OZNÁMENÍ TÉMATU PRO ROK 2011
Center for Women’s Global Leadership (CWGL) loni představilo dlouhodobé téma kampaně spojující militarismus s násilím
na ženách, aby vysledovalo některé hlubší socio-ekonomické struktury, jež podněcují násilí na ženách a dívkách. Existuje
mnoho různých definic militarismu, naše definice nastiňuje militarismus jako ideologii vytvářející ovzduší strachu a
podporující používání násilí, agresivitu nebo vojenský zásah pro urovnání sporů nebo prosazení ekonomických a politických
zájmů. Militarismus také privileguje určité násilné formy maskulinity, což má většinou zásadní vliv na bezpečnost žen a mužů,
kteří se nepřizpůsobí této úloze, i celé společnosti. Události v současném světě, včetně vojenských zásahů, zabíjení žen,
útoků na civilisty účastnící se politických změn, pokračující konflikty atd., ilustrují různé způsoby, jak militarismus ovlivňuje
naše vidění sousedů, rodin, veřejného života a jiných zemí.
Během minulého roku vyslechlo CWGL spoustu názorů různých aktivistů na toto téma. Jedna aktivistka z Mozambiku to
vyjádřila slovy, že nemůže být “mír na zemi, když v domovech zuří válka.” Inspirovali jsme se jejími názory a doufáme, že
letošní téma vystihuje provázanost mezi mírem v našich domovech a ve světě a poukazuje na mnoho oblastí, kde
militarismus ovlivňuje naše životy. Proto je naším sloganem pro rok 2011:

Od míru doma k světovému míru
Bojujme s militarismem a násilím na ženách!
Na základě informací shromážděných od účastníků kampaně v roce 2010 se bude letošní kampaň 16 dní dále věnovat pěti
tématům, jež byla označena za prioritní těmi, kdo se zabývají spojitostí mezi násilím na ženách a milititarismem.
1.

Spojení žen, míru a lidských práv v boji proti militarsmu: Po dlouhá desetiletí se hnutí za ženská a lidská práva i
mír snažila o prosazování mírových strategií při řešení konfliktů a násilí i k dosažení ženských práv. Tato hnutí bojovala
se socio-ekonomickými strukturami, které dovolovaly pokračování násilí a diskriminace. Přestože se můžou naše
postupy pro dosažení spravedlivějšího světa lišit, všechny jsou neodmyslitelně spojeny s bojem proti militarismu a
předkládáním feministické alternativy. Občanská společnost hraje zásadní roli v prosazování bezpečnosti, která je
rozhodující pro mír a naplnění lidských práv jako způsobu dosažení skutečné bezpečnosti pro všechny. Existuje mnoho
mezinárodních prostředků a mechanismů, jež nám pomohou přimět naše vlády k ochraně a respektování práv (např.
Pekingské akční platformy, Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní humanitární právo, Rada
pro lidská práva, Usnesení Rady bezpečnosti 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 o ženách, míru a bezpečnosti atd.).

2. Nárůst počtu ručních palných zbraní a jejich role v domácím násilí: Domácí násilí je realitou v každé zemi
světa. Násilí se stává ještě nebezpečnějším, pokud jsou v domácnostech přítomny zbraně, jež mohou být použity k
zastrašování, poranění nebo zabíjení žen a dětí. Podle International Action Network on Small Arms (IANSA) Women’s
Network mohou ženy zemřít násilnou smrtí až třikrát častěji, pokud je v domácnosti přítomna zbraň. Ruční zbraně jsou
také jednou z hlavních příčin úmrtí civilistů v moderních konflitech. Nejenže tyto zbraně umožňují násilí na ženách díky
asociaci s násilnou maskulinitou, navíc často přispívají k pokračování násilí. Bez ohledu na kontext (konflikt nebo mír)
nebo bezprostřední příčinu násilí, má neustálá přítomnost zbraní stejný efekt: více zbraní znamená větší nebezpečí pro
ženy. Proto se letos také zaměříme na prodej, obchodování, rozšiřování a zneužití ručních zbraní.
3. Sexuální násilí během války a po ní: Znásilnění je často používáno jako taktika během války sloužící k zastrašování,
ponížení a potrestání žen, jejich rodin a komunit. Sexuální násilí je ve válečních a poválečných situacích používáno k
posílení genderových a politických hierarchií. Přestože byla tomuto problému v minulých letch věnována zvýšená
pozornost, sexuální násilí zůstává zásadní překážkou ženské bezpečnosti a reintegrace, jeho účinky jsou fyzicky,
psychicky i sociálně devastující.
4. Politické násilí na ženách zahrnující násilí před, během a po volbách: Použití násilí k dosažení politických cílů
má zvláštní genderové důsledky. Od sexuálního násilí na voličkách po obtěžování nebo “sexuální štvanice” protestujících

žen a politických kandidátek, otevřenou misogynii ve veřejném a politickém prostoru ústící v porušování ženských a
lidských práv. Přestože ženy hrají zásadní roli v revolucích, jsou obvykle vyloučeny z politických pozic v nových vládách.
Vlády, jež používají sílu proti vlastním civilistům, se snaží pozastavit platnost zákonů v období “stavu nouze”, využívají
“protiteroristické” zákony k potlačení prodemokratických hnutí nebo k umlčení obránců lidských práv, často také užívají
militaristické ideologie pokoušející se vydávat násilí za “bezpečnostní” opatření.
5. Sexuálně a genderově založené násilí páchané zástupci státu, zejména policií a armádou: Násilí na
civilistech způsobené uniformovanými státními zaměstnanci se odehrává dokonce i v místech, kde neprobíhá žádný
konflikt. Militarismus má tendenci privilegovat určitou formu agresivní maskulinity a sexuální násilí je jedním z
prostředků, jež mohou být použity k prosazování moci nad ostatními. Jedinci na pozici autority často věří, že mohou
beztrestně páchat trestné činy, důkazem je vysoká míra sexuálního násilí v armádě, policejní násilí na ženách, jež nahlásí
případy útoků, přestupky způsobované mírovými silami a násilí na ženách žijících a pracujících v okolí vojenských
základen.
Během několika příštích let bude CWGL pracovat na podpoře koordinované, celosvětové, feministické kritiky militarismu a
násilí, jež je jím udržováno. Letošní kampaň dává možnost reflexe a diskuze o tom, co může celosvětové hnutí za ženská
práva udělat pro boj se strukturami, jež dovolují pokračování násilí na ženách na všech úrovních, od místní po celosvětovou.
Je to také rozhodující období pro oslovení a zapojení většího počtu mužů a chlapců, náboženských i jiných vůdců a dalších
klíčových partnerů k vybudování spravedlivějšího a mírumilovnějšího světa. Zatímco je militarismus často vztahován na
konfliktní situace, téma letošní kampaně se snaží ukázat mnoho způsobů, jakými militarismus ovlivňuje naše každodenní
životy. Zásadní stránkou kampaně 16 dní je vyslechnutí příběhů žen z celého světa a vzájemná solidarita. Zároveň je kladen
důraz na lokální působení vedoucí ke změně násilného a militaristického myšlení. Zaměřením se na to, jak se “mír v
domovech” šíří i mimo ně a vztahuje se k “světovému míru”, můžeme vidět, jak hodnoty nenásilí ovlivňují postoje přátel,
rodin, komunit, vlád a dalších zúčastněných.
Jako vždy CWGL nabádá aktivisty, aby využili kampaň 16 dní k zaměření se na problémy, jež jsou nejdůležitější v jejich
místním kontextu. Zároveň doufáme, že si každý najde vlastní propojení s mezinárodním tématem a bude solidární s
ostatními aktivisty z celého světa. V nadcházejících měsících přinese CWGL další materiály ke kampani a výše zmíněným pěti
bodům. Těšíme se na spolupráci s vámi při zvyšování povědomí o letošní kampani!
Zůstaňte ve spojení

Zapojte se - materiály

Přečtěte si víc o kampani na naší webové stránce:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Prohlédněte si obrázky na Flickru a pošlete nám e-mailem váš,
abychom vás mohli přidat:
http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Přihlaste se k odběru novinek e-mailem:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Před začátkem listopadu nezapomeňte zapsat své plány do online
mezinárodního kalendáře aktivit. Formulář bude k dispozici na začátku
září na naší webové stránce. Kalendář z loňského roku najdete tady:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Staňte se fanouškem na Facebooku (Hledejte “The Official 16 Days of
Activism Against Gender Violence Campaign”)
Kdykoli zahájená
nám napište
e-mail:Global
16days@cwgl.rutgers.edu
16 dní aktivismu proti násilí založeném na pohlaví je mezinárodní kampaň
Women’s
Leadership Institute a sponzorovaná
Center for Women’s Global Leadership (CWGL) na Rutgers University v r. 1991. Účastníci zvolili 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na
ženách a 10. prosinec Mezinárodním dnem lidských práv, aby tak symbolicky spojili násilí na ženách s lidskými právy a zdůraznili, že toto násilí je
porušením lidských práv.
CWGL vytváří brožury a další materiály ke
kampani včetně návrhů na plánované aktivity.
Ty by měly být zveřejněny na webové stránce
kampaně 16 dní do září. Můžete také
kontaktovat kooordinátora kampaně 16 dní
(16days@cwgl.rutgers.edu) a požádat o
papírové kopie těchto materiálů. Jako vždy
budou informace a zdroje k různým tématům
spojeným s násilím na ženách k dispozici všem
účastníkům na webové stránce kampaně.
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