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GEWELD DOOR OVERHEIDSACTOREN

Door Nazra for Feminist Studies and Center for Women’s Global Leadership
Seksueel en gendergerelateerd geweld door overheidsactoren: Geweld door
staatsactoren tegen burgers treedt op tijdens gewelddadige conflicten en relatieve vrede. De
cultuur van militarisme zet het gebruik van geweld in om geschillen te beslechten en politieke en
economische belangen te handhaven. Staten rechtvaardigen de verhoging van het militarisme op
verschillende manieren in verschillende regio's. Ondanks deze verscheidenheid, geeft militarisme
alleen de voorkeur aan gewelddadige vormen van mannelijkheid, en heeft het een negatieve
invloed op de veiligheid en mensenrechten van vrouwen, kinderen en mannen. Seksueel en
gendergerelateerd geweld door staatsactoren vindt plaats in openbare en private ruimten, in
gevangenissen en politiecellen, in het leger en rond militaire bases, en door vredessoldaten,
paramilitairen, milities en prive in te huren groepen. Staten zullen gebruik maken van nietstaatsactoren om geweld tegen mensenrechtenactivisten en andere burgers te plegen, waardoor
straffeloosheid (het niet vervolgen en bestraffen) wordt gewaarborgd.
Vrouwelijke mensenrechtenactivisten (WHRDs) op het Tahrirplein in Egypte, mensen die het
doelwit waren van de veiligheidsdiensten op basis van hun seksuele geaardheid en
genderidentiteit in Honduras, Tanzania en Uganda (onder andere), journalisten die verslag
uitbrengen over corruptie bij de overheid en criminaliteit, inheemse en andere activisten die
pleiten voor land, taal, economische en andere mensenrechten zijn allemaal kwetsbaar wanneer
ze geconfronteerd worden met straffeloosheid die staatsactoren genieten.

Ghada’s Verhaal, Egypte:
Ghada vertelt over haar
mishandeling door soldaten in
December 2011: "[...] een soldaat
zei: "Breng haar – zij is degene die
de hele dag aan het vloeken was.
We willen haar." Hij greep me bij
de haren, op een ongelooflijk
pijnlijke manier. Hij begon naar me
te vloeken en me te bedreigen.
Toen begon het schoppen en slaan,
met stokken – er moeten rond de
tien soldaten zijn geweest die me
allemaal tegelijk sloegen. [...] Een
van de gemaskerde mannen, die
buiten was, was nu binnen [...] Hij
zei: "Ik was degene buiten, met
mijn gezicht bedekt." [...] Hij zei:
'Ben jij niet degene die aan het
vloeken was tegen ons? Vandaag
zal ik je laten zien of ik een man
ben of niet. Vanavond zal ik een
feestje geven special voor jou. Hij
zei: "Ik ben een Sa'idi [uit BovenEgypte], ik zal je niet laten gaan, je
komt hier niet weg. Vandaag, dat is
het, ben je van mij. "
En inderdaad, hij maakte het
duidelijk naar iedereen die rond
hem heen stond, dat ik van hem
was ... Hij sloeg me in het gezicht
[...] (Vervolg)

Het gebrek aan verantwoording van de staat en ongebreidelde straffeloosheid van seksuele
misdrijven, en de rol van politie en andere veiligheidsdiensten als daders in plaats van
beschermers dienen om vrouwen en andere aangevallen groepen te intimideren om te
voorkomen dat overtredingen gemeld worden of rechtvaardigheid gezocht wordt. De patronen
van geweld gebruikt door staatsactoren illustreren de gegenderde schendingen waar activisten
vaak mee geconfronteerd worden in hun werk. Mensenrechten activisten, vooral WHRDs, die rolpatronen en sociaal gedrag,
religieuze hegemonie, en economische uitbuiting bekritiseren en die opkomen voor economische kansen, onderwijs, en
fundamentele mensenrechten worden geconfronteerd met extreme onveiligheid, met inbegrip van seksueel geweld en dood.
WHRDs komen dezelfde uitdagingen tegen als hun mannelijke tegenhangers, zoals mishandeling of opsluiting, evenals schendingen
die voortkomen uit hun identiteit als vrouw, zoals seksuele uitlokking, seksuele intimidatie of aanranding. In veel landen over de
hele wereld wordt van vrouwen verwacht thuis te blijven en zich niet te mengen in politiek en sociaal activisme. Als ze weigeren
te voldoen aan vastgestelde rolpatronen, lopen WHRDs een groot risico op bepaalde vormen van geweld en beperkingen
verergerd als gevolg van hun geslacht en hun activisme op politieke, economische en sociale vraagstukken in de publieke ruimte.
Ze zijn ook meer kwetsbaar voor sociale vooroordelen en publieke veroordeling, met name wanneer ze pleiten voor
vrouwenrechten.
Pervasief militarisme en straffeloosheid moeten worden aangepakt en moeten eindigen om de mensenrechten van alle mensen tot
bloei te laten komen. Staten moeten ter verantwoording worden geroepen door nationale, regionale en internationale
mechanismen voor hun verplichting om daders te onderzoeken, te vervolgen en te straffen. Overheidsactoren, waaronder politie
en het leger, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de misdaden die zij begaan en staten moeten
burgers beschermen en geweld tegen hen voorkomen, met inbegrip van groepen die
aangevallen worden zoals WHRDs, andere mensenrechtenactivisten, journalisten, en
inheemse gemeenschappen.

Voorgestelde akties
Vertel ons: Wat betekent het voor u om veilig te voelen? Stuur ons uw gedachten:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject
and
leer
meer:
http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-based-violence/security-project.
U
kunt ook kijken op de "Veiligheidsproject" ("Security Project") flyer in de 2013 Take
Action Kit.
Pleit voor een einde aan straffeloosheid: Verbind u met beleidsmakers die bereid
zijn om te luisteren en die werken op lokale en nationale niveaus, de Verenigde Naties en
andere invloedrijke lagen om het beëindigen van gendergerelateerd geweld een prioriteit
en een markeerpunt van succes in de nationale ontwikkeling te maken. Documenteer en
publiceer gevallen van geweldpleging tegen mensenrechtenverdedigers, journalisten, en
inheemse en gemarginaliseerde groepen. Deel zowel lokaal als internationaal informatie
over schendingen van de mensenrechten van groepen die een doelwit zijn, en eis
rechtvaardigheid van invloedrijke regeringen, regionale en internationale gouvernementele
en rechtvaardigheidsmechanismen.
Bouw besef op: Schrijf over de manier waarop seksueel en gendergerelateerd geweld
voorkomt en de manieren waarop overlevenden, gemeenschappen, en staatsactoren de
problemen wel of niet aanpakken. Schrijf met het doel om lokaal en internationaal besef te
creëren en dwing het stigma van seksueel geweld en gendergerelateerd geweld uit de
schaduw. Spreek met de traditionele media (kranten, radio en televisie) en gebruik sociale
media (Facebook en Twitter) om gewone mensen te informeren op lokaal en
internationaal niveau over de realiteit waarmee vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en
andere rechtenactivisten worden geconfronteerd in uw omgeving.

(Vervolg) Een respectabele generaal kwam
binnen, gekleed in een pak [...] De
gemaskerde soldaat nam plotseling de
generaal terzijde en sprak alleen met hem.
Nadat zij gesproken hadden, negeerde de
general mij volledig, en de soldaat kwam
terug om mij te bedreigen [...] Toen kwam
Dr Ziyad binnen, uit het veldhospitaal, om
iedereen mee naar buiten te nemen – [...]
maar de soldaat zei: "Nee - deze , zij zal
niet vertrekken."
Dus de dokter hield aan en besloot met de
generaal te spreken. Hij zei tegen hem: " Ik
vertrek niet zonder ze allemaal mee te
nemen," en de generaal natuurlijk stelde
hem gerust, terwijl hij zei: "Natuurlijk zullen
ze allemaal eruit komen." Het werd duidelijk
dat het een politieke schertsvertoning was –
mensen moesten eruit komen, zo was het.
Dus de dokter vertelde de soldaat dat zijn
superieur, de generaal, zei dat hij iedereen
moest laten gaan. En dus zei de soldaat
tegen me, "Geen probleem, je zult gaan,
maar ik zal je doodschieten." Een duidelijke,
heldere bedreiging voor de ogen van
iedereen, dat "als ik je vind buiten de
poorten, zal ik je doodschieten. Ik ben een
Sa'idi, en ik zal je niet laten gaan."

Uittreksel uit Jadaliyya. “Ghada's
Versterk het werk van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers: Voer
Testimony on Being Tortured by the
gesprekken in uw gemeenschap en omliggende gemeenschappen over de mensenrechten
Egyptian Army” 18 December 2011.
van vrouwen en het gebruik van seksueel geweld en gendergerelateerd geweld tegen
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3599/
activisten en mobiliseer iedereen om te eisen dat staatsdaders verantwoordelijk worden
ghadas-testimony-on-being-tortured-by-thegehouden via nationale, regionale en internationale mechanismen. Benader deze
egyptian
gemeenschappen om gezamenlijk achter deze activisten staan in de confrontatie met
staats- en niet-staatsgeweld. Versterk het werk van WHRDs door betere communicatie,
uitwisseling van informatie en documentatie van gevallen van schendingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau.
Mannen kunnen een rol spelen bij het ondersteunen van het beëindigen van seksueel geweld en gendergerelateerd geweld tegen
vrouwelijke activisten door staatsactoren door simpelweg aanwezig te zijn tijdens marsen, demonstraties en andere openbare
activiteiten. Help mannen, die terughoudend zijn om mee te doen, inzien dat zij en de maatschappij waarin zij leven zullen
profiteren van een einde aan seksueel en gendergerelateerd geweld door individuen, groepen en staatsactoren.
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