Ανακοίνωση θέματος 2012

Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη στον Κόσμο:
Ας Προκαλέσουμε τη Στρατοκρατία και ας Βάλουμε Τέλος στην Βία Ενάντια των
Γυναίκων!
Η δεκαέξι μέρες εκστρατεία του 2012 θα συνεχιστεί με το εξής παγκόσμιο θέμα: Από την Ειρήνη στο
Σπίτι στην Ειρήνη στον Κόσμο: Ας Προκαλέσουμε τη Στρατοκρατία και ας Βάλουμε Τέλος στην
Βία Ενάντια των Γυναίκων! Η φετινή εκστρατεία σηματοδοτεί το τρίτο έτος συνηγορίας μας σχετικά
με τη διασταύρωση της βίας λόγω φύλου και της στρατοκρατίας. Με βάση τις πληροφορίες από
συμμετέχοντες οργανώσεις και ανεξάρτητα άτομα, το κέντρο Παγκόσμιας Ηγεσίας Γυναικών
(CWGL), ως παγκόσμιος συντονιστής της Εκστρατείας, συνεχίζει να συνεργάζεται με τους
συμμετέχοντες για να αμφισβητήσει την στρατοκρατία και να ερευνήσει τις βαθιές κοινωνικές και
οικονομικές δομές που διαιωνίζουν τη βία λόγω φύλου.
Η στρατοκρατία παραμένει μια βασική πηγή βίας για τις γυναίκες. Σαν ιδεολογία που δημιουργεί
μια κουλτούρα εκφοβισμού, η στρατοκρατία υποστηρίζει τη χρήση της βίας, της επιθετικότητας, και
των στρατιωτικών επεμβάσεων για την επίλυση των διαφωνιών και την επιβολή των οικονομικών και
πολιτικών συμφερόντων. Οι επιδράσεις της στρατοκρατίας έχουν βαριές συνέπειες, με τις
υλικές, θεσμικές, πολιτιστικές, και ψυχολογικές επιδράσεις τους σε όλες τις κοινότητές μας.
Παρέχει προνόμια στις βίαιες μορφές ανδροπρέπειας, και θεωρεί ως δεδομένο ότι η βία είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση προβλημάτων. Η στρατοκρατία έχει συχνά σοβαρές
συνέπειες για την ασφάλεια και την προστασία της κοινωνίας μας στο σύνολό της,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, και των ανδρών. Από τη σεξουαλική βία
κατά την διάρκεια σύγκρουσης μέχρι στην εξάπλωση των όπλων παιχνιδιών για τα παιδιά, η
στρατοκρατία επηρεάζει το πώς βλέπουμε τις γυναίκες και τους άνδρες, τις οικογένειες μας , τους
γείτονες, τη δημόσια ζωή, και συγκεκριμένες χώρες.1
Το 2011, πέντε τομείς προτεραιότητας που προέρχονται από το παγκόσμιο θέμα προσδιορίστηκαν από
μια παγκόσμια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Είναι: (i) πολιτική βία κατά των γυναικών, (ii) η εξάπλωση
των μικρών όπλων και o ρόλος τους στην ενδοοικογενειακή βία, (iii) σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια
και μετά τη σύγκρουση (iv) ο ρόλος των κρατικών φορέων ως δράστες της σεξουαλικής βίας και της
βίας λόγω φύλου και (v) οι ρόλοι των γυναικών, της ειρήνης, και των κινημάτων ανθρώπινων
δικαιωμάτων στην πρόκληση των συνδέσμων μεταξύ της στρατοκρατίας και της βίας εναντίον των
γυναικών.
Με βάση την ανάδραση από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2011,2 η
δεκαέξι μέρες εκστρατεία αυτού του έτους θα δώσει έμφαση σε τρεις από τους πέντε τομείς
προτεραιότητας:
1. Βία που διαπράττεται από τους Κρατικούς Φορείς: Οι κυβερνήσεις και οι κρατικοί φορείς
χρησιμοποιούν τη βία για την επίτευξη πολιτικών στόχων, υιοθετώντας στρατοκρατικές ιδεολογίες
και την ανάγκη για «κρατική ασφάλεια» για να περάσουν τη βία και τον εκφοβισμό ως μέτρα
«ασφάλειας ». Μέσα στην στρατοκρατική κουλτούρα της βίας, άτομα σε ηγετικές θέσεις θεωρούν
ότι μπορούν να διαπράττουν εγκλήματα με ασυδοσία, πράγμα το οποίο είναι εμφανές από τα
υψηλά ποσοστά σεξουαλικής βίας μέσα στο στρατό, τις απειλές της αστυνομίας στις γυναίκες που
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καταγγέλουν περιπτώσεις βίας ή κακοποίησης, την συνεχή παρενόχληση και τον εκφοβισμό,
εξαναγκαστικά «τεστ παρθενίας» σε γυναίκες διαδηλωτές από τις αρχές, και τη βία κατά των
γυναικών που ζουν και που εργάζονται γύρω από στρατιωτικές βάσεις. Υπερασπιστές
ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών που εργάζονται πάνω σε ζητήματα σχετικά με οικονομικά,
κοινωνικά, και πολιτιστικά δικαιώματα καθώς επίσης και αστικά και πολιτικά δικαιώματα γίνονται
στόχος επίσης. Αυτή η έλλειψη λογοδοσίας του κράτους και η αποτυχία να φέρει τους
δράστες της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο στη δικαιοσύνη παραμένει
μια κρίσιμη πρόκληση για τον τερματισμό της στρατοκρατίας παγκοσμίως.
2. Ενδοοικογενειακή Βία και ο Ρόλος των Μικρών Όπλων: Η ενδοοικογενειακή βία, ένα από
μακρού υφιστάμενο ζήτημα για το οποίο οργανώσεις γυναικών έχουν συνηγορήσει, εξακολουθεί
να αποτελεί πραγματικότητα σε κάθε χώρα του κόσμου. Εκτιμάται ότι μια πλειοψηφία γυναικών
παγκοσμίως βιώνει βία από έναν σύντροφο κάποια στιγμή στη ζωή τους.3 Αυτή η βία γίνεται
ακόμα πιο επικίνδυνη όταν μικρά όπλα (π.χ., πυροβόλα όπλα, μαχαίρια, κ.λπ.) είναι παρόντα στο
σπίτι, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν, να τραυματίσουν, ή/και να
σκοτώσουν γυναίκες και παιδιά.Τα μικρά όπλα, όχι μόνο διευκολύνουν τη βία εναντίον των
γυναικών, αλλά και διαιωνίζουν επίσης μια βίαιη μορφή ανδροπρέπειας. Ανεξάρτητα από το
γενικό πλαίσιο (σύγκρουση ή ειρήνη), η παρουσία όπλων έχει αμετάβλητα την ίδια επίδραση:
περισσότερα όπλα σημαίνουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τις γυναίκες. Κατά συνέπεια, αυτό το
έτος θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το εμπόριο, και την εξάπλωση τα μικρών όπλων και το ρόλο
που διαδραματίζουν στη διαιώνιση της βίας εναντίον των γυναικών γενικά και της
ενδοοικογενειακής βίας ειδικότερα. Ενώ σημαντικές νίκες έχουν επιτευχθεί με την μορφή
νομικών μεταρρυθμίσεων και υπηρεσιών, πολλές γυναικείες οργανώσεις συνεχίζουν να
εργάζονται πάνω σε αυτό το επείγον ζήτημα.
3. Σεξουαλική Βία κατά τη διάρκεια και μετά τη Σύγκρουση: Η σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια
σύγκρουσης και μετά τη σύγκρουση χρησιμοποιείται για να ενισχύσει έμφυλες και πολιτικές
ιεραρχίες. Χρησιμοποιείται επίσης ως τακτική για να εξαπλώσει το φόβο, και για να ταπεινώσει
και να τιμωρήσει τις γυναίκες, τις οικογένειές τους, και τις κοινότητες. Ενώ έχει δοθεί
περισσότερη προσοχή σε αυτό το έγκλημα τα τελευταία χρόνια, η σεξουαλική βία εξακολουθεί
να αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ασφάλεια και την επανένταξη των γυναικών, καθώς τα
αποτελέσματά της είναι εξουθενωτικά τόσο σωματικά, όσο ψυχολογικά, και κοινωνικά. Η
αστάθεια και η ανασφάλεια που επιφέρει η ένοπλη σύγκρουση τείνουν να επιδεινώνουν τη βία
εναντίον των γυναικών και να καταστούν τις μορφές της πιο ακραίες, εκτεταμένες, ή/και μοιραίες.
Ακόμα και μετά το τέλος μιας «αναγνωρισμένης» σύγκρουσης, η σεξουαλική βία μπορεί να
συνεχιστεί σε υψηλά ποσοστά στα σπίτια και τις κοινότητες όταν ένα στρατικοποιημένο
περιβάλλον παραμένει.
Πολλές γυναικείες οργανώσεις έχουν τονίσει τον τεχνητό
διαχωρισμό που δημιουργείται από τους όρους όπως σύγκρουση και μετά από τη
σύγκρουση, αναφέροντας ότι η στρατικοποιημένη βία συνεχίζεται εναντίον των γυναικών
παρά το τέλος ενός επίσημου πολέμου.
Η φετινή δεκαέξι μέρες εκστρατεία παρέχει μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε
εμείς ως ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών για να καλέσουμε τις κυβερνήσεις μας να
λογοδοτήσουν και να αμφισβητήσουμε τις δομές που επιτρέπουν να συνεχίζεται η βία λόγω φύλου.
Όπως πάντα, το CWGL ενθαρρύνει τους ακτιβιστές να χρησιμοποιήσουν την δεκαέξι μέρες
εκστρατεία για να εστιάσουν στα ζητήματα που σχετίζονται περισσότερο με τα τοπικά πλαίσια. Η
συμμετοχή σε αυτήν την εκστρατεία όχι μόνο μας παρέχει μια ευκαιρία να εναντιωθούμε, και να
αφυπνίσουμε τον κόσμο σχετικά με τη βία λόγω φύλου, αλλά και μας επιτρέπει επίσης να ενώσουμε
τις φωνές μας με εκείνες των γυναικών σε άλλες χώρες και περιοχές που αρνούνται να σιωπούν. Η
βία λόγου φύλου είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει όλους μας σε πολλαπλά επίπεδα. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο οι κυβερνήσεις μας έχουν την ευθύνη να αποκριθούν, να προστατεύσουν, και να αποτρέψουν.

Σχετικά με την δεκαέξι Μέρες Εκστρατεία
Οι 16 ημέρες ακτιβισμού ενάντια στη βία λόγω φύλου είναι μια παγκόσμια εκστρατεία που είναι
αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας λόγω φύλου. Το Κέντρο για την Παγκόσμια Ηγεσία των
Γυναικών είναι ο παγκόσμιος συντονιστής. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκστρατείας είναι η
25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας λόγω φύλου, και η 10η Δεκεμβρίου, Ημέρα
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτές οι ημερομηνίες επιλέχτηκαν για να τονίσουν ότι η βία λόγω
φύλου αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκστρατεία είναι επιτυχής λόγω του
ακτιβισμού των εκατομμυρίων γυναικών και των δεκάδων χιλιάδων οργανώσεων παγκοσμίως, οι
οποίες έχουν δεσμευθεί με το ζήτημα της εξάλειψης της βίας λόγω φύλου.4
Υλικό δράσης για το 2012
Το CWGL αναπτύσσει το Κιτ Δράσης του 2012, το οποίο θα περιέχει τους πόρους για να σας
βοηθήσει να οργανώσετε τις δραστηριότητες της δεκαέξι ημέρες εκστρατείας σας. Το κιτ θα είναι
διαθέσιμο σε πολλαπλές γλώσσες από τον Αύγουστο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφτούν
την ιστοσελίδα μας (το http://16dayscwgl.rutgers.edu) για να κατεβάσουν τα υλικά από το Κιτ Δράσης ή
να ζητήσουν ένα γραπτό αντίγραφο. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τις εκδηλώσεις σας στο online
Hμερολόγιο της εκστρατείας μας! Σας ευχαριστούμε!
Πώς να Παραμείνετε Ενήμεροι και να μάθετε περισσότερα
Η Επίσημη Ιστοσελίδα της Δεκαέξι Μέρες εκστρατείας: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Δημοσέυση και αναζήτηση των γεγονότων σχετικά με το online Hμερολόγιο της
εκστρατείας: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Συμμετοχή στο 16 ημέρες listserve:
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
Στείλτε μας email οποιαδήποτε στιγμή! 16days@cwgl.rutgers.edu
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