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Sikkerhetsrådet, 

 

 som minner om sin resolusjon 1261 (1999) av 25. august 1999, 1265 (1999) av 17. 

september 1999, 1296 (2000) av 19. april 2000 og 1314 (2000) av 11. august 2000, samt 

relevante uttalelser fra Sikkerhetsrådets president, og som også minner om uttalelser fra 

Rådets president til pressen i anledning av De forente nasjoners dag for kvinners rettigheter 

og internasjonal fred (Den internasjonale kvinnedagen) av 8. mars 2000 (SC/6816), 

 

 som også minner om forpliktelsene i Beijing-erklæringen og Plattform for handling 

(A/52/231) og forpliktelsene i sluttdokumentet fra FNs generalforsamlings 23. spesialsesjon 

med tittelen ”Kvinner 2000: likestilling, utvikling og fred i det 21. århundre” (A/S-

23/10/Rev.1), særlig de forpliktelser som berører kvinner og væpnede konflikter, 

 

 som er oppmerksom på formålene og prinsippene i De forente nasjoners pakt og 

Sikkerhetsrådets hovedansvar etter pakten for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, 

 

 som uttrykker sin bekymring over at sivilpersoner, særlig kvinner og barn, utgjør det 

store flertall av dem som er hardest rammet av væpnede konflikter, blant annet som 

flyktninger eller internt fordrevne, og som i økende grad er mål for stridende og væpnede 

grupper, og som erkjenner hvilke konsekvenser dette har for varig fred og forsoning, 

 

 som bekrefter på ny kvinnenes viktige rolle ved forebygging og løsning av konflikter og 

i fredsbyggende virksomhet, og som understreker betydningen av deres deltakelse på lik linje 

med menn og deres fulle engasjement i all innsats for å opprettholde og fremme fred og 

sikkerhet, samt behovet for å styrke deres rolle i beslutningsprosesser knyttet til 

konfliktforebygging og konfliktløsning, 

 

 som også bekrefter på ny behovet for å gjennomføre fullt ut internasjonal humanitærrett 

og internasjonale menneskerettigheter som beskytter kvinners og jenters rettigheter under og 

etter konflikter, 

 

 som understreker at alle parter må sikre at minerydding og tiltak for å bevisstgjøre om 

miner tar hensyn til kvinners og jenters særlige behov, 

 

 som erkjenner det presserende behovet for å integrere et kjønnsperspektiv i 

fredsbevarende operasjoner, og som i den forbindelse merker seg Windhoek-erklæringen og 

handlingsplanen fra Namibia om å integrere et kjønnsperspektiv i flerdimensjonale 

fredsoperasjoner (S/2000/693), 

 



 som også erkjenner betydningen av anbefalingen i uttalelsen fra Sikkerhetsrådets 

president til pressen 8. mars 2000 om å gi alt fredsbevarende personell spesialopplæring om 

beskyttelse av kvinner og barn i konfliktsituasjoner og om deres særlige behov og 

menneskerettigheter i den forbindelse, 

 

 som erkjenner at en forståelse av konsekvensene av væpnet konflikt for kvinner og 

jenter, effektive institusjonelle ordninger som garanterer deres beskyttelse, og full 

medvirkning i fredsprosessen kan bidra betydelig til å bevare og fremme internasjonal fred og 

sikkerhet, 

 

 som konstaterer at det er behov for bedre opplysninger om konsekvensene av væpnet 

konflikt for kvinner og jenter, 

 

 1. henstiller til medlemsstatene å sikre større representasjon av kvinner på alle 

beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner og å sørge for 

mekanismer for å forebygge, håndtere og løse konflikter, 

 

 2. oppmuntrer Generalsekretæren til å gjennomføre sin strategiske handlingsplan 

(A/49/587) med sikte på økt deltakelse fra kvinner på beslutningsnivå ved konfliktløsning og i 

fredsprosesser, 

 

 3. henstiller til Generalsekretæren å utnevne flere kvinner til spesialrepresentanter og 

utsendinger som på hans vegne kan tre inn ved velvillig mellomkomst, og oppfordrer i den 

forbindelse medlemsstatene til å gi Generalsekretæren navn på kvinner som kan innlemmes i 

en jevnlig ajourført og sentralisert liste over egnede kandidater, 

 

 4. henstiller videre til Generalsekretæren å arbeide for å styrke kvinners rolle og 

bidrag i De forente nasjoners feltbaserte operasjoner, særlig som militære observatører, sivilt 

politi, menneskerettighetspersonell og humanitært personell, 

 

 5. uttrykker sin vilje til å integrere et kjønnsperspektiv i fredsbevarende operasjoner, 

og henstiller til Generalsekretæren å sørge for at feltoperasjonene om nødvendig tar hensyn til 

kjønnsperspektivet i en eller annen form, 

 

 6. ber Generalsekretæren sørge for at medlemsstatene får veiledning og materiale 

med sikte på opplæring om beskyttelse av kvinner, deres rettigheter og særlige behov, og om 

betydningen av å engasjere kvinner i alle fredsbevarende og fredsbyggende tiltak, oppfordrer 

medlemsstatene til å innarbeide disse elementene, samt opplæring for å bevisstgjøre om 

hiv/aids, i sine nasjonale opplæringsprogrammer for militært personell og sivilt politi som 

ledd i forberedelsen til utplassering, og ber videre Generalsekretæren sørge for at sivilt 

personell som deltar i fredsbevarende operasjoner, får tilsvarende opplæring, 

 

 7. henstiller til medlemsstatene å øke sin frivillige økonomiske, tekniske og 

logistiske støtte til kjønnssensitive opplæringstiltak, herunder tiltak som iverksettes gjennom 

relevante fond og programmer, blant annet De forente nasjoners utviklingsfond for kvinner og 

De forente nasjoners barnefond, og av De forente nasjoners høykommissær for flyktninger og 

andre relevante organer, 

 

 8. oppfordrer alle involverte aktører til å sørge for at kjønnsperspektivet blir ivaretatt 

når de forhandler fram og gjennomfører fredsavtaler, herunder blant annet: 



 

 a) kvinners og jenters særlige behov ved repatriering og gjenbosetting og for 

rehabilitering, reintegrering og gjenoppbygging etter konflikter, 

 

 b) tiltak som støtter lokale kvinners fredsinitiativ og lokale prosesser for å løse 

konflikter, og som trekker kvinner med i alle gjennomføringsmekanismene i fredsavtalene, 

 

 c) tiltak som sikrer vern av og respekt for kvinners og jenters menneskerettigheter, 

særlig i tilknytning til forfatningen, valgsystemet, politiet og rettsvesenet, 

 

 9. oppfordrer alle parter i væpnede konflikter til å respektere fullt ut den del av 

folkeretten som gjelder kvinners og jenters rettigheter og beskyttelse, spesielt i egenskap av 

sivilpersoner, særlig forpliktelser som nevnt etter Genève-konvensjonene av 1949 og 

konvensjonenes tilleggsprotokoller av 1977, flyktningekonvensjonen av 1951 og 

konvensjonens protokoll av 1967, konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering 

mot kvinner av 1979 og konvensjonens valgfrie protokoll av 1999, og De forente nasjoners 

konvensjon om barnets rettigheter av 1989 og konvensjonens to valgfrie protokoller av 25. 

mai 2000, og å være oppmerksomme på de relevante bestemmelser i Roma-vedtektene for 

Den internasjonale straffedomstol, 

 

10. oppfordrer alle parter i væpnede konflikter til å treffe særlige tiltak for å beskytte 

kvinner og jenter mot kjønnsbasert vold, særlig voldtekt og annen form for seksuelt misbruk, 

og all annen form for vold i situasjoner med væpnet konflikt, 

 

 11. understreker alle staters ansvar for å gjøre slutt på straffrihet og å straffeforfølge 

dem som er ansvarlige for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, 

herunder i tilknytning til seksualisert og annen vold mot kvinner og jenter, og framhever i den 

forbindelse at disse forbrytelsene må unntas fra amnestibestemmelser der det er mulig, 

 

 12. oppfordrer alle parter i væpnede konflikter til å respektere flyktningeleirenes og 

flyktningebosettingenes sivile og humanitære karakter og blant annet ved utformingen av dem 

å ta hensyn til kvinners og jenters særlige behov, og minner om Sikkerhetsrådets resolusjon 

1208 (1998) av 19. november 1998 og 1296 (2000) av 19. april 2000, 

 

 13. oppmuntrer alle som deltar ved planlegging av avvæpning, demobilisering og 

reintegrering, til å ta i betraktning at tidligere soldater har ulike behov avhengig av kjønn, og 

til å ta hensyn til behovene til dem de forsørger, 

 

14. bekrefter på ny at Sikkerhetsrådet, når det vedtar tiltak etter artikkel 41 i De 

forente nasjoners pakt, er rede til å ta i betraktning hvilke konsekvenser tiltakene kan få for 

sivilbefolkningen, og å ta hensyn til kvinners og jenters særlige behov, for å kunne vurdere 

unntak som er nødvendige av humanitære årsaker, 

 

 15. uttrykker sin vilje til å sikre at Sikkerhetsrådets sendelag tar hensyn til 

kjønnsperspektivet og kvinners rettigheter, blant annet gjennom konsultasjoner med lokale og 

internasjonale kvinnegrupper, 

 

16. oppfordrer Generalsekretæren til å gjennomføre en undersøkelse om 

konsekvensene av væpnet konflikt for kvinner og jenter, kvinnenes rolle i fredsbyggende 

virksomhet og kjønnsdimensjonene ved fredsprosesser og konfliktløsning, og oppfordrer ham 



videre til å framlegge en rapport for Sikkerhetsrådet om utfallet av denne undersøkelsen og å 

gjøre den tilgjengelig for alle medlemsstater i De forente nasjoner, 

 

17. ber Generalsekretæren i sin rapport til Sikkerhetsrådet eventuelt informere om den 

framgang som er gjort i arbeidet for å integrere et kjønnsperspektiv i alle fredsbevarende 

oppdrag, samt alle øvrige forhold knyttet til kvinner og jenter, 

 

18. beslutter at saken fortsatt skal stå på dagsordenen. 

 

 


