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Скоєння насильства держслужбовцями
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Сексуальне і гендерне насильство з боку держслужбовців: Насильство з боку
держслужбовців проти цивільних трапляється під час збройних конфліктів і
умовного миру. Культура мілітаризму застосовує насильства для вирішення спорів і
нав’язує політичні та економічні інтереси. Держава обґрунтовує зростання
мілітаризму різними способами в різних регіонах. Незважаючи на цю
різноманітність мілітаризм приймає насильницкі форми і негативно впливає на
безпеку, права жінок, дітей і чоловіків. Насильство з боку держслужбовців стається
як і публічному так і в приватному просторі, у в’язницях і міліцейських відділках, у
війську а також у військових базах з боку миротворців, напіввійськових організацій,
міліції, солдатів найманців. Держава не використовуватиме держслужбовців, щоб
чинити насильство проти захисників прав людини і цивільного населення , тим
самим забезпечуючи уникнення обвинувачення і покарання.
Захисники прав жінок (WHRDs) на площі Тахрір в Єгипті, які були мішенню для сил
безпеки засновувалися за ознакою їхньої сексуальної орієнтації і гендерної
ідентичності в Гондурасі, Танзанії, Уганді (а також в інших місцях) , журналіси які
доповідають про злочинність і корупцію в уряді , місцеві та інші активісти,які
виступають за землю, мову, економіку і інші права людини всі є вразливі за умов
безкарності з боку держслужбовців.

Історія Гади, Єгипет
Гада розповідає про напад на неї
солдатів у грудні 2011 року: «[...]
один солдат сказав:" Візьми її – це
та, що проклинала весь день. Ми
хочемо її. "Він схопив мене за
волосся, в неймовірно болючим
способом. Інший почав лаятися на
нього і погрожувати мені. Потім
почалося побиття ногами і, з
палицями- близько десяти солдатів
били мене відразу. [...] Один з
чоловіків у масці, який був зовні був
зараз там [...] Він сказав: "Я був на
вулиці, з вкритим обличчям [...] Він
сказав: " Хіба ви не той, хто лаявся
на нас? Сьогодні я покажу вам чи я
чоловік чи ні. Сьогодні ввечері у мене
буде вечірка тільки для вас. "Він
сказав:" Я Саїді [з Верхнього Єгипту],
я не дозволю тобі піти, ти не
виберешся звідти. […]
(Буде далі)

Відсутність державної відровідальності і безкарність за сексуальні злочини і роль
міліції та інших сил безпеки які являються злочинцями, а не захисниками служать для залякування жінок та інших
угруповань що повідомляють про порушення чи домагаються справедливості. Схеми насильства використані ( з боку)
держслужбовцями ілюструють, що з активістами гендерного насильства часто стикаються на роботі. Правозахисники, а
саме захисники прав жінок які оспорюють гендерні ролі, соціальну поведінку, релігійну гегемонію, економічну
експлуатацію і відстоюють економічні можливості, освіту і підставові права людей, що є вкрай нестабільними, включаючи
сексуальне насильство і смерть (WHRDs) зустрілися з тими ж проблемами, що і їх колеги, такі як побиття і ув’язнення, а
також порушення які виникають з їх жіночої сутності, такі як побиття, сексуальне домагання, напад. В багатьох країнах по
всьому світі, жінки віддають перевагу залишитись вдома, здаля від соціального і політичного активізму. Вони
відмовляються слідувати встановленним гендерним ролям. WHRDs не може боротися з деякими формами насильства і
обмеження поглиблюються у зв'язку з їх статтю і їх політичною , економічною і соціальною діяльністю в публічному
просторі. Вони найбільш вразливі перед соціальною несправедливістю і публічним осудженням, особливо коли
виступають за права жінок.
Поширення мілітаризму і безкарності повинно бути вирішено і покладено край, згідно з правами людини для її
процвітання. Держава має нести відповідальність за національні, регіональні і міжнародні механізми і їх обов’язки, а

також карати винних. Держслужбовці включаючи міліцію і війська повинні нести відповідальність за злочини ними вчинені
а держава має захищати і запобігати насильству проти цивільного населення включаючи цільові групи, такі як (WHRDs) і
інших захисників прав людини, журналістів і громадські організації.

Рекомендована програма дій
Повідомте нас: що запевняє вам почуття безпеки? Представте ваші думки:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject а дізнатися більше цікавої
інформації ви зможете відвідавши цю сторінку
http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-based-violence/security-project. Ви
також можете виписати інформацій лист « Проект безпеки».

Покласти край безкарності: співпрацювати з політиками які готові вислухати і
які працюють в місцевих, національних організаціях в організації Об'єднаних Націй і
інших впливових установах, щоб припинити гендерне насильство і сприяти
національному розвитку. Документувати і публікувати випадки порушення проти
захисників прав людини, журналістів. Обмінюватися інформацію про порушення
прав людини в місцевих і міжнародних цільових групах і вимагати справедливості
від впливового уряду і правосуддя.

Підвищення обізнаності: писати про шляхи поширення сексуального і
гендерного насильства і про можливість вижити, про громадські спільноти і
держслужбовців які сприяли або не сприяли вирішенню питань. Писати про
сексуальне і гендерне насильство щоб проінформувати суспільство. Говорити про
це в ЗМІ (газети, журнали, телебачення) і в соціальних мережах (Facebook I Twitter),
інформувати пересічних громадян на місцевому та міжнародному рівнях про
існування захисників прав жінок, правових активістів які діють в їх регіоні.

Посилення роботи жінок-правозахисників: информуєте громаду через

(Продовжкння)
Високопоставлений генерал
увійшов, одягнений в костюм [...]
солдат в масці раптом підійшов до
нього і говорив з ним наодинці.Після
розмови, повністю проігнорував
мене, а солдат повернувся в
погрожуючи мені [...] Тоді доктор
Зіяд увійшла, з польового госпіталю,
щоб взяти всіх з-[...] але солдат
сказав: "Ні –ця залишиться "
Лікар наполягав на розмовіз
головним. Він сказав йому: «Я не
піду, без їх всіх," і головний звичайно
заспокоїв його, сказавши: «Звичайно,
всі вони вийдуть.»Стало ясно, що це
була політична шарада-люди
повинні були вийти , от і все.
Отже,лікар сказав солдату, що його
начальник, генерал, сказав, що всіх
мають відпустити. І так солдат
сказав мені: «Немає проблем, ви
підете , але я пристрелю тебе."
Ясно, звук загрози на очах у всіх, що
«якщо я помічю тебе за воротами, я
тебе пристрелю. Я Саїді, і я не
дозволю тобі піти. "
Витяги з Jadaliyya. "Гада у свідоцтві
про катування єгипетської армією"
18 грудня 2011
http://www.jadaliyya.com/pages/index/359
9/ghadas-testimony-on-being-tortured-bythe-egyptian

спілкування про права жінок і використання сексуального і гендерного насильства
проти активістів, мобілізувати всіх, щоб домагалися до притягнення до
відповідальності державних злочинців через регіональні, національні і міжнародні
механізми. Наближення цих громад разом стояти за цими активістами в особі держави і недержавного насильства.
Посилювати працю WHRDs через покращення спілкування , обмін інформації і документації у випадку вчинення
насильства на регіональному, національному і міжнародному рівнях. Чоловіки відіграють важливу роль у підтримці
припинення сексуального насильства та гендерного насильства щодо жінок-активістів держслужбовцями, будучи
присутніми під час походів, демонстрацій та інших публічних заходів. Допомогаючи, чоловіки не наважуються
приєднатися і ми бачимо, що вони виграють від припинення сексуального та гендерного насильства з боку окремих осіб,
груп і недержавних суб'єктів.
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