2011 TEEMAJULISTUS
Viime vuonna kansainvälinen naisjärjestö Center for Women´s Global Leadership (CWGL) käynnisti monivuotisen
kampanjan, jonka teemana on naisiin kohdistuva väkivalta ja militarismi. Kampanjan tarkoituksena on tutkia niitä yhteiskunnan
sosioekonomisia rakenteita, jotka suosivat ja joissa erityisesti esiintyy naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Militarismin
käsitettä voidaan tulkita usealla tavalla. Tässä yhteydessä militarismilla tarkoitetaan ideologiaa, joka luo vihan ilmapiiriä ja
kannattaa taloudellisten ja poliittisten konfliktien ratkaisemista väkivallalla tai sotilaallisin keinoin. Militarismissa korostuvat
myös tietyt maskuliinisuuden muodot, joilla on usein vakavia seurauksia naisten, yhteiskunnan roolimallista poikkeavien
misten sekä koko yhteiskunnan turvallisuudelle. Monet nykymaailman ilmiöt - sotilaalliset interventiot, naissurmat,
poliittisesti aktiivisia siviilejä kohtaan kohdistuva uhka, useat meneillään olevat konfliktit jne. ovat esimerkkejä siitä, miten
militarismi vaikuttaa tapaamme kohdella perheitämme ja lähiympäristöämme sekä siihen, miten me toimimme
yhteiskunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Kuluneen vuoden aikana CWGL on kuunnellut, mitä aktivisteilla on tähän aiheeseen sanottavana. Erään mosambikilaisen
aktivistin kommentti jäi erityisesti mieleemme: “Vaikka maailmalla vallitsisi rauha, kotona voi olla käynnissä sota”. Tänä
vuonna haluamme erityisesti panostaa maailmanrauhan ja kodin sisäisen rauhan väliseen suhteeseen sekä militarismin
vaikutukseen jokapäiväisessä elämässämme. Näin ollen vuoden 2011 iskulause on:

Rauha kotona, rauha maailmalla:
Yhteisvoimin militarismia ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan!
Tämänvuotisen naisiin kohdistuvan väkivallan ja militarismin vastaisen 16 Päivää –kampanjan tärkeimmiksi teemoiksi nousevat
seuraavat viisi:
1.

Naisjärjestöjen,
rauhanjärjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen kokoaminen vastustamaan yhdessä
militarismia: Nämä erilaiset järjestöt ja liikkeet ovat puoltaneet vuosikymmenten ajan rauhanomaisten keinojen
käyttämistä konfliktien ratkaisussa sekä pyrkineet parantamaan naisten oikeuksia. Ne pyrkivät tarjoamaan vaihtoehtoja
sosioekonomisille rakenteille, jotka sallivat väkivallan ja eriarvoisuuden jatkumisen. Vaikka niiden lähestymistavat
poikkeavat toisistaan, kaikkien päämääränä on tasa-arvoisempi maailma. Yksittäisen kansalaisen rooli on tärkeä, kun
pyritään kohti turvallisempaa, ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntarakennetta. On olemassa useita kansainvälisiä
apuvälineitä ja mekanismeja, joiden avulla voidaan valvoa sitä, missä määrin eri maiden hallitukset noudattavat lakeja ja
kunnioittavat ihmisoikeuksia (esim. the Beijing Platform for Action, CEDAW, International Humanitarian Law, the
Human Rights Council, the Security Council’s Resolutions 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 on Women, Peace, and
Security, ym.).

2. Käsiaseiden nopea yleistyminen ja niiden rooli kotiväkivaltatilastoissa: Kotiväkivaltaa esiintyy kaikissa mailman
maissa. Kotiväkivalta käy vaarallisemmaksi, jos kotoa löytyy aseita, koska niitä voidaan käyttää uhkailu-, vahingoittamis- ja
surmaamistarkoituksessa. Kansainvälisen pienaseverkosto IANSAn (International Action Network on Small Arms)
naisjaoston mukaan naiset saavat surmansa väkivaltaisesti kolme kertaa todennäköisemmin, jos kotona on ase. Käsiaseet
aiheuttavat myös eniten siviiliuhreja yksilöiden välisissä konfliktitilanteissa. Sen lisäksi, että käsiaseet madaltavat kynnystä
käyttää väkivaltaa naisia kohtaan, ne useimmiten yhdistetään miehisyyteen ja korostavat sen väkivaltaista puolta.
Tilanteesta riippumatta, oli meneillään sitten konflikti tai rauha, aseilla tuntuu olevan sama vaikutus: mitä enemmän
aseita, sitä vaarallisempaa se on erityisesti naisille. Niinpä yksi tämän vuoden teemoista on käsiasekauppa, käsiaseiden
yleistyminen sekä niiden väärinkäyttö.
3. Seksuaalinen väkivalta konfliktitilanteissa ja niiden jälkeen: Raiskaamista käytetään usein sodankäyntiaseena,
jolla pyritään kylvämään pelkoa ja nöyryyttämään naisia, heidän perheitään ja koko yhteisöä. Seksuaalista väkivaltaa
käytetään konfliktitilanteissa ja konfliktin jälkeisissä tilanteissa vahvistamaan sukupuolittuneita poliittisia hierarkioita.
Vaikka tähän rikollisuuden muotoon on viime aikoina alettu kiinnittää enemmän huomiota, seksuaalinen väkivalta on yhä

merkittävä este naisten turvallisuudelle ja tasa-arvon toteutumiselle, koska sen vaikutukset ovat sekä fyysisesti,
psyykkisesti että sosiaalisesti tuhoisia.
4. Naisiin kohdistuva poliittinen väkivalta ennen vaaleja, vaalien aikana ja niiden jälkeen: Väkivallan käyttö
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on erityisen sukupuolittunutta. Sellaista on esimerkiksi naispuolisiin
mielenosoittajiin tai vaaliehdokkaisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä sekä julkisesti ilmaistu
naisvihamielisyys, jotka kaikki loukkaavat naisten ihmisoikeuksia. Vaikka naisten rooli rauhanomaisissa vallankumouksissa
on ratkaiseva, heidät helposti suljetaan uusissa hallituksissa poliittisten roolien ulkopuolelle. Hallitukset, jotka käyttävät
voimakeinoja siviilejä kohtaan, turvautuvat “hätäaikoina” muihin kuin oikeusvaltion lakeihin, käyttävät “terrorismin
vastaisia” lakeja tukahduttaakseen demokraattiset pyrkimykset tai hiljentääkseen ihmisoikeusaktivistit, toimivat
militaaristen ideologioiden mukaisesti perustelemalla väkivallankäytön “turvallisuustoimenpiteenä”.
5. Seksuaalinen väkivalta, jonka takana ovat valtion edustajat, erityisesti poliittiset tai sotilaalliset : Myös
alueilla, joilla ei tällä hetkellä ole käynnissä tunnistettavissa olevaa ristiriitatilannetta, siviileihin kohdistuu usein sotilaallista
väkivaltaa. Militarismi oikeuttaa tietyssä muodossa aggressiivisen maskuliinisuuden, ja seksuaalinen väkivalta on yksi tapa
hallita muita. Viranomaisasemassa olevat yksilöt saattavat uskoa voivansa tehdä rikoksia ilman seurauksia; tästä ovat
esimerkkeinä korkeat väkivaltaluvut armeijan piirissä, poliisin taholta tuleva uhka naisia kohtaan, rauhanturvajoukkojen
suorittama väkivalta sekä sotilastukikohdissa ja niiden läheisyydessä työskenteleviä ja asuvia naisia kohtaan tapahtuva
väkivalta.
Tulevien vuosien aikana CWGL pyrkii tukemaan koordinoidun, globaalin feministisen kritiikin kehitystä, jonka kohteena on
militarismi ja sen aiheuttama väkivallan hyväksyminen. Vuoden 2011 kampanja tarjoaa mahdollisuuden pohtia ja keskustella
siitä, mitä globaali naisten oikeusliike voi tehdä muuttaakseen niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka sallivat naisiin
kohdistuvan väkivallan jatkumisen kaikilla tasoilla, paikallisesta globaaliin. Nyt on myös aika saada enemmän miehiä, poikia,
uskonnollisia ja perinteisiä johtajia ja muita yhteistyökumppaneita mukaan työskentelemään oikeudenmukaisemman ja
rauhallisemman maailman puolesta. Vaikka militarismiteema nostetaan usein esiin konfliktitilanteissa, tällä kampanjalla
pyritään laajentamaan tietoa siitä, millä tavoin militarismi vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Tärkeä osa 16 Päivää –
kampanjaa on kuunnella omakohtaisia kertomuksia naisilta ympäri maailmaa ja osoittaa keskinäistä solidaarisuutta. Se
korostaa myös paikallisella tasolla tehtävän työn tärkeyttä väkivaltaisten ja militarististen ajattelutapojen muuttamisessa.
Kotona vallitseva rauha vaikuttaa väistämättä maailmalla vallitsevaan rauhaan, ja korostamalla väkivallattomia arvoja voimme
vaikuttaa ystäviemme, perheemme, yhteiskunnan, hallitusten ja muiden tekijöiden asenteisiin.
Kuten aina, CWGL kehottaa aktivisteja käyttämään 16 Päivää –kampanjaa keskittyen niihin kysymyksiin, jotka ovat
tärkeimpiä heidän omilla asuinalueillaan unohtamatta kansainvälistä näkökulmaa. Tulevina kuukausina CWGL tulee
julkaisemaan lisämateriaalia ylläoleviin teemoihin liittyen. Odotamme innolla yhteistä kampanjaa 2011!

Miten voin osallistua

2011 Take Action Kit Materiaali
CWGL
julkaisee
kampanjamateriaalia
aktivistien käytettäväksi. Materiaali on
näkyvissä kampanjasivulla syyskuusta alkaen.
Voit myös kirjoittaa 16 Päivää –kampanjan
koordinaattorille:
16days@cwgl.rutgers.edu ja tilata kopioita
tästä materiaalista.

Lue lisää kampanjasivultamme: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Katso Flickr-kuvamme ja lähetä omasi:
http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Vastaanota tiedotteita sähköpostiisi 16 Päivää -postituslistalta:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Muista lähettää suunnitelmasi kansainväliseen aktiviteettikalenteriin.
Kaavake löytyy syyskuusta lähtien kampanjasivultamme. Viime vuoden
kalenteri: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Fanita Facebookissa (Hakusana “The Official 16 Days of Activism
Against Gender Violence Campaign”)
Lähetä meille sähköpostia! mailto:16days@cwgl.rutgers.edu

16 Päivää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan (16 Days of Activism Against Gender Violence) on kansainvälinen kampanja, jonka perustajana
oli Center for Women’s Global Leadership (CWGL) 1991. Osallistujat valitsivat ajanjakson 25.11. ( kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan
vastainen päivä) - 10.12., (kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä) symbolina siitä, että tällainen väkivalta on rikos naisten ihmisoikeuksia kohtaan.
Translated kindly by: Katri Kiviniem, Stardoll

