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Evde barışdan Dünyada Barışa:
Haydi Militarizm ile mücadele edip kadına şiddete bir son verelim!
2012 16 Gün kampanyası küresel tema ile devam ediyor: Evdeki Barıştan dünyada barışa:Haydi Militarizm ile
Mücadele edip Kadına Şiddete bir son verelim! Bu yılki Kampanya cinsiyete dayalı şiddet ve militarizm kesiştiği
kavşaklarda savunuculuk yapışımızın üçüncü yıldönümü olacak. Katılan kuruluşları ve bireylerden geri bildirimlere
dayanarak, Kampanyanın global koordinatörü olarak Kadın Global Liderlik (CWGL), Merkezi militarizme ve cinsiyet
temelli şiddetin sürdürülmesine karşı derin sosyo ekonomik yapıları keşfetmek için katılımcılar ile meşgul olmaya devam
ediyor.
Militarizm kadınlar için şiddetin önemli bir kaynağı olmaya devam etmektedir. Korku kültürünün yaratıcısı
bir ideoloji olarak militarizm; şiddet, saldırganlık ve anlaşmazlıkları çözme ve ekonomik ve siyasi çıkarlarını uygulamak
için askeri müdahalelerin kullanımını destekler.
Militarizmin etkileri topluluklarımızda her
yönüyle, kurumsal,
kültürel ve
psikolojik etkiler
göstererek derinlere iniyor. Sorunları çözmek için şiddet biçimleri arasında fiziksel şiddetin etkili bir yol olduğu
varsayılmaktadır. Militarizmin kadınlar, çocuklar ve erkekler de dahil olmak üzere bir toplumun geneli
için emniyet ve güvenlik açısından ağır sonuçları vardır. Cinsel şiddetden çocuklar için oyuncak silahların
yayılmasına kadar, militarizm kadın ve erkeği nasıl gördüğümüzü, ailemizi, komşularımızi, kamu hayatını ve hatta ve
belirli ülkelerin bakış açısını etkiler.1
2011 yılında, genel tema ve beş öncelikli alan global bir uzman grup tarafından belirlenmiştir.Bunlar: (I) Kadınlara
karşı politik şiddet, (ii) küçük silah kullanımının artışı ve bunun aile içi şiddetde rolü; (iii) cinsel şiddet ve çatışma sonrası,
cinsel faili olarak, devletin (iv) rolü Bunlar: cinsiyete dayalı şiddet ve (v) kadın, barış, militarizm ve kadına karşı şiddet
hareketi ile arasındaki bağlantıları ve insan hakları hareketlerinin rolleri.
2011 Kampanya sırasında katılımcıların geribildirim üzerine inşa edilen,
alandan üçünü vurgulayacaktır:
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bu yılki 16 GünKampanyası öncelikli beş

1. Devlet yetkilileri Tarafından Gerçekleştirilen Şiddet : Militarizmin şiddet içeren kültüründe, otorite
gücüne sahip bireyler istedikleri suçu işleyip cezadan muaf olabileceklerine inanırlar. Bu durumlar şöyle
örneklendirilebilir: askeriyede yüksek oranda cinsel şiddet veya polisin kadınlar üzerinde uyguladığı şiddet veya
saldırılar, sürekli devam eden zarar ve tehdit durumları, otoriteler tarafından kadın protestocular üzerinde
zorunlu 'bekaret testi' uylamaları ve asker birliklerinde çalışan ve yaşayan kadınlara şiddet.
2. Aile içi Şiddet ve Küçük silahların Rolü: Aile içi şiddet, kadın örgütlerinin dile getirdigi uzun süredir devam
eden bir sorun, dünyanın her ülkesinde bir gerçek olmaya devam ediyor Tahminlere göre kadınların çoğu
yaşamlarının bir noktasında samimi bir ortak tarafından şiddete uğramıştır. Evde silah türleri de bulunuyorsa,
mesela tabanca, bıçak vs, şiddet daha da tehlikeli oluyor ki yaralama ve öldürme riski artıyor. 3 Küçük silah
kadınlara karşı şiddeti kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda erkekliğin şiddetli bir halini sürdürüyor. Ne
olursa olsun içerik (çatışma veya barış) ile, silah varlığı her zaman aynı etkiye sahiptir: Ne kadar çok silah
kadınlar için o kadar çok tehlike... Bu yil silahların çoğalmasını, ticaretini ve genel olarak kadınlara yapılan
şiddetin devamlılığında oynadığı rolü incelemeye devam edeceğiz, özellike aile içi şiddette önemli kazanımlar
elde edilmiş olsa da, yasal reformlar ve hizmetlerin biçimleri, birçok kadın örgütleri ile bu acil konuda
çalışmalarımız devam ediyor.
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3. Çatışma Sırasında ve Sonrasında Cinsel Şiddet: Çatışma ve çatışma sonrası bağlamlarda Cinsel şiddet
cinsiyetçi ve siyasi hiyerarşileri güçlendirmek için kullanılır. Ayrıca korkuyu sürüdürmek ve kadınlar, aileler ve
toplulukları aşağılamak ve cezalandırmak için bir taktik olarak kullanılmaktadır Son yıllarda bu suça daha fazla
dikkat çekilmekle birlikte, cinsel şiddetin etkileri fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden zayıflatıcı olduğu gibi,
kadınların güvenliği ve yeniden entegrasyonu için önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Silahlı çatışmanın
getirdiği istikrarsızlık ve güvensizlik kadınlara karşı şiddetin daha yaygın ve ölümcül bir şekilde alevlenmesine
neden olmaktadır''Tanınan'' çekişme sona erdikten sonra bile, cinsel şiddet evlerde ve toplumda yüksek oranda
devam edebilir. Birçok kadın örgütleri militarize şiddetin resmi bir savaşın son bulmuş olmasına
rağmen kadınlar için devam ettiğini gerekçe göstererek, çatışma ve çatışma sonrası gibi terimler
kullanılarak oluşturulan yapay ayrımı vurgulamıştır.
Bu senenin '16 Gün Kampanyası' kadın hakları aktivistlerinin, hükümetlerimizi bilgilendirmeleri, cinsiyet temelli şiddet
yapısının değişmesi ve bu konuda yeni adımlar atılması konusunda fırsatlar sunmaktadır. Her zamanki gibi CWGL,
aktivistleri 16 Gün Kampanyasından faydalanmaya ve yerel düzeydeki problemlere odaklanmaya teşvik etmektedir. Bu
kampanyaya katılım, sadece cinsiyet temelli şiddete farkındalığı arttırmak ve buna karşı çıkmak fırsatını sağlamakla
kalmayıp aynı zamanda başka ülkelerde ve bölgelerde sessizleştirilmiş kadınlara da bir ses olmamızı sağlamaktadır.
Cinsiyet temelli şiddet etkisi aynı zamanda birçok düzeyde görülmekte olan bir problemdir.
16 Gün Kampanyası Hakkında
16 Gün Aktivizm kampanyası, cinsiyet temelli şiddete karşı 16 Gün boyunca aralıksız yürütülen bir global kampanyadır.
Kadının Ulusal Liderliği Merkezi (The Center for Women’s Global Leadership) bu organizasyonun global
koordinatörüdür. Kampanya 25 Kasım Uluslararası Cinsiyet Temelli Şiddeti Engelleme Günü'nde başlamakta ve 16 Aralık
İnsan Hakları gününde sona ermektedir. Bu günler cinsiyet temelli şiddetin, insan haklarına yapılmış bir şiddet olduğunu
vurgulamak için seçilmiştir. Bu kampanya milyonlarca kadının ve dünya çapında on binlerce organizasyonun cinsiyet
temelli şiddeti bitirmek için aktif katılımı olması açısından başarılı bir kampanyadır.4
Harekete Geçmek için 2012 Teçhizat Materyalleri
CWGL 2012 için sizlere 16 Gün Kampanyasını organize ederken yardımcı olacak gerekli kaynakları içieren Teçhizat
Materyalleri geliştirmektedir. Bu Teçhizat Ağustos ayından itibaren birçok farklı dilde mevcut olacaktır. Katılımcılar
websitemizden (http://16dayscwgl.rutgers.edu) 2012 'Harekete Geçmek için Teçhizat Materyalleri'ni indirebilir veya
bunu çıktı olarak bizden talep edebilirler. Düzenlediğiniz organizasyonları Kampanya Takvimimize eklemeyi unutmayın!
Teşekkürler!
Nasıl bizimle bağlantıda kalır ve daha fazla şey öğrenirsin?
Resmi 16 Days Kampanya web sayfası: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Posta ve çevrimiçi Kampanya Takvim olaylarını araştırmak için:http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
16 Days listserve üyeliğine katıl: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: https://twitter.com/#!/CWGL_Rutgers
16 Days Twitter hashtag: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
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