Wat is militarisme?
Militarisme is niet alleen een
oorlogsaangelegenheid!
Militarisme is niet alleen een zaak van oorlog of militaire
instellingen, noch is het beperkt tot het gevechtsterrein of
een exclusief attribuut van grote, vermogende staten.
Militarisme doordringt alles. Militarisme behelst een resem
waarden die hun oorsprong vinden in rigiede patriarchale
genderconstructies, die ervoor zorgen dat mannen en
jongens
de combinatie
van mannelijkheid en
gewelddadigheid als een maatschappelijk ideaal gaan zien.
Militaristische cultuur laat zowel staten als ongebonden
groeperingen ongestraft een misogyn, racistisch,
homofoob, transfoob, klassistisch en xenofoob beleid
voeren om aan de macht te blijven en de controle te
behouden. Niet alleen fysiek en seksueel oorlogsgeweld
tegen vrouwen keuren ze goed, maar ook in vredestijd
geraken mensenrechten gecompromitteerd.

Militarisme beïnvloedt onze veiligheid en
ontwikkeling!
Uitgaven
aan
wapens,
paramilitaire
trainingen,
defensieprogramma's en militaire operaties begrenzen onze
veiligheid en gaan ten koste van onze ontwikkeling. Volgens
het Stockholmse Internationale Onderzoeksinstituut voor
Vrede
bereikten militaire uitgaven in 2011 een
recordhoogte van meer dan 1735 biljoen dollar. In 2010
berekende het Internationale Vredesbureau dat de jaarlijkse
extra kost die nodig was om de Millenniumdoelstellingen te
halen tegen 2015 slechts een eind verwijderd was van de
militaire uitgaven van dat jaar (329 miljard dollar). De
volgende Millenniumdoelstellingen had men kunnen
bereiken:







Het verminderen van kindersterfte en het verbeteren
van de gezondheid van moeders: 10 miljard dollar
De bescherming van een duurzaam leefmilieu: 155,6
miljard dollar
Het uitbannen van extreme armoede en honger: 102
miljard dollar
Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking
voor ontwikkeling: 40 miljard dollar
Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten:
14,2 miljard dollar
Het bereiken van een universele basiseducatie en het
bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen:
7,2 miljard dollar

Naast de enorme alternatieve kosten worden door de
voorkeursbehandeling

voor militaire uitgaven ook de deuren gesloten voor
vrouwen die studeren of professionele doelen hebben: de
overheid snijdt in de sociale zekerheid met de hoop dat
vrouwen het gat van de verloren welzijnszorg en sociale
diensten voor hun gezinnen opvullen. Door sociale
ongelijkheden te negeren ten voordele van het financieren
van conflicten, lokken overheden ook ongelijkheden binnen
hun eigen grenzen uit. Grote en aanhoudende militaire
uitgaven verergeren armoede en economische instabiliteit
en verlengen conflicten. Deze zetten op hun beurt een golf
van misbruik in gang, waaronder mensensmokkel,
gedwongen
huwelijken,
kinderhuwelijken
en
partnergeweld.

Militarisme schaadt het milieu en verkwist onze
natuurlijke bronnen!
Militarisme heeft een slechte invloed op het milieu. De
gevolgen daarvan dragen vooral vrouwen en meisjes. In
vredestijd blijven militaire activiteiten een gigantische
hoeveelheid aan land, energie en natuurlijke bronnen
verbruiken. Enkele voorbeelden:


Een groot olieverbruik door een leger draagt enorm bij
tot de opwarming van de aarde. Dit heeft negatieve
invloed op het milieu en op de toegang van mensen
tot hernieuwbare bronnen en de toegang van dieren
1
tot hun natuurlijke habitat.



In 1981 werd geschat dat tussen de 750 000 en 1,5
miljoen vierkante kilometer aan land in direct gebruik
was voor militaire doeleinden (gronden die behoren
2
tot wapenfabrieken niet meegerekend).

Zulke overweldigende statistieken gaan hand in hand met
de opwarming van de aarde, de vernietiging van grote
lappen land die de inzet zijn van allerlei oorlogen, een
verscherping van de voedsel- en watercrisis en de
verspreiding van ziektes. Dit heeft een onevenredig groot
effect op vrouwen in rurale en inlandse gebieden, omdat zij
afhankelijk zijn van de toestand van het milieu. Militarisme
verbruikt ook mensen als natuurlijke bronnen: vrouwen en
meisjes worden gedwongen om mee te verdienen voor hun
gezinnen en vaak moeten ze werken in een omgeving die
hun sociale en economische rechten (zoals het recht op de
toegang tot land en het recht op erfenis) al op voorhand
compromitteert.
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Wat is militarisme?
Militarisme brengt vrouwelijke
mensenrechtenactivisten in gevaar!
Wereldwijd spelen vrouwelijke mensenrechtenactivisten
een belangrijke rol in het verdedigen van de rechten van
vrouwen die getroffen zijn door de gevolgen van
militaristische
acties.
Doordat
vrouwelijke
mensenrechtenactivisten de traditionele genderrollen en de
daden van zowel overheden als zelfstandig handelende
groeperingen in vraag stellen, zijn ze zelf het mikpunt van

bedreigingen, aanvallen en zelfs moord. De efficiëntie van
militarisme is gebaseerd op de veronderstelling dat
oorlogsfinanciering noodzakelijk is en militaire mobilisatie in
vredestijd normaal, terwijl dit ten koste gaat van de
inspanningen voor de bescherming van vrouwenrechten.
Het
is
van
cruciaal
belang
om
vrouwelijke
mensenrechtenactivisten te steunen en militarisme als een
ideaalmodel in vraag te stellen, met als doel gelijkheid voor
alle meisjes en vrouwen in ieder aspect van hun leven.
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