2013 TEMA DE ANÚNCIO

De Paz na Casa ao Paz no Mundo: Deixa nos desafio contra
o militarismo e parar a violência contra as mulheres!
A campanha de 16 dias do activismo contra violência basado do sexo será continuar a tema de “Paz na casa ao paz no
mundo: Deixa nos desafio contra o militarismo e parar a violência contra as mulhere no 2013! Apôs uma liga
abrir por entrada sugestões foi recibido dos 16 dias conexão com participantes global das activistas e as organizações quem
são trabalhando no derecho humanos violência basado do sexo e assuntos da justicia social.
A campanha 16 dias do 2013 lutas por ação e consciência no intersecões múltiplo de violência basado do
sexo e o militarismo, entrentanto brilhar a conexão entre a luta por os derechos, os dois, economica e social e
parar violência basado do sexo. A tema é focado em militarismo como uma criação e normilazado da cultura de temor
que é supotado pelo uso ou a ameaça de violência , agressão , assim como intervenção militar em resposta aos disputas
social e politico ou força interesses politico e economico.
O militarismo é uma sistema de violência srtuctual que viole os derechos humanos e dignidade humano , a
guarda, e securidade das mulheres, os homems e as crianças em quase tudos paises região do mundo. O impacto
de militarismo pode ser vi na maneira os orçamentos nacionais são distribuídos por os servicos de saúde , educação, e os
esapaços publicos contra os orçamentos militar; em legislação e politicás que marginilizar as mulheres e minorías ; em
politicas discriminoridade e os atos forçado ou reparar uma falta (perdoar) por as autoridades estatal ; e em resposta militar
contra diplomica aos assunto politico e social.
A campanha entifaza que os derechos da mulheres são os derechos humanos, e ter conhencimento da função das
sistêmas Patriarcal que incorporar tradicões perigroso e os political legais que normilizar violência contra as mulheres seus e
negar as mulheres seus derechos socias ao vida de dignidade.

Foco Por Ação:
A campanha de 16 dias será focalizar na trez areas de prioridade entrentanto sublinhando as intesecões dos
derechos humanos socias e economica com militirismo e violiência basado do sexo:
1. A violência perpetrado por os ators estatal: Os ators estatal usam a ameaça ou o ato de violência á
manter ou ganhar poder. Eles afirmam uma precisa á proteger a segurança estatal pelo lançando violência contra as
pessoas consideram uma ameaça ; e eles asalto sexualmente e phscicalmente os defendores dos derechos humanos das
mulheres (WHRD’s) quem são lutando por os derechos politicos economico, social e sexo. As policias os juizes e o
ministério públicos vexam as mulheres quem são vitimizado da são basado do sexo no silênço. Em alguns lugares, as
mulheres são castigado ao violência sexual compretida contra eles. A prevalêcia de impunidade Estatal por crimés
contra seus povos , os povos do outra paises, e os povos sem um estatal , é desafio sombrío para colocar um fim
ao violência basado do sexo e militirismo e alcançar a relização dos dereitos humanos das mulheres.
Os estatals são encarregado com a devida diligência para respecto, proteger, e promover os derechos humanos para
todo do mundo. Ainda, as mulheres e as meninas atreves do mundo continuam á ser negado acesso aos dereitos
humanos e social ou, por ejemplo ,o dercho á trabalhar, educação, comida, e agua, entrentanto WHRD’s quem lutam
por estes derechos humanos são vexado, asaltado, ou assissinado pelas autoridade sancionado pelo estatal.
Visto como transgresões das normas gênero e sexuais e o “privado” espaço tradicional que foi atribúdo nas
comunidades e paises delas. Ainda, WHRD’s são o alvo de violência e aprisionament estatal. No Egipto
durante os protestos recentes as WHRD’s têm sofrido perseuição assim como asalto fisicao e sexual nas mãos dos
protestos homem, soldados e policia e foi forçado á ter os testes de virginidade durante sua prisão. Na Honduras
transgênero as WHRD’s enfrentam discriminação social, politico e economico tambem assassinado muito judicial
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perpetrado ou tolerado pelas autoridades estatal. Na Irã WHRD’s são alvos regular pela estatal, quêm muito vezes
afirmam que esses mulheres são uma ameaça ao ordem moral da sociadade ou elas são trabalhando com os elementos
subversivo contra a integridade da estatal. WHRD’s espêcialmente as mulheres indígena são lutando e morte para
proteger as florestas, as aguas, as terras que são essencial ao bem-estar economico e social das suas comunidades.
Então eles são lutando a manter suas terras ancestrais de roubo ou usos destrutivo pela estatal e o setor privado ,
desacelerar os abusos derechos humano de vento, mineração aqua, industrias de exploração madeireira e trabalho
fabríl.
2.

A Violência Domesticas e o Rol de Armas Pequenos: Violência domestica continuar á acontecer em todos
região do mundo, com uma maioridade das mulheres do mundo experomentando violência infligido por uma parça
intimo em algum momento na suas vidas. Estaticos mostam que ter armas na casa aumenta o risco de alguém
ser assassinado por 41%. Entretanto para as mulheres no contexto de violência de parça domestica/intimo, o
risco aumenta por 272%.
A proliferação das armas pequeno , o qual, incluir as armas , facões, facas aumenta a ameaça de ferimentos ou morte
para as mulheres e as crianças e normalizado masculinidade com atos de violência. Numeroso dos paises tem instituiu
legislação e as reformas contra violência parça domestico/intimo , mas implementação de protecões e os servicos para
sobreviventes de violência e, as reformas muito forte contra a proliferação das armas pequeno ainda não ter ser
realizado totalmente.
Dependência economico e exploitação é um fato contribuido á porque as mulheres ficam em situações
de violência domestica. As mulheres independência economico é imperativo para empoderamento sobre seus
propios vidas e a felicidade dos derechos humano.

3. Violência Sexual Durante e Após os Conflictos: Os conflictos violentos aumenta as vulnerabilidades das mulheres
e as meninas , onde estupro, escavidão sexual, em suas muitas formas, é usado como uma armada para instilar o medo e
manter poder sobre as comunidades pelas milicias armadas e autoridade estatal. Alem disso, os soldados , como assim,
forças de paz mandatado ter sido culpável de abusos ou estupro das mulheres e das meninas nos campos refugiados. As
mulheres locais quêm trabalham ou moram perto bases militares tem experiencia de violência sexual aos mãos das
tropas estrangeiras estacionadas na área.
Muitas mulheres contiuam á sentir os efeitos de seus abusos em termos pscológical, fisico, e social depois de fim oficial
de conflicto violência. Muitas culturas e tradições estigmatizar e castigar as mulheres quem ter sido violado
sexualmente. Em vez de apoio muitas vezes elas enfrentar ostracismo por suas familias e comunidades depois de
experiencia violência sexual. Nos lugares estão competindo estruturas de poder, as mulheres e as meninas tambem são
vulnerável á serem trocados ou negociados para resolver disputas , para pagar dividas ou melhorar relações social ,
politico e atividade comercial.

Campanha Conosco:
Como sempre, a campanha de 16 dias encoraja as participantes á foco nas áreas que são mais relevante para seu contexto
especifico. Os participantes podem considerar como eles podem se engajar com seus governos e suas comunidades para
desafio e muda nos condições positivo as estruturas que perpetuar violência basado do genêro.

2013 Materiais para Tomar Agir:
O centro por Lideraça Global das Mulheres (No Ingês:The Center for Womens Global Leadership) é em desevolvimento
as materiais por Estojo para Tomar Agir (No Inglês:Take Action Kit) qual será contêm recursos para dár apoio actividades
durantes a campanha 16 dias. CWGL fazerá disponivél nas idiomas multipla no Agosto. Os participantes podem visitar nosso
website (http://16days.cwgl.rutgers.edu) para as materiais Estojo para Tormar Agir (TAK) ou solicitar uma côpia impressa.

Fazer uma Conexao Conosco & Aprender Mais:






O website oficial da Campanha 16 Dias: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Pós e pesquisa para os eventos no Calendári da Campanha online: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Juntar a lista dos 16 Dias : https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign






Twitter: @16DaysCampaign
Twitter dos 16 Dias hashtag: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Email nos á qualquer tempo! 16days@cwgl.rutgers.edu

Sobre a Campanha dos 16 Dias:
Para os últimos vinte-dois anos A Campanha 16 Dias de Activismo Contra Violência Basado do Sexo global tem
sido dedicado á cordinação e advocacia de trabalha em apoio de colocando um fim ao violência contra as mulheres nos níveis
internationais e locias. As fechas 25 de Novembro( Dia Internacional contra Violência contra as Mulheres) e 10
de Dezembro (O Dia Internacional dos Direitos Humanos) foram escolhidos para enfizar os links entre paragem a
violência contra as mulheres e valores dos direitos humanos e brilhar a luz que violência contra as mulheres é uma violação
internacional dos direitos humanos. A Campanha do 16 Dias é usado como um estratego orginazada para liga por uma
elimanição das todas formas da violência contra as mulheres por os grupo e indivíduos atreves do mundo. O
Centro por Lideraça Global das Mulheres é o coordenedor global da Campanha.

Translated by William Salter
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