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ТЕМАТИКА ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ

НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї ТА СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ
 Узгоджені висновки CSW57 на тему припинення насильства і дискримінації щодо жінок і дівчаток

визнають взаємозв'язок між "незаконним використанням, так і незаконною торгівлею, стрілецької зброї і
легких озброєнь та загострення насильства щодо жінок і дівчаток».
 У квітня 2013 року уряд прийняв перший договір про торгівлю зброєю означало заборонити продаж
зброї, якщо існує ризик, що зброя може бути використана для порушення прав людини або порушення
міжнародного гуманітарного права і є першим договором, який визнає зв'язок між гендерним
насильством та міжнародною торгівлею зброєю.
 Маючи пістолет в будинку збільшує ризик вбивства на 41%, а для жінок, зокрема, ризик майже в три рази
- 272%.
 У Південній Африці, недавнє дослідження говорить, що рівень вбивств для жінок старше 14 років
знизилося, але вбивства жінок з боку інтимного партнера, в тому числі чоловіків, друзів, партнерів тієї ж
статі, або коханця істотно не знизилася . Дослідження показує, що вбивства від рук сексуальних
партнерів у Південній Африці було 8,8 на 100 000 жінок в 1999 році в порівнянні з 5,6 в 2009 році.

Скоєння насильства держслужбовцями
 У Дарфурі жінки та дівчата живуть під постійною загрозою згвалтування суданськими урядовими
солдатами, членами підтримуваної урядом джанджавід, повстанці, колишні повстанці.

 З 2011 року, під час різних антиурядових протестів у Єгипті, жінки піддавалися сексуальному насильству
з боку військових або інших протестуючих чоловіків, зусиль з боку уряду щоб захистити їх і покарати
винуватців не спостерігалося
 Підвищена мілітаризації і святкування культури мілітаризму і раніше перешкоджало гендерної та
соціальної рівності, та надавала фарби законних дії використанню насильства як джерела енергії в наших
суспільствах.
 Згідно з даними SIPRI, глобальні військові витрати складають більше 1,7 трильйона доларів, швидке
зростання військових витрат було в Північній Африці. Витрати військ США складають 41%, далі йдуть
Китай з 8,2%, в Россія з 4,1%, Великобританія і Франція з 3,6% кожен.

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПЕРІОД ТА ПІСЛЯ КОНФЛІКТУ
 У Південній Ківу, за оцінками, 40 жінок гвалтують у регіоні щодня.
 Згвалтування стала нестримної у триваючому конфлікті в Сирії, особливо щодо жінок. Неясно, яке точне
число жертв згвалтування перебувають у країні, і кількість НЕ легко перевірити через тривале
насильства.
 Статистика ООН показує, що 1700 жінок були згвалтовані в Сомалі в 2012 році, але Зайнаб Хава Бангура,
спеціальний представник ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту називає це
"занижена" у зв'язку з низькими показниками звітності про сексуальне насильство і повідомлень про
кількість в Сомалі не враховуючи райони, під контролем Аль-Шабааб.
 Human Rights Watch повідомили, що люди у формі, в тому числі ті, які пов'язані з урядовими військами і
ополченцями союзних урядів несуть відповідальність за "значне число згвалтувань внутрішньо
переміщених жінок і дівчаток з липня 2011 року"
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 У Ліберійське урядове опитування в 10 округах в 2005-2006 роках показало, що 92% з 1600 опитаних
жінок піддавалися сексуальному насильству, зокрема згвалтування.
 Жінка в таборі Джалозай біженців в Пакистані повідомили, що змушені навати сексуальні послуги
співробітниками безпеки в обмін на запаси продовольства в таборі.
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