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СЕКСУАЛНО И РОДНО 
ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ 

У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА 

Сажетак: Сврха овог прегледног рада јесте да укаже на проблем сексу-
алног насиља у оружаним сукобима, које се често погрешно приказује као 
„женско питање“. Наиме, већина истраживања, званичних извештаја и 
академских публикација бави се углавном сексуалним насиљем учињеним 
над женама и девојчицама, док је насиље над мушкарцима и дечацима 
углавном искључено из дискурса о сексуалном и родно заснованом на-
сиљу. Разлози за то су многобројни, почевши од већ постојеће родне не-
равноправности у друштву и маргинализације жена, чињенице да суко-
би и насиље несразмерно погађају жене и девојчице, до тога да мушкарци 
због стигме, стида, али и страха да ће бити оптужени за хомосексуал-
ност, насиље које је учињено уопште и не пријављују. Стога се и највећи 
број међународно-правних инструмената бави управо заштитом жена 
и девојчица од сексуалног и родно заснованог насиља, пружањем адек-
ватне помоћи и репарације, док је заштита мушкараца и дечака, као и 
одговор институција транзиционе правде на ово насиље изостављено. 
Без намера да се критикује постојећи дискурс родне равноправности, 
односно сексуалног и родно заснованог насиља, као и да се преиспитују 
напори међународне заједнице у решавању овог проблема, овај рад има 
за циљ да прикаже да се жртве сексуалног насиља у оружаним сукобима 
не могу посматрати у контексту припадности одређеном полу и/или 
роду. Жртве сексуалног насиља у оружаним сукобима могу бити сви, без 
обзира на пол и/или род, стога и заштита жртава, адекватна помоћ и 
репарација мора бити доступнa свима. 

Кључне речи: родно засновано насиље, сексуално насиље, оружани сукоби
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УВОД

Према дефиницији Канцеларије високог комесара Уједињених на-
ција за људска права, родно засновано насиље подразумева било какво 
штетно деловање усмерено против појединца или група, због припад-
ности одређеном полу и/или роду. Родно засновано насиље обухвата 
сексуално насиље, али се не ограничава само на њему, насиље у породи-
ци, трговину људима, принудни брак, као и насилне праксе, попут гени-
талног сакаћења, које се често правдају обичајима и традицијом (United 
Nations Human Rights Offi  ce of the High Commissioner, 2014). Једна од 
форми родно заснованог насиља јесте и сексуално насиље у сукобима 
(confl ict-related sexual violence − CRSV), које се може користи као „метод 
ратовања у циљу понижења противника, подривања њиховог морала, 
терорисања и контролисања цивила, присилног исељења људи, као и 
утицаја на етничку равнотежу“ (United Nations Police Standardized best 
practices Toolkit on Gender Mainstreaming Policing in Peacekeeping, 2015: 
171). У Извештају генералног секретара УН о сексуалном насиљу у су-
кобима наводи се да се сексуално насиље у оружаним сукобима односи 
на насиље које је у директној или индиректној вези са сукобом и које 
обухвата силовање, сексуално ропство, принудну проституцију, при-
силну трудноћу, присилни абортус, присилну стерилизацију и друге 
форме насиља упоредиве тежине (Оffi  ce of the Special Representative of 
the Secretary-General on Sexual Violence in Confl ict, 2017: 3). Сматра се да 
се данас сексуално и родно засновано насиље користи као оружје рата, 
док су силовање, трговина људима, сексуално ропство, намерно ширење 
сексуално преносивих инфекција, укључујући и вирус ХИВ-а, саставни 
елементи савремених оружаних сукоба (United Nations, 2002: 2).

Истраживање Женевског центра за демократску контролу оружаних 
снага показало је да је сексуално насиље документовано у 51 земљи које 
су биле погођене оружаним сукобом у последњих 20 година (Bastic et al., 
2007). Према проценама УН током геноцида у Руанди 1994. године сило-
вано је између 100.000 и 250.000 жена. Више од 60.000 жена силовано је 
током грађанског рата у Сијера Леонеу (1991–2002), више од 40.000 у Ли-
берији (1989–2003) и најмање 200.000 у ДРК од 1989. године.2 Према по-
дацима организације за заштиту људских права Амнести интернешнал, 
организација Боко Харам је од почетка 2014. године отела најмање 2.000 
жена и девојчица, и многе од њих присиљене су на сексуално ропство 
(Amnesty International, 2015: 59). У Сирији, припадници тзв. исламске 

2  Видети више на: Background Information on Sexual Violence used as a Tool of War, http://www.un.org/
en/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml (приступљено 04. новембра 2017). 
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државе заробили су више од 3.000 жена и девојчица припадница етно-
религијске групе Јазиди, ради трговине људима и сексуалног ропствa.3

Већина истраживања и извештаја о сексуалном и родно заснова-
ном насиљу у оружаним сукобима ограничава се на насиље учињено 
над женама и девојчицама, док је насиље над мушкарцима и дечацима 
углавном искључено из дискурса о родној димензији оружаних сукоба 
(Carpenter, 2006). У свом раду Сивакумаран (Sivakumaran) наводи да је 
сексуално насиље над мушкарцима присутно у готово свим оружаним 
сукобима и да је почињено од стране свих снага (Sivakumaran, 2007), 
али да се, нажалост, „у извештајима о родно заснованом и сексуалном 
насиљу, мушкарци и дечаци спомињу само у фуснотама“ (Sivakumaran 
cited in Lejeune-Kaba and Dobbs, 2012). Неки од разлога зашто се мање 
пажње посвећује сексуалном насиљу над мушкарцима у оружаним су-
кобима јесу ти што се случајеви овог насиља углавном не пријављују 
због стида, страха, кривице, конфузије и стигме (Sivakumaran, 2007), 
али и чињеница да оружани сукоб, као и насиље, несразмерно погађа 
мушкарце и жене због већ постојеће родне неједнакости у друштву (Пе-
киншка декларација, 1995). 

Без обзира на наведене разлоге, мора се имати у виду да су жртве 
сексуалног и родно заснованог насиља у оружаним сукобима и жене и 
мушкарци, што ће на основу анализе садржаја релевантних публикација 
бити и приказано у овом раду. Уједно, у раду ће укратко бити приказани 
и инструменти заштите жртава сексуалног и родно заснованог насиља 
у оружаним сукобима, чијом се применом, нажалост, остварује спор 
напредак у решавању овог проблема. За потребе рада анализирана су 
званична документа и извештаји УН, невладиних организација која се 
баве питањима људских права, као и академска истраживања и радови 
публиковани у међународним часописима.

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА

Сексуално и родно засновано насиље представља обележје готово 
свих оружаних сукоба. Познати су многобројни случајеви силовања то-
ком Другог светског рата, попут „масакра у Нанкингу“, у којем су јапан-
ски војници силовали између 20.000 и 80.000 кинеских девојака и жена, 
пре него што су их погубили (Wood, 2004: 4). Потом случајеви масовних 

3  Видети више на: http://interactive.unwomen.org/multimedia/infostory/justicenow/en/index.html 
(приступљено 04. новембра 2017). 
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силовања која су учинили војници Црвене армије, силовања и мучења у 
нацистичким логорима, али и формирање војних бордела са тзв. „женама 
за утеху“.4 Међутим, у статутима Међународног војног суда у Нирнбергу, 
као и Међународног војног суда за Далеки исток са седиштем у Токију, 
који су основани за суђење особама које су учиниле ратне злочине током 
Другог светског рата, нису препознати злочини сексуалног насиља. 

Како се у периоду након Другог светског рата значајно променила 
природа ратовања, променио се и однос међународне заједнице према 
сексуалном и родно заснованом насиљу. Стога су ови злочини први 
пут дефинисани у Статуту Међународног суда за бившу Југославију 
1993. године. У складу са чланом 5 Статута који се односи на злочине 
против човечности, Међународни суд је надлежан да, између осталог, 
гони особе одговорне за дела силовања када су учињена у оружаном су-
кобу, било међународног било унутрашњег карактера (Ažurirani Satut 
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, 2009: čl. 5). Међуна-
родни суд за бившу Југославију први је кривични суд који је изрекао 
осуђујуће пресуде за силовање као вид мучења и за сексуално поробља-
вање као злочин против човечности, а од почетка рада суда (закључно 
са 2016. годином) 78 лица од укупно 161 или 48% оптужених се између 
осталог теретило за сексуално насиље.5 Силовање као злочин против 
човечности, ратни злочин, али и акт геноцида препознат је и у стату-
тима Међународног кривичног суда за Руанду (1994), Специјалног суда 
за Сијера Леоне (2002), Специјалног суда за ратне злочине у Камбоџи 
(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 2001), као и у Рим-
ском статуту (2002). Међународни кривични суд за Руанду уједно је и 
први суд који је 1998. године у случају Akayesu донео пресуду за сило-
вање као злочин геноцида.6

Иако се сексуално и родно засновано насиље у највећој мери по-
везује са женама и девојчицама, жртве овог насиља могу бити и муш-
карци и дечаци. Анализирајући сексуално засновано насиље над муш-
карцима и дечацима у оружаним сукобима, Карпентер (Carpenter) се 
критички осврће на истраживања из области људске безбедности која 
се првенствено фокусирају на насиље над женама. Он истиче да су и 
мушкарци често жртве сексуалног насиља, укључујући силовање, гени-
тално сакаћење, или су пак приморани да врше ово насиље над други-
ма (Carpenter, 2006). Према писању Хелене Кареирас (Helena Carreiras) 

4  Током Другог светског рата више од 200.000 жена из источне и југоисточне Азије било је заточено 
и присиљено да пружа сексуалне услуге јапанским војницима. 

5  Више на: http://www.icty.org/bcs/u-fokusu/zlo%C4%8Dini-seksualnog-nasilja/u-brojkama 
6  Више на: http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/AKAYESU%20-%20JUDGEMENT.pdf 
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мушкарци и дечаци су нарочито угрожени када су у притвору/логору 
или су присилно регрутовани од стране наоружаних група, и често не 
пријављују насиље због страха и стигматизације (Carreiras, 2013: 18). 

Расел (Russell) наводи да је сексуално насиље над мушкарцима и де-
чацима, укључујући силовање, сексуално мучење, генитално сакаћење, 
сексуално понижавање, сексуално ропство, присилни инцест и при-
силно силовање, пријављено у 25 земаља које су у последњој деценији 
искусиле оружани сукоб (Russell, 2007). Током 2010. године спроведено 
је истраживање које је обухватило интервјуе са мушкарцима жртвама 
сексуалног насиља у Демократској Републици Конго (ДРК), са циљем 
да утврдe мотиве и последице сексуалног насиља над мушкарцима, као 
и могућност пружања адекватне заштите жртвама сексуалног насиља. 
Као најчешћи мотиви издвојили су се понижавање и демаскулиниза-
ција: „они силују мушкарце да би нас понизили, показују да имају моћ да 
заробе сваког и све, униште мушкост и нашу културу, разоре породи-
це, покажу мушкарцима да су слаби и да немају моћ да заштите себе и 
своје породице“; „било је пет мушкараца и сва петорица су ме силовала. 
Сматрали су ме својом женом... морао сам да перем њихову одећу, бри-
нем о њиховој деци, силовали су ме сваки дан“ (Christian, M., Safari, O., 
Ramazani, P., Burnham, G. & Glass, N., 2011: 235−236). 

Последице сексуалног насиља су многобројне, од физичких повреда, 
полно преносивих болести, до посттрауматског стресног поремећаја. 
Међутим, сексуално насиље над мушкарцима ретко се пријављује, нај-
чешће због стигматизације, страха, конфузије. У појединим државама, 
попут Јужног Судана, хомосексуалност се сматра поремећајем, а сексу-
ални односи између два мушкарца кривичним делом. Стога жртве не 
пријављују насиље из страха да не буду оптужени за хомосексуалност 
(Amnesty International, 2017: 41).

Са друге стране, Ана-Марија (Anne-Marie) сматра да је доказано да, 
иако мушкарци могу бити жртве сексуалног насиља током сукоба, ово 
насиље „првенствено и несразмерно погађа жене, посебно када оно до-
стиже ниво геноцида, злочина против човечности и ратних злочина“ 
(De Brouwer, 2005: 26). Сматра се да је искуство жена и девојчица у ору-
жаним сукобима повезано са њиховим положајем у друштву, што је и 
наглашено у члану 135 Пекиншке декларације и Платформе за акцију 
(1995): „иако целе заједнице трпе последице оружаног сукоба и терориз-
ма, жене и девојчице су посебно погођене због свог статуса у друштву и 
свог пола“. У декларацији се истиче и да: „стране у сукобу често силују 
жене без кажњавања, понекад се користећи систематским силовањем 
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као тактиком ратовања и тероризма. Последице насиља над женама и 
кршења људских права жена у таквим ситуацијама доживљавају жене 
свих старосних доби, које трпе измештање, губљење дома и имовине, 
губитак или недобровољни нестанак блиских сродника, сиромаштво 
и одвајање и распадање породице; постају жртве дела убиства, теро-
ризма, мучења, сексуалног ропства, силовања, сексуалног злостављања 
и присилне трудноће у ситуацијама оружаних сукоба, посебно као по-
следица политике етничког чишћења и других облика насиља. Ово се 
комбинује са доживотним социјалним, економским и психолошким тра-
уматским искуством оружаног сукоба и стране окупације или стране 
доминације“ (Пекиншка декларација, 1995: чл. 135).

У извештају УН „Жене, мир и безбедност“ наводи се да се на жене и 
девојке често гледа као на носиоце културног идентитета, те на тај начин 
оне постају главне мете у оружаним сукобима (United Nations, 2002: 2). 
Многобројне су последице које ово насиље оставља, почевши од губитка 
живота, самоубистава, уништеног физичког и репродуктивног здравља, 
психолошких траума, нежељене трудноће, социјално-економских после-
дица, до стигматизације, изолације и одбацивања од стране породице и 
друштва (Nobel Women’s Initiative, 2011). Једно од истраживања које је 
спроведено у ДРК 2003. године, и које је обухватило интервјуе са 492 жене 
и девојчице жртве силовања, показало је да се у већини случајева сило-
вање дешава на јавним местима у присуству сведока и да је праћено му-
чењем: „узели су флашу воде која је стајала поред мене, ставили је у моју 
вагину и наредили ми да седнем. Један од њих ме је свом тежином гурао ка 
доле... крварила сам јер је моја вагина у потпуности била уништена...“ 
(Omanyondo Ohambe et al., 2005: 34). Неретко, случајеви злостављања зав-
ршавају се и убиствима: „... моја ћерка је одбила наредбу да скине одећу. 
Зато су јој рекли да бира између силовања и смрти. Изабрала је смрт. По-
чели су да је муче, секу груди, уши, а онда су потпуно распорили њен сто-
мак... Убрзо, моја ћерка је издахнула... Била сам беспомоћна, нисам могла 
да је заштитим. Од тада, нисам у могућности било шта да урадим, још 
увек сам под екстремном траумом“ (Omanyondo Ohambe et al., 2005: 35).

У Извештају генералног секретара УН о сексуалном насиљу повеза-
ним са сукобима за 2016. годину наводи се да је сексуално насиље у 2016. 
години пријављено у 19 земаља широм Африке, Азије, Европе и Јужне 
Америке (Оffi  ce of the Special Representative of the Secretary-General on 
Sexual Violence in Confl ict, 2017). Само у ДРК је током 2016. године Фон-
ду УН за становништво пријављено 2.593 случаја родно заснованог и 
сексуалног насиља, док је још 514 случајева овог насиља документова-
но од стране мисије УН у Конгу (United Nations Organisation Stabilisation 
Mission in the DRC) (Оffi  ce of the Special Representative of the Secretary-
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General on Sexual Violence in Confl ict, 2017: 16), што је и разлог због чега 
се ДРК често назива „светском престоницом силовања“, „срцем таме“ и 
местом у коме је теже бити жена него војник (FIDIH, 2013).

Имајући у виду распрострањеност сексуалног насиља и чињеницу да 
се оно и даље користи као оружје рата, на нивоу међународне заједнице 
учињени су многобројни напори да се ово насиље оконча и жртвама на-
сиља пружи адекватна помоћ и заштита. Међутим, како је у академском 
дискурсу и дискурсу родне равноправности питање сексуалног и родно 
заснованог насиља углавном поистовећено са насиљем учињеним над 
женама и девојчицама, тако се и већина међународно-правних инстру-
мената односи на заштиту жена и девојчица.

ЗАШТИТА ЖРТАВА СЕКСУАЛНОГ И РОДНО 
ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА

Луис наводи да постојеће међународно право не успева да спречи и 
адекватно одговори на злочине сексуалног насиља учињеним над муш-
карцима у оружаним сукобима (Lewis, 2009: 47). Са друге стране, он на-
глашава да су одређеним документима бар обухваћени дечаци, будући 
да се ова документа односе на заштиту жена и деце у оружаним суко-
бима. Први од таквих докумената јесте Декларација о заштити жена и 
деце у случају ванредног стања и оружаног сукоба, коју је 1974. године 
усвојила Генерална скупштина УН. Овом декларацијом је наглашено да 
је неопходно предузети све мере којима би се спречили прогон, мучење, 
кажњавање, деградирање и насиље, нарочито жена и деце (Declaration 
on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Confl ict, 
1974: арт. 4). Потом је Генерална скупштина УН 1993. године усвојила 
Декларацију о елиминацији насиља над женама, у којој је истакнуто да 
су „жене у ситуацијама оружаног сукоба посебно осетљиве на насиље“ 
(UN General Assembly A/RES/48/104, 1993), док је на Четвртој светској 
конференцији о женама одржаној у Пекингу 1995. године усвојена Пе-
киншка декларација и Платформа за акцију која посебно регулише пи-
тање насиља над женама у оружаном сукобу. 

Наведене декларације и конвенције поставиле су темеље за усвајање 
Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир и 
безбедност, којом се позивају „све стране у оружаном сукобу да пре-
дузму посебне мере за заштиту жена и девојчица од родно заснованог 
насиља, нарочито силовања и других облика сексуалног злостављања, 
као и свих осталих облика насиља у ситуацијама оружаног сукоба“ (UN 
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Security Council S/RES/1325, 2000: арт. 10). Потреба заштите жена и деце, 
и посебно жена и девојчица у оружаним сукобима, али и постконфликт-
ним ситуацијама, истакнута је доношењем резолуција које се ослањају 
на УН Резолуцију 1325, као што су резолуције 1820 (2008), 1888 (2009), 
1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013). 

Резолуција Савета безбедности УН 1820 фокусира се на сексуално 
насиље у конфликтним и постконфликтним ситуацијама. То је прва ре-
золуција која сексуално насиље у оружаним сукобима препознаје као 
ратну тактику која може угрозити успостављање међународног мира и 
безбедности. Ова резолуција наглашава значај превенције сексуалног 
насиља над женама, као и значај кажњавања учинитеља ових злочина, 
који се могу сматрати ратним злочином, злочином против човечности, 
али и актом геноцида (UN Security Council S/RES/1820, 2008). Након ове 
резолуције усвојена је Резолуција 1888 која за основни циљ има зашти-
ту жена и девојчица од сексуалног насиља у оружаним сукобима (UN 
Security Council S/RES/1888, 2009).

Следећа резолуција Савета безбедности јесте Резолуција 1889 чији је 
фокус на заштити жена и девојчица у постконфликтним ситуацијама. 
Овом резолуцијом апелује се на државе чланице, међународне и регио-
налне организације да предузму додатне мере за унапређење и повећање 
учешћа жена у свим фазама мировних процеса, посебно у решавању 
сукоба, постконфликтном планирању и изградњи мира (UN Security 
Council S/RES/1889, 2009). Међутим, спор напредак у решавању питања 
сексуалног насиља у оружаним сукобима, посебно над женама и децом, 
довео је до усвајања Резолуције 1960, којом се настоји обезбедити систем 
одговорности странама у оружаном сукобу за које постоји веродостојна 
сумња да су учиниле или су одговорне за дела силовања или других об-
лика сексуалног насиља (UN Security Council S/RES/1960, 2010). 

Због спорог напретка у имплементацији важних аспеката Резолуције 
1960, усвојена је Резолуција 2106 којом се позива на ефикасније кораке 
у реаговању на случајеве сексуалног насиља, процесуирању виновника, 
што би знатно допринело одржавању међународног мира и безбедности. 
Значај ове резолуције огледа се и у томе што је ово прва резолуција Савета 
безбедности у којој се констатује да сексуално насиље у оружаном сукобу 
и постконфликтној ситуацији, иако се првенствено односи на жене и де-
војке, такође утиче и на мушкарце и дечаке, као и на оне који су посредно 
трауматизовани као присилни сведоци сексуалног насиља над члановима 
породице. Резолуција 2106 скреће пажњу на значај свеобухватног присту-
па транзиционој правди у оружаном сукобу и постконфликтним ситуа-
цијама и наглашава захтев за политичком вољом и одговорности власти, 
како би се спречили и процесуирали сексуални злочини учињени како у 
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оружаном сукобу, тако и у постконфликтној ситуацији, али и отклонили 
узроци овог насиља (UN Security Council S/RES/2106, 2013). 

Као одговор на сексуално и родно засновано насиље у оружаним 
сукобима, УН су покренуле и многобројне акције, попут Акције про-
тив сексуалног насиља у оружаним сукобима (UN Action Against Sexual 
Violence in Confl ict), која обједињује рад 13 ентитета система УН са 
циљем окончања овог насиља.7 Али, нажалост, и поред постојања вели-
ког броја правних докумената и акција међународне заједнице у циљу 
елиминације и спречавања сексуалног и родно заснованог насиља, оно 
је још увек присутно у готово свим сукобима, а жртве се и даље суо-
чавају са стигмом и маргинализацијом, као и немогућношћу приступа 
институцијама које пружају помоћ и адекватном репарацијом (Amnesty 
International, 2017; FIDIH, 2013; Kapur, Mudell, 2016; Rubio-Marín, 2012). 

Иако су на нивоу међународне заједнице учињени значајни кораци ка 
решавању овог проблема, попут усвајања Декларације из Најробија о пра-
ву жена и девојчица на правну заштиту и репарацију (2007), којом се на-
глашава да је „репарација саставни део процеса који помаже друштвима да 
се опораве од оружаног сукоба и којом се настоји осигурати да се историја 
неће поновити“ (Nairobi Declaration on women’s and girls’ right to a remedy 
and reparation, 2007: 2), као и усвајања смерница генералног секретара УН 
о репарацији за сексуалне злочине у вези са оружаним сукобом (United 
Nations, 2014), у многим постконфликтним друштвима репарација још 
увек није постала део агенде транзиционе правде. Многе земље нису спро-
веле адекватне реформе којима би се спречила политика некажњавања 
злочина, а жртве немају адекватан приступ правди. Тако се, на пример, у 
извештају о Конгу наводи да жртве морају да сносе трошкове судских про-
цеса, па чак и када желе да добију потврду о индигенцији како би смањиле 
судске трошкове, морају да је плате између 25 и 50 америчких долара. У 
земљи где више од 67% становништва живи са мање од 2 америчка долара 
на дан, плаћење оволиких сума готово је немогуће (FIDIH, 2013). 

Уједно, као што је то нагласио Луис, већина међународно-правних 
инструмената заштите жртава сексуалног насиља односи се на заштиту 
жена и девојчица, док је насиље над мушкарцима често изузето из кон-
текста сексуалног и родно заснованог насиља. Сматра се да заједнице 
и организације нису спремне да се суоче и баве мушкарцима жртвама 
сексуалног насиља, јер ово насиље подрива идеале друштвене конструк-
ције маскулинитета (Christian, M. et al., 2011). Стога мушкарцима жрт-
вама сексуалног насиља у оружаним сукобима недостаје приступ про-
грамима репродуктивног здравља и правне заштите. Они су као жртве 

7  Више на: http://www.peacewomen.org/resource/un-action-against-sexual-violence-confl ict
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често изостављени из дискурса сексуалног и родно заснованог насиља 
(Carpenter, 2006; Lewis, 2009), па самим тим изостаје и одговор институ-
ција на ово насиље (Kapur, Mudell, 2016).

ЗАКЉУЧАК

Сексуално и родно засновано насиље једно је од обележја оружаних 
сукоба и све више се користи као оружје ратовања. Иако се сексуално 
насиље дешавало у свим сукобима, тек са променом природе ратовања 
у периоду након Другог светског рата дошло је и до промене односа 
међународне заједнице према овом проблему. Тако су по први пут зло-
чини сексуалног насиља у оружаним сукобима дефинисани статути-
ма међународних и специјалних судова за бившу Југославију, Руанду, 
Камбоџу и Сијера Леоне, а донете су и прве пресуде за силовање као зло-
чин против човечности и злочин геноцида. Уједињене нације покренуле 
су многобројне акције и иницијативе, а Савет безбедности УН усвојио 
је низ резолуција којима настоји да спречи ово насиље, заштити жртве 
и омогући им приступ правди. Међутим, када се говори о сексуалном и 
родно заснованом насиљу, оно се често поистовећује са „женским пи-
тањем“, односно сматра се да су жртве овог насиља искључиво жене и 
девојчице. Мушкарци и дечаци жртве сексуалног насиља углавном су ис-
кључени из дискурса родне димензије оружаних сукоба. Разлози за то су 
многобројни, почевши од већ постојеће родне неравноправности и мар-
гинализације жена и чињенице да сукоби и насиље несразмерно погађају 
жене и девојчице, до тога да мушкарци због стигме, стида, али и страха 
да ће бити оптужени за хомосексуалност, насиље које је учињено уопште 
и не пријављују. Стога се и највећи број међународно-правних инстру-
мената бави управо заштитом жена и девојчица од сексуалног и родно 
заснованог насиља, пружањем адекватне помоћи и репарације. У пракси 
је, нажалост, примена ових инструмената спора. Жртве се суочавају са 
стигмом и маргинализацијом, одбацивањем од породице и друштва, мно-
гобројним здравственим и психолошким проблемима. У многим држава-
ма нису спроведене адекватне реформе којима би се спречила политика 
некажњавања злочина, а жртве немају приступ правди. Уједно, заштита 
мушкараца и дечака жртава сексуалног насиља у сукобима изостаје, као 
и одговор институција транзиционе правде на ово насиље. Стога се може 
закључити да пред међународном заједницом стоје многобројни изазови 
у погледу елиминације сексуалног и родно заснованог насиља у оружа-
ним сукобима, адекватне заштите жртава без обзира на пол и/или род, 
као и остваривања подједнаког приступа правди за све жртве. 
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Summary
Th e purpose of this review paper is to point out the problem of confl ict-

related sexual violence, which is oft en misrepresented as a „women issue“. 
Namely, most surveys, offi  cial reports and academic publications deal 
exclusively with sexual violence committed against women and girls, while 
violence against men and boys is largely excluded from the discourse on sexual 
anf gender-based violence. Th e reasons for this are many, starting from the 
already existing gender inequality and marginalization of women in society 
and the fact that confl icts and violence disproportionately aff ect women 
and girls, to the fact that men because of stigma and fear being accused for 
homosexual activity, do not report violence. Th erefore, the largest numbers of 
international legal instruments deal with the protection of women and girls 
from sexual and gender-based violence, providing adequate assistance and 
reparation, while the protection of men and boys, as well as the response of 
transitional justice institutions to this violence, are oft en omitted. Without 
intent to criticize the existing discourse on gender equality, or sexual and 
gender-based violence, as well as to re-examine the eff orts of the international 
community in tackling this problem, this paper aims to show that victims of 
sexual violence in armed confl icts can not be viewed in the context belonging 
to a particular gender. Victims of sexual violence in armed confl icts may 
be all, regardless of gender, therefore protection of victims, assistance and 
reparations should be available for all. 

Key words: gender/based violence, sexual violence, armed confl ict, confl ict-
related violence 


