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Mis on militarism?
Militarism ei ole lihtsalt konflikt
Militarism ei tähenda ainult sõda või sõjaväeüksuste kohalolu,
samuti ei kehti see ainult lahinguvälja või suurte ja rikaste riikide
kohta. See tungib kõikjale. Militarism hõlmbab väärtuste
kogumit, mille juured on rigiidsetes patriarhaalsetes
sookonstruktsioonides, läbi mille õpetatakse meestele ja
poistele, et ideaal on vägivaldne maskuliinsus. Militaristlikud
kultuurid lubavad võimu ja kontrolli juurde misogünistlikud,
rassistlikud, homofoobsed, transfoobsed, klassistlikud ja
ksenofoobilised instituudid. Nad mitte ainult ei normaliseeri sõjas
toimuvat naistevastast füüsilist ja seksuaalset vägivalda, vaid
ohustavad ka inimeste õigust rahule.
Militarism mõjutab turvalisust ja arengut
Kulutused
relvadele,
paramilitaarsele
treeningule,
kaitseprogrammidele ja sõjalistele operatsioonidele häirivad
inimeste ohutust ja toimivad arengu hinnaga. Stockholm
International Peace Research Institute´i järgi olid globaalsed
militaarkulutused aastal 2011 rekordiliselt kõrged, ulatudes 1.735
trillioni USA dollarini. Aastal 2010 arvutas International Peace
Bureau välja, kui suurt summat oleks vaja, et aastaks 2015
saavutada Milleniumi arengueesmärgid ning tulemuseks oli 329
miljardit USA dollarit, mis on vaid murdosa sõjaväekulutustest.
Eesmärgid, mida sellega oleks võinud saavutada:







Laste suremuse vähendamine ja ema tervishoid: $10 miljardit
Keskkondliku jätkusuutlikkuse kindlustamine: $155.6 miljardit
Äärmise vaesuse ja nälja kaotamine: $102 miljardit
Globaalse koostööpartnerluse väljaarendamine: $40 miljardit
HIV/AIDSi, malaaria ja teiste haiguste vastu võitlemine: $14.2 miljardit
Universaalse alghariduse saavutamine, soolise võrdõiguslikkuse
promeerimine, naiste võimestamine: $7.2 miljardit.

Lisaks
tohututele
võimalikele
võimalustele,
suleb
militaarkulutuste prioritiseerimine naiste jaoks, kes tahavad
haridust saada või karjääri teha, veel enam uksi, kuna
sotsiaalhoolekande eelarve eeldab, et puudujääv hool ja teenused
tulevad peredele naistelt. Sotsiaalse ebavõrdsuse ignoreerimine
konfliktide rahastamise arvelt kutsub esile ka riigisisest
ebastabiilsust. Suuremahuline ja pidev sõjaväe rahastamine
halvendab vaesust ja majanduslikku ebakindlust ning pikendab
konflikti, mis on peamiseks teguriks nähtuste taga nagu
inimkaubandus,
varajane
ja
sunnitud
abielu
ja
intiimsuhtevägivald.
Militarism kahjustab keskkonda ja tarbib meie ressursse
Militarism alandab keskkondi ja selle efekti tunnevad kõige
tugevamalt naised ja tüdrukud. Rahuolukorras kasutavad
militaarsed tegevused endiselt tohutul hulgal maad, energiat ja
muid ressursse, näiteks:


Suur
õlitarbimine
sõjaväe
poolt
aitab
suuresti
kaasa
kliimasoojenemisele, mõjutades nii keskkonda, sealhulgas inimeste

ligipääsu taastuvatele loodusvaradele ja loomade ligipääsu oma
loomulikule elupaigale.
Kui mitte arvestada relvatehaste alla kuuluvat maad, arvutati aastal
1981, et rahuajal kasutab sõjavägi globaalselt 750,000 kuni 1.5 miljonit
ruutkilomeetrit maad.
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Ülekaalukad
numbrid
nagu
ülalnimetatud
seovad
kliimasoojenemise ja tohutu maa-ala kasutamise sõjamängudeks
toidu ja veega kindlustatusega ning haiguste levikuga. See
mõjutab ebaproportsionaalselt palju maal elavaid ja
pärismaalastest naisi, kelle elatis sõltub keskkonna heaolust.
Militarism tarbib inimressursse, sundides naisi ja türdukuid pere
peamisteks leivateenijaiks, seda sageli keskkondades, mis niigi
naiste sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi piiravad, näiteks
keelates maa omamise või pärimise. Ohutute kohtade puudust ja
haridusõiguse keelamist mõjutavad sügavalt vägivald,
misogünistlikud
uskumused
ja
naiste
ja
tüdrukute
diskrimineerimine.
Militarism ohustab naisinimõiguslasi
Üle maailma mängivad naisinimõiguslased (Women Human
Rights Defenders - WHRD) olulist rolli militarismi tagajärgedest
mõjutatud naiste õiguste eest kõnelemisel. Hakates vastu
traditsioonilistele soorollidele ja nende jõustajatele, riskivad
WHRD-d ise ähvarduste, rünnakute ja isegi mõrvaga. Militarismi
efektiivsus tuleneb selle võimest muuta sõja rahastamine
vajalikuks ja rahuaegsed kulutused sõjaväele naiste õigustesse
investeerimise arvelt normaalseks. Et kindlustada naiste ja
tüdrukute võrdsus kõigis elu aspektides on oluline toetada
WHRD-sid ja võidelda militarismi kui paradigmaga.
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