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Resolucija 1325 o ženskah, miru in varnosti - promocijski povzetek

Resolucijo 1325 o ženskah, miru in varnosti je sprejel Varnostni svet Organizacije Združenih narodov,
31. oktobra 2000. Sledile so ji novejše različice, vključno z lanskoletno, št. 2493. Vse opozarjajo na
tragične posledice vojn in oboroženih spopadov, pri čemer so najhujšemu trpljenju izpostavljene prav
ženske in otroci. Zato poudarjajo potrebo po krepitvi vloge žensk pri preprečevanju in reševanju
konfliktov, v mirovnih pogajanjih, pri graditvi miru, varnosti in humanitarni dejavnosti, zlasti na kriznih
žariščih in konfliktnih območjih v svetu.
Od sprejetja Resolucije 1325 naprej je vloga žensk pri zagotavljanju miru in varnosti na nacionalni in
svetovni ravni deležna vedno večje pozornosti. Tako sta denimo Slovenska vojska in Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije ob 15. obletnici Resolucije 1325 namenila mednarodno konferenco.
Prispevki so objavljeni v tematski številki revije Sodobni vojaški izzivi, Ženske, mir in varnost ob 15.
obletnici sprejetja Resolucije varnostnega sveta organizacije združenih narodov 1325.
Na svetovni ravni pa je Resolucija 1325 po sprejetju krovnega dokumenta Združenih narodov in držav
podpisnic, med katerimi je tudi Slovenija, o trajnostnem razvoju sveta - Agendi 2030 deležna posebne
pozornosti še iz tega naslova. Agenda 2030 namreč v svojem 5. cilju poudarja potrebo po krepitvi vloge
ženski in deklic na vseh področjih in ravneh svetovne družbe. Pri zagotavljanju miru in varnosti je 5.
cilj v neposredni povezavi s 16. ciljem Agende 2030, ki je osrednjega pomena za trajnostni razvoj ter
miroljubno in pravično, vključujočo (inkluzivno) in varno družbo prihodnosti za vse (UN WOMEN,
AGENDA 2020 – 16. SDG).
V lanskoletni Resoluciji 2493, soglasno sprejeti 29. oktobra 2019, Varnostni svet ponovno
poudarja zavezanost nenehnemu in celostnemu (integrativnemu) pristopu k izvajanju sprejetih
obveznosti ter poziva svetovno skupnost in države podpisnice, da okrepijo prizadevanja v podporo
vlogi žensk pri zagotavljanju miru in varnosti. Predstavnica Republike Slovenije, veleposlanica, stalna
predstavnica Republike Slovenije pri OZN, gospa Darja Bavdaž Kuret, je ob tej priložnosti dejala, da je
Slovenija edina država na svetu, kjer so ženske na najvišjem vodstvenem položaju v vojski in policiji
(UN SC, 29. oktober 2019). Ta svetli zgled ni trajal dolgo. Ob spremembi oblasti v marcu 2020 je politika
obe, brez posebnih razlogov odstavila.
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