2011 THEME ANNOUNCEMENT
Bazi derin Sosyo-ekonomik yapilari kesfetmek, siddete karsi olan,kadinlara ve kizlara destek cikan, gecen yil Kadin Global
Liderlik Merkezi(CWGL),cok yillik militarizm ve kadina yönelik siddet temasi iceriginde kampanya baslatti.Militarizmi
tanimlamak icin bircok farkli yol vardir,bizim tanimimizla militarizim yaratan bir ideolojidir,bir korku külturunu barindirir,
siddeti destekler,saldirganlik yada askeri mudaheleler kullanimini icerir ve ekonomik ve siyasi cikarlari zorlar.Militarizm
yetkileri belirli siddet bicimlerininin, kadinlarin gercek emniyeti ve guvenligi icin genellikle vahim sonuclar yaratan,bu roller
icin uygun olmayan erkeklerin,butun toplumudur.Su dunya olaylarini askeri mudaheleler de dahil olmak uzere,öldurme
sucu,katillan sivellere yönelik saldirilar,devam eden catismalar,vb militarizim bizim belirgin bir sekilde
komsularimiza,ailemize,bizim kamu hayatina ve diger ulkelere olan bakis acimizi etkiler.
Gectigimiz yil CWGL bu tema fazla eylemci tarafindan yankilanmistir.Mozambik´den gelen eylemcilerden biri kuskusunu
acikladi “Yurtta Savas yasanirken Dunyada Baris ” olamiycagini dile getirdi

Onun yorumu bizimle kaldi,ve umariz bu yilin konusu yurtta ve dunyada ki baris arasinda ki karmasik bir
iliskiyi aciklar,ve militarizmin nasil yasamimizi etkiliyicegini tanitir.Bu nedenle,2011 baslik slogani:

Yurtta Baristan Dunyadan Barisa:
Diyelim ki,Militarizme meydan okuma ve kadina karsi siddete son!
2010 secim kampanyasi sirasinda katilimcilardan toplanan bilgiler uzerine,bu yilki 16 gunluk kampanya,bes sorun hakkinda
daha ayrintili bilgi verilicektir,kadin ve militarizime karsi siddet kavsaklari uzerinde calisanlar icin öncellikler olarak tespit
edilmistir:
1.

Militarizme meydan okumak için, kadınlar, barış, ve insan hakları hareketlerini bir araya getirerek: On
yıllardır, kadın, insan hakları ve barış hareketleri, çatışma ve şiddetin sona ermesini ve kadın haklarıni elde etmek için
barışçıl stratejileri kullanımı için savundular. Bu hareketler, şiddet ve ayrımcılık devam etmek için izin, sosyo-ekonomik
yapılara meydan okumaktadır. Daha adil bir dünyaya getirmek için farklı yaklaşımlar olsa da, bu alanların hepsinde doğal
zorlu militarizme bağlı ve feminist bir alternatif öne koyulur. Sivil toplum, güvenlik, barış ve insan haklarının yerine
getirilmesi için ve gercek bir güvenlik sağlamak için ,daha geniş anlayışlar için bir yol vurgulumak icin de çok önemli bir
rol oynar. Hakları (örneğin, Pekin Eylem Platformu, CEDAW, Uluslararası İnsancıl Hukuk, İnsan Hakları Konseyi,
Güvenlik Konseyi Kararları 1325, 1820, 1888 korumak ve saygı için hükümetlere hesap tutmak bize yardımcı olabilecek
birçok uluslararası araçlar ve mekanizmalar vardır 1889, 1960, Kadınlar, Barış ve Güvenlik ve daha fazlası).

2. Küçük silahların yayılmasının önlenmesi ve aile içi şiddet rollerini: Aile içi şiddet dünyanın her ülkesinde bir
gerçektir. Bu şiddet, tehdit etmek, yaralamak, ya da kadın ve çocuk öldürmek için kullanılabildiği gibi silahlar, evde
mevcut olduğunda daha da tehlikeli hale gelir. Uluslararası Küçük Silahlar Eylem Ağı (IANSA) Kadınlar Ağı göre,
kadınlar, evde bir silah varsa üç kat daha fazla şiddetle ölebilirler. Küçük kollar da modern çatışmalarda sivil kayıpların
önemli nedenlerinden biridir. Sadece küçük silah kadına karşı şiddetde kolaylaştirimaz yapmaz,erkeklik görusuyle
kendilerini vurabilirler,Bağlamında çatışma veya barış şiddet veya nedeni ne olursa olsun, silah varlığı kaçınılmaz aynı
etkiye sahiptir: kadınlar için daha fazla silah daha fazla tehlike demektir. Sonuç olarak, bu yıl da satış, ticaret, cogalma ve
küçük silahların kötüye gittigine bakacağız.
3. Cinsel şiddet ve çatışma sonrası: Tecavüz sık sık kadınlari korkutmak, aileleri ve toplulukları tahrik ve aşağılamak ya
da cezalandırmak için bir savaş taktiği olarak kullanılır. Cinsel şiddet, çatışma ve çatışma sonrası durumlarda, cinsiyete
dayalı ve siyasi hiyerarşileri güçlendirmek için kullanılır. Son yıllarda bu suçun daha fazla dikkat bulunmamasina ragmen,
cinsel şiddet, psikolojik etkileri fiziksel olarak, kadınların güvenliği ve yeniden entegrasyon için önemli bir engel olmaya
devam ediyor, ve sosyal açıdan yıkıcıdir.

4. Siyasi Öncesi / / Post-seçim şiddeti sırasında da dahil olmak üzere kadına karşı şiddet: siyasi hedeflerine
ulaşmak için şiddet kullanımını cinsiyeti belirlenmiş etkileri vardır. Seçim şiddet, cinsel şiddet, taciz ya da kadın
protestocular ve siyasi adaylar, kadının insan hakları ihallerine, kamusal ve siyasal alanlarda sonuçları açıktir, kadın
düşmanlığı "cinsellik yem" olarak kadın hedeflerdir. Kadınların barışçıl devrimlerde önemli bir rol oynamakta birliktle,
yeni hükümetlerin siyasi rolleri dışında olabilir. Hükümetler, kendi sivillere karşı güç kullanmaya, demokrasi yanlısı
hareketleri bastırmak için "anti-terör" yasaları kullanmak, bir "acil durum" döneminde hukukun üstünlüğü askıya alma ya
da insan hakları savunucularının da şiddet girişimi olarak yutturmaya militarist ideolojilerin istihdam susturmak için
"güvenlik" tedbirleridir.
5. Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, devlet ajanları tarafından taahhüt ederler: özellikle polis ya da
askeri üniformalı personel tarafından sivillere karşı hiçbir tanınan çatışma, militarize şiddet var olduğu yerlerde bile yer
alır. Militarizm, ayrıcalık saldırgan erkeklik belirli bir formu eğilimindedir ve cinsel şiddet, diğerleri üzerinde güç
savunmak için kullanılmış olabilir bir araçtır. Yetki pozisyonlarda kişiler cezasız suçları işlemek inanıyoruz, ve bu ordu
içinde cinsel şiddet oranları, polis tarafından tehdit, şiddet ya da saldırı durumunda kadınların, barış güçleri tarafından
işlenen ihalleri ve şiddet örneklediği kadınlara karşı yaşayan ve askeri üsleri etrafında çalışıyor.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde, CWGL, militarizm ve yaşatan şiddet eşgüdümlü bir küresel feminist eleştirisinin gelişimini
desteklemek için çalışacaktır. 2011 kampanya yansıma ve küresel kadın hakları hareketi, kadınlara karşı şiddetin küresel yerel,
her düzeyde devam etmek için izin veren yapılar meydan okumak için neler yapabileceğiniz hakkında konuşmaları için bir
fırsat. Aynı zamanda ulaşmak ve daha fazla erkek, erkek, liderler inanca dayalı ve geleneksel ve daha adil ve barışçıl bir dünya
inşa etmeye çalışmaları diğer önemli ortakları dahil etmek çok önemli bir zamandır. Bu Kampanya tema militarizm sık sık
çatışma durumları açısından ele iken, birçok yönden militarizm anlayışımız bizim günlük hayatımızı etkiler bir sekilde
genişletmek istiyor. 16 Gün Kampanyası çok önemli bir yönü, kadınların dünya ve birbirleri ile dayanışma içinde ayakta
etrafında öykülerini dinlerken içerir: Ayrıca, şiddet ya da militarist zihniyete dönüştürmek için yerel çalışmanın önemini
vurgulamaktadır. "Evde barışı" dışa doğru uzanır ve ilgilidir "dünyada barış" şiddetsizlik değerleri arkadaşlar, aileler,
toplumlar, hükümetler ve diğer aktörlerin tutumlarını nasıl etkileyeceğini görmekle odaklanir.
Her zaman olduğu gibi, CWGL yerel bağlamda en alakalı konularda odaklanmak için 16 günlük Kampanyadan yararlanmak
için aktivistleri teşvik eder. Aynı zamanda, biz de dünyadaki diğer eylemciler ile dayanışma içinde uluslararası tema ve iş
bağlamak için yollar bulmaya umuyoruz. Önümüzdeki aylarda, CWGL, yukarıda sözü edilen beş konularda daha fazla
keşfetmek için ek kampanya malzemeleri ve aslında yaprak üretimi olacaktır. Biz 2011 kampanyası geliştirmek için sizinle
birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz!

2011 Eylem Kit Malzemeleri alın
CWGL
broßürlerinden
ve
Kampanya
etkinliklerinin planlanması için öneriler de dahil
olmak üzere diğer kampanya malzemeleri,
geliştiriyor. Bu kaynaklar, Eylül ayı itibarıyla 16
Gün Kampanya web sitesinde ilan edilmelidir. ,
Bu malzemelerin sert kopyalarını isteme: 16
Gün
Kampanya
Koordinatörü
(16days@cwgl.rutgers.edu
gönder)
yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, kadına
karşı şiddet ile ilgili çeşitli tematik alanlarda bilgi
ve kaynaklar katılımcılar için 16 Gunluk web
sitesinde satışa sunulacak.

Bizden Ayrılmayın
web sitemizde kampanya hakkında daha fazla bilgi edinin:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Flickr resimlerine göz atın ve sizin de eklenmesi için bize e-posta
gönderin: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
16 günlük liste katılarak e-posta güncellemeleri alın:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Kasım yaklaşırken, online Uluslararası Etkinlikler Takvim için planlarını
göndermek için hatırlıyorum. Bu form, Eylül başından itibaren web
sitemizde olacaktır. Burada geçen yıl takvimini görmek için tıklayınız:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Facebook ("Cinsiyet: Şiddete Kampanya Karşı Aktivizm Resmi 16 Gün"
için arama) bir fan ol
her zaman bize e-posta! mailto: 16days@cwgl.rutgers.edu

The 16 Days of Activism Against Gender Violence is an international campaign originating from the first Women’s Global Leadership Institute
sponsored by the Center for Women’s Global Leadership (CWGL) at Rutgers University in 1991. Participants chose the dates November 25,
International Day Against Violence Against Women, and December 10, International Human Rights Day, in order to symbolically link violence
against women and human rights and to emphasize that such violence is a human rights violation.
Translated kindly by: Zuhal Teksöz. Stardoll

