2014 THEME ANNOUNCEMENT

Van een vredevol thuis naar een vredevolle wereld:
Kom op tegen militarisme and maak komaf met gendergerelateerd geweld!
Door de 16 Dagen-campagne te organiseren tussen 25 november (de Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen
vrouwen) en 10 december (de Dag van de mensenrechten) wordt er terecht aandacht gevestigd op het feit dat gendergerelateerd
geweld een aanslag is op wereldwijde mensenrechten. In de aanloop naar en tijdens de 16 Dagen-campagne zullen alle deelnemende
activisten de schijnwerpers richten op de systematiek die verscholen zit achter gendergerelateerd geweld en militarisme: ze werken
ongelijkheid en discriminatie in de hand en zorgen ervoor dat investeringen naar wapens gaan in plaats van kwalitatief onderwijs,
gezondheidszorg en veilige publieke plaatsen. Militaristische cultuur is zowel het product als de catalyst van patriarchale modellen
van politieke, economische en sociale overheersing door elites. Militarisme maakt het aanvaardbaar om mannelijkheid met
gewelddadigheid te associëren. De 16 Dagen-campagne wil focussen op de translateraliteit van gendergerelateerd geweld en
militarisme en daardoor aan een eerlijkere en vredevollere wereld werken.
Leeftijd, klasse, geslacht (gender), geografische locatie, ras, ethniciteit, religieus geloof en seksuele voorkeur zijn enkele van de
transversale rubrieken die ons helpen in de analyse van de manier waarop vrouwen geweld, ongelijkheid en discriminatie ervaren.
Aangezien deze categorieën deels bepalen hoe overheden met mensen interageren, hebben ze hebben ook een invloed op de manier
waarop gemeenschappen en overheden reageren op geweld, ongelijkheid en discriminatie.
Kom op tegen militarisme and maak komaf met gendergerelateerd geweld!
In een wereld zonder gendergerelateerd geweld, waar iedereen van vrijheid kan genieten zonder enige vorm van angst of gebrek, zijn
mensenrechten vanzelfsprekend, één en ondeelbaar met vrouwenrechten. Rekening houdend met de transversaliteit van
gendergerelateerd geweld, militarisme en economische en sociale rechten, en met al het werk dat campagneleden wereldwijd
verrichten, zal de 16 Dagen-campagne speciale aandacht besteden aan drie probleemvelden:
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Gewelddaden gepleegd door overheden of entiteiten verbonden aan overheden

Ondanks het principe dat iedere overheid de mensenrechten moet respecteren, beschermen en promoten, blijven gewelddaden
gepleegd door overheden of entiteiten verbonden aan overheden vaak nog ongestraft en/of schieten overheden tekort in het straffen
van de daders, voornamelijk wanneer het gaat om geweld tegen sociaal en economisch marginale groepen. Gesterkt door hun
machtspositie gebruiken overheden, entiteiten verbonden aan overheden en individuen geweld (of dreigen met geweld) om sociale,
economische en politieke controle te verwerven over individuen en gemeenschappen. Dit soort geweld is erg vaak gericht tegen
vrouwen en vooral tegen vrouwelijke mensenrechtenactivisten, protestvoerders en dissidenten, met als doel hen het zwijgen op te
leggen. Vrouwelijke mensenrechtenactivisten zijn het doelwit van zowel overheden als zelfstandig handelende entiteiten. Het feit dat
ze vrouw zijn en een duidelijke boodschap uitdragen, maakt hen het slachtoffer van fysiek en seksueel geweld. Bovendien is er een
gebrek aan verantwoording en regulatie ten overstaan van internationale corporaties, zoals in de extractieve nijverheid en bij privé
militaire bedrijven. Dit zorgt ervoor dat arbeiders, inheemse gemeenschappen, lokale volkeren en mensenrechtenactivisten
makkelijker uitgebuit kunnen worden en hun mensenrechten makkelijker geschonden.
Wat kunnen we doen?
 Rapporteer en publiceer iedere aanval op mensenrechtenactivisten, journalisten, inheemse en gemarginaliseerde groepen.
 Werk samen met je lokale gemeenschap en met beleidsmakers die bereid zijn om te luisteren en mee te werken op lokaal,
nationaal, internationaal en andere belangrijke niveaus. Maak van gendergerelateerd geweld een prioriteit en een indicator
voor het success van het nationale beleid.
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Bekrachtig en ondersteun het werk van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en eis dat overheden en onafhankelijk
optredende groepen verantwoordelijk worden gehouden voor hun gewelddaden via nationale, regionale en internationale
mechanismen.

De toename van handwapens bij huiselijk geweld

Huiselijk en seksueel geweld is een inbreuk op de mensenrechten die wereldwijd iedere maatschappij, cultuur en gemeenschap treft.
Huiselijk geweld is een gevolg van economische afhankelijkheid, verschillende maatschappelijke normen voor mannen en vrouwen en
een ontoereikend genderbeleid. Wat is noodzakelijk om een einde te maken aan huiselijk en seksueel geweld, is economische
onafhankelijkheid en grondige veranderingen die de huidige sociale aanvaarding van genderongelijkheid en geweld wegwerken. De
aanwezigheid van handwapens in het huis, zoals pistolen, doet het gevaar op moord met 41% toenemen, maar in gevallen van
huiselijk en seksueel geweld stijgt dat gevaar voor vrouwen met maar liefst 272%. Het is niet verwonderlijk dat experts tot de
conclusie zijn gekomen dat wereldwijd ongeveer 900 miljoen handwapens in de omloop zijn, en dat vrouwen drie tot vier keer meer
het slachtoffer kunnen vallen aan een gewelddadige dood of dreigementen dan mannen. Het gebruik en de toenemende verspreiding
van handwapens ligt in het verlengde van de normalisatie van geweld, het associëren van mannelijkheid met gewelddadigheid en
militarisme. Om deze trends terug te draaien, moet activisme verder gaan dan lippendienst, wetgeving en hervormingen; gerichte
implementatie van preventie, bescherming, justitie en slachtofferhulp zijn cruciaal.
Wat kunnen we doen?
 Steun voorstellen om daders van gewelddadig huiselijk geweld te ontwapenen en een betere regelgeving in te voeren. Werk
samen met je lokale gemeenschappen en met beleidsmakers om betere vooronderzoeken en veiligere wapenopslagplaatsen
te verkrijgen en om in gevallen van gewelddadig huiselijk geweld ontwapening noodzakelijk te maken.
 Moedig open gesprekken over huiselijk geweld aan met familie, vrienden en gemeenschapsleden. Zo verwijder je stigma's en
bescherm en ondersteun je de mensen die huiselijk geweld aangeven.
 Pleit voor een betere opleiding en reactie van de lokale politie, zodat huiselijk geweld op een gepaste manier wordt
aangepakt.
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Seksueel geweld tijdens en in post-conflictsituaties

Oorlogvoerders en opportunisten plegen in tijden van conflicten gewelddaden tegen meisjes en vrouwen als een tactiek om de
tegenpartij angst in te boezemen, te bedreigen of te verzwakken en ondertussen een zogezegde „oorlogsbuit” te maken. Iedere
vorm van seksueel geweld is een schending van de mensenrechten en van de menselijke waardgheid. Het wordt gebruikt om
ethnische en ideologische gevechten te doen oplaaien en internationale machten gebruiken het als excuus voor interventies en
bezettingen. Seksueel geweld is gendergerelateerd en werkt stigmatiserend: meisjes en vrouwen belanden in een spiraal van
onzekere levensomstandigheden, ontoereikende dienstverrichting en ondersteuning van hun familie, gemeenschap, zorgverstrekkers
en justitie. De vrouwen of hun families en gemeenschappen worden belast met de verantwoordelijkheid om seksueel geweld tegen
te gaan, terwijl het net vaak wordt afgedaan als iets onvermijdelijks in „vrede”, oorlog en politieke instabiliteit. Militarisme zet aan tot
het soort mentaliteit dat geweldplegers onbestraft laat en justitie laks doet omgaan met onderzoeken, strafrechterlijke vervolgingen
en bestraffingen van seksueel geweld. Ontwapening, demobilisatie en reïntegratieprocessen moeten ook rekening houden met
meisjes en vrouwen die als seksslaven en strijdkrachten werden ingezet, en preventie, bescherming en rechtelijke mechanismen
moeten de ervaringen van vrouwen in acht nemen.
Wat kunnen we doen?




Verhoog het internationale bewustzijn door te spreken en te schrijven over seksueel geweld en de stigma's eromtrent.
Gebruik je expertise om je gemeenschap ervan te overtuigen dat seksueel geweld een prioritair probleem is.
Moedig beleidsmakers aan om van seksueel geweld in conflictsituaties een prioritair agendapunt te maken en om lokale,
nationale en internationale preventie-, beschermings- en rechtelijke mechanismen en vrouwelijk leiderschap in
vredesprocessen te promoten.
Werk samen met jongens en mannen die geloven in gendergelijkheid om een einde te maken aan gendergerelateerd geweld
in conflictsituaties en op het werk, zodat ook hun leeftijdgenoten zich engageren tegen gendergerelateeerd en seksueel
geweld.
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Doe mee aan de 16 Dagen-campagne!

Vraag een actiepakket aan!

Laat van je horen!
• 16 Dagen-campagne: http://16dayscwgl.rutgers.edu

Over de 16 Dagen-campagne

De 16 Dagen-campagne is er voor iedereen die zich wil engageren om de
bovenstaande problemen aan te pakken in hun eigen, persoonlijke context.
Iedereen die deelneemt, weet het best met wie en waarvoor ze zich kunnen
inzetten, zij het met de overheid of in een gemeenschap. Het doel is om de
structuren die gendergerelateerd geweld doen voortduren, aan de kaak te
stellen en op een positieve manier te veranderen. Gebruik ook zeker de
hashtag #16Days op Twitter!

•
•
•
•
•
•
•

E-mail: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
De discussiegroep van de 16 Dagen-campagne:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Internationale Campagnekalender:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
Twitter: @16DaysCampaign

Het Center for Women’s Global Leadership (CWGL) heeft het actiepakket
van 2014 beschikbaar gemaakt. Daarin vind je allerlei documentatie die je
zal helpen om evenementen te organiseren tijdens de 16 Dagen-campagne.
In augustus zal deze documentatie in het Engels, Frans en Spaans
beschikbaar zijn, en later volgen nog andere talen (enkel online). Je kunt de
documentatie op onze website downloaden (http://16days.cwgl.rutgers.edu)
of een print aanvragen van zodra die klaar zijn.

Tijdens de voorbije 23 jaar was het speerpunt van de wereldwijde 16
Dagen-campagne tegen gendergerelateerd geweld steeds het activisme en
de coördinatie van alle inspanningen die een einde moeten maken aan
gendergerelateerd geweld, zowel op lokaal als op internationaal niveau. De
startdatum van de campagne (25 november, de Internationale Dag van de
uitbanning van geweld tegen vrouwen) en de einddatum (10 december, de
Dag van de mensenrechten) zijn gekozen om het verband te benadrukken
tussen mensenrechten en gendergerelateerd geweld. De twee data doen
ons eraan herinneren dat gendergerelateerd geweld een inbreuk is op de
mensenrechten. De 16 Dagen-campagne coördineert de oproep om alle
vormen van gendergerelateeerd geweld tegen individuen en groepen uit de
wereld te helpen. Het Center for Women’s Global Leadership is de
wereldwijde coördinator van de 16 Dagen-campagne sinds de oprichting in
1991.
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