2012 ΘΕΜΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη στο Κόσμο:
Ας αμφισβητήσουμε την στρατοκρατία και ας
δώσουμε τέλος στη βία κατά των γυναικών!
Η Εκστρατεία 16 Ημέρες 2012 με παγκόσμιο θέμα
«Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη στο Κόσμο: Ας
αμφισβητήσουμε την στρατοκρατία και ας δώσουμε
τέλος στη βία κατά των γυναικών!». Η Εκστρατεία
αυτού του έτους σηματοδοτεί το τρίτο έτος της
προσπάθειας μας σχετικά με τα κοινά σημεία μεταξύ
της βίας με βάση το φύλο και της στρατοκρατίας. .
Η στρατοκρατία παραμένει μία κύρια πηγή βίας
κατά των γυναικών. Όντας μια ιδεολογία που
δημιουργεί μία κουλτούρα φόβου, η στρατοκρατία
υποστηρίζει τη χρήση βίας, επιθετικότητας και
στρατιωτικής παρέμβασης για τη διευθέτηση
διαφωνιών κα την προώθηση οικονομικών και
πολιτικών συμφερόντων. Ευνοεί βίαιες μορφές
αρρενωπότητας και προϋποθέτει ότι η βία είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων.
Τέλος η στρατοκρατία έχει τραγικές συνέπειες για την
ασφάλεια της κοινωνίας μας σαν σύνολο,
συμπεριλαμβανομένων
γυναικών,
παιδιών
και
ανδρών.
Βασιζόμενη στις πληροφορίες που δόθηκαν κατά την
Εκστρατεία του 2011, η Εκστρατεία 16 Ημέρες αυτού
του έτους έχει τρεις άξονες προτεραιότητας:
1.

2.

3.

Βία που Διαπράττεται από Κρατικούς Φορείς
Κυβερνήσεις και κρατικοί φορείς χρησιμοποιούν
βία για την επίτευξη πολιτικών στόχων,
εδραιώνοντας τη βία και τον εκφοβισμό σαν
μέτρα «ασφαλείας» συχνά χωρίς συνέπιες.

CENTER FOR WOMEN’S
GLOBAL LEADERSHIP (CWGLΚέντρο για την Παγκόσμια Ηγεσία
των Γυναικών)
Το CWGL ιδρύθηκε το 1989 και συντονίζει την
Εκστρατεία 16 Ημέρες από την έναρξη της το
1991. Εδρεύει στη Σχολή Τεχνών και Επιστημών
του Rutgers University, στο Νιου Τζέρσεϊ των
ΗΠΑ.
Αποστολή του CWGL είναι να αναπτύξει και να
διευκολύνει την ηγετικότητα των γυναικών για
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της κοινωνικής δικαιοσύνης διεθνώς. Το
CWGL εργάζεται για:
Προώθηση οικονομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων σύμφωνα με τη φεμινιστική
αντίληψη,
Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και
ανάδειξη των κοινών σημείων της με την
στρατοκρατία,
Δημιουργία συνεργειών και καλλιέργεια
δυνατοτήτων σχετικά με επείγοντα ζητήματα
για το παγκόσμιο κίνημα γυναικών με σκοπό
την εξασφάλιση αλλαγής πολιτικής σε
διεθνές και εθνικό επίπεδο..
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του CWGL: http://cwgl.rutgers.edu/.

Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη στο
Κόσμο:
Ας αμφισβητήσουμε την στρατοκρατία και ας
δώσουμε τέλος στη βία κατά των γυναικών!
Η Εκστρατεία 16 Μέρες Ακτιβισμού ενάντια στη
Βία με βάση το Φύλο είναι μία παγκόσμια
εκστρατεία με σκοπό την εξάλειψη της βίας με
βάση το φύλο. Λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από
τις 25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τη
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ως της 10
Δεκεμβρίου: Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Συντονιζόμενη από το CWGL η Εκστρατεία έχει
λάβει συμμετοχές από παραπάνω από 4.100
οργανισμούς από 172 χώρες από το 1991.
Η Εκστρατεία 16 Μέρες είναι αφιερωμένη σε::

Ενδοοικογενειακή Βία και ο Ρόλος των
Μικρών Όπλων
Η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζει να είναι μια
παγκόσμια πραγματικότητα η οποία γίνεται ακόμη
πιο επικίνδυνη όταν βρίσκονται στο σπίτι μικρά
όπλα (π.χ πυροβόλα όπλα, μαχαίρια κλπ)
Σεξουαλική Βία κατά τη διάρκεια και μετά τη
Σύγκρουση
Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να
ενισχύσει φυλετικά και πολιτικά κατεστημένα
όπως επίσης και σαν όπλο για να τιμωρήσει
άλλα.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 16
ΜΕΡΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία με βάση το
φύλο βία ως ζήτημα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
Ενίσχυση της τοπικής εργασίας σχετικά με τη
βία κατά των γυναικών
Παροχή ενός φόρουμ για την ανάπτυξη και να
ανταλλαγή στρατηγικών
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Ανάδειξη της αλληλεγγύης των ακτιβιστών σε
όλο τον κόσμο και
Κάλεσμα στις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν,
να απαντήσουν, να προστατέψουν και να
προλαμβάνουν τη βία κατά των γυναικών.
http://16dayscwgl.rutgers.edu/

Γιατί Βία με βάση το Φύλο;

Ημερομηνίες Εκστρατείας

ΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ

«Αν θέλουμε να δρέψουμε τη σοδειά της ειρήνης και της
δικαιοσύνης στο μέλλον, θα πρέπει να σπείρουν το σπόρο
της μη βίας εδώ και τώρα, στο παρόν.»
–Mairead Maguire, Τιμημένη με Νόμπελ Ειρήνης

Η Εκστρατεία 16 Ημέρες ξεκίνησε το 1991, και
χρησιμοποιεί τις 16 ημέρες μεταξύ της Διεθνής Ημέρας
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25
Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) για την εμπέδωση του
γεγονότος ότι οι πράξεις βίας λόγω φύλου είναι
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι
εξάλειψη όλων των μορφών βίας λόγω φύλου είναι
ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Εκστρατεία 16 Ημέρες είναι ανοικτή σε όλους τους
ακτιβιστές,
και
το
CWGL
ενθαρρύνει
τους
συμμετέχοντες να συνδεθούν με το θέμα της
εκστρατείας «Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη
στο Κόσμο: Ας αμφισβητήσουμε την στρατοκρατία και
ας δώσουμε τέλος στη βία κατά των γυναικών!» με
τρόπους κατάλληλους για τα τοπικά πλαίσια.

25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών Η εκστρατεία ξεκινά
στις 25 Νοεμβρίου και καλεί σε αυξημένη προσοχή για
τη βία λόγω φύλου. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε
προς τιμήν των αδελφών Mirabal, που δολοφονήθηκαν
το 1960 από τη δικτατορία του Ραφαέλ Τρουχίγιο στη
Δομινικανή Δημοκρατία. Το 1999, η 25η Νοεμβρίου
αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Κιτ Δράσης
Κάθε χρόνο το CWGL δημιουργεί ένα Κιτ Δράσης το
οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
για να σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες στα
πλαίσια της Εκστρατείας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας (http://16dayscwgl.rutgers.edu) για να κατεβάσετε το
Κιτ Δράσης ή να ζητήσετε να σας αποσταλεί σε έντυπη
μορφή. Το Κιτ Δράσης είναι διαθέσιμο σε πάνω από 30
γλώσσες.

Τι είναι η βία με βάση το φύλο;
Η βία με βάση το φύλο αποτελεί μία διαδεδομένη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια κρίση
δημόσιας υγείας, και ένα εμπόδιο για την ισότητα, την
ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ειρήνη. Το 1993, η
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών όρισε τη βία κατά των γυναικών
ως «κάθε πράξη βίας λόγω φύλου που οδηγεί ή είναι
πιθανό να οδηγήσει στη σωματική, σεξουαλική ή
ψυχολογική βλάβη ή πόνο κατά των
γυναικών,
συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων,
του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της
ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Οι
όροι « βία κατά των γυναικών »και« βία λόγω φύλου »
χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το εύρος των
παραβιάσεων που διαπράττονται κατά των γυναικών και
των ανδρών που προέρχονται από την ανισότητα των
φύλων, τις πεποιθήσεις σχετικά με τους παραδοσιακούς
ρόλους των δύο φύλων, και την υποδεέστερη θέση της
γυναίκας στην κοινωνία σε σχέση με τους άνδρες .
Πληροφορίες σχετικά με τη Βία με βάση το Φύλο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι
τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως θα
ξυλοκοπηθεί, βιαστεί ή κακοποιηθεί με άλλο τρόπο
κατά τη διάρκεια της ζωής της. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, ο θύτης είναι μέλος της οικογένειάς
της..1

Η έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη ενός
μικρού όπλου στο σπίτι αυξάνει τον
συνολικό κίνδυνο να δολοφονηθεί
κάποιος κατά 41%, Ιδίως για τις
γυναίκες
ο
κίνδυνος
σχεδόν
τριπλασιάζεται. 2
1

World Health Organization. (2005) “WHO Multi-Country
Study on Women’s Health and Domestic Violence against
Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and
Women’s Responses.” Available at http://www.who.int.
2

Wiebe, D.J., (2003) ’Homicide and Suicide Risks Associated
with Firearms in the Home: A National Case Control Study’,
Annals of Emergency Medicine, Volume 41, American College
of Emergency Physicians.
http://parliamentaryforum.org/sites/default/files/2%20%20Violence_against_women_and_salw_parliamentary_handb
ook.pdf.

10 Δεκεμβρίου: Η Ημέρα των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων είναι μια γιορτή της υιοθέτησης 1948,
της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Η εκστρατεία χρησιμοποιεί Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μια ευκαιρία για να
τιμήσουν την υπογραφή του ιστορικού αυτού
εγγράφου και να προάγει τις αρχές που ενσωματώνει.
29 Νοέμβριου: Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες
Υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μια
ημέρα για να τιμήσουμε τις γυναίκες υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να γιορτάσουμε τον
ακτιβισμό, την υπεράσπιση και θαρραλέες πράξεις
αντίστασης.
6 Δεκεμβρίου: Η Σφαγή του Μόντρεαλ, θυμόμαστε
τη δολοφονία με βάση το φύλο 14 γυναικών φοιτητών
της Σχολής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου του
Μόντρεαλ το 1989.

Επιπλέον ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας:
• 29 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης
προς τον Παλαιστινιακό Λαό
• 1 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του
AIDS
• 2 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την
Κατάργηση της Δουλείας
•3 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα των Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες

Ξεκίνησε τη Δική σου Εκστρατεία

Online Ημερολόγιο Εκστρατείας
Ανατρέξτε στο online ημερολόγιο της Εκστρατείας
(http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar) για να
βρείτε συμμετέχοντες οργανισμούς στην περιοχή σας ή
να δημοσιεύσετε τις δραστηριότητες σας.
16 Ημέρες Φόρουμ Συζήτησης
Τσεκάρετε
το
online
Φόρουμ
Συζήτησης
http://16dayscwgl.rutgers.edu/get-involved/16-daysdiscussion-forum
για αν συνδεθείτε με άλλους
συμμετέχοντες,
μοιραστείτε
υλικό
και
μάθετε
περισσότερα σχετικά με το αντικείμενο.
Μείνε συντονισμένος
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Γίνε μέλος 16 Days Listserv:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discu
ssion
Facebook fan page:

http://www.facebook.com/16DaysCampaign

Twitter: #16days and @CWGL_Rutgers
Flickr:
http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

Skype: cwgl_16days
Issuu: http://issuu.com/cwgl

