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Bід миру у домі до миру у Всьому Світі:
Зробимо виклик мілітаризму і покладемо кінець насильству над жінками!
У 2013 р. Кампанія “16 Днів Активних Дій Проти Ґендерного Насильства” продовжує свій шлях під всесвітнім
гаслом “Від миру у домі до миру у всьому світі: Зробимо виклик мілітаризму і зупинимо насильство
проти жінок!”. Після офіційного заклику до співпраці, були отримані відгуки учасників Кампанії “16 Днів
проти насильства” — активістів та організацій, які працюють в галузях прав людини, протидії ґендерному
насильству, та соціальної справедливості в усьому світі.
У 2013 році Кампанія “16 Днів” спрямована на поширення обізнаності та заклик до дій з приводу
тісного взаємозв'язку між ґендерним насильством та мілітаризмом, підкреслюючи зв'язок між
боротьбою за економічні і соціальні права та припиненням ґендерного насильства. Тема
зосереджена на мілітаризмі як чиннику створення та підтримки атмосфери страху, що супроводжується
застосуванням чи погрозою застосування насильства, агресією, а також військовим втручанням з метою
вирішення політичних та соціальних конфліктів або задоволення економічних і політичних інтересів.1
Мілітаризм є глобальною системою насильства, що порушує права людини і принижує людську
гідність, ставить під загрозу безпеку та захищеність жінок, чоловіків і дітей майже в кожній країні і
частині світу.2 Вплив мілітаризму можна прослідкувати у порядку розподілу коштів національних бюджетів
на охорону здоров'я, освіту та громадські місця в порівнянні з військовим бюджетом; у законодавстві та
політиці, які маргіналізують жінок та національних меншин; у дискримінаційній політиці та діях, вчинених
державними органами або при їх потуранні; а також у застосуванні сили порівняно з дипломатичними
способами вирішення політичних і соціальних питань.
Кампанія наголошує на тому, що права жінок є складовою прав і свобод людини, і визнає роль
патріархальної системи, яка втілює згубні традиції і правові політики, які підтримують насильство над
жінками, і позбавляють жінок права на гідне життя.

Фокус дій:
Кампанія “16 Днів” зосередиться на трьох пріоритетних областях, підкреслюючи при цьому
взаємозв'язок між економічними і соціальними правами, мілітаризмом та ґендерним насильством:
1. Насильство з боку державних суб'єктів: Суб'єкти державної влади погрожують застосувати або
застосовують насильство з метою підтримки або досягнення влади. Вони наголошують на
необхідності забезпечення державної безпеки шляхом застосування насильства проти тих, хто начебто
вважається загрозою такій безпеці; вони також сексуально і фізично принижують Захисників Прав Жінок
(ЗПЖ), протестувальників та інакомислячих в боротьбі за політичні, економічні, соціальні і сексуальні
права. Правоохоронні органи, суди та прокуратура залякують жінок, які стали жертвами ґендерного
насильства, щоб ті мовчали. У деяких країнах жінок карають за сексуальне насильство вчинене над
ними. Безкарність влади за злочини проти своїх громадян, громадян інших країн, та осіб без
громадянства є суттєвою перешкодою на шляху до припинення ґендерного насильства,
мілітаризму і досягнення реалізації прав жінок.
Держави зобов'язанні з належною ретельністю поважати, захищати і відстоювати права всіх людей.
Дотепер жінки і дівчата у всьому світі продовжують бути позбавленими доступу до економічних і
соціальних прав (наприклад, права на працю, освіту, їжу і воду), в той час як ЗПЖ, діяльність яких
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спрямована на захист вищезазначених прав, потерпають від переслідувань, принижень, або їх вбивають
за санкцією органів влади. Представлені як порушники сексуальних і ґендерних норм, а також
традиційного "приватного" простору, приписаного їм їхніми громадами та країнами, ЗПЖ продовжують
залишатися об'єктами насильства та ув’язнення з боку державних органів.
У Єгипті під час нещодавніх протестів ЗПЖ ставали жертвами переслідування, сексуального та
фізичного насильства з боку чоловіків-протестувальників, солдатів і поліції, і, перебуваючи в ув'язненні,
були змушені пройти тест на цнотливість. У Гондурасі захисники прав транссексуалів зазнають
економічної, політичної та соціальної дискримінації, а також стають жертвами позасудових страт,
вчинених державними органами або при їх потуранні.3 В Ірані ЗПЖ зазвичай є об’єктами тиску з боку
держави, яка часто стверджує, що ці жінки є загрозою для морального ладу суспільства, або що вони
співпрацюють з підривними елементами проти цілісності держави.
ЗПЖ, особливо місцеві жінки, борються і вмирають, щоб захистити ліси, води і землі, які мають
визначальне значення для економічного і соціального добробуту їхніх громад.4 Вони борються, щоб
зберегти успадковані землі від крадіжки або руйнівного використання державним та приватним
секторами,5 а також за припинення порушень прав людини у галузях вітроенергетики, видобутку
корисних копалин, водних ресурсів, лісозаготівлі6 та прав працівників промислових підприємств.
2. Домашнє Насильство та Роль Легкої Зброї: Домашнє насильство продовжує існувати у всіх регіонах
світу, причому більшість жінок зазнають насильства від їх інтимного партнера у певний період свого
життя. Статистика свідчить, що наявність пістолета в будинку збільшує ризик бути вбитим на 41%, в
той час як для жінок у випадку домашнього/насильства з боку інтимного партнера, ризик зростає до
272%.7
Поширення легкої зброї, в тому числі пістолетів, мачете чи ножів, збільшує загрозу травми або смерті
для жінок і дітей і породжує насильницький прояв маскулінізму. У багатьох країнах уже існує
законодавство проти домашнього/насильства з боку інтимного партнера, але його повна імплементація,
надання необхідної допомоги жертвам насильства, а також більш рішучі реформи по боротьбі з
розповсюдженням легкої зброї, досі потребують подальшої реалізації. Економічна залежність і
експлуатація є фактором, що сприяє тому, що жінки продовжують залишатися в умовах
домашнього насильства. Економічна незалежність жінок є важливою складовою для встановлення
контролю жінки над своїм життям та користування нею правами і свободами людини.
3. Сексуальне Насильство Під Час і Після Збройних Конфліктів: Насильницький конфлікт підвищує
уразливість жінок і дівчат, збільшуючи при цьому ризик зґвалтування, сексуального рабства, каліцтва,
примусової вагітності і примусового "шлюбу" порівняно з відносно мирними часами.8 Особливо
уразливими стають жінки і дівчата, які носять воду, збирають дрова, працюють на полях, живуть у
таборах біженців чи інтернованих осіб, або в районах підвищених бойових дій між збройними
формуваннями чи державними збройними силами. Сексуальне насильство в його різноманітних проявах
використовується як засіб поширення страху і збереження влади збройними угрупуваннями та
державними органами над громадами. Крім того, солдати, а також призначені миротворці, неодноразово
обвинувачувалися у приниженні або ґвалтуванні жінок і дівчат в таборах біженців.9 Місцеві жінки, які
працюють або живуть поруч з військовими базами, потерпають від сексуального насильства з боку
іноземних військових, дислокованих в їхній місцевості.10
Багато жінок продовжують відчувати наслідки наруги над ними у їх психологічних, фізичних і соціальних
проявах після офіційного завершення збройного конфлікту. Більшість культур і традицій таврують і
карають жінок, які стали жертвами сексуального насильства. Замість підтримки, вони часто стикаються з
остракізмом з боку їх сімей та громади після пережитого сексуального насильства. У місцях з
конкуруючими силовими структурами, жінки і дівчата стають об'єктами обміну або продажу для
врегулювання спорів, виплати боргів, або поліпшення соціальних, політичних, і ділових відносин.11

Приєднуйтесь до нашої Кампанії:
Як завжди, Кампанія “16 Днів” закликає учасників зосередити увагу на питаннях, найбільш актуальних для
їх конкретної місцевості. Учасники можуть обміркувати можливі шляхи взаємодії зі своїми урядами і
громадами для протистояння і зміни порядків, які увічнюють ґендерне насильство.
Комплект Матеріалів “Дій” 2013:
Центр Всесвітнього Лідерства Жінок (ЦВЛЖ) розробляє матеріали для Комплекту Матеріалів “Дій” 2013,
який міститиме додаткову інформацію, необхідну для підтримки діяльності Кампанії “16 Днів”. Дані
матеріали очікуються на декількох мовах у серпні. Учасники можуть відвідати наш веб-сайт
(http://16days.cwgl.rutgers.edu) для завантаження матеріалів або надання запиту на надсилання друкованої
копії.
Зв'язатися з Нами & Дізнатися більше:










Офіційний веб-сайт Кампанії “16 Днів”: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Завантаження власних мироприємств та пошук подій в он-лайн Календарі Кампанії:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Приєднатися до розсилки “16 Днів”: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Слідкуйте за нами у Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Приєднуйтесь до нас на Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: @16DaysCampaign
“16 Днів” Twitter хештег: # 16days
YouTube канал: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Пишіть нам у будь-який час! 16days@cwgl.rutgers.edu

Про Кампанію «16 Днів»:
За останні двадцять два роки, всесвітня Кампанія “16 Днів Активних дій проти ґендерного
насильства” була присвячена поширенню обізнаності і узгодженості роботи на підтримку припинення
насильства над жінками на місцевому та міжнародному рівнях. Дати 25 листопада (Міжнародний День
Боротьби з Насильством над Жінками) і 10 грудня (Міжнародний День Прав Людини) були обрані як
початок і кінець Кампанії, щоб підкреслити зв'язок між припиненням насильства над жінками та цінностями
прав і свобод людини, а також підкреслити, що насильство над жінками є міжнародним порушенням прав
людини. Кампанія “16 Днів” була організована для заклику до ліквідації всіх форм насильства над жінками
окремими особами та групами осіб по всьому світу. Центр Всесвітнього Лідерства Жінок є міжнародним
координатором Кампанії.
Перекладено на українську мову Каленіковою Ю.Ю. (Центр з Прав Людини в Ісландії)
Translated by Kalenikova Iuliana (Icelandic Human Rights Centre)
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