύλου ξεκίνησε να γίνεται αντιληπτή ως ανάλυση των σχέσεων εξουσίας που 

προκύπτουν από τις διαφορετικές ταυτότητες φύλου. Σε αυτή τη δεύτερη ουσιαστικά 

φάση του φεμινιστικού κινήματος το φύλο προβληματοποιήθηκε και αναλύθηκε ως 

σχέση εξουσίας μέσα στην κοινωνία. Η ιδέα ότι το φύλο έχει σχεσιακή φύση 

εξακολουθεί να ασκεί ισχυρή επιρροή στη φεμινιστική θεωρία, στις σπουδές φύλου 

και στις σπουδές κατασκευής του ανδρισμού. 

Κατά τη δεκαετία του 1970 ο ριζοσπαστικός φεμινισμός
12

: 

 Παρουσίαζε τις γυναίκες και τους άνδρες ως ομοιογενείς ομάδες (στη 

βάση  της κοινής τους ταυτότητας ως άτομα/μέλη της κοινωνίας). 

 Παρουσίαζε την κοινωνία ως αποτελούμενη από κοινωνικές ομάδες 

ανδρών και γυναικών που συνδέονται μέσω άμεσων σχέσεων εξουσίας 

μεταξύ τους και με την κοινωνία. 

 Ισχυριζόταν ότι οι άνδρες ασκούσαν εξουσία επί των γυναικών στις –

περισσότερες- κοινωνίες. Εάν οι γυναίκες δεν ήταν παντελώς 

ανίσχυρες, σίγουρα θεωρούνταν ότι κατείχαν μια επί της ουσίας 

μειονεκτική θέση. 

 Θεωρούσαν την πατριαρχία δομικό χαρακτηριστικό κάθε μορφής 

κοινωνικής οργάνωσης. 

 

                                                           
11

 Jill Steans, Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις, (Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο, 2016), 25. 
12

 Jill Steans, Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις, (Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο, 2016), 46. 
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Gloria Steinem & Dorothy Pitman Hughes: Το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα 

του φεμινιστικού κινήματος της δεκαετίας του 1970. 

 

Η αντίληψη της έννοιας του φύλου ως σχέσης εξουσίας προσέφερε μια στέρεη 

βάση για την οικοδόμηση της φεμινιστικής αλληλεγγύης, εφόσον θεωρούνταν ότι οι 

γυναίκες ως ομάδα είχαν κοινό συμφέρον να ανατρέψουν το υπάρχον σύστημα 

έμφυλων σχέσεων καθώς και τις κυρίαρχες σχέσεις εξουσίας. Σήμερα, οι επιστήμονες 

θεωρητικοί όλων των τάσεων του φεμινισμού τείνουν να ομογενοποιούν το φύλο σε 

μικρότερο βαθμό, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορές  τόσο εσωτερικό αλλά όσο 

και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Κατ’ αυτόν τρόπο, οι φεμινίστριες θεωρητικοί 

πλέον αποφεύγουν να προβαίνουν σε σαρωτικούς ισχυρισμούς περί φύλου και 

αμφισβητούν έντονα την ομοιογένεια με την οποία αντιμετωπιζόταν το γυναικείο 

φύλο
13

.  

Μια ακόμα έννοια η οποία απουσιάζει συχνότερα από τις σύγχρονες 

φεμινιστικές προσεγγίσεις είναι αυτή της πατριαρχίας
14

. Αυτό φυσικά δε συμβαίνει 

γιατί δεν υφίσταται πλέον. Τουναντίον. Αυτό που έχει αλλάξει ριζικά είναι η 

προσέγγιση –ή καλύτερα οι προσεγγίσεις- των φεμινιστών θεωρητικών στην 

                                                           
13

 Laura McLeod, A Feminist Approach to Hybridity: Understanding Local and International 

Interactions in Producing Post-Conflict Gender Security, Journal of Intervention and Statebuilding, 

2015, 9:1, p.48-69 
14

 Elizabeth Frazer & Kimberly Hutchings, Feminism and the critique of violence: negotiating feminist 

political agency, Journal of Political Ideologies, 2014, 19:2, p.143-163. 
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κατάσταση που περιγράφεται ως «πατριαρχία»
15

. Η πατριαρχία δεν εκδηλώνεται με 

τον ίδιο τρόπο στο χρόνο και στο χώρο, σε όλες τις κοινωνίες και ανεξαρτήτως 

εποχής. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες τάσεις του φεμινισμού συνεχίζουν να βλέπουν το 

φύλο ως σχέση εξουσίας και επιπλέον να κατανοούν τις σχέσεις εξουσίας ως δομικές 

ή θεσμοθετημένες σε μεγάλο βαθμό. 
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 Nadine Puechguirbal, Discourses on Gender, Patriarchy and Resolution 1325: a Textual Analysis of 

UN Documents, International Peacekeeping, 17:2, p.172-187. 
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Γ.ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ  

 

Όπως προαναφέρθηκε, το φύλο δεν είναι μια παγιωμένη και σταθερή κατάσταση. Και 

για τις ανάγκες αυτής της διπλωματικής εργασίας το φύλο δεν γίνεται αντιληπτό και 

ούτε και προσεγγίζεται ως τέτοιο. Συγκεκριμένα, τα φύλα και οι σχέσεις των φύλων 

δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση ταυτότητας. Το φύλο ανέκαθεν ήταν, και παραμένει, 

έντονα συνδεδεμένο και αναπαράγεται από μια σειρά κοινωνικών θεσμών και 

πρακτικών που ενυπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο. Η συμμόρφωση του ατόμου με 

αυτό που συγκεκριμένα προσδιορίζεται από το δίπολο ανδρικό/γυναικείο 

ενθαρρύνεται ή ακόμη και επιβάλλεται μέσω κοινωνικών θεσμών και καθημερινών 

πρακτικών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές φορές, το φύλο φέρνει 

μαζί του και μια συνυποδήλωση ανωτερότητας ή κατωτερότητας η οποία και πάλι 

διαπιστώνεται ότι έχει θεσμοθετηθεί μέσω κοινωνικών πρακτικών που συνδέουν το 

φύλο με περίπλοκα σχήματα κυριαρχίας. 

  Μια πολύ σημαντική πτυχή για την κατανόηση του φύλου ως σχέση 

κοινωνικής ανισότητας είναι η αντίληψη της έννοιας του φύλου στο  διαχωρισμό του 

χώρου σε δημόσιο και ιδιωτικό
16

. Ο διαχωρισμό του χώρου σε δημόσιο και ιδιωτικό, 

καθώς και ο διαχωρισμός των κοινωνικών ρόλων με βάση το δημόσιο ή τον ιδιωτικό 

χώρο δημιουργούν και συνεπώς αναπαράγουν βαθιά εδραιωμένες ανισότητες. Η 

ιδιωτικοποίηση της γυναικείας εργασίας στην οικογένεια και το σπίτι έχει 

κατασκευαστεί ως μια ιδιωτική υπόθεση, ως μια υπόθεση αγάπης. Αυτό καθιστά τις 

γυναίκες στο ρόλο τους ως βασικών φροντιστών της οικογένειας, οικονομικά 

εξαρτημένες από τους άνδρες. Αν και η οικογένεια γίνεται αντιληπτή από το κράτος 

ως  μονάδα στη σφαίρα του δημόσιου και νομοθετεί για την προστασία και την 

εύρωστη ανάπτυξή της, εντούτοις η οικογένεια ανήκει στη σφαίρα του ιδιωτικού. 

Μέσα στην οικογένεια, η εμφυλοποίηση της φροντίδας των παιδιών ως γυναικείας 

υπόθεσης και ταυτόχρονα ως «ιδιωτικής» υπόθεσης (στη σφαίρα της 

ιδιωτικοποιημένης οικογένειας) που δεν θα έπρεπε να υποστηρίζεται απαραίτητα από 

το κράτος, φέρνει τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση τόσο στο σπίτι όσο και στην 

αγορά εργασίας. Παρόλο που οι οικογενειακοί διακανονισμοί διαφέρουν από 

κοινωνία σε κοινωνία, η εμφυλοποίηση της φροντίδας των παιδιών και η κοινωνική 

                                                           
16

 Zohra Moosa, Maryam Rahmani & Lee Webster, From the private to public sphere: new research on 

women’s participation in peace-building, Gender & Development, 2013, 21:3, p.453-472. 
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αναπαραγωγή  ως «γυναικεία δουλειά» παραμένει κυρίαρχη στις κοινωνίες και τους 

πολιτισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.  

 

Δ.ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ  

Εξαιρετικά σημαντική είναι και η επιρροή που άσκησε η θεωρία του μεταδομισμού 

στην ανάπτυξη της φεμινιστικής θεωρίας, με κύριο εκφραστή το Foucault
17

. Καθώς ο 

μεταδομισμός (post-structuralism) άρχισε να κερδίζει  ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος 

εντός της φεμινιστικής θεωρίας, η αντίληψη της έννοιας του φύλου άρχισε να γίνεται 

ευρύτερα αντιληπτή ως «κατασκευή» του λόγου και ξεκίνησε να διερευνάται ως 

τέτοιο. Το ενδιαφέρον της φεμινιστικής θεωρίας στράφηκε προς τις κατασκευές του 

λόγου και τις πρακτικές της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικότητας. Ο κριτικός 

φεμινισμός (που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μαρξιστική φεμινιστική 

θεωρία), επικαλύφθηκε ως ένα βαθμό με το μεταδομισμό, καθώς ταυτίζονται στη 

σημασία της ιδεολογίας στην κατασκευή των ταυτοτήτων
18

. 

 Η ιδέα ότι το φύλο είναι μια επιτέλεση συνδέεται αναπόφευκτα με το έργο της 

Judith Butler
19

. Η χρήση του όρου «λόγος» παραπέμπει στην κεντρική σημασία της 

γλώσσας στη μεταδομιστική σκέψη. Οι μεταδομιστές αξιώνουν ότι όλα τα κοινωνικά 

νοήματα, συμπεριλαμβανομένων και των εννοιών του βιολογικού και κοινωνικού 

φύλου, είναι κατασκευασμένα μέσω της γλώσσας την οποία χρησιμοποιούμε όταν 

μιλάμε για τον κοινωνικό κόσμο
20

. Το φύλο, στο βαθμό στον οποίο είναι αυστηρά 

κατασκευασμένο, υπάρχει ελεύθερο από το φυσικό/βιολοβικό σώμα. 

Συνοπτικά, ο μεταδομιστικός φεμινισμός: 

 Προχώρησε περισσότερο από κάθε άλλη φεμινιστική θεωρητική προσέγγιση 

την έννοια του φύλου θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι το φύλο 

αποτελεί μια σταθερή και αμετάβλητη κατηγορία. 

                                                           
17

 Audrey Reeves, Feminist Knowledge and Emerging Governmentality in UN Peacekeeping, 

International Feminist Journal of Politics, 2012, 14:3, p.348-369. 
18

 Moran Mandelbaum, Anna Maria Friis Kristensen & Cerelia Athanassiou, De/Re-constructing the  

political: how do critical approaches to security frame our understanding of the political?, Critical 

Studies on Security, 2016, 4:2, p.133-136. 
19

 Η προσέγγιση της Judith Butler στο βιολογικό/κοινωνικό φύλο αντλεί βασικά στοιχεία από την 

ψυχαναλυτική φεμινιστική σκέψη. Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity, (London: Routlege, 1990) 
20

 Laura J. Shepherd, Power and Authority in the Production of United Nations Security Council 

Resolution 1325, International Studies Quarterly, 2008, 52:2, p.383-404. 
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 Υποστηρίζει πως το φύλο δίνει την εντύπωση ότι αποτελεί μια σταθερή, 

παγιωμένη και αμετάβλητη όψη της ανθρώπινης ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει 

διότι η συγκεκριμένη αντίληψη αναπαράγεται συνεχώς μέσα από 

θεσμοθετημένες μορφές λόγου και κατασκευασμένες κοινωνικές πρακτικές. 

 Η αναπαραγωγή λόγου είναι στενά συνδεδεμένη με τις σχέσεις εξουσίας. Το 

υποκείμενο –φύλο- αποτελεί προϊόν σχέσεων εξουσίας (καθώς γίνεται 

αντιληπτό από το ρηματικό δίπολο αρσενικό/θηλυκό). 

 Η ιδέα ότι το φύλο είναι ρηματικά κατασκευασμένο και συνεχώς 

αναπαραγόμενο μέσω της γλώσσας που χρησιμοποιούμε και των αφηγήσεών μας για 

τον κόσμο οδηγεί στην ιδέα ότι το φύλο επιτελείται. Το φύλο δεν εμφορείται από 

ουσιαστικές διαφορές ριζωμένες στο βιολογικό φύλο
21

, αλλά είναι το αποτέλεσμα 

των πράξεών μας και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να επιτελούμε τις πολλαπλές 

ταυτότητές μας στην καθημερινή μας ζωή. Επιτελούμε τις ταυτότητές μας και τους 

ρόλους μας. Εφόσον το φύλο δεν είναι παγιωμένο ή σταθερό, μπορεί να επιτελείται 

με τρόπο που συγχέει, ανατρέπει ή παρωδεί τους συμβατικούς κοινωνικούς κανόνες 

οι οποίοι είναι κοινωνικά  θεσμοθετημένοι. 
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 Laura Sjoberg, Introduction to Security Studies: Feminist Contributions, Security Studies, 2009, 
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Ε.Η ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ  

Η μετα-αποικιακή θεωρία και ο μετα-αποικιακός φεμινισμός αποτελούν θεωρητικά 

μοντέλα που συνέβαλαν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των εννοιών της συνθετότητας και 

της αλληλεξάρτησης των ταυτοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ταυτοτήτων 

φύλων
22

. Ο μετα-αποικιακός φεμινισμός
23

 απορρίπτει ρητά την κατασκευή του φύλου 

ως μιας οικουμενικής και ομοιογενούς κατηγορίας και ότι οι «γυναίκες» και οι 

«άνδρες» έχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ τους λόγω της σύνδεσης που προσφέρει το 

κοινό τους φύλο. Οι μετα-αποικιακοί φεμινιστικές θεωρούν ότι η εμπειρία της 

αποικιοκρατίας είναι πρωταρχικής σημασίας στη συζήτηση περί φύλου. Η 

αποικιοκρατία έθεσε τις γυναίκες και τους άντρες αποικιοκράτες σε άνιση θέση 

εναντίον γυναικών και των ανδρών των αποικιοκρατούμενων χωρών. Όρισε τον 

αποικιοκρατούμενο «άλλο» ως κατώτερο και συχνά βάρβαρο. 

 Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις «αποστολές 

εκπολιτισμού» εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη στο δυτικό λόγο σε ό, τι αφορά τα μη 

δυτικά κράτη. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα είναι η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις μη-δυτικές γυναίκες, οι οποίες συχνά 

παρουσιάζονται ως καταπιεσμένες
24

 που χρήζουν σωτηρίας (από δυτικούς άντρες).  

Παρατηρώντας κανείς τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε δυτικές χώρες όσον 

αφορά τις μη- δυτικές γυναίκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται δώρο που 

παραχωρείται από μια δυτική δύναμη. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που 

στηρίζει αυτό τον ισχυρισμό είναι μέρος της ομιλίας του προέδρου George Bush πριν 

την αρχή της επιχείρησης των αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν
25

. H 

εξέταση των φύλων είναι πάντοτε και παντού συνδεδεμένη με ένα ευρύτερο 

κοινωνικό πλέγμα σχέσεων ανισότητας και υποτέλειας. 

 Βασική έννοια του μετα-αποικιακού φεμινισμού είναι η διαθεματικότητα 

(intersectionality, interdisciplinary approach)
26

. Η διαθεματικότητα αναφέρεται σε 

διασταυρούμενες και αλληλεξαρτώμενες πλευρές της ταυτότητας του ατόμου –φύλο, 

                                                           
22

 Rahel Kunz, Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?, International 

Peacekeeping, 2014, 21:5, p.604-622 
23

 Nicola Pratt, Weaponising feminism for the “war on terror”, versus employing strategic silence, 

Critical Studies on Terrorism, 2013, 6:2, p.327-331. 
24

 Laura J. Shepherd, Veiled references: Construction of gender in the Bush administration discourse 

on  the attacks on Afghanistan post-9/11, International Feminist Journal of Politics, 2006, 8:1, p.19-41. 
25

Sept. 20, 2001,Bush declares war on terror, https://www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8. 
26

 Shahrzad Mojab, Women, War and Learning, International Feminist journal of Politics, 2008, 10:3, 

p.402-411. 
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σεξουαλικότητα, τάξη, ηλικία, εθνικότητα και φυλή. Ουσιαστικά αναφέρεται στην 

εμπειρία των πολλαπλών ταυτοτήτων και κοινωνικών θέσεων που επιτελεί το άτομο 

μέσα στην κοινωνία, καθώς και σε πολλαπλές και ποικίλες εμπειρίες καταπίεσης και 

διακρίσεων. Η διαθεματικότητα εκφράζει την ιδέα ότι συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων βιώνουν και υπόκεινται σε διακρίσεις με διάφορους και 

αλληλοσυνδεόμενους τρόπους. Ενώ όλες οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις λόγω του 

φύλου τους, συγκεκριμένες ομάδες γυναικών μπορεί ταυτόχρονα να υφίστανται 

διακρίσεις ή να βιώνουν καταπίεση λόγω φυλής, εθνικότητας ή κοινωνικής τάξης. Η 

θεωρία της διαθεματικότητας (intersectionality theory) περιπλέκει το ερώτημα του 

εάν ή όχι το φύλο και οι εμπειρίες που σχετίζονται με αυτό είναι πραγματικά 

οικουμενικές
27

. Θέτει το ερώτημα του κατά πόσο το υποκείμενο της φεμινιστικής 

θεωρίας είναι οικουμενικό ή όχι.  

 Από την έννοια της διαθεματικότητας προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 

ταυτότητες φύλου διασταυρώνονται με άλλες μορφές ταυτότητας
28

. Στο μεγαλύτερο 

μέρος της συζήτησης περί φύλου, η προσοχή δίνεται κατά κύριο λόγο στις γυναίκες, 

κάτι το οποίο είναι προβληματικό υπό το πρίσμα της αντικειμενικότητας. 

Αναπόφευκτα λοιπόν η κλίση προς τις γυναίκες τείνει να αναπαράγει σύγχυση μεταξύ 

γυναικών/φύλου. Η πρόκριση των γυναικών σε συζητήσεις για το φύλο αντανακλά 

την υπεροχή των φεμινιστικών μελετών στις σπουδές φύλου. Αυτό ανταποκρίνεται 

στην αντίληψη ότι οι γυναίκες, ως σύνολο, και παρά τις ποικίλες διαφορές τους, 

τείνουν να υπόκεινται σε διακρίσεις και να αντιμετωπίζονται άνισα στις περισσότερες 

κοινωνίες του κόσμου. Από αυτή την άποψη επομένως, η πρόκριση των γυναικών 

στο φεμινισμό είναι ένα είδος στρατηγικής ουσιοκρατίας
29

. 

 Οι φεμινίστριες θεωρητικοί συνήθως αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το φύλο 

στις προσεγγίσεις τους και προτιμούν να το χρησιμοποιούν για να κάνουν διακριτούς 

τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι μορφές αρρενωπότητας και θηλυκότητας 

κατασκευάζονται και αναπαράγονται εντός της κοινωνίας αλλά και της επιστήμης 

των διεθνών σχέσεων
30

. Μια κριτική ματιά στις υπάρχουσες φεμινιστικές θεωρίες 
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 Laura Sjoberg, Introduction to Security Studies: Feminist Contributions, Security Studies, 2009, 

18:2, p.183-213. 
28

 Robin Luckham, Whose violence, whose security? Can violence reduction and security work for 

poor, excluded and vulnerable people?, Peacebuilding, 2017, 5:2, p.99-117. 
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 Jill Steans, Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις, (Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο, 2016), 63. 
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αποτελεί το βιβλίο των Jane Parpart & Marysia Zalewski το οποίο αναλύει ότι οι 

άνδρες και οι μορφές αρρενωπότητας είναι κατασκευασμένες ταυτότητες και 

επομένως και οι διαδικασίες και οι πρακτικές με τις οποίες κατασκευάζεται ο 

ανδρισμός θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια κριτική και αναστοχαστική διερεύνηση 

όπως οι γυναίκες και οι μορφές θηλυκότητας. Αναλογιζόμενοι τις μορφές 

αρρενωπότητας και διερευνώντας τες εντός του πλαισίου των διεθνών σχέσεων, 

ουσιαστικά αμφισβητούμε την αυθόρμητη τάση να αντιμετωπίζουμε τους άνδρες (και 

τις μορφές αρρενωπότητας) ως «κανόνα» και τις γυναίκες (και τις μορφές 

θηλυκότητας) ως περιθωριακές
31

. 
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4.ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Πολλές φορές η φεμινιστική θεωρία παρερμηνεύεται ως έχουσα κύριο μέλημα τις 

«γυναίκες». Η φεμινιστική έρευνα έχει κυρίως ως στόχο να υπογραμμίσει και να 

κάνει αντιληπτή την εμπειρία όσων υπο-εκπροσωπούνται στη μελέτη των διεθνών 

σχέσεων, η οποία συνήθως είναι η φωνή των «γυναικών»
32

. Ο όρος «γυναίκα» λοιπόν 

δεν παρουσιάζεται ούτε σημειολογείται από την ουσιοκρατική προσέγγιση του 

φύλου, αλλά αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το φύλο κατασκευάζει ή/και 

κατασκευάζεται από τη διεθνή πολιτική. Πολλές φορές βέβαια, μελετητές της 

φεμινιστικής θεωρίας επικεντρώνονται στις γυναίκες ως βασικό αντικείμενο της 

έρευνάς τους με τρόπο που τις αντιμετωπίζει ως μια παγιωμένη και ομοιόμορφη 

ομάδα ανθρώπων χωρίς να λαμβάνει υπόψιν ότι το φύλο είναι μια σύνθετη 

μεταβλητή με πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις
33

. Αυτή η πρακτική οδηγεί πολλές 

φορές σε μη αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα και  απογοητεύει τις προθέσεις των 

φεμινιστών ερευνητών για μια ουσιαστική συνεισφορά στο πεδίο της διεθνούς 

πολιτικής. Εν ολίγοις, το φύλο δεν μπορεί ποτέ να εξετασθεί αποκομμένο από άλλες 

κοινωνικές «ταυτότητες» και διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η φυλή, η 

σεξουαλικότητα, η εθνικότητα και η κοινωνική τάξη. Η έννοα της διαθεματικότητας 

(intersectionality) έρχεται να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και να σημειώσει 

ότι η φεμινιστική πολιτική έχει ως στόχο να ερευνήσει την εμπειρία και τη φωνή 

όσων ανθρώπων αυτό-προσδιορίζονται ως «γυναίκες», χωρίς όμως να 

αντιλαμβάνεται ρητά αυτή την ομάδα ανθρώπων ως ομοιογενή.  

 Ενώ όλοι οι φεμινιστές ερευνητές δεν συμφωνούν, και όπως καταγράφηκε 

παραπάνω ακολουθούν διαφορετικές  εξελικτικές πορείες του φεμινιστικού 

κινήματος, εντούτοις υπάρχουν μερικές βασικές αρχές στις οποίες συγκλίνουν και 

διατηρούν ως κοινή επιστημονική  βάση. Η κύρια επιδίωξη των φεμινιστών δεν είναι 

απλά η ενδυνάμωση των γυναικών στην κοινωνία και τη διεθνή πολιτική
34

. Η κύρια 

επιδίωξή τους είναι η επίτευξη μιας ευρύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης –μέσω της 

ενδυνάμωσης και χειραφέτησης των γυναικών-, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα 

                                                           
32

 Eric M. Blanchard, Gender, International Relations and the Development of Feminist Security 

Theory, The University of Chicago Press, 2003, 28:4, p.1289-1312. 
33

 Laura Sjoberg, Introduction to Security Studies: Feminist Contributions, Security Studies, 2009, 
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πλαίσιο το οποίο διαρκώς εξελίσσεται και είναι υπό διαπραγμάτευση. Ο φεμινισμός 

δεν είναι απλώς η εκτέλεση της συνταγής “add women and stir”, η επίτευξη της 

αριθμητικής ισότητας των φύλων ή η ένταξη της διάστασης φύλου στις πολιτικές των 

κρατών και των διεθνών οργανισμών. Ο φεμινισμός υποδηλώνει τη συνειδητοποίηση 

των μηχανισμών και των συστημάτων καταπίεσης, συμπεριλαμβανομένων του 

καπιταλισμού, του ρατσισμού, του σεξισμού και πολλών άλλων. Όταν η φεμινιστική 

έρευνα επιδεικνύει μια ευρύτερη πολιτική συνείδηση
35

, εξελίσσεται δημιουργώντας 

ενώσεις μεταξύ κατηγοριών ανάλυσης που συχνά αναπτύσσονται ξεχωριστά και 

στερούν της έρευνας σημαντικών στοιχείων.  

 Αν και η φεμινιστική έρευνα έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, εντούτοις 

αντιμετωπίζει ακόμα ορισμένα δομικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στη 

συλλογή δεδομένων. Παρόλο που η ανάγκη για δεδομένα είναι ολοένα αυξανόμενη, 

τόσο τα κράτη όσο και οι διεθνείς/περιφερειακοί οργανισμοί (ακόμα και ο ΟΗΕ) 

σπάνια συγκεντρώνουν ή δημοσιοποιούν δεδομένα που αφορούν εκφάνσεις της ζωής 

των γυναικών που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος των ερευνητών. Ένα ακόμη 

πρόβλημα που εντείνει την απόσταση μεταξύ των ερευνητών και των 

περιφερειακών/παγκόσμιων οργανισμών και των κρατών είναι η διαφορετική 

προσέγγισή τους στη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Για τους 

φεμινιστές ερευνητές δεν είναι αρκετή η συλλογή αριθμητικών δεδομένων και η 

δημιουργία ποσοστιαίων δεικτών. Οι φεμινιστές ερευνητές παρουσιάζουν την ανάγκη 

για περισσότερα ποιοτικά δεδομένα τα οποία συνδυαζόμενα με τα ποσοτικά μπορούν 

να αποδώσουν καλύτερα την εικόνα των αντικειμένων που εξετάζει η φεμινιστική 

θεωρία.  

 Μια διαθεματική προσέγγιση δημιουργεί  τη δέσμευση για πολιτική 

αμφισβήτηση
36

. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό για να γίνει αντιληπτό από 

τα κράτη και ως εκ τούτου η απόσταση της φεμινιστικής πρακτικής από την πρακτική 

των διεθνών σχέσεων είναι μεγάλη. Για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, οι φεμινιστές 

ερευνητές έχουν επεκταθεί και σε άλλα επιστημονικά πεδία, προσπαθώντας να 

καλύψουν τα κενά. Η συνθετότητα και η πολλαπλότητα των γυναικείων εμπειριών 

και αντιλήψεων δεν μπορούν να αναλυθούν αποτελεσματικά και ικανοποιητικά από 
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τις κυρίαρχες θεωρίες των διεθνών σχέσεων. Και ενώ η έννοια της διαθεματικότητας 

στην φεμινιστική έρευνα μπορεί να είναι εξαντλητική για τους ερευνητές, εντούτοις 

προσφέρει τα πιο απτά και αντικειμενικά αποτελέσματα που είναι σημαντικά για την 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  
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5.ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

5.1. Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ Η.Ε.  

Αν και η μελέτη των γυναικείων δικαιωμάτων στον τομέα των διεθνών σχέσεων 

ξεκίνησε να γίνεται πιο εμφανής μετά το 2000, εντούτοις οι φεμινιστικές προσθήκες 

στην ανάλυση της διεθνούς πολιτικής ξεκινούν από το 1910 και αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας λόγω της συμβολής τους σε καίρια γεγονότα, 

όπως ο Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.  

Ήδη από τη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών (προκάτοχο του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών) το 1919, γυναικείες οργανώσεις είχαν ασκήσει 

πιέσεις για τη διερεύνηση της κατάστασης των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο σε 

σχέση με το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, την επιμέλεια των 

παιδιών και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Άλλη μια χρονολογία-σταθμός για τα 

δικαιώματα των γυναικών είναι το 1948, όταν θεσπίστηκε ο χάρτης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο οποίος και έλαβε κεντρική θέση στον Καταστατικό 

Χάρτη
37

 του Ο.Η.Ε. 

Εξετάζοντας προσεκτικότερα το Χάρτη οφείλει κανείς να δώσει σημασία στη 

γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα δικαιώματα των γυναικών –ή για 

να το θέσουμε καλύτερα την ισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών με αυτά των 

αντρών. Υιοθετείται στο Χάρτη μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη περί του ατόμου ως 

φορέα δικαιωμάτων και η αρχή της ισότητας λαμβάνει περίοπτη θέση. Κάτι τέτοιο 

βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο και αποτελεί έργο της συνεχούς πίεσης και 

προσπάθειας των γυναικείων μη-κυβερνητικών οργανισμών (κυρίως της Λατινικής 

Αμερικής), καθώς και της τότε πρώτης κυρίας των Η.Π.Α., Eleanor Roosevelt.  

Η Hilkka Pietilӓ
38

 στο βιβλίο «The unfinished story of women and the United 

Nations», υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που είχαν οι γυναίκες της Λατινικής 

Αμερικής και τη συμβολή τους τόσο κατά τη διάρκεια των πρώιμων εργασιών του 

Ο.Η.Ε. αλλά και στις εργασίες της Κοινωνίας των Εθνών. Η σημαντικότερη συμβολή 

τους στο Χάρτη ήταν η πίεση που άσκησαν ώστε να συμπεριληφθούν η σεξουαλική 
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 Προοίμιο: «..διακηρύττει το σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και 

την αξία του ανθρώπου ως προσώπου, στην ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, μεγάλων 

και μικρών εθνών» και Άρθρο 1: «..προάγει και ενθαρρύνει το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τις θεμελιώδεις ελευθερίες χωρίς καμία διάκριση βάσει φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας». 
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  Jill Steans, Φύλο και Διεθνείς Σχέσεις, (Ελλάδα, Εκδόσεις Πεδίο, 2016), 109. 
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ισότητα και  τα δικαιώματα των γυναικών. Χάρη στις προσπάθειες αυτών των 

γυναικών, ιδρύθηκε το 1928 η Inter-American Commission of Women, το πρώτο 

ουσιαστικά διακυβερνητικό όργανο το οποίο ασχολούνταν με τα δικαιώματα των 

γυναικών. Η συγκεκριμένη επιτροπή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη και 

υιοθέτηση της Σύμβασης του Μοντεβιδέο περί της Ιθαγένειας των Έγγαμων 

Γυναικών το 1933.  Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι οι γυναίκες της Λατινικής 

Αμερικής απολάμβαναν περισσότερα δικαιώματα συγκριτικά με πολλές γυναίκες της 

Δύσης αυτή την περίοδο. Σημαντική ήταν και η συμβολή τους στην Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων για τη Μελέτη του Νομικού καθεστώτος των Γυναικών 

(Committee of Experts on the Legal Status of Women, 1933). 
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5.2..Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
39

 

Η Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών (Commission on the Status of Women- CSW) 

ιδρύθηκε το 1946 και στηρίζεται στην αρχή της ισότητας των ατόμων. Το έργο της 

Επιτροπής συνοψίζεται στην πάλη τους για τη διασφάλιση του δικαιώματος ψήφου 

των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο 

και στον τομέα της εργασίας. Περί το 1950 η Επιτροπή έστρεψε την προσοχή της στα 

έθιμα, τους νόμους και τις πολιτικές πρακτικές που ευνοούσαν τους άντρες  και 

θεωρούνταν επιβλαβείς για την υγεία και την ευημερία των γυναικών/κοριτσιών.  

Η επιτροπή αποτελεί πλέον στέλεχος της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εδραιώθηκε με την Απόφαση 

11(ΙΙ) του Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 1946. Το 1996 με την Απόφαση 1996/6, η 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. επέκτεινε την εντολή της Επιτροπής 

για τη Θέση των Γυναικών και αποφάσισε να αναλάβει ηγετική θέση στην 

παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου για την υιοθέτηση της Δήλωσης του 

Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης(1995) καθώς και την υιοθέτηση της 

προοπτικής του φύλου στις δραστηριότητες του Ο.Η.Ε.  

Ακόμη μια σημαντική συμβολή της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών 

είναι η προετοιμασία και διαβούλευση της Σύμβασης για την Εξάλειψη των 

Διακρίσεων εναντίον των Γυναικών (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women,1979)
40

. Το κείμενο της Σύμβασης προετοιμάστηκε 

από διαφορετικές ομάδες εργασίας εντός της Επιτροπής και συζητήθηκε σε 

μακροσκελείς διαβουλεύσεις από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του 

Ο.Η.Ε από το 1977 έως το 1979 –οπότε και υιοθετήθηκε. Οι εργασίες σύνταξης εντός 

της Επιτροπής ενθαρρύνθηκαν από το Παγκόσμιο Πλάνο Δράσης για την Εφαρμογή 

των Στόχων της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, όπως υιοθετήθηκε από το Διεθνές 

Συνέδριο στην πόλη του Μεξικό το 1975
41

, και το οποίο καλούσε την υιοθέτηση μιας 

σύμβασης για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών μέσω 

αποτελεσματικών πρακτικών για την εφαρμογή της. Αυτή η δράση ενθαρρύνθηκε και 
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 Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, UN Women, www.unwomen.com/en/csw 
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 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, UN official website, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm 
41

 Report of the World Conference of the International Woman’s Year, UN official website, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20rep
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από τη Γενική Συνέλευση η οποία είχε παροτρύνει την Επιτροπή για τη Θέση της 

Γυναίκας να ολοκληρώσει τις εργασίες της έως το 1976 ώστε η Σύμβαση να είναι 

ολοκληρωμένη για το Συνέδριο της Κοπεγχάγης του 1980
42

 και την ανασκόπηση της 

πενταετίας (World Conference on the United Nations Decade for Women: Equality, 

Development and Peace). Η Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος 

των Γυναικών υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1979 με 130 ψήφους και 10 

αποχές.  

 

5.3.. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ 1985
43

 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Γυναίκες διεξήχθη στο Ναϊρόμπι το 1985 ως η 

δεκαετής εκτίμηση της εφαρμογής των στόχων που είχαν τεθεί στο Παγκόσμιο 

Πλάνο Δράσης στο συνέδριο του 1975. Το παρόν συνέδριο ήταν το πρώτο  το οποίο 

ασχολήθηκε με τα ζητήματα των ομόφυλων γυναικών και με τη βία κατά των 

γυναικών. Αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι της δεκαετίας
44

 για τις γυναίκες δεν είχαν 

ακόμα επιτευχθεί. Το Συνέδριο συνέστησε από κοινού με τη Γενική Συνέλευση τη 

διαρκή εκτίμηση των επιτυχιών και αποτυχιών των γυναικών κατά τη διάρκεια του 

2000. Λόγω ισχυρών διεθνών σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνεδρίων  για τις γυναίκες, 

υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη κατανόηση από τις κυβερνήσεις για τις ανάγκες των 

γυναικών και προθυμία από την πλευρά των δωρητών να βοηθήσουν τις γυναίκες να 

ενσωματωθούν και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε πολιτικές οικονομικής 

ανάπτυξης.  

Τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο Συνέδριο αφορούσαν τη γεωργία, τις 

επικοινωνίες, νομικά και συνταγματικά ζητήματα, την εκπαίδευση, την εργασία, τις 

ενεργειακές ανάγκες, ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και την παροχή νερού, 

την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία, τη στέγαση, την επιστήμη και την τεχνολογία, 

τις κοινωνικές υπηρεσίες, την οικονομική και κοινωνική ισότητα όπως και την 

                                                           
42

 Second World Conference on Women, UN Women, UN official website, 
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αυξημένη συμμετοχή των γυναικών. Τα κυρίαρχα θέματα της ανάπτυξης, της 

ισότητας και της ειρήνης διατηρήθηκαν στην ατζέντα του συνεδρίου και εξετάστηκαν 

υπό το πρίσμα του ρατσισμού και των προσφύγων.  

 

5.4. Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ Windhoek
45

 

Οι ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών έχουν εξελιχθεί από επιχειρήσεις 

διατήρησης της ειρήνης –με την παραδοσιακή έννοια- σε πολυδιάστατες ειρηνευτικές 

αποστολές. Έως τώρα, οι γυναίκες δεν έχουν αναλάβει ρόλο σε αυτές τις 

προσπάθειες, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς, και η διάσταση του φύλου στις 

διαδικασίες ειρήνευσης δεν έχει ενσωματωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Για να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των αποστολών διατήρησης της ειρήνης, οι 

αρχές τις ισότητας των φύλων πρέπει να διέπουν ολόκληρη την αποστολή και σε όλα 

τα επίπεδα, ώστε να διαφυλαχθεί η συμμετοχή των γυναικών και των αντρών ως ίσων 

εταίρων και δικαιούχων σε όλες τις πτυχές της αποστολής –από τη διαδικασία 

ειρήνευσης, συμφιλίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης, έως την κατάσταση της 

πολιτικής σταθερότητας στην οποία άντρες και γυναίκες έχουν ίσο ρόλο στην 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας τους. 

Έχοντας αναλύσει αυτά τα ζητήματα στο Γουίντχοεκ της Ναμίμπια, στο 

σεμινάριο για την «Ενσωμάτωση της Διάστασης Φύλου στις Πολυδιάστατες 

Αποστολές Υποστήριξης» που οργανώθηκε από το τμήμα  Lessons Learned Unit του 

τμήματος Ειρηνευτικών Αποστολών του Ο.Η.Ε.,  και από την κυβέρνηση της 

Ναμίμπια, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ανέλυσαν τους πρακτικούς τρόπους με 

τους οποίους το σύστημα του Ο.Η.Ε. και τα κράτη μέλη μπορούν να επιτεύξουν 

αυτούς τους στόχους. Ως αποτέλεσμα αυτού του συνεδρίου  υιοθετήθηκε το Σχέδιο 

Δράσης της Ναμίμπια
46

, το οποίο προτρέπει τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. να εξασφαλίσει 

ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης για την εφαρμογή του, σε 

συνεργασία πάντα με τα κράτη μέλη. 
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 Windhoek Declaration, UN official website, 
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5.5 .Η 4
Η

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ 

ΠΕΚΙΝΟ
47

 

Ο Ο.Η.Ε. έχει έως σήμερα διοργανώσει τέσσερις συνδιασκέψεις με θέμα τις γυναίκες, 

την ειρήνη και την ανάπτυξη. Η πρώτη έγινε στην Πόλη του Μεξικό το 1975, η 

δεύτερη στην Κοπεγχάγη το 1980, η Τρίτη στο Ναϊρόμπι το 1985 και η τέταρτη στο 

Πεκίνο το 1995. Η τέταρτη συνδιάσκεψη που έγινε στο Πεκίνο ήταν και η 

μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με θέμα τις γυναίκες με 

συμμετέχοντες από 189 χώρες.  

Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου έπειτα από μελέτη των αναφορών από 

διαφορετικές πηγές, αναγνώρισε την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στην προώθηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω 

προαγωγή και ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών σε διεθνείς 

και εθνικούς μηχανισμούς χάραξης πολιτικής. Η Πλατφόρμα Δράσης επιβεβαίωσε 

την οικουμενικότητα των γυναικείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως 

πολιτικού, θρησκευτικού ή οικογενειακού προσδιορισμού. Πιο αναλυτικά, η 

Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
48

: 

 Αιτήθηκε την ένταξη της διάστασης του φύλου στους διεθνείς και εθνικούς 

οργανισμούς καθώς και στις διαδικασίες εφαρμοσμένης πολιτικής. 

 Υπογράμμισε το σεβασμό στην αρχή της ελευθερίας της επιλογής για τις 

γυναίκες  ως μονάδες. 

 Προσκάλεσε τις κυβερνήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 

γυναικών. 

 Δημιούργησε τη δέσμευση μεταξύ των κρατών και του Ο.Η.Ε. για την 

προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις σφαίρες 

της ύπαρξης. 

 Υποχρέωσε τα κράτη να αντιμετωπίζουν την παραβίαση των δικαιωμάτων 

των γυναικών με έναν ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης. 
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Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου αποτέλεσε εξαιρετικά σημαντικό 

εργαλείο για τους φεμινιστές ερευνητές καθώς και για τις γυναικείες οργανώσεις. 

Επιπρόσθετα, έθεσε δώδεκα στρατηγικούς στόχους: γυναίκες και φτώχεια, 

εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών, γυναίκα και υγεία, βία κατά των γυναικών, 

γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις, γυναίκες και οικονομία, γυναίκες στην εξουσία 

και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών, 

ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, γυναίκες και μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

γυναίκες και περιβάλλον και το κορίτσι-παιδί. Όπως γίνεται κατανοητό, η 

Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου υιοθετεί την έννοια της διαθεματικότητας στην 

προσέγγιση των δικαιωμάτων των γυναικών και στην ανάπτυξη πυλώνων δράσης.  

Παρόλη τη θετική χροιά της όμως δέχθηκε και μεγάλες επικρίσεις, κυρίως από 

τις γυναικείες οργανώσεις. Ένα σημείο στο οποίο η Πλατφόρμα δράσης απογοήτευσε 

ήταν στους τομείς της σεξουαλικότητας και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των 

γυναικών, λόγω των αντιδράσεων της Αγίας Έδρας καθώς και των συντηρητικών 

κυβερνήσεων ορισμένων χωρών. Η αντίσταση αυτή στη γλώσσα του φύλου και της 

σεξουαλικότητας οχυρώθηκαν πίσω  από την υπεράσπιση της «παραδοσιακής» 

οικογένειας, μέσα στην οποία οι έμφυλοι ρόλοι είναι ξεκάθαρα προκαθορισμένοι. 

 

5.6 .ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ & ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Τον Οκτώβριο του 2000, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. πραγματεύτηκε σε μια 

ολόκληρη συνεδρίαση το ζήτημα των γυναικών και του φύλου σε μετα-

συγκρουσιακό πλαίσιο. Στο πέρας αυτής της συνεδρίασης ψηφίστηκε η Απόφαση 

1325
49

. Η βάση αυτής της απόφασης εντοπίζεται στο 1975, στο πρώτο συνέδριο  του 

Ο.Η.Ε. για τις γυναίκες. Η ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια έγινε αντικείμενο 

εντατικών συζητήσεων κατά τη διάρκεια του τρίτου συνεδρίου του Ο.Η.Ε. για τις 

γυναίκες στο Ναϊρόμπι το 1985. Σημαντική ημερομηνία στην ατζέντα γυναίκες, 

ειρήνη και ασφάλεια ήταν το 1992 όπου ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. 
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 UN Security Council Resolution 1325,, UN official website, 
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Boutros Ghali παρουσίασε την “Ατζέντα για την Ειρήνη” (Agenda for Peace, 1992)
50

 

που ουσιαστικά πρότεινε της υιοθεσία μιας καινούριας προσέγγισης στην 

οικοδόμηση της ειρήνης (bottom-up approach)
51

 και την επικαιροποίηση της 

επίλυσης συγκρούσεων (η οποία θα λειτουργούσε συμπληρωματικά της κυρίαρχης 

κρατοκεντρικής top-down προσέγγισης στην οικοδόμηση της ειρήνης). 

 Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της Απόφασης είναι το γεγονός 

ότι δεν ομοιάζει με κανένα από τα παρελθόντα ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, καθώς δεν βρίσκεται υπό την σκέπη του Κεφαλαίου 7
52

 του 

Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι που 

πυροδοτήσει τη συζήτηση μεταξύ πολλών ερευνητών και θεωρητικών των διεθνών 

σχέσεων: εφόσον η Απόφαση  1325 δεν έχει ληφθεί υπό το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη, 

έχει την ίδια βαρύτητα και δέσμευση που φέρουν οι υπόλοιπες αποφάσεις που 

λαμβάνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας και είναι –κατά κανόνα- υπό το Κεφάλαιο 

7; Αν και η συζήτηση ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζεται με αμείωτη 

ένταση, η παρούσα διπλωματική εργασία αντιμετωπίζει την Απόφαση 1325 –όπως 

και τα υπόλοιπα ψηφίσματα της ατζέντας Γυναίκες, Ειρήνη & Ασφάλεια- με τη 

βαρύτητα που οφείλουν να αντιμετωπίζονται όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, ανεξαρτήτως εάν καλούν σε στρατιωτική δράση ή όχι. 

 Η Απόφαση 1325 παροτρύνει για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου  

στην ατζέντα των ενόπλων συγκρούσεων και της ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, 

μέσω της ανάπτυξης μιας ατζέντας για τις ανησυχίες των γυναικών σε μετα-

συγκρουσιακά πλαίσια
53

. Αν και η 1325 δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια για την ένταξη 

της διάστασης του φύλου στις διαδικασίες και πολιτικές του συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών, εντούτοις αποτελεί την πιο ξεκάθαρη δήλωση για την ένταξη του 

φύλου στις ειρηνευτικές αποστολές και τις αποστολές οικοδόμησης της ειρήνης
54

. 

Συνοπτικά η απόφαση καλεί στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις 
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αποστολές οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης σε χώρες που ανακύπτουν από 

μια σύγκρουση. Ζητά επίσης την αναγνώριση της βίας η οποία συνεχίζει να 

υφίσταται και μετά το πέρας της σύγκρουσης και έχει ως αποδέκτες τις γυναίκες. 

Καλεί επίσης στην ενσωμάτωση και εδραίωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα 

προγράμματα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μετα-συγκρουσιακές 

περιοχές. Η σημαντικότερη διαπίστωση για την απόφαση που πραγματεύεται αυτή η 

διπλωματική εργασία είναι η διασταύρωση και  τομή μεταξύ των εννοιών του φύλου 

και της ασφάλειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές για την αναθεώρηση του 

τρόπου με τον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη αντιλαμβάνονται και εξασκούν την έννοια 

της ασφάλειας
55

. 

 Και ενώ η 1325 αναμενόταν να είναι η μοναδική του είδους της που θα 

λάμβανε το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν ήταν. Η ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και 

ασφάλεια (women, peace and security) δεν έχει ως μοναδικό νομικό κείμενο την 

1325. Εντούτοις, το Συμβούλιο Ασφαλείας εμπλούτισε την ατζέντα αυτή με άλλα έξι 

ψηφίσματα τα οποία επίσης πραγματεύονται θεωρίες και πρακτικές μέσω της 

διασύνδεσης του φύλου και της ασφάλειας μεταξύ 2000 και 2013. Ο λόγος για τον 

οποίο ψηφίστηκαν και άλλες προτάσεις δεν ήταν επειδή η 1325 ήταν ημιτελής ή 

επειδή απέτυχε προς το βασικό σκοπό της (να εντατικοποιήσει τη διάσταση του 

φύλου στη διεθνή πρακτική του Ο.Η.Ε.), αλλά επειδή η ατζέντα που προωθούσε η 

απόφαση είχε τόσο μεγάλες προσδοκίες που η πραγματοποίησή της ήταν δύσκολη 

και  ήταν πιθανό να θεωρηθεί ως μη σχετική με το αντικείμενο που πραγματευόταν
56

. 

Η αλήθεια είναι πως η 1325 θέτει πολύ υψηλά τον πήχη των προσδοκιών της και για 

να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει θα έπρεπε όλα τα κράτη να υιοθετήσουν 

προτεινόμενες πολιτικές με τις οποίες διαφωνούν
57

. 

 Οι αποφάσεις που ακολούθησαν αποτέλεσαν ουσιαστικά μια προσπάθεια  

διαχωρισμού της 1325 σε μικρότερα κομμάτια ώστε να είναι ευκολότερη η εφαρμογή 

τους από τα κράτη και τους διεθνείς/περιφερειακούς οργανισμούς, και παράλληλα να 

είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Η πιο απαιτητική διαδικασία 

που αφορά στην ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια έχει να κάνει με την 
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αποτύπωση των βασικών αρχών της 1325 (και των συμπληρωματικών της 

αποφάσεων) σε καθημερινές, απτές πολιτικές και  πρακτικές. Οι αποφάσεις που 

ψηφίστηκαν μετά τη 1325 και συμπληρωματικά προς αυτή είναι:  η 1820 (2008)
58

, η 

1888 (2009)
59

, η 1889 (2009)
60

, η 1960 (2010)
61

, η 2106 (2013)
62

 και η 2122 (2013)
63

. 

Στον παρακάτω πίνακα
64

 δίνονται αναλυτικότερα τα περιεχόμενα  των αποφάσεων 

και γίνεται διακριτή η σχέση τους με την Απόφαση 1325 (2000). 
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Απόφαση-UNSC 

Resolution 

Ημερομηνία Περιεχόμενο 

1325 31-10-2000 Παροτρύνει την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στη μετα-συγκρουσιακή περίοδο, τη συμπερίληψη της διάστασης φύλου 

σε όλες τις μετα-συγκρουσιακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων του Ο.Η.Ε. και του συστήματος αναφοράς, καθώς και την εκπαίδευση 

του ειρηνευτικού προσωπικού στη διάσταση φύλου. 

1820 19-6-2008 Επισημαίνει ότι η σεξουαλική βία  είναι έγκλημα πολέμου και ότι δε θα έπρεπε να 

παρέχεται αμνηστία ή ατιμωρησία σε όσους διαπράττουν τέτοιους είδους αδικήματα 

και πως οι γυναίκες δικαιούνται την ίση συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες 

οικοδόμησης της ειρήνης. 

1888 30-9-2009 Εδραιώνει τη δημιουργία δι-οργανικής πρωτοβουλίας για την αναγνώριση της 

σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις. Δημιουργία μηχανισμών επίβλεψης και αναφοράς 

σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο της σύγκρουσης και  δημιουργία ειδικού εκπροσώπου 

για τη σεξουαλική βία. 

1889 5-10-2009 Λήψη περισσότερων μέτρων που αφορούν στη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα 

επίπεδα της ειρηνευτική διαδικασίας. Ενθάρρυνση της συλλογής δεδομένων και 

ανάλυση δεδομένων κατανεμημένων με βάση το φύλο. Καλωσορίζει τις προσπάθειες 

των κρατών-μελών για τη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης για την εφαρμογή της 

Απόφασης 1325. 
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1960 16-12-2010 Δημιουργία θεσμικών εργαλείων για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για 

σεξουαλικής φύσεως αδικήματα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε 

ενθαρρύνεται να “name & shame” για δράστες σεξουαλικών αδικημάτων στην ετήσια 

αναφορά του για τις ένοπλες συγκρούσεις. 

2106 24-6-2013 Επαναλαμβάνει και επιβάλλει στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των Η.Ε. την αναγνώριση 

πράξεων σεξουαλικής βίας στην ένοπλη σύγκρουση. Αναγνωρίζει ότι οι σύμβουλοι για 

θέματα φύλου παίζουν κεντρικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

διάσταση φύλου και την εκπαίδευση σε τέτοια ζητήματα. 

2122 18-10-2013 Ζητάει μια περισσότερο συνεπή και βελτιωμένη εφαρμογή της απόφασης 1325, 

καλώντας στη συλλογή, συμπερίληψη και αντιπαραβολή περισσότερων πληροφοριών 

σχετικά με το φύλο σε μετα-συγκρουσιακό πλαίσιο και ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη 

να αναπτύξουν μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη οργανισμών της 

κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως στόχο την εφαρμογής της 1325. 



6.Η ΑΠΟΦΑΣΗ 1325 

Η αυξανόμενη ανησυχία των ακτιβιστών για τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στις 

γυναίκες και  στη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και την 

επίλυση των συγκρούσεων, αντικατοπτρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο και στην 

αλλαγή που εντοπίζεται στην εξέλιξη των θεωριών διεθνών σχέσεων. Η θεωρητική 

αυτή μετατόπιση από τις (νέο)ρεαλιστικές κρατοκεντρικές θεωρίες περί διεθνών 

σχέσεων
65

 γίνεται προς πιο ολιστικής φύσεως προσεγγίσεις περί ασφάλειας. Η 

ανάγκη ληφθεί υπόψιν ο παράγοντας της ανθρώπινης ασφάλειας
66

 και μιας 

φεμινιστικής φύσεως προσέγγισης στη διεθνή πολιτική είναι εμφανής στην Απόφαση 

1325. 

 Η Απόφαση είναι ένα κείμενο τεσσάρων μόλις σελίδων, που όμως καταφέρνει 

να κωδικοποιήσει και να μετατοπίσει την προσοχή των διαδικασιών οικοδόμησης της 

ειρήνης στον τομέα της ανθρώπινης ασφάλειας μέσω της έμφασης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Η απόφαση ξεκινά με δέκα προπαρασκευαστικές παραγράφους που 

αναφέρονται  στο ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της διεθνούς κοινότητας 

μέσω νομικών διαδικασιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού 

δικαίου, όπως επίσης και  σε προηγούμενα νομικά κείμενα που έχουν υιοθετηθεί από 

τον Ο.Η.Ε. για το ίδιο ζήτημα (Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
67

, Χάρτης 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  Σχέδιο Δράσης της Ναμίμπια, Διακήρυξη 

του Γουίντχοεκ
68

). 

 Στο κείμενο της Απόφασης, αναφέρονται και ορισμένα άλλα ψηφίσματα στα 

οποία στηρίζεται  η Απόφαση 1325. Τα ψηφίσματα αυτά είναι το 1208(1998), το 

1261(1999), το 1265(1999), το 1296(2000) και το 1314(2000). Όλα αυτά τα 

ψηφίσματα σχετίζονται με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, την ανάγκη για 

προστασία των πολιτών στις ένοπλες συγκρούσεις και την ανάγκη για περαιτέρω 

βοήθεια στα Αφρικανικά κράτη για την διατήρηση της ειρήνης και  της ασφάλειας 

των προσφυγικών στρατοπέδων, με ειδική μνεία στην ασφάλεια των γυναικών, των 

παιδιών και των ηλικιωμένων οι οποίοι είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες. Όλες οι 

παραπάνω αποφάσεις, καθώς και η Απόφαση 1325, κάνουν ορατή την ανάληψη 
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ευθύνης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ασφάλεια και την προστασία των 

παιδιών και  των γυναικών στις ένοπλες συγκρούσεις. 

 Συνολικά, αποτελείται από δεκαοχτώ παραγράφους εντός των οποίων 

καταφέρνει να καλύψει τρία βασικά ζητήματα. Αρχικά η απόφαση αναγνωρίζει τη 

συμβολή των γυναικών στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης και της επίλυσης 

των συγκρούσεων και καλεί για την αυξημένη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα 

λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο που αφορούν στην 

πρόληψη έξαρσης μιας σύγκρουσης και σε πρωτοβουλίες επίλυσης των 

συγκρούσεων. Το κείμενο της απόφασης συνεχίζει υπογραμμίζοντας τις έμφυλες 

πλευρές των πολέμων και των συγκρούσεων απαιτώντας ουσιαστικά την προστασία 

των δικαιωμάτων  των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των 

γυναικών και των κοριτσιών από πράξεις βίας που έχουν ως βάση τους το φύλο. Η 

απόφαση ολοκληρώνεται καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους δρώντες, τα κράτη 

μέλη και  το ίδιο το σύστημα του Ο.Η.Ε. για την υιοθέτηση της διάστασης φύλου στις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες
69

. 

 Η Απόφαση 1325 είναι ίσως η μοναδική στο είδος της, παρόλο που μετά από 

αυτήν ψηφίστηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας άλλες έξι αποφάσεις οι οποίες 

εντάσσονται στη γενικότερη ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια. Και ενώ η 1325 

ουσιαστικά επαναπροσδιόρισε την ατζέντα της ασφάλειας με έναν τρόπο 

ρηξικέλευθο, εντούτοις εντοπίζονται ορισμένες αστοχίες, λάθη και παρερμηνεύσεις 

σχετικά με το αντικείμενό που πραγματεύεται. Στα παρακάτω υποκεφάλαια 

περιγράφονται αναλυτικά οι αστοχίες και παρερμηνεύσεις
70

 που αυτή η διπλωματική 

εργασία αξιολογεί ως τις κυριότερες. 

 

6.1.Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 1325 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι φεμινιστές ερευνητές εκτείνονται σε ένα μεγάλο 

φάσμα της φεμινιστικής θεώρησης και καλύπτουν μια ευρεία γκάμα ζητημάτων και 

θεματικών. Σε ζητήματα που αφορούν την Απόφαση 1325 δεν γίνεται να μην 

αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά των κονστρουκτιβιστών και ειδικότερα των μετα-
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κονστρουκτιβιστών
71

, ειδικά σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του λόγου που αφορά 

στην ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια. Η συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση 

αναλύει το πώς ο λόγος με τον οποίο είναι δομημένο το θεωρητικό πλαίσιο, καθορίζει 

ουσιαστικά και το εύρος δράσης
72

. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται  για τη σύνταξη 

της Απόφασης προδίδει τις προθέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και καθορίζει 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μετέπειτα χάραξη πολιτικών αναφορικά με τη 

θεματολογία που πραγματεύεται η απόφαση.  

 Η συνεισφορά της Laura  J. Shepherd
73

 σε αυτό το πεδίο είναι καθοριστική. Η 

ίδια υποστηρίζει ότι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της 

Απόφασης 1325 έχει μια παρουσιάζει μια θετική εξέλιξη στη γλώσσα που 

χρησιμοποιεί το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας για την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και 

ασφάλεια. Ενώ η ίδια η 1325 περιγράφει τις γυναίκες κυρίως ως θύματα, οι μετέπειτα 

αποφάσεις παρουσιάζει τις γυναίκες ως δρώντες και παράγοντες εντός του 

γενικότερου πλαισίου της ασφάλειας. Αυτή η μεταβολή στη γλώσσα –αν και 

φαντάζει σε πολλούς αμελητέα- εντούτοις καταφέρνει να μετατοπίσει το βάρος από 

την θέαση των γυναικών ως άτομα χρίζοντα βοήθειας και αρωγής από κάποιον άλλο, 

δυνατότερο, αλλά τις παρουσιάζει ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας που λαμβάνουν 

μέρος στην οικοδόμηση της ειρήνης σε ένα μετα-συγκρουσιακό πλαίσιο (agents of 

peace). 

 Αυτή η μεταστροφή της γλώσσας που αναγνωρίζει στις γυναίκες την 

ικανότητα και τη δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά στην επίλυση των συγκρούσεων 

και την οικοδόμηση της ειρήνης κάνει ορατή τη δυνατότητα της φεμινιστικής 

ανάγνωσης των διεθνών σχέσεων να λάβουν κεντρικότερη θέση εντός της ερμηνείας 

του ερωτήματος «τι είναι ασφάλεια και πως πετυχαίνεται». Σε αυτό το σημείο 

υπενθυμίζεται η έννοια της διαθεματικότητας (intersectionality), η οποία αναλύθηκε 

σε προηγούμενο σημείο και είναι κομβικής σημασίας για να αντιληφθούμε τους 

λόγους για τους οποίους οι γυναίκες εμπλέκονται στο μικρότερο δυνατό ποσοστό 

στην επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης. Εν ολίγοις, 

υπάρχουν δομικές αιτίες οι οποίες αποτρέπουν τις γυναίκες να ασχοληθούν πιο 
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έντονα με το ζήτημα της ασφάλειας (π.χ. φτώχεια) και γι’ αυτό δεν εμφανίζονται στις 

αναλύσεις και τη χάραξη στρατηγικών των διεθνών οργανισμών και των κρατών.  

 Mια καταγραφή των συνδέσεων μεταξύ φύλου και άλλων κοινωνικών 

κατηγοριών κατά στην οποία λαμβάνουν χώρα η καταπίεση, η περιθωριοποίηση και η 

(σεξουαλική) βία (συμπεριλαμβανομένης της εθνικότητας, της τάξης, της θρησκείας, 

της σεξουαλικότητας και της ηλικίας) απουσιάζει εντελώς
74

. Ακόμα και η πρωτότυπη 

φύση της 1325 δεν καταφέρνει να δημιουργήσει αυτές τις διασυνδέσεις, παρόλο που 

μια τέτοια προσέγγιση υποστηρίζεται από το σύνολο των φεμινιστών ερευνητών. 

 Μια σημαντική επισήμανση για τη γλώσσα της 1325 αφορά στη σύγχυση 

μεταξύ των όρων «φύλο» και «γυναίκα». Τόσο στη 1325 όσο και στις υπόλοιπες 

μεταγενέστερες αποφάσεις (καθώς και στα περισσότερα επίσημα κείμενα του Ο.Η.Ε.) 

οι γυναίκες συγχέονται πολλές φορές με το φύλο. Αυτή η παρατήρηση –η οποία 

γίνεται από το σύνολο των φεμινιστών ερευνητών- περιορίζει την ορατότητα του 

αντικειμένου. Πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών 

και το σύνολο των ερευνητών προσπαθούν να επισημάνουν τη διαφορά μεταξύ της 

«βίας κατά των γυναικών» και της «βίας με βάση το φύλο», μια διαφορά η οποία 

δυστυχώς δεν γίνεται ορατή μέσα από τις αποφάσεις που ασχολούνται με την ατζέντα 

γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια
75

. 

 Κάτι το οποίο εύκολα παρατηρείται σε σχέση με την Απόφαση 1325 είναι ότι 

ενώ είναι το πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι τόσο 

πρωτοποριακό ως προς το αντικείμενό του, παρ’ όλα αυτά το αντικείμενο που 

πραγματεύεται επαναλαμβάνεται σε κάθε επόμενη απόφαση της ατζέντας γυναίκες, 

ειρήνη και ασφάλεια
76

. Αυτή η επανάληψη στις επακολουθούμενες αποφάσεις κάνει 

ορατή την αδυναμία και την απροθυμία των κρατών και των περιφερειακών/διεθνών 

οργανισμών να εντάξουν τη διάσταση φύλου στις πολιτικές που σχεδιάζουν και 

πραγματοποιούν. Παρόλο που οι οργανισμοί που ασχολούνται με τα δικαιώματα των 

γυναικών έχουν κάνει εντατικές προσπάθειες κατά τη διαβούλευση των αποφάσεων, 

εναπόκειται στα κράτη να αποφασίσουν για το τελικό κείμενο της απόφασης. Μια 

ακόμη παρατήρηση που αφορά στις επόμενες της 1325 αποφάσεις είναι ο 
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προσανατολισμός τους στην παρουσίαση των γυναικών ως άτομα που χρειάζονται 

την εξωτερική συνδρομή για πετύχουν ίσα δικαιώματα, αγνοώντας ίσως τη σημασία 

της bottom-up προσέγγισης που ήταν και η προσέγγιση που ουσιαστικά έδωσε ζωή 

στην Απόφαση 1325
77

. 

 

6.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 1325 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Απόφαση 1325 δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς 

τομείς: α. στη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και τη 

συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών ειρήνευσης, β. την προστασία 

των γυναικών και των δικαιωμάτων τους καθώς οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερες απειλές στην ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής σύγκρουσης 

και γ. την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε όλες τις πολιτικές που 

ακολουθούνται σε ένα μετα-συγκρουσιακό περιβάλλον. Παρακάτω, θα αναλυθούν 

αυτές οι τρεις κατηγορίες επισημαίνοντας τα θετικά τους και τις αδυναμίες τους. 

 

6.2.1.Συμμετοχή 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Απόφαση1325 δίνει τις βάσεις για τρεις 

κατευθύνσεις: την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 

αποφάσεων οικοδόμησης της ειρήνης και επίλυσης των συγκρούσεων σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στην ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων των 

γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο, και 

στην εισαγωγή της διάστασης φύλου σε όλες τις διαδικασίες επίλυσης των 

συγκρούσεων και οικοδόμησης της ειρήνης. Η έννοια της συμμετοχής
78

 είναι 

κομβικής σημασίας για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την ατζέντα γυναίκες, 

ειρήνη και ασφάλεια. Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιαστεί αναλυτικά η έννοια της 

συμμετοχής όπως παρουσιάζεται μέσα από την 1325 καθώς και η συμμετοχή των 

γυναικών τόσο στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης. 

 Η Απόφαση 1325 αρχικά πετυχαίνει μια ουσιώδη συσχέτιση μεταξύ της 

ισότητας των φύλων και της ειρήνης. Αυτή η συσχέτιση βέβαια παρερμηνεύεται 
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κυρίως λόγω της άποψης ότι οι γυναίκες είναι από τη φύση του πιο «ειρηνικές» από 

τους άντρες και άρα η συμμετοχή τους στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης και 

της επίλυσης των συγκρούσεων είναι «λογική» και αναμένεται να αποδώσει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα
79

. Η φύση ενός τέτοιου επιχειρήματος είναι το 

λιγότερο ατυχής. Το ιδεαλιστικής φύσεως επιχείρημα δεν ευσταθεί αρχικά γιατί το 

σύνολο των γυναικών δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ενοποιημένη κατηγορία ή να γίνει 

αντιληπτό ως «ειρηνικό» λόγω του φύλου
80

. Ακόμα και αν υποθέσουμε πως οι 

γυναίκες είναι πιο ειρηνικές ή καλύτερες στην οικοδόμηση της ειρήνης λόγω του 

φύλου τους, δεν έχουμε σαφή στοιχεία για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις 

διαδικασίες που να υποδεικνύουν μια τέτοια σχέση. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που 

να δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες στην εφαρμογή πολιτικών που 

αποτρέπουν τις συγκρούσεις. 

 Έντονο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει σε πολλούς αναλυτές και  ερευνητές η 

σύνδεση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική 

και  τα χαμηλά επίπεδα συγκρούσεων. Η διασύνδεση αυτών των μεταβλητών είναι  

προβληματική. Η συστηματική έρευνα στον τομέα των πολιτικών επιστημών έχει 

αποδείξει ότι οι γυναίκες πολιτικοί, ανεξαρτήτως του μεγέθους που συγκροτούν ως 

ομάδα, αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στο να επιφέρουν την αλλαγή σε έναν 

τομέα όπως είναι οι ένοπλες συγκρούσεις και που κυριαρχείται από το ανδρικό 

στοιχείο
81

. Επιπρόσθετα, αν η αντιπροσώπευση των γυναικών αυξηθεί σε πολιτικά 

σώματα που όμως έχουν χαμηλή πολιτική επιρροή, αυτό αυξάνει το ποσοστό των 

γυναικών που είναι –λόγω συνθηκών- ανίκανες να επιφέρουν κάποια αλλαγή στο 

πολιτικό σύστημα στο οποίο συμμετέχουν
82

.  

 Αυτή η αντίληψη ουσιαστικά χτίζει το επιχείρημά της για την αυξανόμενη 

συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης πάνω σε 

υπάρχουσες αντιλήψεις περί φύλου και  έμφυλων συμπεριφορών και 

χαρακτηριστικών. Αντί λοιπόν η ανάγκη για συμμετοχή να μετατοπίσει τη συζήτηση 

προς την αποδόμηση έμφυλων προτύπων και των παραδοσιακών αντιλήψεων περί 
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ανδρικού και γυναικείου φύλου, διαιωνίζεται το εξαιρετικά προβληματικό επιχείρημα 

ότι η συμμετοχή των γυναικών πρέπει να αυξηθεί γιατί είναι από τη φύση τους πιο 

ειρηνικές
83

. Η δράση στην οποία καλεί η Απόφαση 1325, αν και παρερμηνεύεται 

εύκολα είναι ξεκάθαρη: η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές 

διαδικασίες όχι μόνο σε ποσοτικό επίπεδο αλλά και ποιοτικό. Δεν αρκεί μόνο να 

αυξηθούν οι «γυναίκες» στις αποστολές, χρειάζεται να αυξηθεί και ο ηγετικός τους 

ρόλος.  

 Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών όχι μόνο ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά αποτελεί  πάγιο επιχείρημα των φεμινιστών ερευνητών
84

. Η απλή αύξηση 

του ποσοτικού ποσοστού των γυναικών υποδηλώνει μια λογική «προσθέστε γυναίκες 

και ανακατέψτε» (add women and stir). Μια τέτοια λογική είναι ξεκάθαρα 

ανορθολογική και ουδεμία σχέση έχει με τη φεμινιστική έρευνα και πρακτική. Η 

αύξηση των ποσοτικών δεδομένων δεν έχει καμία σημασία χωρίς τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της. Εν ολίγοις, δεν αρκεί μόνο η αυξημένη συμμετοχή των 

γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια ή στις δομές των ειρηνευτικών αποστολών. Πρέπει 

να ιδωθεί και σε σχέση με το έργο που επιτελούν, τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες παραδοσιακά ανδροκρατούμενες και κατά πόσο μπορεί να αναλάβει 

υψηλότερες θέσεις τόσο στο στρατιωτικό όσο και  το πολιτικό σκέλος των 

επιχειρήσεων
85

. 

 Το 1995, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. Boutros Boutros-Ghali 

ανακοίνωνε την αφοσίωση των Η.Ε. για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 

στις αποστολές υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διαρκούς 

συζήτησης μεταξύ ακτιβιστών και των θεσμικών οργάνων του Ο.Η.Ε κατά της 

διάρκεια της Δεκαετίας για τις Γυναίκες (1975-1985). Σήμερα, η συζήτηση για τη 

συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές αποστολές δεν αφορά μόνο στον Ο.Η.Ε.
86

 

αλλά και στον Οργανισμό Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου (North-Atlantic Treaty 

Association, NATO)
87

, την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union, EU)
88

 και τον 
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Οργανισμό για την Ειρήνη και την Ασφάλεια στην Ευρώπη (Organization for 

Security and Co-operation in Europe, OSCE)
89

. 

 Το ΝΑΤΟ
90

 έχει επιδείξει μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της Απόφασης 

1325 και έχει δεσμευθεί για την επιτυχή εφαρμογή της τόσο στο πολιτικό πεδίο, όσο 

και στους τομείς σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών και επιχειρήσεων στο 

πεδίο των επιτόπιων αποστολών (on the field missions). Έχει επίσης χαράξει 

στρατηγικές και σχέδια δράσης για την εισαγωγή της διάστασης φύλου στην 

στρατιωτική δομή του. Η Ε.Ε.
91

 και ο  Ο.Ε.Α.Ε.
92

 έχουν επίσης υιοθετήσει την 

πολιτική της ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων σε διεθνείς αποστολές. Και οι τρεις παραπάνω οργανισμοί έχουν αυξήσει τη 

συμμετοχή των γυναικών σε αποστολές τους στις κατηγορίες πολιτικού προσωπικού, 

αστυνομικού προσωπικού και στρατού. 

 Η διεξαγωγή έρευνας για τη συμμετοχή των γυναικών σε διεθνείς 

ειρηνευτικές και στρατιωτικές αποστολές είναι σημαντική για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και τη σχεδίαση στρατηγικών. Η συμμετοχή των γυναικών υπό το 

πρίσμα της 1325 γεννά δύο εύλογα ερωτήματα. Αρχικά, πιο θα ήταν το αποτέλεσμα 

της συμμετοχής των γυναικών στην αποτελεσματικότητα των αποστολών, στην 

εισαγωγή της διάστασης φύλου στις αποστολές και στην εφαρμογή της Απόφασης 

1325 στις αποστολές; Επίσης, είναι οι πιο ισορροπημένες αποστολές καλύτερες στο 

να λαμβάνουν υπόψιν τη διάσταση φύλου; Αυτά τα δύο ερωτήματα –αν και δεν είναι 

τα μόνα- είναι εντούτοις τα σημαντικότερα, ειδικά για την επιτυχία των ειρηνευτικών 

αποστολών. Δυστυχώς όμως, αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν με 

σιγουριά καθώς η έλλειψη συστηματικής συλλογής δεδομένων δεν δίνει αυτή τη 

δυνατότητα. Η απουσία δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο που αφορούν στη 

συμμετοχή των γυναικών έχουν αποτρέψει τη συστηματική ανάλυση του τομέα 

καθώς και την αργή εξέλιξη χάραξης και υιοθέτησης πολιτικών. 

 Κομβικής σημασίας για τη συμμετοχή των γυναικών στις αποστολές του 

Ο.Η.Ε., του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και του Ο.Α.Σ.Ε είναι το έργο των Louise Olsson, Anita 

Schjølset και Frida Mӧller “Women's participation in international operations and 
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missions”
93

. Το έργο τους ουσιαστικά χαρτογραφεί τις συνθήκες υπό τις οποίες η 

συμμετοχή των γυναικών στις αποστολές είναι υπαρκτή, πότε τα ποσοστά 

συμμετοχής είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα και τι θέσεις λαμβάνουν ως πολιτικό, 

αστυνομικό και  στρατιωτικό προσωπικό. Αν και οι παραπάνω οργανισμοί παρέχουν 

δεδομένα για τη συμμετοχή των γυναικών, υφίστανται  συγκεκριμένοι περιορισμοί. 

Για παράδειγμα, οι οργανισμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν δημοσιεύουν 

δεδομένα που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες. Για την ακρίβεια, τα παρεχόμενα 

δεδομένα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Ο Ο.Η.Ε. και το Ν.Α.Τ.Ο. 

παρέχουν δεδομένα που αφορούν στις ένστολες κατηγορίες (στρατός και αστυνομία) 

(uniformed personnel), ενώ η Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Ε. παρέχουν δεδομένα που αφορούν 

στην κατηγορία του πολιτικού προσωπικού (civilian personnel). 

 

Πίνακας 1. Συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές αποστολές σε ένστολα 

τμήματα (2006-

2013)
94

.
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Πίνακας 2. Η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές αποστολές (2006-2013)
95

 

 

 Όπως γίνεται κατανοητό από τα δεδομένα στον Πίνακα 1, η συμμετοχή των 

γυναικών στο ένστολο προσωπικό είναι πολύ χαμηλό
96

. Το συνολικό ποσοστό των 

ένστολων γυναικών αυξήθηκε το 2009, κυρίως με την προσθήκη δεδομένων που 

αφορούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, αν και ο αριθμός των ένστολων 

γυναικών που υπηρετούν είναι εξαιρετικά χαμηλός (συγκριτικά με τον αριθμό των 

αντρών), εντούτοις έχει τριπλασιαστεί από το 2006 έως το 2013. Αποστολές που 

ενέχουν το στοιχείο της επιβολής και περιλαμβάνουν στρατιωτικές μονάδες μάχης 

είναι πιο πιθανό να έχουν χαμηλό αριθμό γυναικών, καθώς οι περισσότεροι  εθνικοί 

στρατοί έχουν χαμηλά –ή και ανύπαρκτα- ποσοστά γυναικών σε αυτή την 

στρατιωτική κατηγορία από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν γυναικείο προσωπικό. 

Για να εξηγηθεί καλύτερα η μεγάλη απουσία των γυναικών από τις αποστολές θα 

πρέπει να γίνει κατά περίπτωση ανάλυση καθώς να ληφθούν υπόψιν μια σειρά από 

ποιοτικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της χώρας 

αποστολής στρατευμάτων και τα χαρακτηριστικά της αποστολής (στρατιωτικού ή μη 

χαρακτήρα). 
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 Το ΝΑΤΟ έχει στρέψει την προσοχή του στην ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και 

ασφάλεια από το 2007, αναπτύσσοντας τη δική του πολιτική για την εφαρμογή της 

Απόφασης 1325 και των υπολοίπων συναφών αποφάσεων. Αν και το ΝΑΤΟ έχει 

δεσμευτεί για την αύξηση των ποσοστών των γυναικών στο στρατιωτικό κομμάτι, 

λόγω της φύσης της δομής του (εθελοντική παροχή στρατευμάτων από τα κράτη-

μέλη) δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητάς του η επιλογή του προσωπικού (όσον 

αφορά στην αναλογία φύλου). Επίσης, τα στοιχεία που διαθέτει ο οργανισμός για τη 

συμμετοχή των γυναικών στους εθνικούς στρατούς παρέχονται (ή και πολλές φορές 

δεν παρέχονται) από τα κράτη-μέλη. Οι αριθμοί στον Πίνακα 3 δείχνουν ότι ακόμα 

και  δεκαεφτά χρόνια από την υιοθέτηση της Απόφασης 1325 από τον Ο.Η.Ε. και 

δέκα χρόνια από την υιοθέτησή του από  το ΝΑΤΟ, η συμμετοχή των γυναικών στις 

εθνικές ένοπλες δυνάμεις είναι μικρή, όπως μικρό είναι  και  το ποσοστό των 

γυναικών που συμμετέχουν στις διεθνείς αποστολές. 

 

Πίνακας 3. Η συμμετοχή των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών του 

ΝΑΤΟ
97
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 Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα δεδομένα  του Πίνακα 3 είναι η συστηματική 

απώλεια δεδομένων, κάτι  που καθιστά τα δεδομένα του Πίνακα 3 λιγότερο χρηστικά 

από ότι είναι. Παρόλα ταύτα όμως, από τις αναφορές των κρατών-μελών προκύπτει 

ότι γενικά οι γυναίκες κατέχουν μικρότερο βαθμό από τους άνδρες συναδέλφους 

τους. Επίσης, η παρουσία των γυναικών σε ανώτερες και  ανώτατες αξιωματικές 

θέσεις εντός του στρατεύματος είναι σχεδόν ανύπαρκτη και προτιμώνται σε 

υποστηρικτικές θέσεις. Παρατηρούμε ουσιαστικά μια αναπαραγωγή των έμφυλων 

στερεοτύπων που κυριαρχούν στις στρατιωτικές δυνάμεις. Οι ίδιες παρατηρήσεις 

μπορούν να γίνουν και για τη συμμετοχή των γυναικών σε διεθνείς αποστολές. Στον 

Πίνακα 4, βλέπουμε ότι η απουσία δεδομένων είναι ακόμα μεγαλύτερη από τον 

Πίνακα 3, καθώς επίσης και την απουσία υποβολής συστηματικών αναφορών για την 

παρουσία γυναικών σε διεθνείς αποστολές. 

Πίνακας 4. Η παρουσία των γυναικών σε διεθνείς αποστολές (2007-2012)
98
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 Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη της διεθνή 

αποστολή, αστυνομικής φύσεως, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Έκτοτε, η Ε.Ε. έχει 

εκπονήσει πάνω από τριάντα αποστολές, πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα
99

. 

Το 2005 η Ε.Ε. αποφάσισε να ενσωματώσει τον παράγοντα φύλου στις αποστολές 

της και ο οργανισμός ξεκίνησε να συλλέγει δεδομένα με ενταγμένη τη διάσταση 

φύλου. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στις 

αποστολές της ΕΕ για το διάστημα 2006 έως 2013. 

Πίνακας 5
100

. Ποσοστά συμμετοχής γυναικών στις αποστολές της Ε.Ε. 

 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα, η συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται σε 

ποσοστό επί του συνόλου όμως όχι όσο αναμένεται . Η αύξηση του ποσοστού των 

γυναικών είναι σταθερή και αποδεικνύει  την προσήλωση της Ε.Ε. στην επίτευξη 

μεγαλύτερων επιπέδων συμμετοχής των γυναικών στις διεθνείς αποστολές
101

. Το 

αρνητικό αυτών των δεδομένων είναι ότι δεν γίνεται διαχωρισμός των κατηγοριών 

μεταξύ πολιτικού, στρατιωτικού και  αστυνομικού προσωπικού, οπότε  και τα 

δεδομένα της Ε.Ε. αναφέρονται στα ποσοστά των γυναικών συνολικά χωρίς να 

δίνουν περαιτέρω πληροφόρηση για τους βαθμούς του ένστολου προσωπικού. 

 Ενδιαφέρον είναι να σημειωθούν και τα δεδομένα των αποστολών του 

Ο.Α.Σ.Ε. σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών στις αποστολές του. Ο Ο.Α.Σ.Ε. 

ξεκίνησε τις αποστολές του τη δεκαετία του 1990 και είναι ο μόνος οργανισμός που 

έχει μια τόσο ευρεία γκάμα δυνατοτήτων ανάληψης αποστολών. Οι αποστολές του 

λαμβάνουν χώρα μετά από συμφωνία με τη χώρα υποδοχής. Από το 2006 έως το 
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2013, ο Ο.Α.Σ.Ε είχε πραγματοποιήσει 20 αποστολές στην Ευρώπη και την Κεντρική 

Ασία. Αν και ο Ο.Α.Σ.Ε δεν έχει λάβει κάποια συγκεκριμένη απόφαση αναφορικά με 

το περιεχόμενο της Απόφασης 1325, εντούτοις το 2004 υιοθέτησε ένα Σχέδιο Δράσης 

για την ένταξη του Φύλου, επισημαίνοντας την ανάγκη για την αύξηση της 

παρουσίας των γυναικών στις διαδικασίες των αποστολών του. 

 

Πίνακας 6
102

. Ποσοστά των γυναικών στις αποστολές του Ο.Α.Σ.Ε. (2006-2013) 

 

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6, ο Ο.Α.Σ.Ε. είναι ίσως ο μόνος οργανισμός 

που έχει τόσο αυξημένα ποσοστά γυναικών στις αποστολές του και συγκριτικά με τα 

ποσοστά των υπολοίπων οργανισμών είναι θα λέγαμε πρωτοπόρος. Το αρνητικό 

στοιχείο των παραπάνω δεδομένων είναι η ολοένα μεγαλύτερη σμίκρυνση του 

μεγέθους των αποστολών που αναλαμβάνει για την οικοδόμηση της ειρήνης και της 

ασφάλειας. Επίσης, αν και ο πραγματικός αριθμός των γυναικών στις αποστολές έχει 

μειωθεί, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις αποστολές του έχει αυξηθεί με 

τα χρόνια. 

 Οι παραπάνω πίνακες κάνουν  σαφές ότι  ο τομέας των διεθνών αποστολών 

είναι ανδροκρατούμενος. Το ερώτημα που εύλογα ανακύπτει είναι γιατί ενώ οι 

οργανισμοί που προαναφέρθηκαν και ενώ έχουν προβεί σε πράξεις που υιοθετούν τις 

αρχές της 1325 δεν περιλαμβάνουν μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών. Πριν 

προχωρήσουμε στην ανάλυση των λόγων για τα μικρά ποσοστά γυναικών, κεντρικής 

σημασίας  είναι να αναφερθεί η εμφυλοποίηση των ρόλων των αντρών και των 

γυναικών στις συγκρούσεις. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι άντρες 
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γίνονται αντιληπτοί ως προστάτες, ενώ οι γυναίκες πάντοτε στοιχειοθετούνται ως 

«αδύναμες» και ως «χρήζουσες προστασίας» από τους άντρες. Αυτή η λογική φυσικά 

ενοποιεί όλες τις γυναίκες σε  μια κατηγορία χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την έννοια 

της διαθεματικότητας. Επιπροσθέτως, το φύλο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων 

αλλά και των διαδικασιών οικοδόμησης της ειρήνης γίνεται αντιληπτό ως σταθερό 

και ενιαίο. 

 Ο κυρίαρχος λόγος στην δομή και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στις έννοιες της ανδρείας και του ιπποτισμού. Μέσα από 

τη χρήση της γλώσσας δημιουργείται η κουλτούρα των έμφυλων προτύπων όπου η 

λέξη δυνατός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον άντρα-στρατιώτη, ενώ οι 

γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων συχνά χαρακτηρίζονται ως αδύναμες. Αν όχι 

αδύναμες, τότε σίγουρα ως όχι τόσο ικανές σε ρόλους μάχης όσο οι άντρες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της μη συμμετοχής των γυναικών σε ρόλους μάχης είναι 

ότι η παρουσία τους θα δημιουργήσει στους άντρες συμπολεμιστές τους την ανάγκη 

να τις προστατέψουν (ακόμα και αν έχουν λάβει την ίδια ακριβώς εκπαίδευση και 

έχουν επιτύχει στις ίδιες ακριβώς δοκιμασίες) και έτσι θα αποπροσανατολιστούν από 

τον πραγματικό στόχο της μάχης (όποιος και αν είναι αυτός). Αυτό μάλιστα το 

επιχείρημα είναι αρκετό και για να υπάρχουν εμπόδια στις γυναίκες των ενόπλων 

δυνάμεων και στις θέσεις που μπορούν να λάβουν εντός του στρατεύματος. Επίσης, 

ακόμα και μέσα στην Απόφαση 1325, οι γυναίκες και τα παιδιά (αλλά όχι οι άντρες), 

στοιχειοθετούνται κι παρουσιάζονται ως «αθώοι» και «ευάλωτοι».  

 Αυτή η διαδικασία οικοδόμησης ενός ευάλωτου που χρήζει βοήθειας προφίλ 

των γυναικών έχει καταφέρει να υπεισέλθει εντός των θεσμικών διαδικασιών και έχει 

ως αποτέλεσμα αφενός τη μη επιλογή γυναικών τόσο στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις 

όσο και στις διεθνείς αποστολές, και αφετέρου στη δημιουργία του αισθήματος της 

μη ικανότητας να τα καταφέρουν στο περιβάλλον των ενόπλων δυνάμεων στις ίδιες 

τις γυναίκες, οι οποίες εν τέλει επιλέγουν λιγότερο τη συμπερίληψη στις ένοπλες 

δυνάμεις. Ακόμα και όταν όμως οι γυναίκες βρίσκουν το χώρο τους εντός των 

ενόπλων δυνάμεων και πάλι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη προώθησής του σε 

ρόλους μάχης, αλλά κυρίως σε βοηθητικό προσωπικό. Ακόμα μια συνέπεια αυτής της 

απεικόνισης των γυναικών ως αδύναμων (ακόμη και εντός του στρατεύματος) είναι η 

μη προώθηση τους σε περιοχές με μεγάλης κλίμακας σύγκρουση. Όταν το 

περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η στρατιωτική/αστυνομική δύναμη 



ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές, Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 
 

53 
 

χαρακτηρίζεται από μεγάλης έντασης σύγκρουση, είναι λιγότερο πιθανό να 

επιλεχθούν γυναίκες στις δυνάμεις που αποστέλλονται
103

. 

 

6.2.2. Προστασία  

Ο τομέας της προστασίας απολαμβάνει μεγάλης διερεύνησης τόσο από τους διεθνείς 

οργανισμούς, και από την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια. Όλες οι αποφάσεις 

του Συμβουλίου Ασφαλείας που σχετίζονται με την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και 

ασφάλεια, περιέχουν προτάσεις για την «προστασία των γυναικών και των κοριτσιών 

στις ένοπλες συγκρούσεις και στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης»
104

 και 

«ειδική μνεία και προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών 

κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων
105

». Αυτές οι προτάσεις πάντοτε 

συνεπικουρούνται από την αντίστοιχη «καταδίκη της σεξουαλικής βίας που βιώνουν 

οι γυναίκες και τα κορίτσια στον πόλεμο» και την ανάγκη για την «εξάλειψη της βίας 

με βάση το φύλο». Αναπόφευκτα μεγάλη προσοχή δίνεται στη σεξουαλική βία στην 

οποία υπόκεινται οι γυναίκες και τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης
106

. 

Μετά τη σφοδρότητα της σεξουαλικής βίας που καταγράφηκε στον εμφύλιο πόλεμο 

της Βοσνίας και στη γενοκτονία της Ρουάντα, ένας μεγάλος αριθμός φεμινιστών 

ακτιβιστών, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών 

διεξήγαγαν μεγάλες προσπάθειες για την εξάλειψη του φαινομένου μέσω 

συστηματικής μελέτης των περιπτώσεων
107

.  

 Η συνολική απέχθεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στους μαζικούς 

βιασμούς και τα επίπεδα σεξουαλικής βίας στη Βοσνία και τη Ρουάντα ήταν ικανά να 

μεταβάλλουν ακόμα και το διεθνές νομικό πλαίσιο γύρω από το φαινόμενο της 

σεξουαλικής βίας και να την καταστήσουν έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της 
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ανθρωπότητας
108109

. Στην Απόφαση 1325 οι δύο βασικοί πυλώνες αφορούν στην 

προστασία των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και στη συμμετοχή τους καθ’ όλη 

τη διάρκεια των ειρηνικών διαπραγματεύσεων
110

. Ως μια υπο-κατηγορία του πυλώνα 

της προστασίας, η σεξουαλική βία απέναντι στις γυναίκες και τα κορίτσια ελκύει 

περισσότερη προσοχή απ’ ότι ο τομέας της συμμετοχής. Η κριτική που ασκείται στην 

προσέγγιση των κρατών αλλά και των οργανισμών  από τους φεμινιστές ερευνητές 

έγκειται στο επιχείρημα ότι υιοθετείται μια στενή θέαση του φαινομένου, η οποία 

παρουσιάζει και αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως θύματα και τις αποκλείει από τη 

συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών για την προστασία τους. 

 Ακόμα μια κριτική στον τομέα της προστασίας εδράζεται στη θέαση 

αποκλειστικά της σεξουαλικής βίας στον πόλεμο ως «στρατηγική» και «τακτική» 

πολέμου
111

. Παρόλο που η σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις όντως 

χρησιμοποιείται ως «όπλο» και «τακτική»
112

, αυτή  η προσέγγιση αγνοεί την 

συνθετότητα της πράξης, υπονοώντας ότι η δίωξη των δραστών μπορεί να 

λειτουργήσει ως ικανός και αναγκαίος μηχανισμός αποτροπής από τέτοιου είδους 

φαινόμενα. Η σεξουαλική βία όμως δεν είναι ένα απλό φαινόμενο μιας μεταβλητής 

και ούτε μπορεί να εξεταστεί ως τέτοιο. Οι περισσότεροι φεμινιστές ερευνητές 

συμφωνούν στο ότι η ουσία της πατριαρχίας (λόγω της δομής εξουσίας) είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις
113

. Η πατριαρχία σε 

αυτό το πλαίσιο γίνεται αντιληπτή ως δομή εξουσίας η οποία προωθεί και 

κανονικοποιεί την εξουσία ενός ατόμου έναντι ενός άλλου λόγω της 

κατασκευασμένης έμφυλης ταυτότητας που φέρει. Οι σχέσεις μεταξύ των φύλων 

όπως παράγονται μέσω της πατριαρχίας είναι το κλειδί για την κατανόηση της 

ύπαρξης της σεξουαλικής βίας. 

 Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι με το πέρας των πολεμικών 

συγκρούσεων σταματά και η σεξουαλική βία. Ακόμα πολύ μετά το πέρας των 
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επίσημων πολεμικών συγκρούσεων, η σεξουαλική βία μπορεί να βρίσκεται σε πολύ 

υψηλά επίπεδα
114

. Αυτό αποδεικνύει ότι η σεξουαλική βία δεν είναι αμιγώς 

στρατηγική ή τακτική που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων αλλά 

έχει τις ρίζες της σε βαθύτερες αιτίες. Ο βιασμός και οι άλλες μορφές σεξουαλικής 

βίας δεν είναι καταστάσεις που απαντώνται ή εμφανίζονται μόνο σε καταστάσεις 

ένοπλης σύγκρουσης. Η σεξουαλική βία απαντάται και εντοπίζεται και σε κοινωνίες 

που δεν βρίσκονται στη μεταβατική μετα-συγκρουσιακή κατάσταση και το να 

αντιμετωπίζεται ως μια κατάσταση που εντοπίζεται μόνο σε καταστάσεις σύγκρουσης 

αποδυναμώνει το επιχείρημα της Απόφασης 1325. Ενώ η 1325 αναφέρεται ξεκάθαρα 

στο μετα-συγκρουσιακό πλαίσιο, η κατανόηση της σεξουαλικής βίας βρίσκεται στο 

πεδίο της κατασκευής των ταυτοτήτων φύλων και των δομών εξουσίας που τα 

διέπουν
115

. 

 Είναι σαφές ότι ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, λόγω της ωμότητας που το 

διακρίνει, να δημιουργεί πιο γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μεγάλων ποσοστών 

έμφυλης βίας. Αυτό όμως δεν είναι κανόνας, καθώς εμπειρικές έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι υπήρξαν συγκρούσεις στις οποίες δεν εκδηλώθηκαν περιστατικά 

έμφυλης βίας και αυτό συνέβη λόγω της επιθυμίας των αντιμαχόμενων πλευρών να 

έχουν την κοινή γνώμη με το μέρος τους (Wood 2006)
116

. Η ίδια εμπειρική 

προσέγγιση καταδεικνύει ότι οι εθνικοί στρατοί είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν 

μορφές σεξουαλικής βίας ως όπλο απ’ ότι άλλες αντιμαχόμενες ομάδες.  

 Μια ακόμα αστοχία της ατζέντας γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια είναι η 

σύγχυση της λέξης «φύλο» με τη λέξη «γυναίκες». Πολλές φορές και σε πολλά 

διαφορετικά κείμενα έχει παρατηρηθεί ότι οι δύο λέξεις εναλλάσσονται έντονα μέσα 

στο κείμενο περιγράφοντας το ίδιο θεωρητικό αντικείμενο. Αυτή η τακτική είναι 

λανθασμένη γιατί ταυτίζει τα νοήματα των δύο λέξεων και συμβάλλει περαιτέρω 

στην εμφυλοποίηση των ρόλων στον πόλεμο αγνοώντας ότι και οι άντρες μπορούν να 

είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Επίσης μεταθέτει την προσοχή από την έννοια της 

«έμφυλης βίας» στην έννοια της «βίας κατά των γυναικών». Η εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών είναι μόλις ένα μέρος της συνολικής ατζέντας για την 
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καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η έμφυλη βία, παρότι χρησιμοποιείται έντονα από 

τη γλώσσα των αποφάσεων των Η.Ε. εντούτοις τείνει να σημαίνει πολύ λιγότερα από 

όσα είναι. 

 

6.2.3. Η Διάσταση Φύλου 

Η διάσταση φύλου (gender mainstreaming) εδραιώθηκε ως παγκόσμια στρατηγική 

για την προώθηση της ισότητας του φύλου στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου 

στο Τέταρτο Συνέδριο του Ο.Η.Ε. για τις Γυναίκες στο Πεκίνο το 1995. Τα 

συμπεράσματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε (ECOSOC, 

1997/2) εδραίωσαν ορισμένες σημαντικές αρχές για τη διάσταση φύλου. Η Γενική 

Συνέλευση του Ο.Η.Ε. η οποία υιοθέτησε την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνο 

(Ιούνιος 2000), ενίσχυσε την εισαγωγή της διάστασης φύλου μέσα στα Ηνωμένα 

Έθνη
117

. Επιπρόσθετα, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε μια 

απόφαση αναφορικά με τη διάσταση του φύλου το οποίο καλεί την ίδια την Επιτροπή 

να εξασφαλίσει ότι  η προοπτική φύλου θα λαμβάνεται υπόψιν στις εργασίες της 

Επιτροπής και των επιμέρους υπο-επιτροπών της καθώς και η αναθεώρηση της 

στρατηγικής σε πενταετές πλαίσιο
118

. 

Η Απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη για 

περισσότερη προσοχή στη διάσταση του φύλου κατά τη διάρκεια των  ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένες εντολές και κατευθυντήριες γραμμές απαντώνται σε 

όλα τα έγγραφα του Ο.Η.Ε., τα προγράμματα και τους προϋπολογισμούς σχετικά με 

την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του 

Ο.Η.Ε. δίνει τον παρακάτω ορισμό για τη διάσταση φύλου: 

«..η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων στις γυναίκες και τους άντρες 

κάθε σχεδίου δράσης, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας, των προγραμμάτων και 

πολιτικών, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια στρατηγική για την 

χρήση όλων των εμπειριών και των ανησυχιών των αντρών και των γυναικών ως μια 
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εσωτερική διαδικασία στο σχεδιασμού, την εφαρμογή, την  παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων σε όλες τις πολιτικές, κοινωνικές 

και οικονομικές εκφάνσεις ώστε  οι  γυναίκες οι και άντρες να απολαμβάνουν ισότιμα 

πλεονεκτήματα. Ο υπέρτατος στόχος είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων.» 

Η ένταξη της διάστασης φύλου αισιοδοξεί να φέρει τις αντιλήψεις, την 

εμπειρία, τη γνώση και τα ενδιαφέροντα των γυναικών και των αντρών στη 

διαδικασία παραγωγής πολιτικών, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων
119

. Ενώ η 

διαδικασία της ένταξης της διάστασης φύλου είναι κομβικής σημασίας για την 

εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης –τόσο για 

τις γυναίκες όσο και για τους άντρες- αναγνωρίζεται ότι η συμβολή της ένταξης της 

διάστασης φύλου σε διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης, εξασφαλίζει την επιτυχία σε 

άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους
120

. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

οδηγήσει αναπόφευκτα στην αλλαγή οργανισμών –δομές, διαδικασίες και 

κουλτούρες- ώστε να δημιουργηθούν οργανισμικά μοντέλα που συνάδουν με την 

επίτευξη της ισότητας των φύλων. Τα είκοσι χρόνια από την εισαγωγή της έννοιας 

της διάστασης φύλου στις διαδικασίες του Ο.Η.Ε.
121

, ο ίδιος οργανισμός έχει 

προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπος οργάνωσης και 

δράσης του ώστε να είναι συμβατός  με την έννοια της διάστασης φύλου. 

Αν και η έννοια της διάστασης φύλου χρησιμοποιείται πλέον σε όλα τα 

νομικά κείμενα και τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε., εντούτοις είναι δύσκολο να γίνει 

αντιληπτή όχι μόνο ως έννοια αλλά και ως διαδικασία
122

. Ο παραπάνω ορισμός που 

δόθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δίνει μια κατεύθυνση για την 

κατανόησή της. Η διάσταση φύλου δεν είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία  η οποία 

γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται μέσα από ένα πλαίσιο αρχών παρόμοια των 

θετικιστικών επιστημών. Ούτε ομοιάζει μιας θεώρησης πολιτικών επιστημών 

αξιωματικού χαρακτήρα που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και δράσης. Η διάσταση 

φύλου είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψιν κατά τη διαδικασία χάραξης 

πολιτικών και πολιτικής όχι ως ξεχωριστή μεταβλητή αλλά ως τρόπος σκέψης. Ένας 

                                                           
119

 Theodora-Ismene Gizelis & Nana Afua Pierre, Gender Equality and Post-Conflict Reconstruction: 

What Do We Need to Know in Order to Make Gender Mainstreaming Work, International Interactions, 

2013, 39:4, p.601-611. 
120

 Cheryl Hendricks, Gender, security and development: United Nations Security Resolutions 1325 

and Millennium Development Goals, Agenda, 2012, 26:1, p.11-19. 
121

 Sarah Smith, ‘When “gender” started’: The United Nations in post-occupation Timor-Leste, Global 

Change, Peace & Security, 2015, 27:1, p.55-67. 
122

 Anne-Kathrin Kreft, The gender mainstreaming gap: Security Council resolution 1325 and UN 

peacekeeping mandates, International Peacekeeping, 2017, 24:1, p.132-158. 



ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές, Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 
 

58 
 

τρόπος σκέψης ο οποίος εξετάζει συνεπώς και  θέτει υπό αμφισβήτηση αρχές και 

πράξεις με βάση την ποιότητα που αποδίδουν στο πεδίο της ισότητας των φύλων.  

Η στρατηγική ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου πραγματοποιείται 

διαφορετικά σε σχέση με τις δραστηριότητες που βρίσκονται στο κέντρο προσοχής 

κάθε περίπτωση. Οι ευκαιρίες και οι διαδικασίες είναι διαφορετικές σε κάθε πεδίο 

δράσης. Επιπρόσθετα, η στρατηγική ενσωμάτωσης πρέπει κάθε φορά να είναι 

αντίστοιχα προσαρμοσμένη με το ζήτημα που εξετάζεται
123

. Η αναλυτική διαδικασία 

και οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν πρέπει να είναι κατάλληλοι ώστε να απαντούν 

συγκεκριμένα ερωτήματα. Είναι φανερό ότι οι ερωτήσεις που θα γίνουν αναφορικά 

με την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου στην οικονομική ανάπτυξη και 

διαφορετικές αυτές που αφορούν σε πολιτικές για το εμπόριο όπλων. Συνεπώς γίνεται 

κατανοητό ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμουλα ή κάποιο σχέδιο που μπορεί 

να εφαρμοστεί σε κάθε θεματικό πεδίο. Ωστόσο κάτι που είναι κοινό στη διαδικασία 

ενσωμάτωσης σε όλα τα πεδία είναι ότι η μέριμνα για την ισότητα των φύλων είναι 

ενσωματωμένη στην κύρια διαδικασία και δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή 

μεταβλητή εκτός του αντικειμένου. 

Το πρώτο βήμα για τη στρατηγική ενσωμάτωσης αφορά στην εκτίμηση του 

τρόπου και του λόγου για τον οποίο οι διαφορές των φύλων και οι ανισότητες μεταξύ 

τους είναι σχετικές με το ζήτημα που εξετάζεται και η αναγνώριση των ευκαιριών για 

τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ανισότητες μπορούν να καμφθούν
124

. Αν και όπως 

προαναφέρθηκε η διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου ακολουθεί 

διαφορετική τακτική ανάλογα με το υπό εξέταση ζήτημα, υπάρχουν ορισμένες 

γενικές αρχές τις οποίες μπορούμε να λάβουμε υπόψιν ανεξαρτήτως του 

εξεταζόμενου θέματος και αναλύονται παρακάτω. 

Αρχικά, γίνεται αποτύπωση των ερωτημάτων που αφορούν στις ευθύνες, τις 

δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και των προτεραιοτήτων των γυναικών και των 

αντρών και τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία τους διαφέρει. Αυτό αφορά στη 

συμπερίληψη πιθανών διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών που 

είναι σχετικά με το ζήτημα. Αν και κάθε κατάσταση είναι διαφορετική και κάθε θέμα 
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οφείλει να εξετάζεται με τους δικούς του όρους, η διαδικασία πρέπει να ξεκινάει με 

τον αναλογισμό των έμφυλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν το θέμα.  

Το επόμενο βήμα αφορά στην αμφισβήτηση των υποθέσεων που γίνονται και 

αφορούν στην έννοιες «οικογένεια», «νοικοκυριό» ή «άτομα» που μπορεί να 

φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόβλημα ή μια πολιτική διατυπώνονται.  

Για την ενδυνάμωση της έρευνας απαραίτητη είναι η συλλογή και διερεύνηση 

δεδομένων που αφορούν στις εμπειρίες που βιώνουν οι γυναίκες και οι άντρες στην 

υπό εξέταση κατάσταση. Η συλλογή δεδομένων διαχωρισμένων ανά φύλο είναι 

χρήσιμη και θα έπρεπε να λαμβάνει χώρα σε κάθε ζήτημα ώστε να γίνει ορατή η 

διαφορετικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα διαφορετικά φύλα. Κάτι το οποίο 

είναι απαραίτητο στοιχείο της ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου είναι η αναζήτηση 

των απόψεων των γυναικών και των αντρών αναφορικά με αποφάσεις οι οποίες τους 

αφορούν. Πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις προτεραιότητες που θέτουν 

άντρες και γυναίκες. Αυτό δε σημαίνει ότι οι προτεραιότητες του ενός είναι πιο 

σημαντικές από του άλλου. Αυτή η διαδικασία μας δίνει τη δυνατότητα να 

αντιληφθούμε με καλύτερο τρόπο τις πιθανές διαφορές στις απόψεις αντρών και 

γυναικών για το ίδιο ζήτημα. Μιας και η συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων
125

 είναι γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι η συμμετοχή των 

αντρών, απαιτούνται συγκεκριμένες στρατηγικές –προσαρμοσμένες στην κάθε 

περίπτωση- για να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών και να ακουστούν οι απόψεις 

τους. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ερευνηθούν οι τομείς όπου η συμμετοχή των 

γυναικών είναι κυρίαρχη, μιας και είναι σημαντικό οι τομείς αυτοί να λάβουν της 

προσοχής που τους πρέπει. Για παράδειγμα, η φροντίδα του νοικοκυριού είναι κατά 

μεγάλη πλειοψηφία ευθύνη των γυναικών και θα πρέπει να ερευνηθούν οι λόγοι για 

τους οποίους αυτό υφίσταται. Θα πρέπει να αποφεύγονται σαρωτικές υποθέσεις, 

όπως για παράδειγμα ότι οι ανάγκες όλων των γυναικών και όλων των αντρών είναι 

ίδιες ή ότι μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο τμήμα 

αυτής της εργασίας, το συμπέρασμα της οικουμενικότητας των κατηγοριών «άντρας» 

ή «γυναίκα» είναι αυθαίρετο και στερεί της έρευνας από τη διαθεματικότητα και την 

περιεκτικότητα που είναι αναγκαίες. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε όλες τις 

γυναίκες και σε όλους τους άντρες που αφορούν στην κοινωνική τάξη, τη φυλή, την 
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ηλικία, την εθνικότητα και άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό να μη γίνεται 

γενίκευση ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς αλλά να εξευρίσκονται 

ερευνητικοί και αναλυτικοί τρόποι που θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα. 

Χρειάζεται επίσης να γίνει η ανάλυση του προβλήματος ή της προτεινόμενης 

πολιτικής υπό το πρίσμα του φύλου και να αναζητηθούν κατευθύνσεις που 

υποστηρίζουν μια ισότιμη κατανομή των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών. 

Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των φύλων και της ανισότητας στις κοινωνίες, δεν 

είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ή ότι απολαμβάνουν τα ίδια πλεονεκτήματα από τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται. Η προσοχή πρέπει να στραφεί στο γεγονός ότι οι ίδιες 

αποφάσεις δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους και στον ίδιο 

βαθμό. 

Το φύλο είναι ένα ζήτημα –και εκκινεί μια συζήτηση- που αναφέρεται στις 

δομικές διαφορές και ανισότητες ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Αυτές οι 

διαφορές και οι ανισότητες διατυπώνονται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές 

κοινωνίες αλλά υπάρχουν και είναι αναγνωρίσιμα ορισμένα υποδείγματα τακτικών 

και  πολιτικών που μπορούν να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές όταν 

μιλάμε για την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου. Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκκίνησης για την εξερεύνηση του πως και του γιατί 

οι έμφυλες διαφορές και ανισότητες είναι σχετικές με μια συγκεκριμένη κατάσταση. 

1. Ανισότητες στην πολιτική δύναμη
126

: πρόσβαση στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, την εκπροσώπηση κ.α. Κατά κύριο λόγο οι γυναίκες υπο-

εκπροσωπούνται στις πολιτικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο. Είναι 

σημαντικό να εστιάσουμε και να αντιληφθούμε τις έμφυλες διαφορές στην 

εξουσία, τον τομέα της ασφάλειας
127

 και μέσα σε δομημένες μορφές 

λήψης αποφάσεων.  

2. Ανισότητες στα νοικοκυριά. Ανισότητες στις προοπτικές 

διαπραγματεύσεων  και στη λήψη αποφάσεων, καθώς και η πρόσβαση σε 

πόρους έχουν παρατηρηθεί και εντός των νοικοκυριών. Διερευνώντας 

τους λόγους των ανισοτήτων εντός της οικογενειακής μονάδας, μπορούμε 
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να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με την οικοδόμηση των 

έμφυλων προτύπων που δημιουργούνται και αναπαράγονται.  

3. Διαφορές στη νομική υπόσταση και τα δικαιώματα. Παρά τις 

εξασφαλίσεις των διεθνών οργανισμών και των εθνικών νομικών  αρχών 

που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν τα ίσα δικαιώματα ανάμεσα σε 

όλους, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει  

για τις γυναίκες είτε λόγω νομικού περιορισμού είτε λόγω πρακτικής.  

4. Έμφυλη διαίρεση του εργατικού δυναμικού εντός της οικονομίας. Στις 

περισσότερες χώρες, γυναίκες και άντρες είναι διαφορετικά διανεμημένοι 

στους διαφορετικούς τομείς εργασίας. Επίσης, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό 

από τους άντρες να κατέχουν χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και μη-

κανονικές θέσεις απασχόλησης (μερική απασχόληση, προσωρινή 

απασχόληση, απασχόληση από το σπίτι) καθώς και περιορισμένη 

πρόσβαση σε παραγωγικά στοιχεία όπως η εκπαίδευση, η ιδιοκτησία και  

η πίστωση. Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς δείχνουν ότι τα οικονομικά 

μοντέλα και οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται είναι  πολύ 

πιθανό να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στις γυναίκες από ότι στους 

άντρες.  

5. Ανισότητες στη μη αμειβόμενη εργασία. Σε πολλές κοινωνίες οι γυναίκες 

αναλαμβάνουν δυσανάλογο βάρος και ευθύνες που σχετίζονται με τη 

φροντίδα και προσοχή της οικογένειας. Σε πολλές χώρες του Νότου, οι 

γυναίκες επιτελούν σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή φαγητού και 

νερού και την παραγωγή ενέργειας. Αυτές οι καθημερινές ασχολίες με τις 

υποθέσεις της οικογένειας δεν αφήνουν χρόνο ή περιθώριο στις γυναίκες 

να ασχοληθούν με τη διαδικασία της πολιτικής και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

6. Βία κατά των γυναικών. Η έμφυλη ανισότητα πολλές φορές εκφράζεται με 

έμφυλη βία προς τις γυναίκες και προέρχεται είτε από το περιβάλλον της 

είτε από έναν αντίπαλο στρατό ως όπλο κατά την πολεμική διαδικασία. 

7. Διακρίσεις. Οι έμφυλες ανισότητες δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα 

αλλά αντικατοπτρίζονται και με διαφορετικούς τρόπους που καθιστούν 

τον τρόπο μέτρησής τους και  την αλλαγή τους δύσκολες. Ιδέες που 

αφορούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, η ανεξαρτησία και  οι 
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αρμοδιότητες του καθενός έχουν πολλές φορές τις ρίζες τους σε 

στερεότυπα. Ιδέες και  πρακτικές αντικατοπτρίζουν και επιβάλλουν 

συγκεκριμένες  συμπεριφορές –τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες- και 

συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στη δυσκολία ανατροπής τους. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η διαφορά δεν έγκειται ανάμεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες ως ένα δίπολο κατηγορίας ανάλυσης. Η μέχρι τώρα 

έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών δεν είχε το αποτέλεσμα που αναμενόταν 

καθώς εξαιρούσε σημαντικές μεταβλητές. Αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει είναι η 

μετατόπιση από το δίπολο άντρας-γυναίκα προς την έννοια του φύλου και στις 

νοηματοδοτήσεις του. Δεν είναι αρκετό απλώς να αυξήσουμε την παρουσία  των 

γυναικών στον οικονομικό  τομέα, αλλά να ξανασκεφτούμε και να 

επαναπροσδιορίσουμε δομές και πρακτικές στις οποίες ευδοκιμούν οι διακρίσεις 

όλων των ειδών. 

Αναγνωρίζεται επίσης ότι η ανισότητα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες 

είναι ένα σχεσιακό ζήτημα και ότι οι ανισότητες δεν θα εξαληφθούν μόνο μέσω της 

προσοχής μας στις γυναίκες. Περισσότερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στις σχέσεις 

μεταξύ αντρών και γυναικών, στους τομείς της εργασίες, της πρόσβασης και ελέγχου 

σε πηγές και στη λήψη αποφάσεων. Είναι αναγκαίο να προσανατολιστούμε και προς 

τους άντρες για να επανακαθορίσουμε την έννοια του φύλου και τις αποδεκτές και 

προσδοκώμενες συμπεριφορές που καθορίζονται από αυτό. 
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7.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

Τέσσερις δεκαετίες ενόπλων συγκρούσεων έχουν αποτυπώσει ξεκάθαρα το 

στίγμα τους  στο Αφγανιστάν. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους και ένας 

αντίστοιχος αριθμός έχει εκτοπιστεί από τη χώρα τους και έχουν επωμιστεί τις 

συνέπειες του πολέμου. Η εκτίμηση όλων όσων ασχολήθηκαν κάποια στιγμή με την 

περίπτωση του Αφγανιστάν
128

 είναι ότι θα χρειαστούν δεκαετίες για να οικοδομηθεί 

όχι μόνο η ειρήνη
129

 στη χώρα, αλλά και οι βασικοί πυλώνες ενός κράτους
130

. Οι 

μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου είναι ιδιαίτερα  έντονες για τις γυναίκες και 

τα κορίτσια από τη συνεχόμενη απειλή που υφίστανται λόγω της δομικής 

ανισότητας
131

 των φύλων στο Αφγανιστάν. Αναλογιζόμενοι τη χαμηλή εκτίμηση που 

απολαμβάνουν στη χώρα τους λόγω του φύλου τους, οι γυναίκες και τα κορίτσια στο 

Αφγανιστάν λαμβάνουν λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερες ευκαιρίες για εργασία επί 

πληρωμή, πρόσβαση σε πηγές πλούτου
132

 και αντιμετωπίζουν αυξημένες  

πιθανότητες να είναι αποδέκτες έμφυλης βίας, μερικές φορές ακόμα και από την ίδια 

τους την οικογένεια, ενώ μεγάλο ποσοστό των δραστών δεν αντιμετωπίζουν τις 

νομικές συνέπειες των πράξεών τους
133

.  

Άρθρο 22, Σύνταγμα του Αφγανιστάν: 

«Κάθε είδους διάκριση και διαχωρισμός μεταξύ των πολιτών του Αφγανιστάν 

είναι απαγορευμένη. Οι  πολίτες του Αφγανιστάν, άντρες και γυναίκες, έχουν ίσα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο.»
134

 

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης οι γυναίκες καλούνται να αναλάβουν 

διάφορους ρόλους που αφορούν όχι μόνο στη συντήρηση του νοικοκυριού και της 

οικογένειας, αλλά και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης 
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και τη μετάβαση από το συγκρουσιακό πλαίσιο στην ειρήνη, η δομική ανισότητα της 

κοινωνίας του Αφγανιστάν το κάνει σχεδόν αδύνατο για τις γυναίκες να 

συμμετάσχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την πολιτική
135

. Η διαδικασία λήψης -

πολιτικών- αποφάσεων και  ανάπτυξης κυριαρχείται από άντρες. Λαμβάνοντας 

υπόψιν αυτό το πλαίσιο η Εθνική Κυβέρνηση Ενότητας (National Unity Government, 

NUG)
136

 προώθησε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της 

Απόφασης 1325 και της Απόφασης 1820 το 2015
137

. Κατά τη διαδικασία συγγραφής 

και διαπραγμάτευσής του συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα περισσότερα Υπουργεία, 

μέλη της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς οργανισμοί.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Αφγανιστάν και η Διεύθυνση για 

τα Ζητήματα των Γυναικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν υπεύθυνο για τη 

διαμόρφωση και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Πολλά Υπουργεία και 

ανεξάρτητες επιτροπές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του ΕΣΔ για τη 1325 σε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Εντούτοις, εντοπίζεται ένα κενό στην 

προγραμματική αντιπροσωπεία του Υπ.Εξ. και των άλλων θεσμών
138

 σε επαρχιακό 

επίπεδο με άμεση ευθύνη την εφαρμογή της 1325 σε τοπικό  επίπεδο. Η Κοινωνία 

των Πολιτών είχε καταλυτικό ρόλο στην εκπροσώπηση των απόψεων των πολιτών 

μέσω της συμμετοχής της στην επιτροπή για τη διαβούλευση της 1325. Οι οργανισμοί 

της ΚτΠ συνεισέφεραν σημαντικά στην πληροφόρηση και τη συμβουλευτική των 

πολιτών σε τοπικό επίπεδο για τις αρχές της 1325 καθώς και μετά την υιοθέτησή της 

για τις δεσμεύσεις της. Παρ’ όλα αυτά, η ΚτΠ δεν έχει κάποιο ουσιαστικό ρόλο στην 

εφαρμογή του ΕΣΔ για την 1325. Έως τώρα, ο ρόλος τους στην επίβλεψη της 

εφαρμογής της είναι εξαιρετικά περιορισμένος
139

. 

Το ΕΣΔ του Αφγανιστάν είναι διαιρεμένο σε τέσσερις πυλώνες δράσης: 1. 

Συμμετοχή, 2. Προστασία, 3. Πρόληψη και 4. Ανακούφιση και Ανάκαμψη. Οι πρώτοι 

τρεις πυλώνες είναι όμοιοι με το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
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Ο.Η.Ε.  για την εφαρμογή της 1325. Η  συμπερίληψη του τέταρτου πυλώνα –

ανακούφιση και ανάκαμψη- φανερώνει την προσοχή και σημασία τόσο των εθνικών 

όσο και των διεθνών φορέων για την υποστήριξη των γυναικών που επιστρέφουν στο 

Αφγανιστάν, καθώς και  των κοινωνικών τους αναγκών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία 

και ο κοινωνικός τους ρόλος. Επιπλέον, στο Ε.Σ.Δ. του Αφγανιστάν, υπό τη σκέπη 

του κάθε πυλώνα αρθρώνονται το γενικό αντικείμενο, ο στρατηγικός στόχος, οι 

συγκεκριμένες δράσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι μεταβλητές που 

λαμβάνονται υπόψιν, οι υπεύθυνοι  φορείς και το χρονοδιάγραμμα όλων  των 

παραπάνω. Η ύπαρξη και μόνο αυτού του εγγράφου αποτελεί τη βάση για την 

οικοδόμηση των σχεδίων εφαρμογής της 1325. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του 

Ε.Σ.Δ. είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία που χρίζει μεγάλου βαθμού 

συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ υπουργείων και αντιπροσωπειών. 

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Απόφασης 1325 σε αυτή τη 

διπλωματική εργασία τα κύρια έγγραφα στα οποία βασιζόμαστε είναι η 2
η
 Αναφορά 

για την Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απόφαση 1325 από  τον 

Οργανισμό Afghan Women’s Network
140

, καθώς και σε ποιοτικά και ποσοτικά 

δεδομένα από την ανεξάρτητη βάση δεδομένων WomanStats
141

. Αν και το Υπ.Εξ. του 

Αφγανιστάν έχει δημοσιεύσει δικές του έρευνες και αναφορές για την εφαρμογή των 

αντικειμένων που άπτονται της Απόφασης 1325, κρίνονται ως αναξιόπιστες από την 

παρούσα έρευνα λόγω του ημιτελούς χαρακτήρα τους, της σοβαρής έλλειψης 

δεδομένων και της μη δυνατότητας επαλήθευσής τους από άλλες πηγές. Τα δεδομένα 

που παρέχονται από το AWN -και επαληθεύονται από το WomanStats- έχουν 

διαμορφωθεί από προσωπικές συνεντεύξεις με μέλη των αρμοδίων Υπουργείων του 

Αφγανιστάν. Παρακάτω, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν ο κάθε πυλώνας του 

Ε.Σ.Δ. του Αφγανιστάν ξεχωριστά. 

Βασιζόμενοι σε προσωπικές συνεντεύξεις με τα Υπουργεία και με 

ανεξάρτητες επιτροπές παρέχονται τα παρακάτω δεδομένα διαχωρισμένα με βάση το 

φύλο. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 450 άτομα. Περίπου τα 350 δεν είχαν 

γνώση της Απόφασης 1325 και του Ε.Σ.Δ. Δεν είχαν προσκαλεστεί σε συνεδρίες 

ενημέρωσης ή στον σχεδιασμό προγραμμάτων για την εφαρμογή του Ε.Σ.Δ. Περίπου 

150 συνεντευξιαζόμενοι παρατήρησαν  ότι η 1325 είναι σημαντικό έγγραφο 

πολιτικής, αν και η πλειοψηφία όσων ερωτήθηκαν θεωρούν ότι το αφγανικό 
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σύνταγμα είναι ένα πλούσιο έγγραφο που  εξασφαλίζει την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και αντρών καθώς και τη συμμετοχή των γυναικών όπως και  των αντρών
142

. Κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής οκτώ ομάδων εστίασης με περίπου 300 συμμετέχοντες με μέλη 

της κοινωνίας των πολιτών και γυναίκες εκπροσώπους από όλη την επικράτεια, οι 

συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία του Ε.Σ.Δ.1325 και  τη σχετικότητα του με 

την οικοδόμηση της ειρήνης στο Αφγανιστάν. Οι διεξάγοντες την έρευνα 

διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση 

και η διάθεση για την υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.1325 σε συστηματική 

βάση τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

7.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Με βάση τις ατομικές συνεντεύξεις με τα Υπουργεία της κυβέρνησης και με τις 

ανεξάρτητες επιτροπές δίνονται οι παρακάτω πίνακες για τη συμμετοχή των γυναικών 

στις κυβερνητικές δομές. Οι αντιπρόσωποι που ερωτήθηκαν έχουν μια γενική εικόνα 

του Ε.Σ.Δ. του Αφγανιστάν, μερικοί από  αυτούς έχουν υπάρξει μέλη μιας 

συγκεκριμένης τεχνικής επιτροπής και ως σύμβουλοι για την επίτευξη ορισμένων 

στόχων που αναφέρονται στο Ε.Σ.Δ.. Ωστόσο, ένα μεγάλος αριθμός των εκπροσώπων 

των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων δεν είχαν καμία πληροφόρηση για το 

Ε.Σ.Δ.1325. Ενώ ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο εφαρμογής του Ε.Σ.Δ. του 

Αφγανιστάν, το εν λόγω έγγραφο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό στους περιφερειακούς 

δρώντες, δεν υπάρχει οργανωμένο πλάνο παρακολούθησης της εφαρμογής του και 

δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την εφαρμογή και  την πρόοδο της 

απόφασης σε εθνικό  επίπεδο
143

. 
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 Measures towards implementation, Afghan Women’s Network Second Monitoring Report on 

Implementation of Afghanistan National Action Plan (NAP) UNSCR1325 on Women, Peace and 

Security, (June,2017), www.awn-af.net 
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 Η τελευταία επίσημη αναφορά για την εφαρμογή της του Ε.Σ.Δ. είναι το 2016 από αναφορά που 

εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν. Αν και η εν λόγω αναφορά φαίνεται να είναι 

αρτιμελής, παρουσιάζει δομικά προβλήματα (π.χ. ψευδή μαθηματικά στοιχεία, απουσία συνολικών 

ποσοστών για συγκριτική μελέτη, απουσία ειδικών πληροφοριών) και καταγράφει γενικόλογες 

πρακτικές για την εφαρμογή της 1325. Αν και σε ορισμένα σημεία είναι συγκεκριμένη, τα όσα 

καταγράφονται εντός της αναφοράς δυστυχώς δεν επαληθεύονται από ανεξάρτητες αρχές και άλλες 

πηγές πληροφόρησης που ασχολούνται με το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Γενικά, 

παρατηρείται μια «μυστική» διαδικασία συλλογής και  διανομής δεδομένων και πληροφοριών από την 

Αφγανική κυβέρνηση καθώς ούτε υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. συμμετέχουν ή μπορούν να επιβεβαιώσουν τα 

δεδομένα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα του UN Stats σταματούν στο 2015 και είναι ελλιπή. 
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Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι αριθμοί που συγκεντρώθηκαν από 

την έρευνα και τις προσωπικές συνεντεύξεις με τις αντίστοιχες ηγεσίες των 

υπουργείων του Αφγανιστάν για το φύλο των εργαζομένων. 

 

 

Δεδομένα που δόθηκαν ανά ποσοστό (%) 

Θεσμός Άνδρες Γυναίκες 

Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

37% 63% 

Ανώτατο Δικαστήριο 90% 10% 

Υπουργείο Οικονομίας 67% 23% 

Υπουργείο Εκπαίδευσης 27% 73% 

Υπουργείο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

70% 30% 

Υπουργείο Προσφύγων 

και Επιστρεψάντων 

87% 13% 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 82% 8% 

 

Δεδομένα που δόθηκαν αριθμητικά 

 

Θεσμικό όργανο Άντρες Γυναίκες 

Ανώτερο Συμβούλιο 

Ειρήνης 

43 7 

Γραφείο Γενικού 

Εισαγγελέα 

Δεν παρείχε δεδομένα 

- 

 

- 

Ανεξάρητη Επιτροπή Δεν παρείχε δεδομένα  
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Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και 

Κοινωνικής Υπηρεσίας 

- - 

Ανεξάρτητη Εκλογική 

Επιτροπή 

449 50 

Εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών- Μονάδα 

προστασίας παιδιών 

8 3 

Υπουργείο Άμυνας-

Στρατός 

Υπουργείο Άμυνας- 

Πολιτικό  Προσωπικό 

172,672 

 

592 

1,602 

 

50 

Υπουργείο Οικονομικών 7,729 551 

Υπουργείο  Εξωτερικών 967 115 

Υπουργείο Θρησκείας 586 62 

Υπουργείο Πληροφόρησης 

και Πολιτισμού 

Δεν παρείχε δεδομένα 

- 

 

- 

Υπουργείο Υγείας Δεν παρείχε δεδομένα 

- 

 

- 

Υπουργείο Γυναικείων 

Θεμάτων 

Δεν παρείχε δεδομένα 

- 

 

- 

Υπουργείο Εσωτερικών 1,058,000 3,500 

 

Ένας από τους δείκτες του Ε.Σ.Δ. 1325 είναι η αναμόρφωση του τομέα της 

ασφάλειας καθώς και η βελτίωση του ρόλου των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε αναφορά που δημοσίευσε αναφέρει την αύξηση του 

ποσοστού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε 30%, προώθηση 23 γυναικών στο 

βαθμό του συνταγματάρχη καθώς και την εκπαίδευση 1.000 γυναικών και κοριτσιών 
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στην Τουρκία και 1.300 στο Αφγανιστάν
144

. Η ίδια αναφορά καταγράφει το διορισμό 

128 αποφοίτων από την εκπαίδευσή τους στην Τουρκία, στις Μονάδες Οικογενειακής 

Απόκρισης στην Καμπούλ και τις επαρχίες. Η μόνη πληροφόρηση που παρέχεται  

από το Υπουργείο Άμυνας για την πρόοδο της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα 

της εθνικής ασφάλειας είναι η αποφοίτηση 112 γυναικών από ακαδημία της Καμπούλ 

και 109 αποφοίτων από βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκπαίδευση εκτός της 

χώρας. Δυστυχώς δεν παρέχεται πληροφορία για τις θέσεις που αναλαμβάνουν στο 

στράτευμα, αν αποτελούν βοηθητικό προσωπικό ή κάποια άλλη πληροφορία 

ποιοτικού χαρακτήρα. 

Οι υπεύθυνοι  εκπρόσωποι επαρχιών δεν παρείχαν δεδομένα και ενημερωμένη 

πληροφόρηση για να αποδείξουν την αναβάθμιση των γυναικών στις θέσεις εξουσίας 

στον τομέα της ασφάλειας. Οι γυναίκες αποτελούν ακόμα μια περιθωριοποιημένη 

ομάδα στον τομέα της ασφάλειας και  δεν συνεισφέρουν σε τοπικού επιπέδου 

συζητήσεις και αποφάσεις σχετικές με τον τομέα της ασφάλειας. Αναφορικά με τον 

τομέα της ειρήνευσης και της επανένταξης έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Σε αυτό 

συμπεριλαμβάνεται ο διορισμός  της πρώτης γυναίκας αναπληρωτή ομιλητή στη 

Βουλή και ο διορισμός τριών γυναικών στην εκτελεστική επιτροπή του Συμβουλίου 

Ειρήνης (High Peace Council, HPC). Αν και η Αφγανική κυβέρνηση και η διεθνής 

κοινότητα έχουν προβεί σε εντατικές προσπάθειες για τη συμπερίληψη περισσότερων 

γυναικών στο Συμβούλιο Ειρήνης
145

, ο ρόλος τους στο Συμβούλιο είναι 

περιορισμένος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ειρήνευσης μεταξύ της κυβέρνησης 

και της ομάδας Hezb-e-Islami. Ο ρόλος των γυναικών στο Συμβούλιο με έδρα την 

Καμπούλ αλλά και στα περιφερειακά παρακλάδια του δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί 

από το Συμβούλιο και  συχνά αυτές οι γυναίκες βρίσκονται στο περιθώριο και δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε εθνικές και περιφερειακές συζητήσεις που διεξάγονται για 

την επίτευξη της ειρήνης. 

Σημαντικές προσπάθειες γίνονται και  για τη συμπερίληψη των γυναικών στην 

ανεξάρτητη  επιτροπή των εκλογών
146

. Μέχρι αυτή τη στιγμή, σχεδιάζεται το 30% 

των θέσεων εξουσίας στην επιτροπή να δοθεί σε γυναίκες. Διεξάγονται επίσης 
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 Progress report on women’s status and empowerment and National Action Plan (Nap) 1325, Kabul 

Afghanistan,2016, Ministry of Foreign Affairs,  

http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/Progress_Report_on_Women_Rights1610201610265714

553325325.pdf 
145

 Afghan Women one year into Ghani Presidency, Rachel Vogelstein, Council on Foreign Relations, 

2015, https://www.cfr.org/blog/afghan-women-year-ghani-presidency 
146

 U.S.A. Department of State, 2015 Country report on Human Rights, Access date 2016, 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper 
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έρευνες για τη μεταφορά των εκλογικών σταθμών από την επιρροή επιφανών ηγετών 

και πολέμαρχων ώστε να η συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία να 

γίνεται απρόσκοπτα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη σύνταξη εκλογικών 

λιστών για να αποφευχθεί η κακή χρήση των γυναικών από τους άντρες. Οι 

υπεύθυνοι της Εκλογικής Επιτροπής με τους οποίους έγιναν συνεντεύξεις υπονόησαν 

την προσπάθεια για τη δημιουργία ποσοστώσεων για τη συμμετοχή των γυναικών και 

την εδραίωση εκπαιδευτικών κριτηρίων για τη συμμετοχή των γυναικών στα 

περιφερειακά συμβούλια. Υπάρχει επίσης σχεδιασμός για τη δημιουργία  ξεχωριστών 

εκλογικών σταθμών για τις γυναίκες σε τοπικό επίπεδο.  

Μέσω των συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης που διενεργήθηκαν από 

μέλη της κοινωνίας των πολιτών γίνεται φανερό ότι αν και οι γυναίκες κατέχουν 

κυβερνητικές  θέσεις σε θεσμικά όργανα, η επιρροή τους στη λήψη αποφάσεων είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών παρατήρησαν επίσης 

ότι  ενώ το Ε.Σ.Δ.1325 δίνει έμφαση στη συμπερίληψη των γυναικών σε διάφορους 

κλάδους της κυβέρνησης, ήταν απούσες από τις σημαντικές εθνικές συζητήσεις υπό 

τον Πρόεδρο, οι γυναίκες δεν προσκαλούνταν ή αν ήταν παρούσες δεν είχαν  

ουσιαστικό ρόλο
147148

. Επιπρόσθετα, ενώ στο Ε.Σ.Δ. κάνει λόγο για την ενίσχυση της 

ισότητας των φύλων, δεν υπάρχει σχεδιασμός προγραμμάτων και δράσεων από 

αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους στην Καμπούλ και  στις περιφέρειες.  

 

7.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Σύμφωνα  με την έρευνα του Afghan Women’s Network, οι αρμόδιες επιτροπές για 

την εφαρμογή του νόμου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (EVAW law, 

Elimination of Violence Against Women)
149

είναι λειτουργικές και παράγουν έργο σε 

σχεδόν και τις 25 επαρχίες που ερευνήθηκαν για αναφορά τους. Στην Καμπούλ η 

Ύπατη Αρμοστεία για τον παραπάνω νόμο προεδρεύει ο Υπουργός για τα θέματα των 

γυναικών και σχετικοί με το αντικείμενο κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Με παρόμοιο 

τρόπο, σε περιφερειακό επίπεδο, οι επιτροπές συνεπικουρούνται από τον αρμόδιο 
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 Afghanistan’s mysterious vanishing plan of women in peace talks, Heather  Barr, Human Rights 

Watch, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/10/27/afghanistans-mysterious-vanishing-plan-women-

and-peace-talks 
148

 Women excluded again from Afghanistan’s peace talks, Heather Barr, Human Rights Watch, 2017, 

https://www.hrw.org/news/2017/06/06/women-excluded-again-afghanistans-peace-talks 
149

 Women’s Rights in Afghanistan Must be Steadfastly respected, Heather Barr, Human Rights Watch, 

2014, https://www.hrw.org/news/2014/03/20/womens-rights-afghanistan-must-be-steadfastly-respected 
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κυβερνήτη και εκπροσώπους της τοπικής κυβέρνησης. Ένας από τους πιο 

σημαντικούς ρόλους της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

εφαρμογής του νόμου
150

. Το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα που ρωτήθηκαν 

για την Επιτροπή που παρακολουθεί τον νόμο για την εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών, ανέφεραν πως η Επιτροπή δεν παρέχει κάποια πρωτοβουλία αξιολόγησης 

που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το Ε.Σ.Δ. για τη 1325
151

. Αντιστοίχως, το 20% 

των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι ο ρόλος της Επιτροπής δεν είναι τόσο ενεργός και 

υπάρχει κυρίως για να εξυπηρετεί τις επίσημες αναμενόμενες διαδικασίες
152

. 

Το σημαντικότερο ίσως κενό στα δεδομένα για τον τομέα της προστασίας 

αφορά στις επιλυθείσες περιπτώσεις
153

. Τα δεδομένα σταματούν στο 2015 και για το 

έτος 2016 δεν υπάρχει αξιόπιστη και συμπαγής πληροφορία που να αναφέρεται σε 

αριθμούς και ποσοστά για τη βία κατά των γυναικών. Σύμφωνα με το Ανώτατο 

Δικαστήριο για το 2016, 406 υποθέσεις με αντικείμενο τη βία κατά των γυναικών 

αναφέρθηκαν. Κατά τον εκπρόσωπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου όλες οι υποθέσεις 

επιλύθηκαν επιτυχώς. Κατά του πρώτους μήνες του 2017, 354 υποθέσεις για βία κατά 

των γυναικών οδηγήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου οι 54 εξ αυτών έχουν 

εξεταστεί
154

. Φυσικά και δεν αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες των εγκλημάτων, 

όπως για παράδειγμα το προφίλ των δραστών ή η φύση του εγκλήματος. Φυσικά ούτε 

το Υπουργείου για Γυναικεία Θέματα, ούτε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αλλά 

ούτε και η Επιτροπή για την εφαρμογή του νόμου για την εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών παρέχουν δεδομένα για το αντικείμενο. Η απουσία συλλογής και 

καταγραφής δεδομένων όπως και η οικονομική ατζέντα για την εφαρμογή του νόμου 

δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τα δεδομένα είναι πάντα συγκεχυμένα σε 
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Afghan Women’s Rights under threat, Razeshta Sethna, The Guardian, 2013, 

https://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/20/afghan-womens-rights-under-threat 
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 Reforms needed to ensure justice for women victims of violence, UN Assistant Mission 
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 Justice through the eyes of Afghan women: Cases of violence against women addressed through 
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Commissioner for Human Rights, 2015, 
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δεδομένων αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχει κάποιοι δημόσιο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα 

προφορικά λεγόμενα του εκπροσώπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
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αυτό τον τομέα, αν και το Ε.Σ.Δ. κάνει  ειδική μνεία για τη συλλογή δεδομένων και 

τη συστηματική ανάλυσή τους.  

Ο πυλώνας της προστασίας στο Ε.Σ.Δ. 1325 δίνει μεγάλη έμφαση και στη 

τροποποίηση υπαρχουσών νόμων και  στην υιοθέτηση καινούριων νόμων και 

πολιτικών σχετικών με την ισότητα των φύλων και τις διακρίσεις κατά των γυναικών. 

Από τον Ιούλιο του 2016 είναι γνωστό ότι έχει  αναπτυχθεί ο νόμος για την αποτροπή 

της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και έχει γίνει αποδεκτός από τον 

Πρόεδρο και το νομικό συμβούλιο των Υπουργών
155

. Η μορφή και το περιεχόμενο 

αυτού του νόμου ήταν μια ακριβής αντιγραφή του νόμου για την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών
156

, με πολλά άρθρα να είναι ακριβή αντίγραφα. Ορισμένα άρθρα 

του εν λόγω νόμου χαρακτηρίζονται ως αδύναμα και όχι αρκετά ώστε να 

προστατέψουν μια γυναίκα που δέχεται σεξουαλική παρενόχληση. 

Αν και  η  κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί στο 

Αφγανιστάν προσπάθησαν να  επηρεάσουν τη μορφή και το περιεχόμενο αυτού του 

νόμου, ο τρόπος της επεξεργασίας του από την κυβέρνηση δεν ήταν συμπεριληπτικός 

και πολλές από τις προτάσεις που έγιναν δεν λήφθηκαν υπόψιν. Αν και ο παρών 

νόμος έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση, ακόμη δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο 

Ghani. 

 

7.3. ΠΡΟΛΗΨΗ 

Ο πυλώνας της πρόληψης  του Ε.Σ.Δ. δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών μέσω της ευαισθητοποίησης. Κυβερνητικοί οργανισμοί οι οποίοι 

έχουν τη βάση τους στις περιφέρειες του Αφγανιστάν συνέβαλαν στη δημιουργία του 

παρακάτω πίνακα δεδομένων.  

 

Θεσμός Περιφέρεια Τομέας Ευαισθητοποίησης 

Ανώτατο Δικαστήριο Καμπούλ Μέσω εφημερίδων και  

περιοδικών, εβδομαδιαίων 
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 New Afghan Law Targets Sexual Harassment, Mina Habib, Institute for War & Peace Reporting, 

2017, https://iwpr.net/global-voices/new-afghan-law-targets-sexual-harassment 
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 Dispatches: a law ignored and another horrorin Afghanistan, Heather Barr, Human Rights Watch, 

2016, https://www.hrw.org/news/2016/01/20/dispatches-law-ignored-and-another-horror-afghanistan 
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συζητήσεων σε τηλεόραση 

και  ραδιόφωνο με θέμα τη 

βία κατά των γυναικών. 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Καμπούλ, Κουντούζ, 

Μπαλκχ, Μπαμιάν, Χεράτ, 

Νανγκαρχαρ και 

Μπαντακχσαν. 

3μηνη καμπάνια για την 

εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών* 

εκπαίδευση σε γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, γηραιά 

μέλη της κοινότητας, σε 

λύκεια, κολέγια και 

πανεπιστήμια. 

Υπουργείο Θρησκευτικών 

Θεμάτων 

Καμπούλ και γύρω 

περιοχές 

Συμμετοχή στις16 ημέρες 

ακτιβισμού για την 

εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών και 

δέσμευση για την 

εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών μέσω 

τζαμιών και δημοσιεύσεων 

σε μπλογκ για θέματα 

σχετικά με τα δικαιώματα 

των γυναικών υπό την 

οπτική του Ισλάμ. 

 

Αν και δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα για την έμφυλη ταυτότητα των 

εργαζομένων στα ανωτέρω τρία Υπουργεία του Αφγανιστάν, η αναφορά του A.W.N. 

που διεξήγαγε συνεντεύξεις με άτομα από τα εν λόγω Υπουργεία δίνει ενδεικτικά τα 

παρακάτω δεδομένα: 

Θεσμός Γυναίκες Άντρες 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 18% 82% 

Ανώτατο Δικαστήριο 10% 90% 
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Τα παραπάνω δεδομένα δηλώνουν ξεκάθαρα τη θεσμική ανισορροπία που 

υπάρχει μεταξύ των αντρών και των γυναικών σε αυτούς τους τομείς. Αυτή είναι και 

μια από  τις βασικές προκλήσεις της εφαρμογής της διάστασης φύλου στο σχεδιασμό 

νόμων, πολιτικών και την εφαρμογή των υπαρχουσών. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες δεν 

είναι μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους θεσμούς και γι’ αυτό 

υπάρχει ένα όριο στην πρόληψη των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών
157

. 

Από τις βασικές αποφάσεις για τον τομέα της πρόληψης ήταν η δημιουργία 

περιφερειακών συμβουλίων με τη συμμετοχή αντρών/αγοριών και θρησκευτικών 

ηγετών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
158

. Παρά τη δέσμευση για 

την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα συμβεί. Οι τοπικές 

λύσεις για τη συμπερίληψη αγοριών και αντρών για την αποτροπή της βίας κατά των 

γυναικών δεν έχει ως τώρα υλοποιηθεί. Η κοινωνία των πολιτών αναφέρει ότι 

κανένας μηχανισμός πρόληψης δεν έχει ως τώρα δημιουργηθεί από την κυβέρνηση 

για να απαντήσει στη βία κατά των γυναικών. 

 

7.4. ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

Η προσαρμογή του προϋπολογισμού ώστε να λαμβάνει  υπόψιν τη διάσταση φύλου 

αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων στα θεσμικά όργανα των κυβερνήσεων. Κάθε χρόνο οι 

κυβερνήσεις και τα Υπουργεία υποβάλλουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες στο 

συμβούλιο των υπουργών και τη βουλή για έγκριση. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν 

έχει προταθεί προϋπολογισμός με προσανατολισμό στην προώθηση της ισότητας των 

φύλων δεν έχει έως τώρα προταθεί. Η ηγεσία του υπουργείου οικονομικών δεν έχει 

απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα μη κυβερνητικών οργανισμών
159

. Η διαδικασία 

οικοδόμησης του προϋπολογισμού με ενσωμάτωση της διάστασης φύλου είναι 
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 Afghanistan: end moral crimes prosecutions, Human Rights Watch, 2014, 

https://www.hrw.org/news/2014/06/23/afghanistan-end-moral-crimes-prosecutions 
158

 Justice through the eyes of Afghan women: cases of violence against women addressed through 

mediation and adjudication, UN Assistance Mission Afghanistan & UN Office of the High 

Commissioner for Human Rights, 2015, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_ohchr_justice_through_eyes_of_afghan_wome

n_-15_april_2015.pdf 
159

 Gender Responsive Budgeting in Afghanistan: A work in progress, Nicole Birtsch and Sulieman 

Hedayat, Research for a Better Afghanistan, Agency Co-ordination Body for Afghan Relief and 

recovery,  2016, http://www.acbar.org/upload/147737128796.pdf 



ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές, Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 
 

75 
 

σημαντική γιατί εξασφαλίζει την υλοποίηση του Ε.Σ.Δ. 1325. Ενώ το Ε.Σ.Δ.1325 

εγκρίθηκε το 2015 δεν είχε αντίστοιχα εγκριθεί και ο προϋπολογισμός υλοποίησής 

του
160

. 

 Κανένα από τα αρμόδια υπουργεία που αφορούν στην ανακούφιση και την 

ανάκαμψη δεν έχουν έως τώρα δημοσιεύσει συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές 

που να αφορούν στην επίτευξη των στόχων που έχουν θεσπιστεί στον αντίστοιχο 

τομέα του Ε.Σ.Δ. Σημαντικό πρόβλημα επίσης παραμένει η απουσία προϋπολογισμού 

για την εξασφάλιση της εφαρμογής αυτών των μέτρων.  

 

8. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  

8.1. Η ΔΥΝΑΜΗ ISAF 

Η Διεθνής Δύναμη Υποστήριξης και Αρωγής (ISAF- International Support Assistance 

Force)
161

 ξεκίνησε τις επιχειρήσεις το 2001 στη βάση του αιτήματος για βοήθεια από 

τις Αφγανικές αρχές και την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το 

οποίο παρείχε την εξουσιοδότηση εδραίωσης της δύναμης για την παροχή αρωγής 

στην  κυβέρνηση του Αφγανιστάν για τη διατήρηση της ασφάλειας στην Καμπούλ 

και τις γύρω περιοχές. Στο αρχικό στάδιο, η ISAF είχε περιορισμένα καθήκοντα στην 

περιοχή της Καμπούλ. Τον Αύγουστο του 2003, κατόπιν συμφωνίας του Ο.Η.Ε. και 

του Αφγανιστάν, το ΝΑΤΟ
162

 ανέλαβε την ηγεσία των δυνάμεων του ISAF και η 

εξουσιοδότησή του επεκτάθηκε και σε περιοχές εκτός της Καμπούλ. 

Η ISAF εδραιώθηκε με την απόφαση 1386
163

 του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

όπως είχε καταγραφεί στη Συμφωνία της Βόννης
164

. Οι ηγέτες της Αφγανικής 

αντιπολίτευσης οι οποίοι παρευρίσκονταν στο συνέδριο ξεκίνησαν τη διαδικασία 

ανοικοδόμησης της χώρας θέτοντας τις βάσεις για μια νέα κυβερνητική δομή, την 
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 Women’s International League for Peace and Freedom, National Action Plan: Afghanistan, 

http://peacewomen.org/action-plan/national-action-plan-afghanistan 
161

 ISAF’s Mission in Afghanistan (2001-2014) (Archived), NATO official website, 

http://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_69366.htm 
162

 ISAF’s Mission in Afghanistan (2001-2014) (Archived), NATO official website, 

http://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_69366.htm 
163

 United Nations Security Council Resolution 1386, UN official website, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement 
164

 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of 

Permanent Government Institutions, UN official website, 

http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm 
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Αφγανική Μεταβατική Αρχή
165

. Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μιας διεθνούς 

δύναμης υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. για να βοηθήσει  την καινούρια Αφγανική 

Μεταβατική Αρχή ξεκίνησε επίσης από το Συνέδριο της Βόννης για τη δημιουργία 

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μέσα και γύρω από την Καμπούλ και  για την 

υποστήριξη της ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

δημιουργήθηκε μια τριμερής συνεργασία μεταξύ της Αφγανικής Μεταβατικής Αρχής, 

της Αποστολής του Ο.Η.Ε για το Αφγανιστάν (UNAMA, United Nations Assistance 

Mission Afghanistan)
166

 και  του ISAF.  

Ο  κύριος σκοπός της ISAF ήταν να εκπαιδεύσει τις Αφγανικές Δυνάμεις 

Ασφαλείας και να βοηθήσει το Αφγανιστάν να ανοικοδομήσει βασικούς πυλώνες  του 

κράτους. Ενώ τεχνικά δεν ήταν δύναμη του Ο.Η.Ε., η ISAF ήταν υπό την αιγίδα του 

Ο.Η.Ε. και οι αποφάσεις που αφορούσαν τη νομιμοποίηση και τη λειτουργία της 

δύναμης ήταν υπό το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Συνολικά, 

δεκαοχτώ αποφάσεις έχουν ληφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας που αφορούν την 

ISAF: η 1386(2001)
167

, η 1413(2002)
168

, η 1444(2002)
169

, η 1510(2003)
170

, η 

1563(2004)
171

, η 1623(2005)
172

, η 1707(2006)
173

, η 1776(2007)
174

, η 1817(2008)
175

, η 

1833(2008)
176

, η 1890(2009)
177

, η 1917(2010)
178

, η 1943(2010)
179

, η  2011(2011)
180

, 
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 United Nations Security Council Resolution 1413, UN official website, 
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η 2069(2012)
181

, η 2096(2013)
182

, η 2120(2013)
183

 και η 2145(2014)
184

. Παράλληλα, 

υπογράφηκε μια λεπτομερής Στρατιωτική Τεχνική Συμφωνία (Military Technical 

Agreement)
185

 μεταξύ του διοικητή της δύναμης ISAF και της Αφγανικής 

Μεταβατικής Αρχής η οποία  παρείχε επιπλέον καθοδήγηση για τις επιχειρησιακές 

δυνατότητες του ISAF. 

Τον Αύγουστο του 2003 αποδόθηκε στο ΝΑΤΟ η ηγεσία της ISAF. Η 

Συμμαχία έγινε υπεύθυνη για τη διοίκηση, το συντονισμό και  το σχεδιασμό της 

δύναμης, συμπεριλαμβανομένης και  της πρόνοιας για διοικητή της στρατιωτικής 

δύναμης και κεντρικές εγκαταστάσεις στο έδαφος του Αφγανιστάν
186

. Έως τον 

Οκτώβριο του 2006, η ISAF είχε επεκτείνει το  εύρος των αποστολών της σε όλη την 

επικράτεια του Αφγανιστάν σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις. 

Με εντολή του Ο.Η.Ε., ο πρωταρχικός στόχος της αποστολής ήταν να 

καταστήσει  την Αφγανική κυβέρνηση δυνατή ώστε να παρέχει αποτελεσματική 

προστασία και ασφάλεια στους Αφγανούς πολίτες σε όλη την επικράτεια της χώρας 

και να αναπτύξει νέες δυνάμεις ασφαλείας ώστε να μην ξαναγίνει το  Αφγανιστάν 

ένας επίγειος παράδεισος για τρομοκρατικές ομάδες. Από το 2011, η ευθύνη για 

προστασία μεταφέρθηκε σταδιακά προς τις ένοπλες δυνάμεις  του Αφγανιστάν, οι 

οποίες και ανέλαβαν εξολοκλήρου την ευθύνη για ασφάλεια της χώρας το 2013
187

. Το 

2014 ολοκληρώθηκε η μετάβαση προς τις Αφγανικές Ένοπλες Δυνάμεις όταν και η 

αποστολή της ISAF ολοκληρώθηκε.  
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8.2.Η ΔΥΝΑΜΗ RSM-Resolute Support Mission 

Μια νέα, μικρότερη, μη μάχιμη δύναμη (Resolute Support Mission)
188

 εδραιώθηκε 

την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 για να παρέχει περαιτέρω εκπαίδευση, συμβουλευτική και 

βοήθεια στις Αφγανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η πολυεθνική δύναμη βοήθησε επίσης 

στη δημιουργία των βάσεων για  καλυτέρευση της διακυβέρνησης και της κοινωνικο-

οικονομικής ανάπτυξης για μια βιώσιμη σταθερότητα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη 

Βαρσοβία
189

, οι ηγέτες της συμμαχίας αποφάσισαν να επιμηκύνουν την παρουσία της 

RSM πέρα από  το 2016. Η αποστολή λειτουργεί με ένα κέντρο στην Καμπούλ
190

 και 

με τέσσερις υπο-ομάδες στην Mazar-e Sharif
191

, την Herat
192

, την Kandahar
193

 and 

την Laghman
194

. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της RSM αφορούν στην υποστήριξη του σχεδιασμού, 

του προγραμματισμού και της διαχείρισης του προϋπολογισμού της αποστολής, στην 

διασφάλιση της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και εποπτεία, την υποστήριξη για 

προσκόλληση στις αρχές του κράτους δικαίου και χρηστής διακυβέρνησης και στην 

υποστήριξη της εδραίωσης και συνέχισης των διαδικασιών δημιουργίας στρατιωτικής 

δύναμης, στρατολόγησης, εκπαίδευσης, διεύθυνσης και ανάπτυξης του προσωπικού 

των ενόπλων δυνάμεων της χώρας
195

.  

Το νομικό πλαίσιο της δύναμης RSM παρέχεται στη Συμφωνία για την 

Κατάσταση των Στρατευμάτων (Status of Forces Agreement, SOFA)
196

, η οποία 

υπογράφηκε στην Καμπούλ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 μεταξύ του Προέδρου του 

Αφγανιστάν και του Ανώτατου Εκπροσώπου  του ΝΑΤΟ για το Αφγανιστάν, και 

επικυρώθηκε από την Αφγανική Βουλή το Νοέμβριο του 2014. Η SOFA καθορίζει 
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τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα 

αναπτυχθούν στο Αφγανιστάν ως κομμάτι της RSM, καθώς και τις δραστηριότητες 

που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν με βάση αυτή τη συμφωνία. Το Συμβούλιο 

Ασφαλείας αναγνώρισε την RSM με την υιοθέτηση της Απόφασης 2189
197

, η οποία  

αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συνεχόμενης παροχής βοήθειας και υποστήριξης 

για την σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Πέραν της εκπαίδευσης και της παροχής 

βοήθειας, οι Σύμμαχοι και οι υπόλοιποι εταίροι της αποστολής δεσμεύθηκαν να 

διευρύνουν την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας προς τις Αφγανικές ένοπλες 

δυνάμεις και οικονομικά έως το 2020
198

. 

 

8.3. NATO/EAPC 

Το 2007, το ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο Ευρω-Ατλαντικής Συνεργασίας (Euro-Atlantic 

Partnership Council, EAPC)
199

 υιοθέτησε την πολιτική για την εφαρμογή της 

Απόφασης 1325
200

. Το ΝΑΤΟ και το EAPC αναθεωρούν την πολιτική εφαρμογής της 

1325  κάθε δύο χρόνια. Το 2010
201

, το ΝΑΤΟ και  το EAPC υιοθέτησαν το  δικό τους 

Σχέδιο Δράσης το οποίο αναθεωρήθηκε το 2014
202

. Το 2012
 
ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ 

διόρισε έναν Ειδικό Εκπρόσωπο για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια
203

 

στις τάξεις του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, το NATO/Allied 

Command Operations ανέπτυξε πρακτικές οδηγίες ως προς την εφαρμογή της 

Απόφασης 1325 στις στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την Bi-Strategic Command 
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Directive 40-1 (Bi-SCD 40-1)
204

, οι οποίες δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2009 

και αναθεωρήθηκαν το 2012. Το ΝΑΤΟ δημιούργησε επίσης θέσεις Gender Advisor, 

τόσο στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού όσο και στις αποστολές που ανέλαβε, με 

προεξέχουσες αυτές του Κοσόβου και του Αφγανιστάν.   

Οι αρχές της Απόφασης 1325 και των συναφών αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Δράσης του ΝΑΤΟ το 2014  και  η αρχή Bi-

SCD 40-1 βασίζονται πάνω σε τέσσερις αρχές
205

: 1. Την ενσωμάτωση της διάστασης 

φύλου σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις (Συλλογή δεδομένων από  τις ανώτατες 

στρατιωτικές βαθμίδες για το ρόλο των αντρών και των γυναικών, των αγοριών και 

των κοριτσιών σε μια κοινωνία. Αναλογισμός των συνεπειών των διαφορετικών 

ρόλων που αναλαμβάνουν κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης και ενσωμάτωση 

αυτής της γνώσης στα επιχειρησιακά σχέδια). 2. Η προώθηση των γυναικών στο 

στρατό και η ισότητα των φύλων  στις στρατιωτικές δυνάμεις και τους στρατιωτικούς 

θεσμούς. Προσπαθούν οι στρατιωτικοί θεσμοί για καλύτερη ισορροπία εντός των 

δυνάμεών τους, σε όλες τις τάξεις και τους τομείς και  αντιμετωπίζουν το προσωπικό 

τους ισότιμα; 3.Διάσταση φύλου (Πως οι προοπτικές του φύλου και οι προσπάθειες 

εξισορρόπησης του φύλου θεσμοθετούνται μέσω βασικών στρατηγικών εγγράφων 

και εντός του οργανισμού;). 4. Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και 

κακοποίηση  (Έχουν υιοθετήσει  οι στρατιωτικοί θεσμοί μια πολιτική μηδενικής 

ανοχής αναφορικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση; Έχουν λάβει 

ειδικά μέτρα για να προλάβουν τη βία στις συγκρούσεις με βάση το φύλο;  

Αν και το ΝΑΤΟ
206

 έχει απευθύνει στα μέλη του να ενσωματώσουν τις αρχές 

της Απόφασης 1325 στην εθνική τους άμυνα και  τις αρχές ασφαλείας, το εθνικό 

επίπεδο εφαρμογής στις δυνάμεις ασφαλείας των κρατών μελών δεν χαρακτηρίζεται 

από αναλογικότητα. Το 2015, 17 από τα 28 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και 14 από τα 41  

συνεργαζόμενα κράτη με το ΝΑΤΟ είχαν αναπτύξει Εθνικά Σχέδια Δράσης που 

εφαρμόζουν τις  αρχές της 1325. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης των χωρών διαφέρουν 
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αρκετά σε θέματα δομής, στόχων και μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης. Στα 

περισσότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ την ευθύνη για την κατάρτιση του ΕΣΔ
207

 έχει 

το Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεπικουρικά με αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

και άλλοι στρατιωτικοί θεσμοί κατέχουν σημαντικές ευθύνες για την εφαρμογή της 

ατζέντας γυναίκες, ειρήνη και  ασφάλεια. Οι διαφορές ανάμεσα στους μηχανισμούς 

εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης της 1325 ανάμεσα στα κράτη μέλη καθιστούν 

δύσκολη τη μελέτη και σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών.  

 

8.4. ISAF & UNSCR 1325 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξεταστεί η ενσωμάτωση της Απόφασης 1325 

στο επιχειρησιακό πεδίο των αποστολών του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα της 

αποστολής στο  Αφγανιστάν. Για την ανάγκη αυτής της εργασίας αναλύονται δύο 

κείμενα που έχουν δημοσιευτεί υπό την αιγίδα του FOI (Swedish Defence Research 

Agency) του 2009
208

 και του 2013
209

 αντίστοιχα για την ενσωμάτωσης της 1325 στην 

ISAF. 

Ο λόγος και σκοπός των παραπάνω ερευνών έχει ως στόχο να θέσει  ορισμένα 

ερωτήματα που αφορούν στη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής της 1325 στο πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο των επιχειρήσεων. 

Αρχικά, ποια είναι τα στοιχεία της 1325 και  των αντίστοιχων αποφάσεων που 

μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο δράσης των επιχειρήσεων υπό την αιγίδα του 

ΝΑΤΟ; Πως η πρακτική εφαρμογή της διάστασης φύλου και της Απόφασης 1325 

έχουν επιτευχθεί μέσω των επιχειρήσεων και των αποστολών του ΝΑΤΟ; Ποιες είναι 

οι πιο σημαντικές μετρήσιμες επιπτώσεις ή συνέπειες δράσεων που προωθούν την 

προοπτική του φύλου και  την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια στο  ευρύτερο 

πλαίσιο των επιχειρήσεων  και των αποστολών του ΝΑΤΟ; Ποιες είναι οι κύριες 

προκλήσεις έως τώρα, τόσο στην εσωτερική ενσωμάτωση της Απόφασης 1325 αλλά 

και στην ενσωμάτωσή της στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας; Τι μαθήματα μπορούμε 

να πάρουμε έως τώρα από τη διαδικασία εφαρμογής που θα μπορούσε να βελτιώσει 
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τις τρέχουσες αποστολές ή να βοηθήσει τις μελλοντικές, συμπεριλαμβανομένου και 

του Αφγανιστάν μετά το 2014; 

 Οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και ο υποδεέστερος ρόλος των 

γυναικών στο Αφγανιστάν είναι βασικοί συντελεστές που συμβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση για τη σημασίας της διάστασης φύλου στις επιχειρήσεις της  ISAF. 

Η στρατηγική αντιμετώπισης τρομοκρατικών ομάδων είναι επικεντρωμένη στον 

εντόπιο πληθυσμό, αν και πολύ συχνά αυτό σημαίνει τον ανδρικό πληθυσμό της 

χώρας. Σε όλα τα επίπεδα, το φύλο είναι μια μεταβλητή που οφείλεται να ληφθεί 

υπόψιν για την επίτευξη των στόχων της αποστολής. Αυτό ισχύει σε τακτικό επίπεδο 

όταν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, μέλη της δύναμης ISAF πρέπει να λάβουν 

υπόψιν τη θέση και την κατάσταση των γυναικών στην Αφγανική κοινωνία
210

. Σε 

επίπεδο κεντρικής δομής, η ISAF στηρίζει τη διάσταση φύλου μέσω του διοικητή της 

δύναμης, ο οποίος  έχει  προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου ως βασικό 

στοιχείο στην στρατηγική αντιμετώπισης τρομοκρατικών και επαναστατικών 

ομάδων. Πολλές θέσεις συμβούλων για θέματα φύλου είναι δυστυχώς κενές. Έχουν 

υπάρξει βέβαια και πολλές επιτυχίες, ειδικά όσον αφορά τις Αφγανικές Ένοπλες 

Δυνάμεις, αλλά αυτές οι κατακτήσεις βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της απόσυρσης 

των στρατευμάτων της ISAF το 2014. 

Το επίπεδο της εκπαίδευσης σε θέματα φύλου είναι γενικά χαμηλό. Η 

εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου είναι κομβικής σημασίας και απαραίτητη σε όλα τα 

επίπεδα του οργανισμού. Δεδομένης της σημασίας της ύπαρξης χρηστής ηγεσίας για 

την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου, ένα επίσης βασικό στοιχείο μόχλευσης είναι 

η εστίαση στην εκπαίδευση των αξιωματικών, αλλά και των λοιπών στρατιωτικών 

κατατάξεων. Η εξάρτηση από τους συμβούλους φύλου είναι η βασική προσέγγιση της 

ISAF’s για την πραγματοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου στην 

αποστολή. Λόγω της απουσίας  εκτενούς γνώσης περί φύλου εκτός του περίγυρου 

των συμβούλων φύλου, το συμπέρασμα είναι ότι οι σύμβουλοι φύλου πρέπει να 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται και στο προσεχές μέλλον ώστε να γίνουν καλύτερα 

κατανοητές οι προς εφαρμογή πολιτικές. Τα κύρια αναλυτικά αποτελέσματα, η 

υπηρεσία πληροφοριών και τα προϊόντα σχεδιασμού πολιτικών, δεν περιλαμβάνουν 

το φύλο ως μέρος του πυρήνα της ανάλυσής τους. Αυτό σημαίνει ότι το φύλο εξ’ 
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ορισμού δεν έχει ενσωματωθεί, κάτι που το καθιστά δύσκολο να επιτευχθούν όσα 

έχουν επιτευχθεί σε τακτικό επίπεδο.  

Η έλλειψη της ανάλυσης φύλου και η προοπτική του φύλου έχουν επηρεάσει 

αρκετά το πρόγραμμα της Αφγανικής Τοπικής Αστυνομίας (Afghan Local Police, 

ALP). Η ΑΤΑ
211

 εμπλέκεται με την βία  κατά των γυναικών στις επαρχίες Kunduz 

και Baghlan. Η παρουσία θηλυκού προσωπικού έχει επιτρέψει στην ISAF να 

προσεγγίσουν τις Αφγανές -έως ενός σημείου φυσικά. Η χρήση επιχειρησιακών 

ομάδων που αποτελούνται από γυναίκες (Female Engagement Teams), μικτών 

επιχειρησιακών ομάδων (Mixed Engagement Teams), μικτών ομάδων με πολιτικό και 

στρατιωτικό προσωπικό (Mixed Civil and Military Cooperation Teams) και ομάδες 

πολιτιστικής υποστήριξης (Cultural Support Teams) έχουν δοκιμαστεί στο 

περιβάλλον του Αφγανιστάν. Τα αποτελέσματα αυτών των ομάδων είναι μικτά, αλλά 

υπάρχουν και ενδείξεις επιτυχίας τους στους τομείς συλλογής πληροφοριών και στην 

επιρροή αντιμαχόμενων ένοπλων ομάδων. Οι ομάδες που έχουν συγκεκριμένη  

εκπαίδευση πάνω στο  θέμα του φύλου αναφέρεται ότι εκτελούν τις αποστολές τους 

πιο αποτελεσματικά.  

Οι ερωτηθείσες για την παρούσα έρευνα Αφγανές  αναφέρουν ότι δυνάμεις 

της ISAF τις προσεγγίζουν εξαιρετικά σπάνια. Οι ερωτηθείσες κατέδειξαν επίσης ότι 

η ISAF  απέτυχε να αναγνωρίσει τις γυναίκες ως σημαντικούς αρωγούς και σε αυτή 

τη βάση δεν είχε αποτυπώσει  τις δικές τους απόψεις και ανησυχίες σε ζητήματα που 

τις αφορούσαν. Αυτό ισχύει επίσης και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις –

συμπεριλαμβανομένης και της προοπτικής της ασφάλειας, ειδικά κατά τη διάρκεια 

της μετάβασης της ευθύνης για προστασία από την ISAF στις Αφγανικές ένοπλες 

δυνάμεις- για το ρόλο τους ως διαμεσολαβητές σε τοπικές διαμάχες και συγκρούσεις, 

και τις πολυπλοκότητες της διαδικασίας οικοδόμησης της ειρήνης.  

Η ανάπτυξη ικανοτήτων του ISAF επικεντρώνεται στις Αφγανικές Ένοπλες 

Δυνάμεις, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Όσον αφορά τη 

διάσταση φύλου, η Κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχει ιδρύσει μονάδες αναφορικά με 

το φύλο τόσο στο Υπουργείο Άμυνας όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τόσο η 

Εθνική Αστυνομία του Αφγανιστάν και  ο Αφγανικός Στρατός έχουν δεχτεί γυναίκες 

στις τάξεις τους. Είναι σύνηθες φαινόμενο για το γυναικείο προσωπικό τις Αφγανικές 
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Ένοπλες Δυνάμεις να λαμβάνει απειλές για τη ζωή του και να παρενοχλείται κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του. Η ερευνητική ομάδα κατέγραψε ότι η πρόσληψη 

γυναικών στις ΑΕΣ
212

 και της ΑΕΑ
213

 έχει επέλθει σε στασιμότητα. Αντιπρόσωποι 

των ΑΕΑΑ
214

, του ΥπΕς και του ΥΕΑ εξήγησαν το γεγονός λόγω του χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου των γυναικών για να ενταχθούν στις εθνικές αρχές ασφαλείας, 

την απροθυμία τν οικογενειών να επιτρέψουν στις γυναίκες να ενταχθούν στις 

ένοπλες δυνάμεις και την επιθυμία να διατηρηθεί εθνική ισορροπία εντός των 

ενόπλων δυνάμεων.  

 

8.5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν είναι στενά συνδεδεμένες με τις σχέσεις φύλου και 

τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Είναι  ένα θέμα το οποίο άπτεται του 

κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ της Αφγανικής κυβέρνησης και του λαού του 

Αφγανιστάν, και βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνίας της ανάλυσης της αφγανικής 

κοινωνίας.  Η ιστορία των Αφγανών γυναικών χαρακτηρίζεται από τη σφοδρή 

περιθωριοποίηση και υποταγή τους. Μια παροιμία που χρησιμοποιείται συχνά για να 

περιγράψει τη θέση των γυναικών στην αφγανική κοινωνία αναφέρει πως «Η θέση 

των γυναικών είναι είτε στο σπίτι, είτε στον τάφο». Η θέση των γυναικών στην 

οικογένεια και την κοινωνία έχει επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, 

σημαντικότεροι των οποίων είναι η κουλτούρα, η θρησκεία και η ιστορία, και έχουν 

προκαλέσει μια εξαιρετικά ισχυρή κουλτούρα διαχωρισμού λόγω φύλου.  

Η συζήτηση για την παρουσία της γυναίκας στην κοινωνία έχει ιστορικά 

λάβει δεσπόζουσα θέση στον πολιτικό λόγο στον αγώνα ενάντια στην κεντρική 

κυβέρνηση και τις κρατικές πολιτικές στο Αφγανιστάν. Η αντίθεση στις 

μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για την εκπαίδευση των γυναικών, τη μείωση της 

προίκας της νύφης και η αύξηση του ορίου ηλικίας για το γάμο των κοριτσιών  έχει 

πολλές φορές οδηγήσει σε επαναστατικές συμπεριφορές εναντίον του κράτους και 

διαμάχες μεταξύ ένοπλων τοπικών ομάδων και της κεντρικής κυβέρνησης. Δύο 

σημαντικά στοιχεία για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η σχέση των φύλων στο 
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Αφγανιστάν είναι οι διαχωρισμοί που υφίστανται μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών και μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των φυλών της περιφέρειας. Ο 

ρόλος των γυναικών στη δημόσια ζωή ιστορικά έχει υπάρξει ένα ζήτημα διαφωνιών 

και συγκρούσεων και πολλές από τις προσπάθειες για την καλυτέρευση των 

δικαιωμάτων των γυναικών έχουν αντιμετωπιστεί με βίαιη αντίσταση από κοινότητες 

εκτός της Καμπούλ. Οι αλλαγές της θέσης των γυναικών σε συνδυασμό με την 

προσπάθεια για τον περιορισμό της δύναμης και της επιρροής των περιφερειακών 

φυλετικών ηγετών έχουν αντιμετωπιστεί ως προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης 

για περιορισμό της αυτονομίας της περιφέρειας και των διαφόρων φυλών.  

Τα δικαιώματα των γυναικών και η συμμετοχή τους στην κοινωνία έχουν 

σαφώς καλυτερεύσει από το 2001. Αυτό κατέστη δυνατό λόγο της πίεσης από την 

παρουσία της διεθνούς στρατιωτικής δύναμης, την διεθνή κοινότητα και τους 

ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα πλαίσιο πολιτικής για την ευημερία 

των γυναικών έχει συστηθεί από την κυβέρνηση. Πολύ σημαντικά είναι τα 

στρατηγικά έγγραφα που καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα η 

Σύμβαση για το Αφγανιστάν
215

, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική του 

Αφγανιστάν
216

 και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες στο Αφγανιστάν
217

. 

Παρόμοια πρόοδος έχει γίνει και σε άλλους τομείς, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, 

κάτι που συνέβαλε στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, την μείωση της 

θνησιμότητας των παιδιών και την αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών στην 

εκπαίδευση. Αυτές οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει περισσότερο τον αστικό γυναικείο 

πληθυσμό και λιγότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια στις αγροτικές περιφερειακές 

περιοχές.  

Ο ρόλος των γυναικών στο Αφγανιστάν συνεχίζει βέβαια να είναι κεντρικό 

ζήτημα στο συγκρουσιακό πλαίσιο του Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν είναι μια 

ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα με πολιτική ατζέντα η οποία επικεντρώνεται στη 
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θέση των γυναικών και σε ιδιωτικά ζητήματα ηθικής
218

. Η θέασή τους για τις 

γυναίκες, που τις παρουσιάζει ως κατώτερες και ξεχωριστές από την κοινωνία, είναι 

ένα χαρακτηριστικό δείγμα της άποψής του για τη χρηστή διακυβέρνηση. Πολλοί 

αυτούς τους στόχους τους είναι θεσμοί που ευνοούν την εκπαίδευση των γυναικών 

και των κοριτσιών, την υγεία τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Η 

εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν θεωρείται ότι αποτελεί 

απειλή για την ατζέντα τους και σύμβολο της επιρροής της κεντρικής κυβέρνησης και 

της διεθνούς κοινότητας στη χώρα. Αντίστοιχα, τα κορίτσια που έχουν πρόσβαση σε 

εκπαίδευση και υγεία και μια βελτίωση στην ελευθερία της κίνησης, αναφέρονται 

από τον ISAF και τη διεθνή κοινότητα ως ενδεικτικές της προόδου και της επιτυχίας 

της αποστολής. 

Παρ’ όλες τις εξελίξεις στην μετά 2001 εποχή, το Αφγανιστάν παραμένει στις 

κατώτερες θέσεις του δείκτη για το φύλο του αναπτυξιακού προγράμματος του 

Ο.Η.Ε., κατέχοντας της 178
η
 θέση από 179 χώρες. Ο δείκτης δείχνει ότι οι Αφγανές 

συνεχίζουν να βρίσκονται στης χειρότερη θέση στον κόσμο, ειδικά σε τομείς όπως η 

εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ενδοοικογενειακή 

βία. Τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζουν να είναι ένα φλέγον ζήτημα στην 

πολιτική ατζέντα και βρίσκονται σε μια διαρκή συζήτηση ανάμεσα σε διαφορετικούς 

τομείς της κοινωνίας, ειδικά στις τάξεις των θρησκευτικών ηγετών. Οι Αφγανές 

εκφράζουν το φόβο ότι οι μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα θυσιαστούν 

σε μια συμφωνία με τους Ταλιμπάν και την ένοπλη αντιπολίτευση.  

 

8.5.1. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

Η δυναμική των πιθανών τοπικών συγκρούσεων είναι αυτές που συνήθως προκαλούν 

τη μεγαλύτερη ανασφάλεια στον εντόπιο  πληθυσμό. Κοινωνικές και οικογενειακές 

νόρμες είναι κεντρικής σημασίας για να καταλάβουμε αυτές τις συγκρούσεις, οι 

οποίες συνήθως περιλαμβάνουν γάμο δια της βίας και διαμάχες που αφορούν τη 

διεκδίκηση γης ή παροχής νερού. Μερικές από τις διαμάχες μεταξύ φυλών ή 

οικογενειών είναι χρόνιες και εμπλέκουν πολλές οικογένειες, με διαρκείς πράξεις 
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εκδίκησης οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν ανασφάλεια στον πληθυσμό. 

Τέτοιου είδους συγκρούσεις έχουν την τάση να γίνονται συνώνυμες με την καθολική 

προσπάθεια αντιμετώπισης ένοπλων ομάδων από την κυβέρνηση.  

Σε μια πρόσφατη έρευνα, η ΑΤΑ ταυτοποιήθηκε ως καταλύτης της 

σύγκρουσης σε ορισμένα μέρη της χώρας σε τοπικό επίπεδο. Οι δυνάμεις της ΑΤΑ 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα στο Αφγανιστάν για να υποβοηθήσουν τη 

διαδικασία μετάβασης
219

 και να επεκτείνουν την πρόσβαση της Αφγανικής 

κυβέρνησης σε δυσπρόσιτες περιοχές. H έρευνα κατέδειξε ότι οι γυναίκες δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στην ΑΤΑ και ότι πολλές φορές έχουν υποστεί σοβαρές παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων τους και συγκεκριμένα σεξουαλική παρενόχληση και βία που 

προήλθε από μέλη της ΑΤΑ. Αυτός ο ισχυρισμός υποστηρίζεται από ανάλογες 

αναφορές που έχουν γίνει από Αφγανικά Μέσα Ενημέρωσης, από την UNAMA και 

το Human Rights Watch. Οι εν λόγω αναφορές καταδεικνύουν τις 

επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις από μέλη της ΑΤΑ και αφορούν σεξουαλική 

εκμετάλλευση, απαγωγές, μη εξουσιοδοτημένες επιδρομές, παράνομη φορολόγηση, 

αρπαγή γης και εξωδικαστικές εκτελέσεις. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η ΑΤΑ αναφέρεται συχνά ως επιτυχημένη από 

την δύναμη ISAF και τον στρατό των ΗΠΑ, λόγω των επιτυχιών που έχει σημειώσει 

στην αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων, στην προστασία του ντόπιου πληθυσμού και 

στην εξάπλωση της επιρροή της κεντρικής κυβέρνησης του Αφγανιστάν σε 

απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές και χωριά. 

 

8.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε γενικές γραμμές και περιληπτικά, η αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων 

που λαμβάνονται υπόψιν στην συγκεκριμένη έρευνα μπορούν να εξακριβωθούν 

αναλογιζόμενοι το βαθμό κατά τον οποίο οι στόχοι που είχαν τεθεί, επετεύχθησαν. Σε 

αυτό το κομμάτι της έρευνας εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης της 

                                                           
219

 Anna K. Jarstad, Unpacking the friction of local ownership of security sector reform in Afghanistan, 

Peacebuilding, 2013,1:3, p.381-396. 



ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές, Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας 
 

88 
 

Απόφασης 1325 (και των συναφών αποφάσεων) και το έγγραφο Bi-SC Directive 40-1 

(2009) του ΝΑΤΟ
220

. 

  

8.6.1. Ενσωμάτωση της διάστασης φύλου στις επιχειρήσεις διατήρησης της 

ειρήνης (peace-keeping operations)  

Τόσο η Απόφαση 1325 όσο και η οδηγία Bi-SC 40-1 (2009) καλούν στη 

συμπερίληψη της διάστασης φύλου στις επιχειρήσεις  ειρήνευσης, με τη δεύτερη να 

δίνει περισσότερη έμφαση στη συμπερίληψη της προοπτικής των γυναικών. Η απλή 

«προοπτική των γυναικών» δεν θα έπρεπε να συγχέεται με τη διάσταση φύλου, όπως 

οι «γυναίκες» δε θα έπρεπε να συγχέονται με το «φύλο» και όπως θα έπρεπε να γίνει 

αντιληπτό ότι η «ευαισθητοποίηση για την προοπτική των γυναικών» δεν είναι εξ’ 

ολοκλήρου ταυτόσημη με τη διάσταση φύλου.  

Η παρούσα έρευνα δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση σε 

λεπτομερή αρχεία για την σύνθεση του προσωπικού της ISAF, αλλά η εκτίμηση των 

ερευνητών είναι ότι περίπου ένα ποσοστό μεταξύ 7και 15% είναι γυναίκες. Η 

μεγαλύτερη βαθμίδα των γυναικών στρατιωτών στη δύναμη είναι ο βαθμός του 

Συνταγματάρχη. Οι συνταγματάρχες σπάνια έχουν πρόσβαση σε επιτροπές λήψης 

αποφάσεων στα κεντρικά γραφεία της ISAF, η επιρροή των γυναικών θεωρείται 

χαμηλή. Επίσης, μόνο μια μικρή μερίδα των ερωτηθέντων στην ISAF είχαν διαβάσει 

την Απόφαση 1325. Όσοι την είχαν διαβάσει παραδέχτηκαν ότι την είχαν διαβάσει 

μόνο για την ανάγκη προετοιμασίας για τη συνέντευξη. Αν και η οδηγία Bi-SCD 40-1 

του ΝΑΤΟ δεν ήταν σε γενικές γραμμές γνωστή ή δεν χρησιμοποιήθηκε στη δύναμη, 

η διάσταση φύλου καταγράφεται σε πολλά από τα έγγραφα της ISAF.  

Το επιχειρησιακό πλάνο της ISAF έχει παράρτημα το οποίο αναφέρεται στη 

διάσταση φύλου* έχουν υπάρξει αρκετές εντολές κατακερματισμού (FRAGO) οι 

οποίες αφορούν τη διάσταση φύλου και διαπιστώνεται η διάσταση φύλου στις 

αναφορές της δύναμης, αλλά στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί, κάτι τέτοιο δεν 

υφίσταται στις βασικές αναφορές πληροφοριών.  Η έκταση της ενσωμάτωσης της 

διάστασης φύλου στην ISAF είναι μέτρια* αντιπροσωπεύεται κυρίως από προσωπικό 

ειδικά επιφορτισμένο με συγκεκριμένα καθήκοντα (Gender Advisors, GENADs and 
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Gender Focal Points, GFPs)
221

 και συγκεκριμένα επίσημα έγγραφα. Η παρουσία 

γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού έδωσε τη δυνατότητα στον ISAF να πλησιάσει 

έως ενός σημείου τις γυναίκες του Αφγανιστάν.   

Επιπρόσθετα, η προσπάθεια προσέγγισης των Αφγανών μέσω των γυναικείων 

«shuras» (συμβουλευτικές συναντήσεις) έχουν διεξαχθεί σε όλη την επικράτεια του 

Αφγανιστάν από τις περιφερειακές διοικήσεις (Regional Command, RC)
222

 και σε 

τακτικό επίπεδο.  Η περιφερειακή  διοίκηση του Βορρά συνεργάζεται με γυναικείες 

ομάδες εστίασης για να σχεδιάσουν προωθητικό υλικό. Αν και υπάρχουν αναφορές 

για θετικά αποτελέσματα από αυτές τις προσπάθειες, εμφανίζεται να έχουν 

περιορισμένες επιπτώσεις όσων αφορά το εύρος του πληθυσμού το οποίο 

επηρεάζουν. Αν και έχουν γίνει προσπάθειες προσέγγισης των γυναικών στο 

Αφγανιστάν από τον ISAF, τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα μόνο σε τακτικό επίπεδο.  

Εντός του ISAF, η απλή πρόσβαση στις γυναίκες πολύ συχνά συγχέεται με 

την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στις Αφγανές 

αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές και θα έπρεπε να επικροτείται, τέτοια 

μέτρα είναι μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό των διαδικασιών ενσωμάτωσης φύλου. Η 

προσοχή σε δραστηριότητες για την ενσωμάτωση του φύλου εντός του ISAF είναι 

κυρίως ρόλος του Συμβούλου για θέματα φύλου. Ενώ υπάρχουν τυποποιημένες 

διαδικασίες λειτουργίας για Συμβούλους Φύλου σε  ορισμένες τάξεις του 

οργανισμού, δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιγραφή των καθηκόντων τους σε όλη την  

ISAF. Όταν έχουν πρόσβαση στους λήπτες αποφάσεων, οι  Σύμβουλοι αναφέρουν ότι 

πετυχαίνουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Λόγω αυτής της επίπτωσης, οι 

Σύμβουλοι μπορούν να θεωρηθούν η πιο σημαντική πηγή πρωτοβουλιών και 

αρμοδιοτήτων για την επιτυχή ενσωμάτωση της διάστασης φύλου.  

Οι Σύμβουλοι φύλου στα κεντρικά της ISAF και την IJC
223

 επικεντρώνονται 

σε εσωτερικά ζητήματα, μερικώς επειδή οι  περιορισμοί στη μετακίνηση δεν τους 

επιτρέπει να ταξιδεύουν. Ως αποτέλεσμα της προσαρμογής σε μια τέτοια 

πραγματικότητα, διάφοροι διεθνείς και τοπικοί φορείς επίσης αναφέρουν 
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περιορισμένη επαφή με τη δύναμη σε ζητήματα φύλου
224

. Αν και η εξωτερική 

αλληλεπίδραση είναι απαραίτητο εργαλείο για τις πρωτοβουλίες στο ζήτημα 

ενσωμάτωσης φύλου, η ευκαιρία για την ISAF να επιτύχει στην ενσωμάτωση του 

φύλου εξαρτάται από ένα σχετικά απλοϊκό ζήτημα όπως η μετακίνηση.  

Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της ISAF με το οποίο συνομίλησαν οι  

υπεύθυνοι της αναφοράς που αναλύεται στην παρούσα εργασία, δεν μπορούσαν να 

θυμηθούν αν είχαν λάβει εκπαίδευση για ζητήματα φύλου. Όσοι είχαν, σχολίασαν ότι 

είτε ήταν μέρος της εθνικής τους εκπαίδευσης πριν την αποστολής τους στην ISAF 

είτε σε εθελοντική βάση. Πολύ συχνά η διάσταση φύλου γινόταν αντιληπτή ως 

«γυναικεία θέματα». Οι Σύμβουλοι φύλου και ορισμένα Gender Focal Points στα 

κέντρα εκπαίδευσης NTM-A επικεντρώνουν  τις εργασίες τους στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και στα κεντρικά 

εκπαιδευτήρια των Αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα επιφορτισμένα με αυτή την 

εργασία άτομα δεν είναι αυστηρά κομμάτι της ISAF. Ορισμένοι από αυτούς 

βρίσκονται στο πεδίο μέσω μιας πρωτοβουλίας των ΗΠΑ, Η. Βασιλείου και Καναδά.  

Εργάζονται ως σύμβουλοι στα κέντρα για το  φύλο που έχουν ιδρυθεί στο ΥΕΑ και 

το ΥπΕς και απευθείας με το Κέντρο Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της Καμπούλ και το 

Πανεπιστήμιο Εθνικής  Άμυνας του Αφγανιστάν.  

Οι μονάδες που  λειτουργούν στα υπουργεία εργάζονται για την ενσωμάτωση 

του φύλου και βοηθούν τις Αφγανικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Αφγανική 

Αστυνομία στην στρατολόγηση γυναικών. Αυτές οι πρωτοβουλίες από την ISAF και 

από συμμαχικές δυνάμεις αποτελούν πολύ σημαντική συνεισφορά στη γενικότερη 

προσπάθεια για την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου στην αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία μαζί με το ΥΕΑ και  το ΥπΕς αντίστοιχα. Επιπρόσθετα με τους 

Συμβούλους φύλου, η έκθεση ανακάλυψε αρκετά παραδείγματα συγκεκριμένων 

πρωτοβουλιών για το φύλο τα οποία λήφθησαν λόγων της προσωπικής αφοσίωσης 

ατόμων ή συγκεκριμένων κρατών. Αυτές οι προσπάθειες αφορούν την ενσωμάτωση 

της διάστασης φύλου στις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας, 

όπως για παράδειγμα η προσπάθεια της ISAF για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η 

ανάλυση πληροφοριών και η ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας. Συνολικά, η έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε θεωρεί ότι η εφαρμογή των πηγών κατευθύνει επιπλέον 
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προσοχή σε ζητήματα που άπτονται της ενσωμάτωσης φύλου, την ίδια στιγμή που η 

έλλειψη συντονισμού των διαφόρων προσπαθειών υποδηλώνει ότι περισσότερα 

μπορούν να επιτευχθούν μέσω της μεγαλύτερης συνεργασίας.   

 

8.6.2. Υιοθέτηση Μέτρων για την ενδυνάμωση του περιβάλλοντος ασφάλειας & 

το σεβασμό στα δικαιώματα των γυναικών & των κοριτσιών 

Οι ντόπιες γυναίκες συχνά προσκαλούνται από την ISAF σε πληθώρα συναντήσεων, 

αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με συστηματικό τρόπο σε θεσμοθετημένη 

βάση, μιας και προτεραιότητα δίνεται στους άνδρες αντιπροσώπους. Οι Αφγανοί 

ερωτώμενοι εξέφρασαν την άποψη ότι η ISAF έχει κάνει λίγα για την ενδυνάμωση 

της ασφάλειας του εγχώριου πληθυσμού, ανδρών και γυναικών, με οποιονδήποτε 

ουσιαστικό τρόπο. Ωστόσο αναγνώρισαν τη σημασία της παρουσίας της δύναμης για 

την προστασία  της Αφγανικής κυβέρνησης και των θεσμών της. Ως μέρος της 

στρατηγικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η ISAF έχει υποστηρίξει την 

οργάνωση της Αφγανικής Τοπικής Αστυνομίας, η οποία είναι σημαντική για την 

ασφάλεια σε τοπικό επίπεδο μιας και υπερασπίζονται τα χωριά στα οποία υπάγονται.  

Στις περιφέρεις Baghlan και Kunduz, οι δυνάμεις ΑΤΑ έχουν μετατραπεί σε 

επιθετικές ομάδες και απειλούν την ασφάλεια των γυναικών εκεί. Αυτό φαίνεται να 

συμβαίνει γιατί η διαδικασία ελέγχου αυτών που εισέρχονται στην ΑΤΑ δεν είναι 

εκτενής. Μια πιο προσεκτική ανάλυση της κατάστασης ασφάλειας και της 

προστασίας γυναικών και ανδρών σε αυτές τις περιοχές μπορεί να βοηθήσει στην 

καλυτέρευση της κατάστασης σε αυτές τις περιοχές. Ερωτώμενοι της αποστολής 

UNAMA ανέφεραν ότι η αποστολή τους συνεργάζεται με την ISAF για να μειώσουν 

τις απώλειες σε άμαχο πληθυσμό. Υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια συνολική μείωση 

στην άμεση απώλεια ζωών άμαχου πληθυσμού εξαιτίας δραστηριοτήτων του ISAF. 

Εκτός αυτού, η παρούσα έρευνα δεν μπόρεσε να βρεί στοιχεία που να αποδεικνύουν 

ότι η ISAF είχε διεξάγει ανάλυση της κατάστασης υπό το πρίσμα της ασφάλειας του 

πληθυσμού του Αφγανιστάν. Παρομοίως, η έρευνα δεν μπόρεσε να βρει αποδείξεις 

ότι η δύναμη ISAF διεξήγαγε προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 

ασφαλείας εκείνων των Αφγανών, ανδρών και γυναικών, με τους οποίους και τις 

οποίες αλληλεπιδρούσε.  Υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία η ISAF θα μπορούσε να 

κάνει για να εξασφαλίσει την προστασία αυτών των ανθρώπων.  
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8.6.3. Οι  γυναίκες ως παράγοντες ασφάλειας  

Οι Αφγανές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι σπάνια προσεγγίζονταν από 

άτομα  της ISAF. Οι ομάδες και τα δίκτυα γυναικών στο Αφγανιστάν έχουν 

αυξημένες προσδοκίες από την ISAF. Θεωρείται ότι είναι ένας πολύ σημαντικός 

συντελεστής που μπορεί να συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια και την προαγωγή της 

θέσης των γυναικών, καθώς και στη γενικότερη βελτίωση της ζωής τους. Έως τη 

μέρα δημοσίευσης της παρούσας έρευνας, οι ερωτώμενοι  θεωρούν ότι  η ISAF 

απέτυχε να αναγνωρίσει τις γυναίκες ως σημαντικούς συντελεστές και λόγω αυτού, 

να ζητήσει  τη συμβολή τους σε θέματα ασφαλείας. Αυτό βρίσκει εφαρμογή και σε 

άλλες πτυχές, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας, ειδικά κατά τη διάρκεια μεταβίβασης 

της ευθύνης για ευθύνη και προστασία (από την ISAF στην Αφγανικές Ένοπλες 

Δυνάμεις), στο ρόλο τους ως διαμεσολαβητές σε τοπικές διαμάχες και συγκρούσεις, 

και από τις πολύπλοκες καταστάσεις στη διαδικασία μετασχηματισμού.  

Η ISAF επικεντρώνεται στην εξάλειψη της διαφθοράς εντός της κυβέρνησης 

του Αφγανιστάν, ειδικά στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας και τις 

Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί δύο προσεγγίσεις* 

αρχικά δημιουργώντας τις θεσμικές βάσεις στην αφγανική κρατική μηχανή και 

προωθώντας τοπικές επιτροπές διαφάνειας και ευθύνης, στις οποίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για περιστατικά διαφθοράς. 

Αυτές οι επιτροπές εμπλέκουν όλους τους σημαντικούς τοπικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων και  ομάδων γυναικών. Αν και  δεν είναι εξακριβωμένο πόση 

επιρροή μπορεί να έχουν οι ομάδες γυναικών σε αυτές τις επιτροπές, το γεγονός ότι η  

ISAF έχει συνηγορήσει στη συμμετοχή τους είναι αξιέπαινο, ειδικά υπό το πρίσμα 

της διάστασης φύλου.  Άλλοι θεσμικοί παράγοντες, όπως η κυβέρνηση του 

Αφγανιστάν, η Διεθνής Επιτροπή Αστυνομικού Συντονισμού και άλλα μέλη της 

διεθνούς κοινότητας, συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία μετάβασης προς την 

υλοποίηση ενός σχεδίου για τη μετά-2014 μορφή της αποστολής στο Αφγανιστάν.  

Το εύρος της επιρροής των υπολοίπων παραγόντων είναι αμφίβολο και 

δεδομένης της σημασίας της μετάβασης, είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι ομάδες γυναικών 

δεν εκπροσωπούνται σε ικανοποιητικό βαθμό. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν 

γυναίκες στην επιτροπή μετάβασης η οποία ασχολείται με ζητήματα που είναι 
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σημαντικά για τη μελλοντική ασφάλεια του Αφγανιστάν. Η ISAF υποστηρίζει τη 

διαδικασία ειρήνευσης και επανένταξης κυρίως μέσω της δύναμης Force 

Reintegration Cell. Υπάρχουν γυναίκες που εκπροσωπούνται στο Ανώτερο 

Συμβούλιο Ειρήνης (High Peace Council, HPC) και τις Περιφερειακές Επιτροπές 

Ειρήνευσης (Provincial Peace Committees, PPC), αλλά η επιρροή τους είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία 

ελέγχου πρώην μελών ένοπλων ομάδων
225

, κάτι που είναι πιθανό να αυξήσει το 

επίπεδο απειλής για την ασφάλεια των γυναικών και άλλων μελών της αφγανικής 

κοινωνίας.  

Οι προθέσεις της ISAF και διαφόρων άλλων εθνικών παραγόντων 

συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας  ειρήνευσης και επανένταξης στο 

Αφγανιστάν, μπορεί να παρεμποδιστεί αγνοώντας τη συμπερίληψη των γυναικών, οι 

οποίες όχι μόνο μπορεί να έχουν παράπονα που οφείλουν να καταγραφούν αλλά που 

επίσης μπορούν να αποτελέσουν δύναμη ανοικοδόμησης που θα συμβάλει στην 

επιτυχία της μετάβασης στο Αφγανιστάν. Σε πεδίο περιφερειακής διοίκησης, έχουν 

γίνει προσπάθειες αναγνώρισης των γυναικών ως ηγετικές μορφές, παρόλο που 

σπάνια θεωρούνται κρίσιμες για την εφαρμογή των αντικειμενικών στόχων της ISAF 

και δεν εκπροσωπούνται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση 

αποστολών.  

Η έρευνα θεωρεί ότι αυτή ήταν μια χαμένη ευκαιρία από πολλές απόψεις. Η 

έχει αμελήσει αρκετές ευκαιρίες που θα τη βοηθούσαν να έχει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα του Αφγανικού πλαισίου και να βρει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης 

της σύγκρουσης, της επίλυσης των συγκρούσεων και την πρόληψη ακούσιας βλάβης 

του άμαχου πληθυσμού.  Σήμερα η δύναμη επιχειρεί κυρίως στη βάση μιας 

απλοποιημένης και στερεοτυπικής αντίληψης του ρόλου και της θέσης των Αφγανών 

γυναικών. Μέσω της αλληλεπίδρασης με γυναικείους παράγοντες, η ISAF έχει την 

ευκαιρία να χρησιμεύει ως πρότυπο* μέσω της ενίσχυσης της ισότητας των φύλων, 

προσθέτει στη νομιμοποίηση στη συμμετοχή και την ισότητα των γυναικών στην 

Αφγανική κοινωνία.  

 

                                                           
225

 Stephen A. Zyck, Former combatant reintegration and fragmentation in contemporary Afghanistan, 

Conflict, Security and Development, 2009, 9:1, p.111-131 
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8.6.4. ISAF & Οδηγία Bi-SCD 40-1(2009)  

Συνοψίζοντας τις επιτυχίες της ISAF έως τώρα αναφορικά με τη ενσωμάτωση της 

διάστασης φύλου,  βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παρουσία των συμβούλων 

φύλου (Gender Advisors, GenAd). Οι Σύμβουλοι αυτοί συνήθως καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τις μέγιστες προκλήσεις μέσω των προσωπικών τους ικανοτήτων και 

της εκπαίδευσης. Απολαμβάνουν διοικητικής υποστήριξης σε διάφορες βαθμίδες και 

λαμβάνουν βοήθεια μέσα από πρωτοβουλίες ορισμένων αφοσιωμένων ατόμων και 

από κράτη που επιδεικνύουν ενδιαφέρον σε θέματα φύλου. Επιπρόσθετα, η παρουσία 

γυναικών στρατιωτών έχει καταστήσει δυνατές ορισμένες πρωτοβουλίες οι οποίες 

φαίνεται να έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων  της ISAF 

σε τακτικό επίπεδο. 

 Από κοινού, αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν βοηθήσει στην προσέλκυση 

γυναικών στις Αφγανικές Ένοπλες Δυνάμεις και έχουν δώσει στην ISAF τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια προσέγγιση στις γυναίκες. Η εστίαση στην 

εκπλήρωση της οδηγίας Bi-SCD 40-1 είναι εξαιρετικά χαμηλή στην ISAF* η οδηγία 

δεν ήταν γνωστή στους περισσότερους ερωτώμενους. Οι διάφορες τοπικές 

πρωτοβουλίες αναφορικά με το φύλο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καθοδηγούνται 

τόσο από την πολιτική, αλλά ως προσαρμογές λόγω της ανάγκης λειτουργίας σε μια 

διχασμένη -λόγω φύλου- κοινωνία. Η έρευνα ανακάλυψε μόνο περιορισμένες 

ενδείξεις για την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε προϊόντα του τομέα τακτικής 

και συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Κατάφερε επίσης να ανακαλύψει μόνο 

ορισμένες ενδείξεις ότι οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ στο πεδίο της διάστασης φύλου 

έχουν αυξήσει την ασφάλεια των γυναικών στο Αφγανιστάν, και αυτό σε πολύ μικρό 

βαθμό.  

Οι παράγοντες που φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο στην ενσωμάτωση της 

διάστασης φύλου εντός της ISAF περιλαμβάνουν το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

κατανόησης περί ζητημάτων φύλου* την περιορισμένη κινητικότητα λόγω 

ζητημάτων ασφαλείας που Σύμβουλοι Φύλου αντιμετωπίζουν* ο αριθμός των κενών 

θέσεων των Συμβούλων Φύλου (μια θέση στα κεντρικά της ISAF στην Καμπούλ 

είναι ακόμα κενή, και η θέση συμβούλου στην IJC ήταν κενή για σχεδόν όλο το 

2012)* η έλλειψη εργαλείων για αναλύσεις φύλου* η εξάρτηση από τις δεξιότητες 

ορισμένων ατόμων που μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη λόγω της 
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εναλλαγής των ατόμων στο θέατρο των επιχειρήσεων* η αντίληψη ότι πρέπει να γίνει 

προτεραιοποίηση μεταξύ φύλου και άλλων εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων κατά 

της διάρκεια μιας σύγκρουσης* η σύγχυση της διάστασης φύλου και τα «γυναικεία» 

ζητήματα* και οι αντιλήψεις που έχουν για το επάγγελμά τους οι άντρες στην ISAF.  

Περιληπτικά, μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ότι η ISAF έχει καταφέρει έναν 

μέτριο βαθμό προόδου στο πεδίο της ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου, ότι η όποια 

πρόοδος οφείλεται στην προσωπική προσπάθεια ορισμένων μόνο ατόμων και σπάνια 

από θεσμοθετημένες πρακτικές και πολιτικές. Το επίπεδο προσπάθειας που έχει 

παρατηρηθεί κατά την περίοδο της έρευνας φαίνεται να είναι μη ικανοποιητικό για 

την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων πριν το 2014* μια πιο ξεκάθαρη, διαρκής 

προσπάθεια και μεγαλύτερη κατανομή πόρων αναφορικά με το ζήτημα είναι 

απαραίτητες ώστε να είναι πιθανή η επιτυχία.  

 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η περίπτωση του Αφγανιστάν είναι ενδιαφέρουσα για κάθε ερευνητή των διεθνών 

σχέσεων, ανεξαρτήτως από τη θεματική που ακολουθεί. Στην περίπτωση της 

παρούσας διπλωματικής το Αφγανιστάν  παρείχε σημαντικά μαθήματα στον τομέα 

της οικοδόμησης της ειρήνης σε ένα μετα-συγκρουσιακό περιβάλλον. Όπως 

επανειλημμένα τονίστηκε σε αυτή την εργασία, κάθε πολιτική που λαμβάνεται, κάθε 

δράση και ενέργεια που πραγματοποιείται δεν πρέπει να σχεδιάζεται ή να 

αξιολογείται ξεχωριστά από το γενικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται
226

. Ως εκ 

τούτου, οι δράσεις που έχουν αναληφθεί στο Αφγανιστάν δεν πρέπει να κρίνονται 

ανεξάρτητα με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας
227

.  

 Μέσα από τη συλλογή και επεξεργασία εκτεταμένης βιβλιογραφίας από 

διαφορετικές πηγές αναφορικά με το Αφγανιστάν διαπιστώθηκε από την παρούσα 

εργασία ένα κενό στη σύνδεση της διεθνούς κοινότητας και  της χώρας
228

. Η 

κατασκευή του διεθνούς συστήματος είναι δομημένη στις μονάδες που αποτελούν τα 

κράτη μέσα σε αυτό. Ακόμα και οι  διεθνείς οργανισμοί  οργανώνουν τις δομές τους 

                                                           
226

 Hanna Leonardsson & Gustav Rudd, The ‘local turn’ in peacebuilding: a literature review of 

effective and emancipatory local peacebuilding, Third World Quarterly, 2015, 36:5, p.825-839. 
227

 Steven A. Zyck, How to lose allies and finance your enemies: the economization of conflict 

termination in Afghanistan, Conflict,Security & Development, 2012, 12:3,p.249-271. 
228

 Cristoph Zürcher, Conflict, state fragility and aid-effectiveness: insights from Afghanistan, Conflict, 

Security and Development, 2012, 12:5, p.461-480. 
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γύρω από αυτή την αρχή. Η προσπάθεια εφαρμογής της 1325 στο Αφγανιστάν 

επικεντρώνεται υπερβολικά στην εφαρμογή από το κράτος
229

, ενώ η εμπειρία μας έχει 

δείξει ότι η θεωρία των tribal politics είναι η καλύτερη για να περιγράψει  το πολιτικό 

σύστημα της χώρας. Η κεντρική εξουσία δεν έχει μεγάλη σημασία και δεν μπορεί να 

κάνει πολλά στο Αφγανιστάν. Κεντρική εξουσία στη χώρα σημαίνει μοίρασμα της 

οικονομικής βοήθειας από  τη διεθνή κοινότητα στις επιμέρους περιφέρειες. Στη 

χώρα δρουν δύο αντίθετες δυναμικές:  από τη μια πλευρά είναι η κεντρική κυβέρνηση 

η οποία πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας για να διατηρήσει την τάξη και 

την ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, είναι οι περιφέρειες που έχουν αυτονομηθεί και 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο τρομοκρατικών ομάδων. 

Στην πολιτική σκηνή της χώρας
230

 είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς 

την ισορροπία μεταξύ της νόμιμης θεσμικής εξουσίας και  της παραδοσιακής μη 

επίσημης διακυβέρνησης μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης φτώχειας, κοινωνικής 

εξάντλησης, παράνομων κέντρων εξουσίας δεκαετιών, ανικανότητα της κεντρικής 

κυβέρνησης για κοινωνική συνοχή, υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και 

τρομοκρατικών ομάδων
231

. Η καλύτερη δυνατή λύση για το Αφγανιστάν είναι 

υπεύθυνες και έμπιστες τοπικές κυβερνήσεις οι οποίες μένουν πιστές στους στόχους 

της κεντρικής κυβέρνησης. Μια τέτοια τακτική θα ενδυναμώσει τόσο την ίδια 

νομιμότητα της κυβέρνησης όσο και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που 

εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. 

Η έλλειψη της συναίνεσης σε τοπικό επίπεδο, οι παραδοσιακά αδύναμες 

διασυνδέσεις μεταξύ της πρωτεύουσας και των περιφερειών, οι μακρόχρονες 

αντιπαλότητες και η δυσπιστία μεταξύ των κοινοτήτων, καθώς και η παρουσία 

παράνομων ένοπλων ομάδων περιπλέκουν τη σύγκλιση μεταξύ τοπικών αρχών και 

κεντρικής κυβέρνησης. Η καλύτερη δυνατή τακτική για να γίνουμε μάρτυρες 

καλύτερων αποτελεσμάτων είναι η εφαρμογή της 1325 σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να 

απευθυνθούμε στις τοπικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ηγετών 

και  τους γηραιούς ως ομάδα άσκησης εξουσίας) για να εφαρμοστούν οι απαραίτητες 

πολιτικές στο Αφγανιστάν. Η διασύνδεση με την κεντρική εξουσία είναι εξίσου 

σημαντική καθώς είναι οι συνομιλητές  της διεθνούς κοινότητας.  
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Η ίδια η Απόφαση 1325 σήμανε την αρχή μιας διαφορετικής προσέγγισης στην 

οικοδόμηση και εδραίωση της ειρήνης (bottom-up approach). Το να ακολουθούμε μια 

διαφορετική τακτική ξεφεύγει από τους σκοπούς της ίδιας της απόφασης και  καθιστά 

αμφίβολα τα αποτελέσματά της. Στο Αφγανιστάν λαμβάνουν χώρα σημαντικές 

προσπάθειες για την εφαρμογή της απόφασης και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

μια μετατόπιση προς την εφαρμογή στο τοπικό επίπεδο. Η άποψη της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι ότι παράλληλα με τη συνεργασία με την κεντρική  

κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, οι αρχές οικοδόμησης 

της ειρήνης θα έπρεπε να προσανατολιστούν περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Ειδικά 

σε ότι αφορά την 1325 αυτή η προσέγγιση είναι και η καλύτερη δυνατή. Η δέσμευση 

της τοπικής κοινότητας σε αρχές και αξίες είναι το κλειδί για την συνολική εφαρμογή 

της ατζέντας γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια στο Αφγανιστάν. 
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