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1. Resumo

O presente trabalho analisa o emprego da violência sexual como arma de guerra
nos conflitos ocorridos na ex-Iugoslávia e em Ruanda, na década de 1990. O
objetivo é compreender porque esta estratégia foi utilizada pelos grupos em conflito,
quais medidas foram tomadas no âmbito legal com o julgamento dos perpetradores,
e quais as consequências dos julgamentos ocorridos nos tribunais especiais para a
prevenção da repetição deste tipo de violência. A pesquisa é baseada no método
descritivo e documental e conta com análise bibliográfica de fontes secundárias.

2. Introdução

Este trabalho tem como alicerce a análise da violência sexual em zonas de conflito
armado na ex-Iugoslávia e em Ruanda, na década de 1990, procurando identificar
as principais vítimas e seus agressores e entender como esses casos foram tratados
e julgados na sociedade internacional. Verificam-se quais leis foram aplicadas,
criadas ou atualizadas para a proteção das vítimas de violência sexual em zonas de
conflito, tanto mulheres quanto homens.

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho é compreender por que a violência sexual foi empregada
nos conflitos na ex-Iugoslávia e em Ruanda e quais ações foram tomadas para lidar
com o problema, além dos desdobramentos na comunidade internacional, tais como
o desenvolvimento de leis baseadas nos Direitos Humanos para a proteção das
vítimas.

4. Metodologia

Este trabalho possui como tipo de pesquisa as análises descritiva/documental e
bibliográfica, pesquisando documentos e autores que investigaram o tema. Utiliza-se
ainda a abordagem qualitativa baseada nos estudos dos casos abordados, artigos
relacionados, documentos de organizações internacionais governamentais e não

governamentais e documentos de resolução dos dois tribunais criados para julgar os
casos analisados.

5. Desenvolvimento

A violência sexual tem sido utilizada como arma de guerra durante toda a história da
humanidade, com o intuito de dominação dos povos ao desestruturar comunidades,
destruir a dignidade das vítimas, realizar limpeza étnica, entre outras motivações. De
acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, não há um consenso entre os
diversos tratados internacionais nem nas quatro Convenções de Genebra e seus
protocolos adicionais para uma definição de estupro em conflitos armados, portanto
os tribunais criados para julgar os dois casos estudados neste trabalho (Tribunal
Penal Internacional para o Ruanda e o Tribunal Penal Internacional para a antiga
Iugoslávia) desenvolveram suas próprias definições. O Tribunal Penal Internacional
para Ruanda reconhece também que a violência sexual pode constituir em
genocídio quando cometida com a intenção de destruir toda ou parte de grupos
étnicos, raciais ou religiosos.
Com o passar dos anos, verificou-se um aumento da preocupação pelas questões
relacionadas à violência sexual por parte da comunidade internacional, por meio da
criação de programas de organismos internacionais para o atendimento/assistência
específicos às vítimas desta forma de agressão, como o Protection from sexual
exploitation and abuse (PSEA), um projeto da Organização das Nações Unidas
(ONU) e resoluções do Conselho de Segurança.

6. Resultados preliminares

Com o trabalho espera-se entender o processo da criação do Tribunal Penal
Internacional para Ruanda e Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia,
como foi julgado cada caso, o que tem sido feito desde então para lidar com essa
violência e a atuação dos organismos internacionais governamentais e não
governamentais mediante o problema.
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