16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE
16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE

16
25 November – 10 December

http://16dayscwgl.rutgers.edu

16 Päeva Aktivismi: Kampaaniaprofiil
Viimased 24 aastat on ülemaailmne kampaania 16 Päeva Aktivismi Soopõhise Vägivalla Vastu pühendunud tööle lõpetamaks
soopõhist vägivalda kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel. See sai alguse esimesest Naiste Globaalse Juhtimise instituudist aastal
1991, mida sponsoreeris Center for Women’s Global Leadership Rutgersi ülikoolis. Kuupäevad 25. november (rahvusvaheline
naistevastase vägivalla vastane päev) ja 10. detsember (inimõiguste päev) valiti rõhutamaks seost soopõhise vägivalla lõpetamise
ja inimõiguste põhimõtete vahel ning et näidata, et soopõhine vägivald rikub rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi.

Jaga tegutsemiskomplekti!
The Center for Women’s Global Leadership on teinud
2015. aasta tegutsemiskomplekti materjalid
kättesaadavaks nii veebis kui füüsiliselt Jaga neid teiste
kampaaniast huvitujatega!

See 16-päevane periood hõlmab endas teisigi olulisi kuupäevi, seal hulgas
29. november (rahvusvaheline naisinimõiguslaste päev), 1. detsember
(ülemaailmne aidsipäev) ja 6. detsember (Montreali veretöö aastapäev).
16 Päeva kampaaniat tähistavad isikud ja rühmad üle maailma, kes
kasutavad inimõiguste raamistikku, et kaotada igasugune naistevastane
vägivald, tõstes inimeste teadlikkust nii kohalikul, riiklikul kui
rahvusvahelisel tasemel.

Külasta meie veebilehte
(http://16days.cwgl.rutgers.edu) et materjalid alla
laadida.

Mis on selle aasta teema?
Aasta 2015 märgib 16 Päeva Aktivismi Soopõhise Vägivalla Vastu
toimumise 24ndat aastat. Selle algatas 1991. aastal Center for Women’s
Global Leadership. Kampaaniast on osa võtnud rohkem kui 5,478 organisatsiooni, poliitikuid, ÜRO agentuure ja lugematul hulgal
inimesi üle 180 riigist üle maailma. Koos oleme toonud tähelepanu probleemidele nagu rassism, seksism, vägivallakultuurid,
homofoobia, ja kutsunud üles täitma inimõigusi, seal hulgas igust tervisele ja soo jätkamisele, ning militarismi ja soopõhise
vägivalla lõpetamisele. Kampaania tugevuse ja pikaealisuse taga seisavad tuhanded osalejad just nagu sina.
“Kodurahust maailmarahuni: Ohutu haridus kõigile!”
Sel aastal keskendub 16 Päeva kampaania eriliselt suhtele militarismi ja õiuse haridusele vahel vägivaldses konfliktisituatsioonis,
suhtelises rahuolukorras ja hariduslikes keskkondades, sidudes seda militarismiga kui võimusuhetel põhineva patriarhaalse
diskriminatsiooni ja ebavõrdsuse süsteemiga.
Haridus on ühiskondlik hüve ja üks põhilistest inimõigustest, mida
tunnustati 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 26 ja
mida on kinnitatud mitmetes rahvusvahelistes ja piirkondlikes
inimõiguste konventsioonides ja lepetes. Sellest hoolimata sõltub
õigus haridusele poliitilistest, majanduslikest ja sotsiaalsetest
muutustest ja pööretest, mis muudab teatud inimgrupid (eriti
naised, tüdrukud, erivajadustega inimesed, LGBTQI, migrandid ja
põlisrahvad) haavatavaks ja neile ei võimaldata seda üliolulist
õigust.

Varasemad tegevused:
Filmilinastused, luuleõhtud, diskussioonid, ümarlauad,
kontserdid ja moeshow´d kui vahendid rahva tähelepanu
tõstmiseks ja kriitilised arutelud soost, vägivallast,
militarismist, suhtevägivallast, kodu- ja intiimvägivallast,
tehnoloogiast ja aktivismist, ning naiste, laste ja LGBTQinimeste üksikvangistusest.

Liitu 16 Päeva kampaaniaga!
Me julgustame gruppe:
 Keskendama oma plaane selleaastaseks 16 Päeva kampaaniaks tegevustele, mis on pühendatud raskustele, millega
naised nii USAs kui üle maailma ülikoolilinnakutes võitlema peavad;
 tundma end vabalt osaledes tegevustes viisil, mis on oluline sinu spetsiifilises kontekstis. Osalejad teavad ise kõige
paremini, mida, kuidas ja kellega nad teha suudavad – olgu selleks kaasüliõpilased, kampusetöötajad või kohalik
kogukond – , et muuta positiivselt struktuure, mis soopõhist vägivalda alal hoiavad;
 kasutama Twitteris silti #16Days !

Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Möödunud kampaaniate teemad
Tänaseks on 16 Päeva kampaanias osalenud rohkem kui 5,478 organisatsiooni üle 180 riigist igast maailma piirkonnast! Aastate
jooksul on CWGL konsulteerinud naiste inimõiguste eest võitlejatega üle maailma erinevatel teemadel ja aladel. Nende teemade
seas on olnud:





















1991/1992: Naistevastane vägivald rikub inimõigusi
1993: Demokraatia ilma naiste inimõigusteta...ei ole demokraatia
1994: Teadlikkus, Vastutus, Tegutsemine: Naistevastane vägivald rikub inimõigusi
1995: Viin, Kairo, Kopenhaagen, Peking: Toome naiste inimõigused koju
1996: Toome naiste inimõigused koju: Oma visiooni realiseerimine
1997: Nõuame naistele inimõigusi kodus ja maailmas
1998: Ehitame üles kultuuri, mis austab inimõigusi
1999: Täidame lubaduse vägivallavabast elust
2000: Tähistades kampaania kümnendat aastapäeva
2001: Rassism ja seksism: Ei vägivallale
2002: Loome kultuuri, mis ütleb naistevastasele vägivallale “ei”
2003: Naistevastane vägivald rikub inimõigusi: Säilitame saavutusi kümme aastat peale Viini (1993-2003)
2004/2005: Naiste tervise nimel, maailma tervise nimel: EI VÄGIVALLALE
2006: Tähistades 16 aastat 16 Päeva: Edenda inimõigusi ↔ lõpeta naistevastane vägivald
2007: Nõuame lahendust, ületades takistusi: Lõpetame naistevastase vägivalla!
2008: Inimõigused naistele ↔ Inimõigused kõigile: Tähistame 60 aasta möödumist inimiguste konventsioon vastu võtmisest
2009: Pühendu ▪ Tegutse ▪ Nõua: Me SUUDAME naistevastase vägivalla lõpetada!
2010: Vägivallastruktuurid: defineerides seoseid militarismi ja naistevastase vägivalla vahel
2011-2014: Kodurahust maailmarahuni: Lõpetame militarismi ja lõpetame naistevastase vägivalla!
2015: Kodurahust maailmarahuni: Ohutu haridus kõigile!

Kust leian rohkem informatsiooni selleaastaste ürituste kohta?
Vaata meie rahvusvahelist ürituste kalendrit aadressil http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar/events. Kui oled
planeerinud ürituse oma ülikoolilinnakus, palun esita meile oma organisatsiooni nimi, sündmuse aeg ja koht ning programmi
lühitutvustus ja kontaktandmed aadressile 16days@cwgl.rutgers.edu.

Hoiame ühendust!
•
•
•
•
•
•
•

16 Päeva kampaania: http://16dayscwgl.rutgers.edu
E-mail: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Twitter: @16DaysCampaign
Liitu 16 Päeva meililistiga: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Rahvusvaheline kampaaniakalender: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Loe meie blogi: https://cwgl.wordpress.com

