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SEXUEEL GEWELD TIJDENS EN NA CONFLICT

Door MADRE and Center for Women’s Global Leadership
Conflict gerelateerd seksueel geweld: Seksueel geweld in conflicten blijft
optreden in vele vormen, en is van invloed op het leven van de overlevenden lang na het
conflict eindigt. Verkrachting, gedwongen "huwelijk", seksuele verminking en slavernij,
gedwongen bevruchting en sterilisatie worden gebruikt als oorlogswapens en
overheersing over vrouwen en meisjes, terwijl het hele families en gemeenschappen
beïnvloed, met verwoestende psycho-sociale en economische gevolgen. Bovendien
treedt gemilitariseerd geweld niet alleen op tijdens conflicten: vrouwen ervaren de
dreiging en de daad van seksueel geweld overal waar gewelddadige vormen van
mannelijkheid worden bevoorrecht. Dit versterkt gender en politieke hiërarchieën die
nog steeds de basis van conflicten over de hele wereld voeden. In reactie hierop moeten
gemilitariseerd geweld en gewelddadige vormen van mannelijkheid blijven worden
bestreden en getransformeerd.
Deze verschillende vormen van seksueel geweld zijn ernstige schendingen van de
mensenrechten en de menselijke waardigheid. Ze verergeren ook conflicten tussen
etnische, religieuze en politieke groeperingen. Veel vrouwen en meisjes worden
gedwongen te leven met onzekerheid en met weinig of geen diensten die de fysieke en
psychologische trauma's die ze blijven doorstaan te kunnen aanpakken. Tijdens en na het
conflict hebben overlevenden en hun families de steun van regeringen nodig, de
internationale gemeenschap, en vrouwenorganisaties. Deze ondersteuning is vooral van
belang bij de financiering en capaciteitsopbouw voor dienstverleners in de
gezondheidszorg en psychosociale begeleiding, het opzetten van en het toegang
verschaffen tot het juridisch rechtssysteem, en compensatie voor misdaden begaan
tijdens conflicten.

Guiglo, Ivoorkust: Het volgende
verhaalt de wetteloosheid en het
geweld door rebellen en bandieten die
huizen en reizigers aanvallen. Baby's tot
70-jarige vrouwen werden verkracht
tijdens deze invallen. Vrouwen die naar
de markt gaan, transport chauffeurs, en
cacaoboeren in het westen van de
Ivoorkust zijn het doelwit tijdens het
cocoa seizoen door bandieten die azen
op de vitale cocoahandel:
"Je hoort bijna elke dinsdag van een
aanval. Dat is marktdag hier in Guiglo,
zodat vrouwen uit de omliggende dorpen
naar de stad komen. Sommigen komen
met vervoer, maar de meesten lopen, en
ze vertrekken als de zon opkomt. Ze zijn
vaak in groepen, de mannen zijn op het
veld aan het werk.
Op een aantal van de secundaire wegen
die leiden naar de stad is er bijna altijd een
aanval. Het geld van de vrouwen wordt
gestolen en vaak wordt een aantal van hen
verkracht.
Vanwege
de
lucratieve
cocoahandel, komen aanvallen op o.a.
chauffeurs en marktkooplui door bandieten
op de weg vaak voor. Vrouwen die lopen
naar en van de markt zijn vaak het
doelwit".

In veel contexten is straffeloosheid de norm. Het juridisch rechtssysteem doet vaak
Uittreksel van Human Rights Watch,
weinig om misdaden van seksueel geweld te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.
“Afraid and Forgotten”. 22 Oktober, 2010.
Systemische ondersteuning voor het verzamelen van bewijzen en voor formele
http://www.hrw.org/sites/default/files/report
transparante mechanismen die misdaden van seksueel geweld aanpakken is dringend
s/cotedivoire1010webwcover_0.pdf
nodig. In post-conflict ontwapening, demobilisatie en re-integratie processen, moet ook
aandacht geschonken worden aan vrouwen en meisjes die gedwongen zijn tot seksuele
slavernij, evenals aan daders zodat re-integratie, verzoening en rehabilitatie programma's allesomvattend zijn.
Staten hebben een aantal stappen genomen tot het beëindigen van de straffeloosheid en seksueel geweld door middel van
nationale beleidsmaatregelen, wetgeving, en VN-resoluties (met name de Resoluties 1820 van de Raad, 1888 en 1960).
Echter, veel meer moet worden gedaan in de richting van de uitvoering van deze belangrijke resoluties, waaronder volledige
ondersteuning voor de vrouwelijke stemmen en hun rollen als actoren van verandering en vrede-stichters in de context van
conflict en het herstel na een conflict.
De recente VN-Veiligheidsraad Resolutie 2106 benadrukt de eis van politieke wil, de verantwoordingsplicht van regeringen
om conflict-gerelateerde seksuele misdrijven te voorkomen en te vervolgen, en het belang van het aanpakken van
onderliggende oorzaken. Het is van vitaal belang dat de internationale gemeenschap en het VN-systeem lokale
vrouwen organisaties ondersteunen die op de grond werken om seksueel geweld aan te pakken tijdens en na
conflicten, met inbegrip van hun werk op preventie, het verzamelen van bewijzen, en pleitbezorging voor
gerechtigheid en herstelbetalingen.

Voorgestelde Akties
Word lid van de Internationale Campagne Stop Verkrachting & Gender
Geweld: Maak deel uit van de allereerste wereldwijde samenwerking tussen vrouweljike
Nobelprijswinnaars, internationale belangenbehartigingsorganisaties en groepen en
individuen werkzaam op internationale, regionale en gemeenschaps niveaus om seksueel
geweld in conflict te beëindigen. Roep op tot dringend en gedurfd politiek leiderschap om
verkrachting te voorkomen in conflict, om burgers en overlevenden van verkrachting te
beschermen,
en
om
rechtvaardigheid
voor
allen
te
eisen:
http://www.stoprapeinconflict.org.
Belangenbehartiging: De VN-Veiligheidsraad heeft Resoluties aangenomen (1325, 1820,
1888, 1889, 1960 en 2106) met betrekking tot vrouwen, vrede en veiligheid, en overheden
zijn verplicht om ze te implementeren. Wees een pleitbezorger voor de deelname van
vrouwen in de besluitvorming op alle niveaus over vredes- en veiligheidsvraagstukken.
Stimuleer beleidsmakers om van het aanpakken van de misdaad van seksueel geweld in
conflicten een prioriteit te maken, en om lokale, nationale en internationale preventie,
beschermings- en rechtvaardigheidsmechanismen te ondersteunen. Meer informatie is
beschikbaar via het Internationale Netwerk van Vrouwelijke Vredesstichters (Global
Network of Women Peacebuilders): http://www.gnwp.org.
Creëer veilige ruimtes: Als uw organisatie ervaring heeft met de begeleiding van
overlevenden van geweld, ontwikkel dan trainingen om anderen te onderwijzen over het
juiste protocol voor begeleiding, beschikbare juridische en medische middelen,
vertrouwelijkheid, het verzamelen van bewijsmateriaal en getuigenissen, en gevoeligheid
voor overlevenden.

Carole's Story, Haïti: "De eerste
keer dat 20-jarige "Carole" sex had
uitgewisseld voor voedsel was nadat
haar ouders stierven in de aardbeving,
terwijl ze leefden in Champ de Mars
kamp. Carole had gehoord over mensen
die vechten om voedselkaarten en was
aanvankelijk te bang om er een te
vragen. Ze ging naar een kamp
commissielid om te vragen voor een
voedselkaart, maar hij wilde haar alleen
maar een geven als ze met hem naar
bed ging. Uiteindelijk, was Carole zo
hongerig dat ze toestemde. Ze bleef
seks uitwisselen met hem, totdat andere
mannen erachter kwamen. Zodra deze
mannen hadden besloten dat ze maar
"uit was op een ding", kwamen ze bij
elkaar en verkrachtten haar. Hoewel
Carole in staat was om een grote
afstand af te leggen voor medische hulp
na de verkrachting, zegt ze dat de
politie haar alleen maar vertelde om
"het met de president te regelen" toen
ze het meldde. [...] Ze heeft haar
menstruatie niet meer gekregen sinds
de verkrachting [...] en ze is er nu zeker
van dat ze ziek is als gevolg hiervan. "

Verspreid het woord: Nodig de media uit om verslag te doen van uw activiteiten en
Uittreksel van MADRE,
vraag hen om de kwestie van conflict-gerelateerd seksueel geweld op te brengen in hun
http://www.madre.org/index/press-room4/madre--our-partners-in-the-news
rapportage. Geef leden van de media de begeleiding om te rapporteren over schendingen
-41/stories-from-haiti-273.html
met gevoeligheid en zonder verder overlevenden te traumatiseren of in gevaar te brengen.
Gebruik je sociale media sites om informatie over mogelijkheden om actie te ondernemen
te
delen.
Volg
organisaties
die
op
sociale
media
actief
zijn,
zoals
CWGL
(https://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership) en MADRE (https://www.facebook.com/madre.org).
Ondersteun een organisatie: Verbind uzelf met lokale en internationale vrouwenorganisaties die in conflictgebieden of
met ontheemden en vluchtelingen gemeenschappen werken en bied financiële en / of morele steun voor hun
belangenbehartiging en ondersteunende werkzaamheden voor overlevenden. Als u toegang tot financiële middelen heeft,
overweeg dan het organizeren van een geldinzamelingsevenement voor een organisatie die een bewezen dienst van staat
heeft rondom het werken met overlevenden van seksueel geweld.

Mannen en Jongens: Mannen en jongens die in gendergelijkheid geloven zijn belangrijke bondgenoten in activisme om
gendergerelateerd geweld te beëindigen in conflicten. Nodig mannen en jongens die u kent uit om een 16 dagen evenement
bij te wonen met u en vraag hen om hun ideeën te delen over hoe hun leeftijdsgenoten betrokken kunnen worden bij het
beëindigen van geweld. Voor meer ideeën, bezoek de White Ribbon Campaign (http://www.whiteribbon.ca), de MenEngage
Alliance (http://www.menengage.org) of de Man Up Campaign (http://manupcampaign.org).
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