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СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПЕРІОД ТА ПІСЛЯ КОНФЛІКТУ

Підготовлено MADRE та Центром Глобального Жіночого Лидерства
Конфлікти пов’язані з сексуальним насиллям: Сексуальне насилля в умовах
конфлікту продовжує виникати в численних формах, впливаючи на життя
постраждалих також після закінчення конфлікту. Ґвалтування, примус до "шлюбу",
сексуальні каліцтва та рабство, примусова вагітність і стерилізація використовуються
як знаряддя війни і панування по відношенню щодо жінок та дівчаток, впливають на
цілі сім’ї та громади з руйнівними психосоціальними та економічними наслідками. Це
посилює гендерні та політичні ієрархії, які продовжують підживлювати основи
конфліктів у всьому світі. У відповідь, воєнізоване насильство та насильницькі форми
мужності повинні бути оскаржені та трансформовані.
Ці різні форми сексуального насильства є серйозними порушеннями прав людини та
людської гідності. Вони також посилюють конфлікти між етнічними, релігійними та
політичними групами. Багато жінок і дівчат змушені жити з відсутністю безпеки та
послуг, які можуть вирішувати фізичні та психологічні травми, вони продовжують
терпіти. Під час та після конфлікту, постраждалі та їх сім'ї потребують підтримки уряду,
міжнародного співтовариства, і жіночих організацій.
У багатьох випадках, безкарність є нормою. Правова система правосуддя часто робить
небагато, щоб розслідувати, переслідувати і карати за злочини сексуального насилля.
Системна підтримка збору доказів та офіційних прозорих механізмів, які стосуються
що до злочинів сексуального насилля є нагальною потребою. У пост конфліктному
роззброєнні, демобілізації та реінтеграції. Поряд із питанням реінтеграції винних,
примиренням та відновленням необхідно також у повній мірі приділити увагу жінкам
та дівчатам, примусово втягнутим у сексуальне рабство.

Гігліо, (Côte d’Ivoire): Далі
розповідається про беззаконня та
насильства з боку бунтівників і
бандитів, які нападають на місцевих
жителів та мандрівників. Діти та жінки
були зґвалтовані під час цих рейдів.
Жінки що йдуть на ринок, водії
транспорту та какао фермерів у
західній частині Кот-Д’Івуару є ціллю
бандитів полюючи протягом сезону
торгівлі какао: “ Ви чули про напади
майже щовівторка. Це базарний день
в Гігліо, тому жінки з навколишніх сіл
приходять в місто. Деякі приїздять
на транспорті, але більшість пішки,
виходячи коли сходить сонце. Вони
часто збираються групами; чоловіки
тим часом працюють на полі.
Напади здійснюються майже завжди
на багатьох другорядних дорогах, що
ведуть у місто. У жінок відбирають
гроші а часто деяких з них
ґвалтують. Підчас сезону торгівлі
какао часто нападають на водіїв та
підприємців. Часто стають
об’єктами жінки що йдуть з ринку. ”
Витяги з Human Rights Watch,
"Налякані та Забуті". 22 жовтня 2010.
http://www.hrw.org/sites/default/files/repo
rts/cotedivoire1010webwcover_0.pdf

Держави, що приймали заходи для припинення безкарності та сексуального насилля з
допомогою національної політики, законодавства та резолюцій ООН (особливо
резолюцій Ради Безпеки 1820, 1888 і 1960рр). Тим не менш, багато що належить ще
зробити в напрямку реалізації цих важливих рішень, в тому числі повна підтримка
голосів жінок та їх ролі в якості агентів змін і миротворців в контексті конфліктів та
пост конфліктного відновлення.
Недавня резолюція Ради Безпеки ООН 2106 підкреслює політичні вимоги,
відповідальність уряду щодо попередження та припинення пов'язаних з конфліктом
сексуальних злочинів, та важливість вирішення причин їх зародження. Дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство і
системи ООН підтримували локальні жіночі організації які працюють щоб протистояти та боротися із сексуальним насиллям
під час та після конфлікту, у тому числі проводити профілактичні роботи, збір доказів та виступати за справедливість і
відшкодування збитків.

Пропоновані заходи
Приєднатися до Міжнародної Кампанії, щоб зупинити ґвалт та гендерне насилля:
Стань частиною першої в історії глобальної співпраці між жінками лауреатами
Нобелівської Премії Миру, міжнародних організацій із захисту інтересів, груп та
індивідуальних осіб, що працюють на міжнародному, регіональному та місцевому
рівнях щоб побороти сексуальне насильство в умовах конфлікту. Звертайся до
термінової та сміливої політичної адміністрації для запобігання зґвалтувань в
конфлікті, для захисту цивільного населення та жертв зґвалтування, і вимагай
справедливості для всіх:http://www.stoprapeinconflict.org.
Цілі: Рада Безпеки ООН прийняла резолюції (1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106) про
жінок, мир та безпеку, і уряди повинні взяти на себе відповідальність щодо їх
реалізації. Виступати за участь жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях з питань миру та
безпеки. Заохочувати політиків мати за пріоритет розв’язання злочинів сексуального
насилля умовах конфлікту, та підтримувати локальні, національні та міжнародні
профілактичні заходи, захист та механізми справедливості. Більш детальна інформація
доступна в рамках Глобальної Мережі Жінок-Миротворців: http://www.gnwp.org.
Створити безпечний простір: Якщо ваша організація має досвід в консультуванні
постраждалих від насильство, проводьте навчальні тренінги з консультаційного
протоколу, актуальних правових та медичних ресурсів, конфіденційності, збору
доказів та свідчень, а також бережного відношення до постраждалих.

Історія Керол, Гаїті: “ У перший
раз 20-річна Керол обміняла секс
на їжу живучи у таборі “Champ de
Mars”, після загибелі батьків в
результаті землетрусу. Керол
чула про людей, які борються за
картку на їжу та спочатку надто
боялась щоб її отримати. . Вона
підійшла до одного з членів
Комітету табору, щоб попросити
карту, але він дав би одну тільки
за умови якщо вона з ним
переспить. Та Керол була на
стільки голодна що погодилась.
Вона продовжувала з ним спати
за їжу поки про це не дізнався ще
один. Вони змовились із першим
та зґвалтували її. Хоча Керол була
в змозі подорожувати на далеку
відстань за медичною допомогою
після зґвалтування, що коли вона
повідомила про це поліцію, їй
відповіли “вирішуй це з
Президентом”. […] У неї не було
місячних з часу зґвалтування […]в
результаті вона хвора по
сьогоднішній день. ”
Експерт з MADRE,
http://www.madre.org/index/pressroom-4/madre--our-partners-in-thenews-41/stories-from-haiti-273.html

Повідомити світ: Запросіть ЗМІ, щоб повідомити про вашу діяльність та попросіть їх
підняти питання сексуального насилля в конфліктах. Дайте рекомендації представникам ЗМІ задбати про дискрецію у своїй
доповіді про порушення, щоб не травмувати та не ставити під загрозу життя постраждалих. Використовуйте свої соціальні
мережі, щоб поділитися інформацією про можливість вживання заходів. Дотримуйтесь організацій, що діють в соціальних
медіах, таких як CWGL (https://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership) і MADRE
(https://www.facebook.com/madre.org).
Підтримка організації: Зв'яжіться з місцевими та міжнародними жіночими організаціями, що працюють у зонах конфліктів
чи з громадами біженців та надайте фінансову та / або моральну підтримку їх інформаційно-пропагандистської роботи та
підтримкою постраждалих. Якщо у вас є доступ до фінансових ресурсів, розгляньте питання про організацію збору коштів
для організації, яка має багатий досвід роботи з жертвами сексуального насилля.
Чоловіки та Хлопці: Чоловіки та хлопці, які вірять у гендерну рівність є важливими союзниками у діяльності проти
гендерного насильства в умовах конфлікту. Запросіть знайомих чоловіків та хлопців, для участі в події
“16 Днів” та попросіть їх поділитися своїми ідеями про те, як залучити їх однолітків до припинення насильства. Для більшої
кількості ідей запрошуємо ознайомитись із Кампанією Білої Стрічки (http://www.whiteribbon.ca), Альянс Чоловіків у Дії
(http://www.menengage.org) або Людина в Кампанії (http://manupcampaign.org).
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