ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ 2013
Від миру в домі, до миру у всьому світі:
Виклик Мілітаризму і насильству над
жінками!
16 днів активних дій проти гендерного
насильства продовжує тему: «Від миру в
домі, до миру у всьому світі: Виклик
Мілітаризму і насильству над жінками!2013р.»
16 днів кампанії виступає за обізнаність і дії
на багатогранні перетини гендерного
насильства та мілітаризму, підкреслюючи
зв'язок між боротьбою за економічні і
соціальні права і закінченням гендерного
насильства.Тема присвячена мілітаризму,
що створює і нормалізує страх, який
підтримується застосуванням чи загрозою
насильства, агресії, а також військовій
інтервенції у відповідь на політичні та
соціальні суперечки або для забезпечення
економічних і політичних інтересів. 16 днів
кампанія буде зосереджена на трьох
пріоритетних сферах підкресливши при
цьому перетин економічних і соціальних
прав з мілітаризмом та гендерним
насильством.
1. Насильство з боку держслужбовців :
використання погроз або актів насильства
для підтримки або досягнення влади.
2. Насильство в сім'ї та роль стрілецької
зброї: Насильство в сім'ї продовжує
виникати в кожному регіоні світу, при
цьому більшість жінок в світі відчувають
насильство з боку інтимного партнера в
певний момент в їхньому житті.
3. Сексуальне насильство під час і після
конфлікту: насильницький конфлікт
підвищує уразливість жінок і дівчаток, де
згвалтування, сексуальне рабство,
каліцтва, примусова вагітність і "шлюб"
відбуваються на тлі за часів відносного
миру

ЦЕНТР ЖІОЧОГО ГЛОБАЛЬНОГО
ЛІДЕРСТВА (ЦЖГР)
Ця організація була заснована в 1989 році і
здійснює координацію 16 днів кампанії з
моменту її створення в 1991 році. Він
розташований в Школі мистецтв і наук в
Університеті Рутгерса в Нью-Джерсі, США.
Місія ЦЖГЛ в тому, щоб розвивати і сприяти
жіночому лідерству і соціальній
справедливості по всьому світу. У функції
центру входить:


Покращення економічних і соціальних
прав з феміністської точки зору;

Сприяння припиненню насильства
над жінками і виділити зв'язок з
мілітаризмом;

Створення коаліції і поглиблення
потенціалу навколо тих актуальних
питань, які важливі для глобального
руху жінок до надійних політичні
реформи на міжнародному та
національному рівнях.
Для отримання додаткової інформації
відвідайте веб-сайт: http://cwgl.rutgers.edu
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16 ДНІВ АКТИВНИХ ДІЙ
ПРОТИ ГЕНДЕРНОГО
НАСИЛЬСТВА

Від миру в домі, до миру у
всьому світі: Виклик
Мілітаризму і насильству
над жінками

16 активних днів
дій проти
гендерного
насильства
являє
собою
глобальну
кампанію,
присвячену припиненню насильства
за ознакою статі. Вона проходить
щороку з 25 листопада: Міжнародний
день
боротьби
за
ліквідацію
насильства над жінками, 10 грудня:
День прав людини.
Координована Центром глобального
лідерства жінок, Кампанія створила
5167 організацій у 187 країнах
учасників з 1991 року.
16 днів кампанії присвячені:
 Підвищенню
обізнаності
про
гендерне насильство
 Посилення локальної роботи
довкола насильства над жінками
 За умовами форому підготовці і
спільному
використанню
стратегій
 Демонстрації
солідарності
активістів по всьому світу, а
також
 Заклик уряду до відповідальності,
відповідають,
захисту
та
запобігання
насильства
над
жінками

http://16dayscwgl.rutgers.edu

Чому гендерне насильство?
«насильство над жінками є порушенням
основних прав людини і є перешкодою
на шляху досягнення цілей рівності,
розвитку і миру»
Пекінська декларація та Платформа дій
(1995 р.)

Що таке гендерне насильство?
Гендерне насильство є поширеним порушенням
прав людини, кризою охорони громадського
здоров'я, і перешкодою в рівності, розвитку,
безпеки і миру. У 1993 році Декларації
Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію
насильства
над
жінками
характеризує
насильство над жінками як «будь-який акт
гендерного насильства, який завдає або може
завдати фізичну, статеву чи психологічну шкоду
чи страждання жінкам, включаючи погрози,
примус або свавільне позбавлення свободи, чи
то в суспільному чи особистому житті. Термін
"насильство
над
жінками»
і
«гендерне
насильство» використовуються для позначення
ряду зловживань проти жінок і чоловіків, які
випливають з гендерної нерівністі, уявлення про
традиційні гендерні ролі, і підлегле становище
жінки в суспільстві в порівнянні з чоловіками.
-

-

1

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що
принаймні одина з трьох жінок у всьому світі яку
б'ють,
гвалтують
або
іншим
чином
використовують. У більшості випадків гвалтівник є
членом її сім'ї.
Дослідження показують, що наявність зброї в
будинку збільшує загальний ризик вбивства на
41%, а для жінок зокрема, ризик майже в три рази
більший2

World Health Organization. (2005) “WHO Multi-Country
Study on Women’s Health and Domestic Violence against
Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and
Women’s Responses.” Available at: http://www.who.int
2
Wiebe, D.J. (2003) ’Homicide and Suicide Risks Associated
with Firearms in the Home: A National Case Control Study’,
Annals of Emergency Medicine, Volume 41, American College
of Emergency Physicians. Available at:
http://parliamentaryforum.org/sites/default/files/2%20%20Violence_against_women_and_salw_parliamentary_handb
ook.pdf

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ

Кампанія 16 днів розпочалася в 1991 році, і
проходить вона протягом 16 днів від
Міжнародного дня боротьби за ліквідацію
насильства над жінками (25 листопада) до
Дня прав людини (10 грудня) яка посилює
усвідомлення того, що акти насильства за
ознакою статі є порушенням прав людини, і
ліквідація всіх форм гендерного насильства є
проблемою прав людини.
25
листопада:
Міжнародний
день
боротьби за ліквідацію насильства над
жінками кампанія починається 25 листопада,
і закликає до підвищеної уваги до гендерного
насильства. Ця дата була обрана на честь
сестри Мірабель, яка була вбита в 1960 році
диктатором
Рафаелем
Трухільо
в
Домініканській Республіці. .У 1999 році 25
листопада
був
офіційно
визнаний
Організацією Об'єднаних Націй.
10 грудня: День Прав Людини це свято
ухвалення Загальної декларації прав людини
1948 р. Кампанія використовує День прав
людини
як
можливість
ознаменувати
підписання цього історичного документа та
просування принципів, що вона втілює.
29 листопада: Міжнародний День Захисту
прав жінок, день, щоб визнати жінок
захисників прав людини, і вшанувати
діяльність, пропаганду і мужні вчинки опору.
6 грудня: масове вбивство в Монреалі,
згадується 1989 рік коли було вбито 14 жінок
Монреальського Університету Інженерної
школи студентів.
Додаткові дати:
- 29 листопада: Міжнародний день
солідарності з палестинським народом;
- 1 грудня-й: Всесвітній день боротьби зі
СНІДом;
- 2 грудня другий: Міжнародний день
боротьби за скасування рабства;
- 3 грудня-й: Міжнародний день інвалідів;

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Розпочни свою власну кампанію
Кампанія 16 Днів відкрита для активістів
по всьому світі і Центр Глобального
Лідерства Жінок (CWGL) заохочує
учасників, обєднатися з темою у спосіб
найбільш підходящий для вас.
Ми підтримуємо вас!
Take Action Kit: Щороку CWGL проводить
Take Action Kit, що учасники можуть
використовувати,
щоб
допомогти
спланувати діяльність своєї кампанії.
Завантажити матеріали Take Action Kit
або замовити в друкованому вигляді:
http://16dayscwgl.rutgers.edu
Інтернет-календар кампанії: Знайти
онлайн
календар
де
розміщена
інформація про всі організації, щоберуть
участь у Кампанії у вашому районі, або
щоб
додати
власні
ініціативи:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar
Дискусійний форум 16 днів: перевірте
форму онлайн дискусії, щоб з'єднатися з
іншими учасниками, ділитись ресурсами і
дізнатися
більше
про
проблеми:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/get-involved/16days-discussion-forum
Stay Connected!
 Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
 Join the 16 Days Listserv:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16da
ys_discussion
 Facebook fan page:
http://www.facebook.com/16DaysCampaign

 Twitter: #16days; @16DaysCampaign;
@CWGLRutgers
 Flickr:

http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

 Skype: cwgl_16days
 Tumblr: http://cwgl.tumblr.com/

