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НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї ТА СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ

Підготовлено жіночою мережею IANSA та Центром Глобального Жіночого
Лидерства

Поширення стрілецької зброї та її роль в насильстві в сім'ї: з майже 900
мільйонів одиниць стрілецької зброї в світі, більше 75% знаходяться в руках
приватних осіб - більшість з них чоловіки - і вони зберігають зброю в будинках. За
даними Огляду з стрілецької зброї 2013 року, в період між 2004 і 2009 роками тільки
10 відсотків від 526000 людей померли насильницькою смертю з застосуванням
кулеметного вогня, мінометів та іншої смертоносної зброї. Сталося це в конфліктах,
таких як в Сирії, Малі та Афганістані. 90% з тих, хто померли насильницькою смертю у
зв'язку з наявністю та використанням стрілецької зброї роблять так далеко від поля
бою.
Це стає все більш очевидним, що найбільший ризик збройного насильства над
жінками у всьому світі не здийсеюєтся на вулицях або на полі бою, але і в їх власних
будинках. У всьому світі, в кожному класі, раси і касти, в кожній релігії і області, є
чоловіки, які піддають своїх інтимних партнерів або фізичного або психологічного
насильства, а в багатьох випадках обох і фізичного і психологічного насільства.
Дійсно, вбивства в сім'ях це єдина категорія, де вбивства жінок перевищує кількість
чоловіків в якості жертв. Коли жінку вбито в дома, то це її партнер або родич
чоловічої статі найбільш ймовірно буде вбивцею, часто з попереднім записом в
реєстрі домашніх насильників. Збройне насильство може бути частиною циклу
залякування і агресії, що багато жінок відчувають з боку інтимного партнера. На
кожну вбиту або фізично пораненну жінку з вогнепальної зброї, приходиться багато
тих, хто знаходятся під загрозою.
Анна Алваззі дел Фрате(Anna Alvazzi del Frate), директор з досліджень опитуваннь,
підтверджує, що зброя і насильство в сім'ї смертельні комбінації. У доповіді
наводяться дані досліджень, проведених у ряді країн, які показують від 40 до 70%
жінок, які стали жертвами вбивства гинуть від рук інтимних партнерів. У жінці в три
рази більше шансів померти насильно, якщо є зброя в будинку. Наприклад, у Франції
та Південної Африки, одна з трьох жінок гинуть від рук своїх чоловіків кулею, в США
ця цифра зростає до двох на трьох.

Конфіскація зброї в Туреччині: "У
квітні 2013 року, міністр у справах
сім'ї та соціальної політики Фатма
Шахін заявив, що 15000 одиниць
зброї було конфісковано у чоловіків,
яки брали участь у насильстві щодо
жінок в якості захисного заходу, так
як Закон про попередження
насильства щодо жінок набрав
чинності в березні 2012 року. [...]
Шахін заявив, що співробітники
служби безпеки конфіскували зброю
не тільки люди, які завдали
насильства щодо жінок, а й
чоловіків, які мають потенціал, щоб
здійснювати насильство. [...] За
словами Шахіна, "Ми посилаємо
ясний сигнал з цієї статті: Якщо ви
не можете контролювати свій гнів,
ви не можете продовжувати
використовувати вашу зброю. Це
дуже чітка позицію ".
Уривок з "Шахін: У 15000 образливих
чоловіків вилученого зброю
відповідно до закону про побутове
насильство"
Zaman.http://www.todayszaman.com/new
s-312614-sahin-guns-of-15000-abusivemen-seized-under-domestic-violencelaw.html
У деяких державах, право на зброю
є правом на захист, США: "Судді
заборонив
пану
Холтен
пріближуватись
ближче
двох
кварталів
від
будинку
своєї
колишньої дружини і наклав ряд
інших обмежень. Але заборони на
використання зброї не було. [...]
Через 12 годин після того як він був
на волі, пан Холтен лежав у засідці,
й чекав коли його колишня дружина
повернулася додому з побачення з
двома дітьми. (Далі буде)

Оселя традиційно вважається безпечним місцем, але, коли зброя присутня, ризик смерті множиться. При розгляді
насильницьких злочинів, це природно, зосередитися на ролі незаконної стрілецької зброї. Однак більшість вогнепальної
зброї, використовонної при вбивствах, є законним. Важливо також розглянути зловживання гармат сектору безпеки,
зокрема поліцейських і солдатів, при виконанні службових обов'язків. Дружина американського солдата розповіли
дослідникам: "Він говорив:" Ви будете робити це, або ... ", і він йшов за пістолетом до кабінету».
Кампанія 16 днів продовжує фокусуватися на серйозному аспекті розповсюдження стрілецької зброї: смертей і травм,
викликаних зброєю в дома. Настав час, щоб цей аспект збройного насильства визнається і поширівся по всьому Cвіту.

Запропоновані дії
Кампанія "Роззброєння Домашнього Насильство" (Жіноча Мережа IANSA ): Це
перша міжнародна кампанія для вирішення однієї з найсерйозніших, але найменш
відомих, аспектів насильства щодо жінок - смертей і травм, викликаних зброєю в
будинку. Дізнайтеся більше на http://www.iansa-women.org/disarm_dv
Відстоюй: Роззброювання кривдників. Виступати за закони про побутове
насильство, які вимагають видалення знарядь. Як мінімум, співробітники поліції
повинні консультуватися з дружиною або колишнього дружиною, перш ніж
схвалити застосування пістолета та видати ліцензії. Австралія, Канада, ПАР,
Тринідаді і Тобаго входять до числа країн, які узгодили свої нормативно-правові
бази з ліцензуванням пістолетів і насильства в сім'ї. Такі закони формують та
відображують цінності, особліво зміцнення системи цінностей ненасильства; вони
також можуть внести реальні зміни. Канада посилила закони про носіння зброї в
1995 році і до 2003 року кількість вбивств з застосуванням стрілецької зброї впало
на 15% в цілому, і на 40% для жінок.
Сприймайте насильство в сім'ї як тяжкий злочин та захищайте і підтримуйте
жінок, повідомте про це: Жінки часто не повідомляють про насильство з боку
інтимного партнера, або тому, що вони занадто заляконні або не мають доступу
до поліції або системі правосуддя. Уряди повинні забезпечити, щоб системи
кримінального правосуддя заохочувати жінок повідомляти про насильство в сім'ї,
надавати їм підтримку, коли вони роблять, і карати винних.

(Продовження) Озброївшись
напівавтоматичною гвинтівкою,
купленную кілька місяців тому, він
вийшов зі своєї машини і підставив дуло
до її груди. Він направив її до будинку з
криками що він збирається вбити її. [...]
"Пам'ятаю, я подумав:« Поліція, [мається
на увазі поліцію] мені потрібна поліція"
писала вона пізніше в заяві в поліцію. "Він
збирається вбити мене в моєму
власному будинку. Я зараз помру! "
Пані Холтен, однак, вдалося набрати
911 на її стільниковий телефон
ковзаючи під ковдрою на дивані.
Диспетчер чув, що пані Холтен просила
спасти її життя і швидко спрямовав
офіцерів на место виклику. Коли вони
піднисались сходами з зади зі зброєю
повернувся пан Холтен. Він здався. Пані
Холтен була знайдена в істеричному
стані на підлозі. "
Витяги з Ло, Майкл. “In Some States, Gun
Rights Trump Orders of Protection” The New York
Times. March 17, 2013.

http://www.nytimes.com/
2013/03/18/us/facing-protective-orders-andallowed-to-keep-guns.html
?ref=michaelluo&_r=0

Підготовка співробітників правоохоронних органів для вирішення збройних
конфліктів насильницького характеру в сім'ї: Місцеві співробітники правоохоронних органів часто першими реагують
і втручається в сітуації насильства в сім'ї. Поліція повинна бути навчена припиненню такого насильства чуйно,
ефективно і законно..
Вимагати щоб знаряддя були збережені безпечно: Власники зброї повинні бути зобов'язані зберігати зброю надійно
і патрони повинні знаходитися в окремому місці. У Білорусі, зброя повинна зберігатися в закритих коробках,
розібранна і розвантаженна, боєприпаса зберігаються окремо.
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