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Från fred i hemmet till fred på jorden:
Låt oss utmana militarism och stoppa våld mot kvinnor!
Kampanjen 16 dagar av aktivism mot genusbaserat våld fortsätter under 2013 på temat “Från fred i hemmet till fred på
jorden: låt oss utmana militarism och stoppa våld mot kvinnor!”. Efter ett öppet forum för bidrag, inkom feedback
kom från 16 Dagars egna nätverk av deltagande aktivister och organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter,
könsrelaterat våld and social rättvisa världen över.
2013 års 16 dagar kampanj förespråkar både medvetenhet och handling gällande de multifacetterade
korsningarna mellan genusbaserat våld och militarism, samt understryker kopplingarna mellan kampen för
ekonomiska och sociala rättigheter respektive ett slut för genusbaserat våld. Temat fokuserar på militarism som
en skapelse och normalisering av en kultur av rädsla vilken vidare underbyggs av våldsanvändning eller hot om användning av
våld, aggression, samt genom militär intervention till svar på politiska och sociala dispyter eller för att införliva ekonomiska
och politiska intressen.1
Militarism är ett system av strukturellt våld som inkräktar på kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter
och mänskliga värdighet och säkerhet i nästan varje land och region i världen. 2 Militarismens inflytande kan observeras
i hur nationella budgetar allokerar sjukvård, utbildning och allmänna områden i motsatsförhållande till militära budgetar; i
lagstiftning och policy som marginaliserar kvinnor och minoriteter; i diskrimminerande politik och handling genomdrivna
eller förbisedda av statliga myndigheter; och i militära svarsmekanismer istället för diplomatiska lösningar gällande politiska
och sociala frågor.
Kampanjen betonar att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, och erkänner betydelsen av det patriarkala
system som förkroppsligar skadliga traditioner och rättsliga strategier som normaliserar våld mot kvinnor, och förnekar
kvinnor deras rätt till ett värdigt liv.

Fokus för aktionen:
Kampanjen 16 dagar kommer att fokusera på tre huvudsakliga områden samtidigt som den betonar korsningarna
mellan ekonomiska och sociala rättigheter med militarism och genusbaserat våld:
1. Våld som begås av statliga aktörer: Statliga aktörer använder sig av våldshotelser eller våldshandlingar
för att behålla eller generera makt. Med hänvisning till nödvändigheten av att beskydda statlig säkerhet brukar de
våld gentemot de som anses utgöra ett hot; de angriper både sexuellt och fysiskt Kvinnorättsförsvarare (Women’s
Human Rights Defenders, WHRDs), demonstranter och dissenter som kämpar för politiska, ekonomiska, sociala och
sexuella rättigheter. Polis, domare och åklagare trakasserar kvinnor som utsatts för genusbaserat våld till tystnad. På
vissa platser straffas kvinnor för det sexuella våld som begåtts mot dem. Förekomsten av statlig straffrihet för brott
mot sitt eget folk, de i andra länder, och statslösa folkgrupper utgör en allvarlig utmaning för ett slutgiltigt stopp
för genusbaserat våld och militarism i kampen för införlivandet av kvinnors mänskliga rättigheter.
Stater har till uppgift att respektera, beskydda och främja mänskliga rättigheter för alla människor. Trots detta fortsätter
kvinnor och flickor världen över att förnekas sociala och ekonomiska rättigheter (till exempel rätten till ett
arbete, till utbildning, till mat och vatten), medan WHRDs som kämpar för dessa mänskliga rättigheter blir trakasserade,
överfallna, eller dödade av statligt sanktionerade auktoriteter. Då dessa individer ofta ses som överträdare av sexuella
och genusbaserade normer, tillförskrivna den traditionella ”privata” sfären såsom tilldelats dem i deras samhällen och
länder, förblir WHRDs en måltavla för statligt våld och fängslande.
Under de senaste protesterna i Egypten, utsattes WHRDs för kontinuerliga trakasserier såväl som sexuellt och fysiskt
våld från manliga protestanter, soldater och polis och tvingades även att utsättas för oskuldsprov under
frihetsberövande. I Honduras möts WHRDs och transpersoner av ekonomisk,
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politisk, och social diskrimination och utomrättsliga avrättningar som begåtts eller sanktionerats av statliga myndigheter.3
I Iran utsätts WHRDs för rutinmässigt riktade aktioner av staten, som ofta menar att dessa kvinnor utgör ett hot mot
samhällets moraliska ordning eller att de arbetar tillsammans med subversiva element mot statens integritet.
WHRDs, i synnerhet den kvinnliga urbefolkningen, kämpar och dör i försök att beskydda skog, vatten och land som är
en nyckeldimension i deras samhällens ekonomiska och sociala välbefinnande.4 De kämpar för att förhindra anfäders land
från att stjälas eller från annan destruktiv användning av staten och den privata sektorn5, och för att försinka
inskränkningar av mänskliga rättigheter inom vind och vatten industrier, gruvnäring och skogsavverkningsindustri6, och
andra kränkningar inom industriell arbetskraft.
2. Lätta vapens inverkan på våld i hemmet: Våld i hemmet fortsätter förekomma i samtliga av världens regioner, det
beskattas att en majoritet av kvinnor i världen kommer att utsättas för våldsutövning av en nära partner någon gång
under sitt liv. Statistik visar att innehavandet av skjutvapen ökar risken för mord med 41 %, medan för
kvinnor i sammanhanget av våld i nära relationer ökar risken med 272 %.7
Spridning av lätta vapen, en kategori som inkluderar handeldvapen, machetes och knivar, ökar risken för dödliga skador
för kvinnor och barn samt normaliserar en viss form av våldsam maskulinitet. Många länder har institutionaliserat
lagstiftning och reformer gentemot våld i hemmet/våld i nära relationer, men implementeringen av beskydd och tjänster
för våldsoffer, och starkare reformer mot spridning av lätta vapen har ännu ej aktualiserats fullt ut.
Ekonomiskt beroende och exploatering är en bidragande faktor till varför kvinnor stannar kvar i
våldsamma relationer i hemmet. Kvinnors ekonomiska oberoende utgör därför en grundläggande beståndsdel i
kvinnors frigörelse, egenmakt över sina liv och vidare anspråk på sina mänskliga rättigheter.
3. Sexuellt våld under och efter konflikt: Våldsamma konflikter ökar kvinnors och flickors utsatthet då de utsätts för
våldtäkt, sexuellt slaveri, stympning, påtvingad graviditet och tvingat “äktenskap” på en allt högre skala än under relativt
fredliga perioder 8. Denna utsatthet ökar särskilt för kvinnor och flickor som hämtar vatten eller ved, arbetar på fält med
jordbruk, bor i flyktingläger eller i områden som karaktäriseras av våldsamheter mellan miliser och statlig militär.
Sexuellt våld, i alla dess former, används som ett vapen av både beväpnade miliser och statliga auktoriteter för att
inlemma rädsla och vidarebehålla makt över samhällen. Dessutom har soldater, såväl som mandaterade fredsbevarare,
funnits skyldiga till att misshandla och våldta kvinnor och flickor i flyktingläger.9 Lokala kvinnor som arbetar eller bor i
närheten av militärbaser upplever sexuellt våld med utländska trupper stationerade i området som våldsförövare.10
Många kvinnor fortsätter att känna effekterna av det våld som de utsatts för i fysiska, psykologiska och sociala termer
även efter det officiella krigsslutet. De flesta kulturer och traditioner stigmatiserar och bestraffar kvinnor som har blivit
sexuellt utnyttjade. Istället för stöd, ställs dessa kvinnor istället inför en verklighet där de fryses ut av familj och samhälle
efter att ha utsatts för sexuellt våld. På platser där det finns konkurrerande maktstrukturer är kvinnor och flickor också
sårbara för människohandel med syftet att lösa tvister, betala av skulder eller förbättra sociala och politiska relationer
eller företagsamhet.11

Kampanja med oss:
Som alltid uppmuntrar kampanjen 16 dagar deltagare att fokusera på de aspekter som är mest relevanta till deras specifika
omständigheter. Deltagare bör överväga hur de kan engagera sig med sina regeringar och samhällen för att i positiva termer
utmana och förändra de strukturer som vidmakthåller könsrelaterat våld.

‘Take Action Kit’ Material 2013:
Centrum for Kvinnors Globala Ledarskap utvecklar för tillfället material för 2013 års ‘Take Action Kit’ (TAK), vilken
kommer att innehålla stödjande resurser under kampanjen 16 dagar. CWGL kommer att tillgängligöra på diverse språk i
augusti. Deltagare kan besöka vår hemsida (http://16days.cwgl.rutgers.edu) för att ladda ned ’Take Action Kit’ material eller
för att begära en papperskopia.

Så här håller du dig uppdaterad och lär dig mer:






Den officiella 16 dagar kampanjens hemsida: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Lägg till och sök efter event i den onlinebaserade kampanjkalendern: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Få utskick via: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign






Twitter: @16DaysCampaign
16 Dagars Twitter hashtag: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
E-posta oss när du vill! 16days@cwgl.rutgers.edu

Om kampanjen ’16 dagar’
De senaste tjugotvå åren har den globala kampanjen 16 dagar av aktivism mot genusbaserat våld dedikerats till
förespråkandet och koordinationen av arbete till stöd för stoppandet av våld mot kvinnor på lokala och internationella nivåer.
Datumen 25 november (Internationella dagen mot våld mot kvinnor) och 10 december (Internationella dagen
för mänskliga rättigheter) valdes för att understryka länkarna mellan stoppandet av våld mot kvinnor och mänskliga
rättighetsvärderingar och framhävandet av att våld mot kvinnor är en kränkning av internationella mänskliga rättigheter.
Kampanjen 16 dagar används som en organiserande strategi för att anropa elimineringen av alla former av våld
mot kvinnor av individer och kollektiv världen över. Centrum för Kvinnors Globala Ledarskap (The Centre for Women’s
Global Leadership, CWGL) är den globala koordinatören för kampanjen.
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