BEKENDMAKING THEMA 2011
Om de diepere socio-economische structuren die geweld tegen vrouwen en meisjes bevorderen en in stand houden te
onderzoeken heeft het Center for Women’s Global Leadership (CWGL) vorig jaar een meerjarige campagne opgezet over
het snijpunt van militarisme en geweld tegen vrouwen. Hoewel er vele manieren zijn om militarisme te definiëren,
omschrijven wij militarisme als een ideologie die een angstcultuur creëert en geweld, agressie of militaire interventies
ondersteunt om conflicten te beslechten en economische en politieke belangen te handhaven. Militarisme bevordert
bovendien bepaalde gewelddadige vormen van masculiniteit, die vaak ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van
vrouwen, van mannen die zich niet schikken naar deze rollen en van de samenleving als geheel. Actuele gebeurtenissen in de
wereld, inclusief militaire interventies, femicides, aanvallen op burgers die zich inzetten voor politieke verandering,
langdurige conflicten etcetera, illustreren de verschillende manieren waarop militarisme invloed heeft op hoe we onze
buren, familie, openbare leven en andere landen zien.
Het afgelopen jaar heeft CWGL verklaringen gehoord over hoe dit thema bij vele activisten resoneert. Een activist uit
Mozambique uitte haar bezorgdheid over dat er geen “vrede op aarde kan zijn als er thuis oorlog heerst.” Haar
opmerkingen zijn ons bijgebleven en we hopen dat het thema van dit jaar de complexe relatie tussen vrede thuis en op de
wereld beschrijft en de vele plaatsen waar militarisme onze levens beïnvloedt erkent. De slogan van 2011 luidt dus als volgt:

Van vrede thuis tot vrede op aarde:
Protesteer tegen militarisme en maak een einde aan geweld tegen vrouwen!
Voortbouwend op de informatie die we verkregen hebben van participanten tijdens de campagne van 2010, zal de 16 Dagen
campagne van dit jaar verder ingaan op vijf thema’s die waargenomen worden door degenen die aan het snijpunt van militarisme
en geweld tegen vrouwen werken:
1.

Het samenbrengen van vrouwen, vrede en mensenrechtenbewegingen om militarisme te bestrijden: Tientalen
jaren hebben vrouwen-, mensenrechten- en vredesbewegingen gepleit voor vredige strategieën om conflicten en geweld te
beëindigen en rechten voor de vrouw te bewerkstelligen. Deze bewegingen dagen die socio-economische structuren uit die
het voortzetten van geweld en discriminatie toelaten. Hoewel we misschien verschillende benaderingen toepassen om een
meer rechtvaardige wereld tot stand te brengen, is het pleidooi op al deze gebieden onlosmakelijk verbonden met het
uitdagen van militarisme en het naar voren brengen van een feministisch alternatief. De burgermaatschappij speelt een cruciale
rol in het streven naar een uitgebreider begrip van veiligheid die vrede benadrukt en de verwezenlijking van mensenrechten
als middel om echte veiligheid voor iedereen te implementeren. Er zijn vele internationale apparaten en mechanismen die ons
kunnen helpen met het verantwoordelijk houden van onze regeringen voor het beschermen en het respecteren van rechten
(bijvoorbeeld het Beijing Platform voor Actie, CEDAW, het internationaal humanitair recht, de Mensenrechtenraad, de
resoluties 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 van de Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid enz.)

2.

Verspreiding van handvuurwapens en hun rol in huiselijk geweld: Huiselijk geweld is in elk land ter wereld aan de
orde. Dit soort geweld wordt nog gevaarlijker als er vuurwapens in het huis aanwezig zijn, omdat ze gebruikt kunnen worden
om vrouwen en kinderen te bedreigen, te verwonden of te vermoorden. Volgens de International Action Network on Small
Arms (IANSA) Women’s Network is de kans dat vrouwen op een gewelddadige manier omkomen drie keer groter als er een
vuurwapen in het huis aanwezig is. Handvuurwapens zijn bovendien een van de belangrijkste oorzaken van burgerslachtoffers
in moderne conflicten. Handvuurwapens bevorderen geweld tegen vrouwen niet alleen, vanwege hun associatie met
gewelddadige masculiniteit bestendigen ze geweld op zichzelf. Ongeacht de context (conflict of vrede) of de aanleiding van het
geweld heeft de aanwezigheid van wapens steevast hetzelfde effect: meer wapens betekent meer gevaar voor vrouwen.
Daarom zullen we dit jaar ook kijken naar de verkoop, handel, verspreiding en het misbruik van handvuurwapens.

3.

Seksueel geweld tijdens en na conflicten: Verkrachting wordt vaak gebruikt als oorlogstactiek om angst aan te wakkeren
en vrouwen, hun familie en hun gemeenschap te vernederen of te straffen. Seksueel geweld tijdens en na conflicten wordt

gebruikt om gender- en politieke hiërarchieën te versterken. Hoewel er de afgelopen jaren meer aandacht aan deze misdaad
is geschonken, blijft seksueel geweld een belangrijke barrière voor de veiligheid en reïntegratie van vrouwen, omdat de
effecten ervan fysiek, psychologisch en sociaal verwoestend zijn.
4.

Politiek geweld tegen vrouwen, inclusief geweld voor, tijdens en na verkiezingen: Het gebruik van geweld om
politieke doelen te bereiken heeft bepaalde genderimplicaties. Electoraal geweld dat zich met seksueel geweld richt op
vrouwen, intimidatie van vrouwelijke demonstranten en verkiezingskandidaten en vrouwenhaat in het openbaar en politieke
sferen resulteren in een schending van de mensenrechten van vrouwen. Zelfs wanneer vrouwen cruciale rollen spelen in
vreedzame revoluties, kunnen ze worden uitgesloten van politieke rollen in de nieuwe regeringen. Overheden die geweld
gebruiken tegen hun eigen burgers, de rechtsstaat in een “noodsituatie” schorsen, wetten voor “anti-terrorisme” gebruiken
om pro-democratische bewegingen te onderdrukken of mensenrechtenverdedigers tot zwijgen te brengen gebruiken tevens
militaristische ideologieën om geweld als “veiligheidsmaatregelen” te laten doorgaan.

5.

Seksueel en seksegericht geweld door overheden, in het bijzonder de politie of het leger: Zelfs waar geen erkend
conflict is vindt er gemilitariseerd geweld door geüniformeerd personeel tegen burgers plaats. Militarisme begunstigt vaak een
bepaalde vorm van agressieve masculiniteit en seksueel geweld is een instrument dat kan worden gebruikt om macht over
anderen te handhaven. Individuen in autoritaire posities kunnen geloven dat ze onbestraft misdaden kunnen begaan. Dit wordt
geïllustreerd door een hoge mate van seksueel geweld binnen het leger, bedreigingen door de politie van vrouwen die geweld
of aanrandingen willen aangeven, overtredingen die begaan worden door vredesmachten en geweld tegen vrouwen die wonen
en werken rond militaire basissen.

De komende jaren zal CWGL de ontwikkeling van een gecoördineerde, wereldwijde en feministische kritiek op militarisme en het
geweld dat het met zich meebrengt ontwikkelen. De campagne van 2011 biedt de gelegenheid voor reflectie en gesprekken over
hoe de beweging voor de rechten van de vrouw kan protesteren tegen de structuren die geweld tegen vrouwen op welk niveau
dan ook, van regionaal tot wereldwijd, toestaan. Dit is ook hét moment meer mannen, jongens, confessionele en traditionele
leiders en andere sleutelfiguren te bereiken en te betrekken bij het creëren van een meer rechtvaardige en vreedzame wereld.
Hoewel militarisme vaak wordt besproken in termen van conflictsituaties, willen we met deze campagne ons begrip verruimen van
de vele manieren waarop militarisme ons dagelijks leven beïnvloedt. Een cruciaal aspect van de 16 Dagen campagne omvat
solidariteit en het luisteren naar verhalen van vrouwen van over de hele wereld. De campagne benadrukt tevens het belang van
lokaal werken om gewelddadige of militaristische denkwijzen om te vormen. Door te focussen op hoe ‘vrede thuis’ zorgt voor
‘vrede op aarde’ zien we hoe geweldloze waarden invloed kunnen hebben op de houding van vrienden, familie, gemeenschappen,
regeringen en andere partijen.
Zoals altijd moedigt CWGL activisten aan de 16 Dagen campagne te gebruiken om te focussen op kwesties die in de lokale
context het meest relevant zijn. Tegelijkertijd hopen we dat u een manier vindt om uw werk te verbinden aan het internationale
thema en in solidariteit samen te werken met andere activisten van over de hele wereld. In de komende maanden zal CWGL
extra campagnemateriaal en fact sheets produceren om de vijf bovengenoemde punten verder te verkennen. We kijken ernaar uit
om samen met u de campagne van 2011 te ontwikkelen!

Take Action Kit materiaal 2011

Hoe blijf je op de hoogte?

Lees meer over deze campagne op onze website: HYPERLINK
CWGL ontwikkelt fact sheets en ander
"http://16dayscwgl.rutgers.edu/" http://16dayscwgl.rutgers.edu/
campagnemateriaal, waaronder suggesties voor
Bekijk de foto’s op Flickr en e-mail ons jouw foto’s voor insluiting:
het plannen van activiteiten voor de campagne.
http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Deze bronnen worden in september op de
Ontvang updates via e-mail door je in te schrijven voor de mailinglist van 16
website van 16 Dagen geplaatst. Voor afdrukken
Dagen: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
van dit materiaal neemt u contact op met de
Vergeet niet je plannen op de online internationale activiteitenkalender te
coördinator van 16 Dagen ( HYPERLINK
schrijven. Het formulier is toegankelijk op onze website vanaf begin
"mailto:16days@cwgl.rutgers.edu"
september. Bekijk hier de kalender van vorig jaar: HYPERLINK
mailto:16days@cwgl.rutgers.edu). Informatie en
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
bronnen over verschillende thema’s op het gebied
Word fan op Facebook (zoek naar “The Official 16 Days of Activism Against
van geweld tegen vrouwen zullen uiteraard
Gender Violence Campaign”)
beschikbaar zijn op de website van 16 Dagen.
E-mail ons gerust! HYPERLINK "mailto:16days@cwgl.rutgers.edu"
mailto:16days@cwgl.rutgers.edu
16 Dagen van Activisme tegen Gendergeweld is een internationale campagne die zijn oorsprong vindt in de eerste Women’s Global Leadership Institute
gesponsord door Center for Women’s Global Leadershop (CWGL) van Rutgers University in 1991. De participanten kozen de data 25 november
(Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) en 10 december (Internationale Dag voor de Rechten van de Mens) om op symbolische wijze een
verband te leggen tussen geweld tegen vrouwen en mensenrechten en te benadrukken dat dergelijk geweld een schending van de mensenrechten is.
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