OZNÁMENÍ TÉMATU 2012

Od míru v domovech k míru ve světě:
Bojujme s militarismem a ukončeme násilí na ženách!
Kampaň 16 dní bude v roce 2012 pokračovat s celosvětovým tématem: Od míru v domovech k míru ve světě: Bojujme s
militarismem a ukončeme násilí na ženách! Letošní kampaní vstupujeme do třetího roku aktivit proti násilí na základě
pohlaví a militarismu. Na základě zpětné vazby od zúčastněných organizací a jedinců pokračuje Center for Women’s Global
Leadership (CWGL), globální koordinátor kampaně, spolu s ostatními účastníky v boji proti militarismu a výzkumu socioekonomických struktur, které napomáhají násilí na základě pohlaví.
Militarismus zůstává hlavním zdrojem násilí na ženách. Jako ideologie vytvářející ovzduší strachu podporuje
militarismus použití násilí, agrese a vojenské síly k urovnání sporů a prosazení ekonomických a politických zájmů. Dopady
militarismu hluboce ovlivňují naše komunity materiálně, institucionálně, kulturně i psychicky. Zvýhodňovány
tak jsou násilné projevy maskulinity a idea, že násilí je efektivním řešením problémů. Militarismus má často vážné
následky pro bezpečnost naší společnosti jako celku, tedy dětí, žen i mužů. Od sexuálního násilí během konfliktů
po nárůst počtu zbraní jako hraček pro děti, militarismus ovlivňuje to, jak se díváme na ženy a muže, naše rodiny, sousedy,
veřejný život a určité země.1
V roce 2011 bylo mezinárodní skupinou expertů vytyčeno pět prioritních oblastí. Jsou to: (i) politické násilí na ženách; (ii)
nárůst počtu ručních zbraní a jejich role v domácím násilí; (iii) sexuální násilí během konfliktů a po nich; (iv) role
představitelů státu jako pachatelů sexuálního násilí a násilí na základě pohlaví a (v) role ženských a mírových organizací a
hnutí za lidská práva v boji proti militarismu a s ním spojeném násilí na ženách.
Na základě zpětné vazby od účastníků kampaně v roce 20112 letošní kampaň 16 dní vyzdvihuje tři z pěti prioritních oblastí:
1. Násilí páchané představiteli státu: Vlády a představitelé státu používají násilí k dosažení politických cílů, prosazení
militaristických ideologií a potřebám “státní bezpečnosti” a vydávají tak násilí a zastrašování za “bezpečnostní” opatření.
Uvnitř militaristické kultury násilí věří jedinci v pozici autority, že mohou beztrestně páchat trestné činy, což je
ilustrováno vysokým výskytem sexuálního násilí v armádě, vyhrožováním ze strany policie ženám, které chtějí nahlásit
násilný čin nebo útok, přetrvávajícím obtěžováním a zastrašováním, autoritami vynucenými “testy panenství” na
ženských protestujících a násilím na ženách žijících a pracujících v okolí vojenských základen. Ochránci ženských lidských
práv se zabývají problematikou spojenou s ekonomickými, sociálními a kulturními právy stejně jako právem občanským a
politickým. Tento nedostatek zodpovědnosti státu a neschopnost postavit pachatele sexuálního násilí a
násilí na základě pohlaví před soud, zůstává zásadním problémem na cestě k potlačení militarismu ve
světě.
2. Domácí násilí a role ručních zbraní: Domácí násilí, dlouhodobý problém, jímž se zabývají ženské organizace, je stále
přítomno v každé zemi na světě. Odhaduje se, že celosvětově má během svého života většina žen zkušenost s násilím ze
strany intimního partnera.3 Toto násilí se stává ještě nebezpečnější, pokud jsou v jejich domovech přítomny ruční zbraně
(pistole, mačety atd.). Ty mohou být použity k zastrašování, zranění a/nebo zabití žen a dětí. Nejenže ruční zbraně
ulehčují použití násilí na ženách, ale také podporují násilnou podobu maskulinity. Nezávisle na kontextu
(konflikt nebo mír) má neustálá přítomnost zbraní stejný efekt: více zbraní znamená větší nebezpečí pro ženy.
Proto se budeme i letos zabývat sledováním obchodování s ručními zbraněmi, nárůstem jejich počtu a zkoumáním rolí,
které hrají při násilných činech páchaných na ženách obecně a zejména pak v domácím násilí. Ačkoli již bylo dosaženo
značného množství úspěchů ve formě právních reforem a služeb, mnoho ženských organizací i nadále pokračuje v práci
na tomto urgentním problému.
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3. Sexuální násilí během konfliktu a po něm: Sexuální násilí v kontextu konfliktu a po něm je používáno k posílení
genderových a politických hierarchií. Dále je používáno takticky pro zastrašování, zesměšňování a trestání žen, jejich
rodin a komunit. I když bylo těmto zločinům v posledních letech věnováno více pozornosti, sexuální násilí zůstává
zásadní překážkou na cestě k ženské bezpečnosti a reintegraci, jeho efekt je může oslabit fyzicky, psychicky i
sociálně. Nestabilita a nejistota způsobované ozbrojenými konflikty mají tendenci zhoršovat násilí na ženách a přinášet
jeho extrémnější a/nebo fatálnější podoby, navíc často dochází k jeho rozšíření. Sexuální násilí může navíc ve zvýšené
míře pokračovat i po skončení konfliktu v domovech a komunitách, kde přetrvávají militarizované nálady. Mnoho
ženských organizací upozorňuje na umělé oddělování termínů násilí během konfliktu a po něm,
zdůrazňují, že militarizované násilí na ženách pokračuje i po formálním ukončení války.
Letošní kampaň 16 dní poskytuje možnost přemýšlet o tom, co my, aktivisté za ženská lidská práva, můžeme udělat pro to,
abychom přivedli naše vlády k odpovědnosti a omezili struktury, jež dovolují pokračování násilí na základě pohlaví. CWGL
jako vždy doporučuje aktivistům využít kampaň 16 dní k soustředění se na problémy, které jsou nejzásadnější pro jejich
lokální kontext. Účast v kampani poskytuje nejen možnost bojovat proti násilí na základě pohlaví, zároveň nám také
umožňuje podpořit ženy, které se nebály nahlas vystoupit ve svých zemích. Násilí na základě pohlaví je problém, jenž se na
více úrovních dotýká nás všech. V tomto kontextu mají naše vlády odpovědnost reagovat na něj, chránit před ním a
předcházet mu.
O kampani 16 dní
16 dní aktivismu proti násilí na základě pohlaví je celosvětová kampaň snažící se o ukončení násilí tohoto typu. Center for
Women’s Global Leadership je pak jejím globálním koordinátorem. Kampaň začíná 25. listopadu Mezinárodním dnem za
odstranění násilí páchaného na ženách a končí 10. prosince Dnem lidských práv. Tato data byla zvolena k zdůraznění toho,
že násilí na základě pohlaví je porušením lidských práv. Kampaň je úspěšná díky aktivismu milionů žen a desítek tisíc
organizací po celém světě snažících se o ukončení násilí na základě pohlaví.4
Materiály pro zapojení se do kampaně 2012
CWGL vytváří soubor materiálů pro kampaň v roce 2012, který bude obsahovat vše potřebné pro uspořádání vašich akcí v
rámci kampaně 16 dní. Tento soubor bude v mnoha jazycích k dispozici na začátku srpna. Účastníci mohou navštívit naši
stránku (http://16dayscwgl.rutgers.edu) a stáhnout si materiály nebo si objednat svůj výtisk. Nezapomeňte přidat své aktivity
do online kalendáře této kampaně! Děkujeme!
Jak zůstat v kontaktu a získat více informací:
Oficiální internetová stránka kampaně 16 dní: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Přidávejte události a vyhledávejte je v online kalendáři kampaně: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Přidejte svůj e-mail do našeho seznamu: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: https://twitter.com/#!/CWGL_Rutgers
Hashtag kampaně 16 dní na Twitteru: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Kdykoli nám můžete napsat e-mail!: 16days@cwgl.rutgers.edu
Přeložil/Translated by Jana Beránková, Stardoll
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