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2010 THEMA AANKONDIGING
Dit jaar staat in het teken van de 20ste editie van de campagne “16 Dagen van Activisme Tegen Seksegericht Geweld”.
Het “Center for Women’s Global Leadership” (CWGL) wil van deze gelegenheid gebruik maken om een nieuw
sensibiliseringsprogramma te lanceren. Ieder jaar sluiten nieuwe partners zich aan bij de 16 Dagen Campagne om plaatselijk,
nationaal en wereldwijd de aandacht te vestigen op verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. De aandacht die
seksegericht geweld reeds gekregen heeft in de internationale pers getuigt van de krachtige acties die
vrouwenrechtenactivisten tot op heden reeds voerden over heel de wereld. Maar ondanks deze inspanningen blijft het aantal
vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachtingen verontrustend hoog en nemen nieuwe vormen van geweld alsmaar toe. Als
verdedigers van de vrouwenrechten hebben wij de verantwoordelijkheid om de bestaande structuren die seksegericht geweld
mogelijk maken, onder de loep te nemen. Na grondig onderzoek in samenwerking met activisten, organisaties en experts van
over heel de wereld, blijkt militarisme een van de sleutelstructuren te zijn voor aanhoudend geweld.
Hoewel er veel verschillende omschrijvingen voor militarisme bestaan, definiëren wij militarisme als een ideologie die een
cultuur van angst creëert en het gebruik van geweld, agressie of militaire interventies ondersteunt om conflicten te beslechten
of om politieke en economische interesse te versterken. Het is een psychologie die vaak ernstige gevolgen heeft voor de
veiligheid en bescherming van vrouwen en de gemeenschap in het algemeen. Het mlitarisme is een distinctieve
wereldbeschouwing; het beïnvloedt de manier waarop we kijken naar onze buren, onze families, het publieke leven, en andere
volkeren in de wereld. Het militarisme gaat ervan uit dat iedereen vijanden heeft en dat geweld een effectieve manier is om
problemen op te lossen. Wie de militaristische denkwijzen aanvaardt, aanvaardt het bevoorrechten van bepaalde vormen van
mannelijkheid, de dominantie van globale geüniformeerde machten, het ongestraft laten van oorlogsgeweld op vrouwen. Het
militarisme terugdringen betekent het streven naar ruimere ideeën over echte veiligheid, naar meer vrouwen in het publieke
leven, naar een wereld die niet gebaseerd is op concurrerende wapenhandel maar op authentieke vertrouwensrelaties en
samenwerking.
Militaristische overtuigingen moeten in al onze gemeenschappen aangepakt worden. Het militarisme heeft materiële en
institutionele alsook culturele en psychologische gevolgen die zeer moeilijk te meten zijn. Oorlogen, interne conflicten en
gewelddadige onderdrukking van politieke en sociale gerechtigheidsbewegingen – die allen uit een cultuur van militarisme
resulteren – hebben een uitzonderlijke en vaak onevenredige impact op vrouwen. Verkrachting wordt gebruikt als
oorlogsstrategie om angst te zaaien en om vrouwen en hun gemeenschappen te vernederen. Maar seksueel geweld is slechts
één vorm van geweld die vrouwen en meisjes moeten ondergaan gedurende het aanhoudend geweld, voor, tijdens en ook
nadat een conflict schijnbaar is geëindigd. Het militarisme start noch eindigt in oorlogsgebieden en het beperkt zich niet alleen
tot de publieke kringen. De gezinnen van gemilitariseerde mannen en vrouwen kunnen thuis geweld ervaren terwijl
oorlogsmisdaden en gewapend huiselijk geweld verborgen blijven voor de maatschappij. Vrouwelijke militairen kunnen tevens
net zo makkelijk slachtoffer zijn van seksueel geweld door hun mannelijke medesoldaten. Zelfs plaatsen die niet in
conflictzones liggen, zijn daarom niet vrijgesteld van militarisme: ze sturen troepen, produceren en verkopen wapens en
investeren in legermachten van buitenlandse regeringen in plaats van ontwikkelingsdoelen te ondersteunen.
Deze regeringen hebben scheve prioriteiten, spenderen gigantische percentages van hun budget aan legermacht en wapens
in plaats van aan sociale diensten zoals scholing, gezondheidszorg, werkzekerheid en ontwikkeling die pas een échte vorm van
veiligheid voor vrouwen zou creëren. Om al deze redenen is het internationale thema van de 2010 16 Dagen Campagne:
Structuren van Geweld: Definitie van de doorsnede tussen Militarisme en Geweld Tegen Vrouwen
CWGL stelt dit thema voor als een project dat over meerdere jaren zal lopen. We kijken uit naar de lancering van de
Campagne in 2010 en tevens gebruiken we deze kans om van u informatie in te winnen over uw persoonlijke and
gemeenschappelijke ervaringen omtrent militarisme, hetgeen ons kan helpen om een meer robuuste strategie uit te werken
voor aankomende campagnes. Gelieve deel te nemen aan CWGL zodat we constructief kunnen werken aan een
gecoördineerde, globale, feministische kritiek op militarisme en het daaruit eeuwig voortvloeiend geweld.
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Enkele voorbeelden van de problemen
die de campagne kan aankaarten:
Een gesprek over “echte veiligheid” en
geslachtsrechtvaardigheid
Economische gevolgen van oorlog met
betrekking tot vrouwen
De rol van vrouwen in
vredesonderhandelingen, vredesopbouw,
diplomatie en beslissingsmakersfuncties
Proliferatie van kleine wapens en rol van
wapens in huiselijk geweld
Herstelling, genezing en verzoening
Globale productie en verkoop van
wapens
Huiselijk geweld gepleegd door leden
van het leger
Seksueel geweld en seksuele slavernij
tijdens conflictsituaties
Misbruik van seksuele en procreatieve
rechten tijdens conflictsituaties
Seksueel geweld in de legermacht
Onstrafbaarheid voor militair personeel
in gevallen van geweld tegen vrouwen
Kwetsbaarheid van ontheemde vrouwenen meisjesvluchtelingen
Vrouwen- en meisjessoldaten
Verkrachting gepleegd door
vredeshandhavingstroepen
Geweld en misbruik van vrouwen die
wonen en werken rond militaire basissen
Misbruik door de overheid tegenover
gewone burgers, onderdrukking van prodemocratische bewegingen
Opschorting van het recht en
fundamentele mensenrechten tijdens
noodgevallen
Gebruik van „anti-terroristische‟ wetten
om mensenrechtenverdedigers voor de
vrouw het stilzwijgen op te leggen
Communautair geweld en rellen
Koppeling tussen militarisme en
conservatieve religieuze machten
Milieubesmetting door militaire
operaties en de gevolgen hiervan voor
vrouwen en kinderen
Militaire uitgaven van de regeringen –
kostenanalyse vergeleken met sociale
programma‟s
Gemilitariseerde politiemachten en
sociale instituten (scholen, openbare
ruimten, etc.)
Stuur ons jouw ideeën!

We zijn er ons van bewust dat het thema van deze campagne niet gemakkelijk te
behandelen is, en dat vele activisten op verzet zouden kunnen stoten. CWGL moedigt
de activisten dan ook aan om hun veiligheid tijdens hun werk over de campagne nauw
in de gaten te houden. CWGL zal er tevens voor zorgen dat activisten, die relatief nieuw
zijn in de campagne of voelen dat ze productiever zijn in de algemene sensibilisering
van seksegericht geweld en mensenrechten, of voor diegenen die niet openlijk over
militarisme kunnen werken, steeds over algemene middelen en informatie kunnen
beschikken.

BRONNEN VOOR DE 2010 16 DAGEN CAMPAGNE
CWGL is bronnen en campagnemateriaal aan het ontwikkelen, die handige
achtergrondinformatie over het thema alsook suggesties voor het plannen van je
campagne-activiteiten zullen verlenen. Gedurende de aanlooptijd van de campagne zal
CWGL het verworven materiaal op de website van de 16 Dagen Campagne posten.
Je kan ook de 16 Dagen Campagne Coördinator mailen (16days@cwgl.rutgers.edu)
om hard copies van het materiaal aan te vragen. Voor deelnemers die de nadruk op
andere thema’s wensen te leggen, zal er zoals gewoonlijk ook informatie over andere
thema’s in verband met geweld tegen vrouwen op de website beschikbaar zijn.

Neem deel aan de 16 Dagen Beweging!
Creëer of neem deel aan een gemeenschap, universiteitscampus, nationale of
internationale activiteiten voor de 16 Dagen! Vraag campagnemateriaal aan, schrijf je
in
op
de
16
Dagen
lijst
(schrijf
je
hier
in:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion), en gebruik vorige edities
van de 16 Dagen Internationale Activiteitenkalender (online beschikbaar) om ideeën
voor jouw activiteiten tot stand te brengen of om informatie over bewegingen in jouw
streek te vinden. Gezien November dichterbij komt, vergeet niet je plannen te posten
op de 2010 Internationale Activiteitenkalender van CWGL, om aan de globale 16
Dagen beweging te kunnen deelnemen.

Check onze website!
Indien je meer informatie over de internationale 16 Dagen Campagne wenst, check
onze website: http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html. Foto’s van vorige
edities van de 16 Dagen Campagnes zijn beschikbaar op Flickr:
http://www.flickr.com/photos/18578511@N04/.

Vind ons op Facebook!
Neem deel aan de Facebook-campagne en zoek “The Official 16 Days of Activism
Against Gender Violence Campaign” om een fan te worden! Wij zorgen voor updates,
foto’s, video-opnames, en andere leuke feiten over het werk van activisten overal ter
wereld. Vergeet niet om je gedachten en ideeën met ons te delen!
De 16 Dagen van Activisme Tegen Seksegericht Geweld is een internationale
campagne die zijn oorsprong vindt in de eerste Women’s Global Leadership Institute,
gesponsord door het Center for Women’s Global Leadership (CWGL) in de Rutgers
Universiteit in 1991. De participanten kozen de data 25 November als “Internationale
Dag van Geweld Tegen Vrouwen” en 10 December als “Internationale Dag van de
Mensenrechten” om geweld tegen vrouwen en mensenrechten symbolisch te verbinden
en om de aandacht te vestigen op het feit dat beide soorten van geweld schendingen van
de mensenrechten zijn.
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