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Miers mājās un miers pasaulei:
stāsimies ceļā militārismam un izbeigsim vardarbību pret sievietēm!
Kampaņa „16 dienas cīņā ar dzimumu saistītu vardarbību " 2013 gadā turpina aizsākto tēmu „Miers mājās un miers
pasaulei: stāsimies ceļā militārismam un izbeigsim vardarbību pret sievietēm!“. Pēc izsludinātā aicinājuma
iesniegt ierosinājumus tādi tika saņemti no „16 dienu tīkla“ – no aktīviem dalībniekiem un organizācijām, kuras strādā
cilvēktiesību jomā, ar dzimumu saistītas vardarbības un ar sociālā taisnīguma jautājumiem visā pasaulē.
2013. gada „16 dienu kampaņa“ aicina vairot zinātību un rīkoties daudzās jomās, kur satiekas ar dzimumu
saistīta vardarbība un militārisms, vienlaikus uzsverot saikni starp cīņu par sociālekonomiskajām tiesībām un
iespēju pielikt ar dzimumu saistītai vardarbībai punktu. Tēma pievēršas militārismam kā baiļu kultūras radītājam
un normalizētājam, kas balstās draudos un vardarbībā, agresijā, kā arī militārā intervencē kā atbildē uz sociāli politiskiem
strīdiem vai centienos aizstāvēt konkrētas ekonomiskas un politiskas intereses.1
Militārisms ir strukturēta vardarbības forma, kas pārkāpj cilvēktiesības un aizskar cilvēka cieņu un sieviešu, vīriešu un
bērnu drošību teju ikvienā pasaules valstī un reģionā.2 Militārisma ietekmi atspoguļo budžeta līdzekļu sadale veselības
aprūpei, izglītībai un publiskajai telpai, no vienas puses, un militārajam budžetam, no otras; tas manāms arī tiesiskajā
regulējumā, kas nostumj malā sievietes un minoritātes; tas izpaužas diskriminējošā politikā un aktos, ko piemēro vai
piecieš valsts iestādes; kā arī sociāli politiskajā jomā, kur tas noraida diplomātiju un ķeras pie ieročiem.
Kampaņa īpaši uzsver, ka sieviešu tiesības ir cilvēktiesības, atzīstot, ka patriarhālās sistēmas spēlē savu lomu kā
kaitīgu tradīciju un tādu likumu iemiesotājas, kuri pasludina vardarbību pret sievietēm par normu un atņem sievietēm
tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi.

Rīcības virziens:
„16 dienu kampaņa“ pievērsīsies trim prioritāšu jomām, vienlaikus uzsverot, ka sociālekonomiskām tiesībām ir
saskarsmes punkti ar militārismu un ar dzimumu saistītu vardarbību:
1. Valsts iestāžu pastrādātajai vardarbībai: valsts iestādes lieto draudus vai ķeras pie vardarbības, lai
paliktu pie varas vai iegūtu to. To pārstāvji aizbildinās ar nepieciešamību aizsargāt valsts drošību, vēršot
vardarbību pret tiem, kurus tās uzskata par draudu valsts drošībai; tās seksuāli un fiziski uzbrūk sieviešu cilvēktiesību
aizstāvjiem, demonstrantiem un disidentiem, kuri cīnās par politiskām, sociālekonomiskām un dzimumu tiesībām.
Policisti, tiesneši un prokurori aizskar sievietes, kuras ir kritušas par upuri ar dzimumu saistītai vardarbībai, piespiežot
tās klusēt. Dažviet sievietes pat saņem sodu par dzimumnoziegumiem, no kuriem tās cietušas. Valsts paliek
nesodīta par noziegumiem pret cilvēci, kuros cietušas citas tautas vai bezvalstnieki, un tas ir liels šķērslis ceļā uz
vardarbības, kas saistīta ar dzimumu, un militārisma izbeigšanu, kā arī sieviešu cilvēktiesību ievērošanu.
Valstu uzdevums ir ar pienācīgu rūpību ievērot ikviena cilvēktiesības, aizsargāt un veicināt tās. Neraugoties uz to,
sievietēm un meitenēm visā pasaulē vēl aizvien tiek liegta pieeja sociālekonomiskajām tiesībām
(piemēram, tiesībām uz darbu, izglītību, pārtiku un ūdeni), bet sieviešu cilvēktiesību aizstāvji un aizstāves, kas iestājas
par šīm cilvēktiesībām, aizskar, pakļauj uzbrukumiem vai pat nogalina iestādes ar valsts svētību. Sieviešu cilvēktiesību
aizstāvjus un aizstāves uzskata par dzimumnormu un dzimumlomu pārkāpējiem, tradicionālā, valstu un kopienu
ierādītā „privātuma“ traucētājiem, nemiera cēlājiem, līdz ar to valstis vērš pret sieviešu cilvēktiesību
aizstāvjiem un aizstāvēm vardarbību un cietumsodus.
Ēģiptē nesen izcēlās protesti, kuros sieviešu cilvēktiesību aizstāves cieta no aizskārumiem un seksuāla un fiziska
rakstura uzbrukumiem no vīriešu kārtas demonstrantu, karavīru un policistu puses; aizstāvēm cietumā piespiedu kārtā
tika veikti nevainības testi. Hondurasā ieviešu cilvēktiesību aizstāvji-transpersonas cieš no ekonomiskas, politiskas un
sociālas diskriminācijas, un valsts iestādes veic vai atbalsta nogalināšanu bez tiesas.3 Irānā valsts regulāri vēršas pret
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cilvēktiesību aizstāvēm, apgalvojot, ka šīs sievietes apdraud sabiedrības morāles pamatus vai arī sadarbojas ar
sabotieriem, graujot un šķeļot valsti.
Sieviešu cilvēktiesību aizstāves, it īpaši vietējās sievietes, cīnās un iet nāvē, cenzdamās aizsargāt mežus, ūdeņus un
zemes, kas spēlē izšķirošu lomu viņu kopienu sociālekonomiskajā labklājībā.4 Viņas cīnās, lai nepieļautu, ka valsts vai
privātais sektors izlaupa paaudžu paaudzēs lietotas zemes,5 kā arī dara visu iespējamo, lai mazinātu cilvēktiesību
pārkāpumus saistībā ar vēja enerģijas, kalnrūpniecības, ūdens sagādes un meža darbiem,6 kā arī rūpnīcu darbaspēku.
2. Vardarbība mājās un ieroču loma: vardarbība mājās aizvien ir vērojama ikvienā pasaules malā, lielākā daļa
sieviešu kaut kādā dzīves posmā ir saskārušās ar vardarbību no savu dzīvesbiedru puses. Statistika rāda, ka ierocis
mājās palielina slepkavības risku par 41%, bet attiecībā uz sievietēm mājas/dzīvesbiedru varmācības kontekstā
šis risks pieaug par 272%.7
Tas, ka izplatās ieroči, tostarp šaujamieroči, mačetes un naži, palielina sieviešu un bērnu ievainojumu un nogalināšanas
risku un nostiprina vīriešu vardarbību kā normu. Daudzas valstis ir ieviesušas likumus un reformas pret
mājas/dzīvesbiedru vardarbību, bet vēl aizvien nav pilnībā nodrošināta aizsardzība un atbalsts tiem, kas pārdzīvojuši
vardarbību, kā arī nav sperti radikālāki soļi pret ieroču izplatību. Ekonomiska atkarība un ekspluatācija ir viena
no atbildēm uz jautājumu, kāpēc sievietes cieš no vardarbības mājās. Bez savas naudas sievietes nespēs būt
savas dzīves noteicējas un baudīt cilvēktiesības.
3. Seksuālā vardarbība pirms un pēc konfliktiem: spēcīgi konflikti padara sievietes un meitenes ievainojamākas, jo
tad biežāk nekā relatīva miera laikos vērojamas tādas parādības kā izvarošana, seksuāla paverdzināšana, sakropļošana,
piespiedu grūtniecība un piespiedu „laulības“.8 Īpaši neaizsargātas ir tās sievietes un meitenes, kuras nes ūdeni vai gādā
par malku, zemes darbiem, dzīvo patversmēs un bez pajumtes palikušo vietējo bēgļu nometnēs vai arī apvidos, kur
nemitīgi noris cīņas ar bruņotu formējumu vai valsts armijas līdzdalību. Seksuāla vardarbība dažādās formās tiek
izmantota kā iebiedēšanas līdzeklis, un bruņoti formējumi un valsts iestādes ar tās palīdzību cenšas saglabāt savu varu
pār kopienām. Jāatzīmē, ka gan karavīri, gan arī miera uzturētāji ir tikuši atzīti par vainīgiem bēgļu nometņu sieviešu
un meiteņu izmantošanā un izvarošanā.9 Sievietes, kas strādā vai dzīvo militāro bāzu tuvumā, cieš no seksuālas
vardarbības no tuvumā izvietotu ārvalstu armiju daļu puses.10
Daudzas no vardarbības cietušās turpina izjust psiholoģiskas, fiziskas un sociālas sekas arī tad, kad vardarbīgais
konflikts tiek oficiāli pasludināts par izbeigtu. Lielākā daļa kultūru un tradīciju atstumj un nosoda izvarotās sievietes –
varmāku upurus. Izvarotās sievietes saņem nevis atbalstu, bet gan tiek paļātas kā ģimenes, tā sabiedrības līmenī. Tur,
kur ir konkurējošas varas struktūras, sievietes un meitenes nav pasargātas arī no iemainīšanas vai pārdošanas, ar ko
tiek risināti strīdi, nomaksāti parādi vai uzlabotas sociālās, politiskās vai darījumu attiecības.11

Piedalies kampaņā kopā ar mums:
Kā vienmēr, „16 dienu kampaņa“ iedrošina dalībniekus pievērsties jomām, kas ir visbūtiskākās viņiem. Dalībnieki var
apsvērt, kā viņi var mijiedarboties ar savām valdībām vai kopienām, lai vērstos pret struktūrām, kas atražo ar dzimumu
saistītu vardarbību, un panāktu pozitīvas pārmaiņas tajās.

2013. gada komplekts – „Rīkojies“:
Sieviešu globālās līderības centrs veido materiālus 2013. gada komplektam „Rīkojies“, kurā būs līdzekļi, ar kuriem varēs
atbalstīt „16 dienu kampaņas“ pasākumus. Centrs nodrošinās tos daudzās valodās augustā. Dalībnieki var apmeklēt mūsu
mājaslapu (http://16days.cwgl.rutgers.edu), lejuplādēt komplekta „Rīkojies“ materiālus vai lūgt eksemplāru uz papīra.

Sazinies ar mums un uzzini vairāk:










Oficiālā „16 dienu kampaņas“ mājaslapa: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Tiešsaistes kampaņas kalendārs – atstāj ziņu un meklē informāciju: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Pievienojies „16 dienu kampaņas“ sarakstam: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Piedraugo mūs feisbukā: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Seko Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Seko tviterī: @16DaysCampaign
„16 dienu“ tvitera vārds: #16days
Skaties YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Sūti e-pastu katrā laikā! 16days@cwgl.rutgers.edu

Par „16 dienu kampaņu“:
Pēdējos divdesmit divus gadus globālās „16 dienas cīņā ar dzimumu saistītu vardarbību“ ir bijušas veltītas tam, lai
aicinātu sastrādāties, tiecoties uz mērķi izbeigt vardarbību pret sievietēm gan pašmājās, gan starptautiskā līmenī. Tādi
datumi kā 25. novembris (Starptautiskā diena pret vardarbību pret sievietēm) un 10. decembris (Starptautiskā
cilvēktiesību diena) ir tikuši izraudzīti, lai parādītu saikni starp vardarbības pret sievietēm izbeigšanu, no vienas puses, un
cilvēktiesību vērtībām, kā arī uzsver to, ka vardarbība pret sievietēm ir starptautisks cilvēktiesību pārkāpums. „16 dienu
kampaņa“ tiek izmantota, lai organizētu stratēģiju, aicinot izskaust jebkāda veida vardarbību pret sievietēm kā individuālā
līmenī, tā grupās visā pasaulē. Kampaņas koordinators visā pasaulē ir Sieviešu globālās līderības centrs.
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