GEWELD DOOR STATELIJKE ACTOREN

Statelijk militarisme (zie bijlage “Wat is militarisme?”) gedijt
wanneer geweld en mannelijkheid met elkaar worden
geassocieerd,
wanneer
stereotypisch
agressief
machogedrag wordt aangemoedigd voor mannen en
onderdanig en volgzaam gedraag voor vrouwen. Wanneer
de maatschappij in zulk een tweeledigheid vervalt, wordt
iedereen die zich niet naar deze binaire normen schikt of
kritiek uit op het gebruik van geweld, een mogelijk doelwit
van aanvallen. Dit creëert een onveilige omgeving voor
mannen, vrouwen en kinderen waarin mensenrechten
makkelijker
geschonden
kunnen
worden
(bv.
Kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, gebrek aan
economische onafhankelijkheid en onderwijs voor
vrouwen).
De overheid of entiteiten verbonden aan de
overheid plegen gewelddaden tegen burgers in
conflictsituaties, maar ook in „vredestijd”. De
overheid kan een toenemende militarisering van
de samenleving of van het politieke beleid op
verschillende manieren rechtvaardigen, maar het
resultaat zal steeds hetzelfde zijn.

De
overheid
gebruikt
een
gendergerelateerde
woordenschat wanneer „het moederland beschermd moet
worden”,
als
rechtvaardiging
voor
stijgende
wapenuitgaves,

Maak een einde aan de
straffeloosheid
Werk samen met beleidsmakers die bereid zijn om te
luisteren en het verschil kunnen maken op lokaal, nationaal
en regionaal niveau, met de Verenigde Naties en andere
internationale agentschappen. Zo kan gendergerelateerd
geweld hoog op de agenda's komen te staan en een
toetssteen voor het nationale beleid worden.
Rapporteer en publiceer ieder geval van
mensenrechtenschendingen tegen
mensenrechtenactivisten, journalisten, inheemse en
gemarginaliseerde groepen. Deel informatie over
mensenrechtenschendingen op nationaal en internationaal
niveau en eis gerechtigheid van invloedrijke overheden en
regionale en internationale overheids- en justitieorganen.

de uitbouw van militaire bases, schendingen van
burgerlijke vrijheden en de geheimhouding van
staatsaangelegenheden. Geweld wordt gepleegd door
overheden, entiteiten verbonden aan overheden en
zelfstandig handelende groepen: nationale legers, VNblauwhelmen, paramilitairen, milities, contractuele
privégroepen, etc. Het geweld wordt gepleegd in publieke
en privéruimtes, online en offline, in vluchtelingenkampen,
politiekantoren, in arrest, in gevangenissen en in het leger.

Maak mensen bewust
Kruip in je pen en vertel hoe seksueel en gendergerelateerd
geweld wordt aangepakt en hoe slachtoffers worden
opgevangen. Doe het bewustzijn groeien op lokaal en
internationaal niveau, maak de stigma's van seksueel en
gendergerelateerd geweld opnieuw bespreekbaar. Laat je
stem horen in de traditionele media (kranten, radio, tv) en op
sociale media (Facebook, Twitter), zodat je boodschap over de
situaties waarin vrouwelijke mensenrechtenactivisten in je
gemeenschap verkeren, in iedere huiskamer wordt gehoord.

De ongelijkheid die wordt gecreëerd bij politieke en
economische machtsverhoudingen wordt vaak in stand
gehouden door de staat. Machtshiërarchieën zijn cruciaal
bij „structureel geweld” en worden gehandhaafd door
ongelijkheid en discriminatie op basis van leeftijd, klasse of
kaste, geslacht of gender, ras of ethniciteit, seksuele
voorkeur enzovoort. Militarisme grijpt naar geweld om
politieke, sociale en economische belangen en conflicten
te beïnvloeden, zowel binnen de nationale grenzen als in
internationale betrekkingen.
Vrouwen die zichzelf niet onderwerpen aan de sociale en
politieke dwang die hen opgelegd wordt, zijn ongewenste
individuen voor zowel de overheid als zelfstandig
handelende groeperingen. Zij kaarten de huidige
machtsongelijkheden binnen het patriarchale en
militaristische systeem aan. Daarom zijn het voornamelijk
vrouwelijke mensenrechtenactivisten die slachtoffer
worden van gendergerelateerd geweld en extreem
onveilige situaties, waaronder seksueel geweld en moord.
Vrouwelijke mensenrechtenactivisten zijn een doelwit
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omdat ze vrouwen zijn en kunnen daardoor het slachtoffer
worden van ongewenste intimiteiten en seksueel geweld.
Zelfstandig handelende groepen, niet gelieerd aan
de overheid, zien in het gebrek aan
verantwoordelijkheidszin en reactie van de
overheid tegenover de veiligheid van vrouwen en
het handhaven van vrouwenrechten een
aanmoediging
om
seksuele
en
gendergerelateerde gewelddaden te plegen en
vrouwen te discrimineren.

Wanneer overheden of entiteiten verbonden aan
overheden ongestraft kunnen handelen, zullen zelfstandig
handelende groeperingen dit zien als een vrijgeleide om
hun eigen gewelddadige praktijken tegen vrouwen,
mannen en kinderen door te zetten. Ze beseffen immers
dat het justitieapparaat hen niet terecht zal roepen.
Zelfstandig handelende groeperingen worden soms door
overheden ingehuurd. Wanneer zij zich schuldig maken aan
mensenrechtenschendingen, worden ze daarvoor zelden
verantwoordelijk gehouden. Zulke allianties tussen
entiteiten verbonden aan overheden, zelfstandig
handelende groeperingen en/of de privésector blijven
wereldwijd bestaan en maken het haast onmogelijk om de
schuldigen verantwoordelijk te houden.
Statelijk militarisme linkt het discours van vrede en
veiligheid aan de rechtvaardiging van overdadig
machtsvertoon (hetzij gewelddadig, hetzij verdekt, zoals
bijvoorbeeld spionage). Daarbij oefent de overheid macht
en autoriteit uit die vaak uitmondt in gewelddaden tegen
binnen- of buitenlandse bevolkingsgroepen.

Aanbevolen lectuur

Om dit probleem aan te pakken, moeten we naar de
onderliggende genderhiërarchieën en de normalisering van
geweld kijken en investeren in pacifistische tactieken voor
vrede en veiligheid. Dit vereist een andere aanpak: van de
veiligheid van overheden naar de veiligheid van mensen,
met mensenrechten en gendergelijkheid als uitgangspunt
Er moet een einde komen aan militarisme en
straffeloosheid,
en
regeringen
moeten
verantwoordelijk gehouden worden voor het
opvolgen en ondersteunen van mensenrechten
en gelijkheid.

Overheden moeten hun verantwoordelijkheid nakomen en
onderzoek houden naar gewelddaden en geweldplegers
vervolgen en bestraffen. Nationale, regionale en
internationale mechanismen moeten zowel entiteiten
verbonden aan overheden als zelfstandig handelende
groeperingen verantwoordelijk houden voor iedere vorm
van mensenrechtenschendingen.

Steun vrouwelijke mensenrechtenactivisten in hun werk
Maak je omgeving vertrouwd met vrouwenrechten en
mensenrechten, praat over het gebruik van seksueel en
gendergerelateerd geweld op activisten, mobiliseer iedereen om
geweldplegers verantwoordelijk te houden voor hun daden op
nationaal, regionaal en internationaal niveau. Werk samen met je
gemeenschap en betuig je collectieve steun aan de activisten die
het mikpunt van geweld zijn. Steun vrouwelijke
mensenrechtenactivisten in hun werk: communiceer, deel
informatie en rapporteer over mensenrechtenschendingen op
nationaal, regionaal en internationaal niveau. Moedig mannen
aan om te helpen een einde te maken aan seksueel en
gendergerelateerd geweld op vrouwelijke activisten: het volstaat
aanwezig te zijn op demonstraties en andere publieke
evenementen. Maak skeptische mannen duidelijk dat ook zij
baat hebben bij een samenleving zonder seksueel en
gendergerelateerd geweld.

Samenwerken met beleidsmakers





DCAF Toolkit on Gender and Security Sector Reform: http://www.dcaf.ch/Series-Collections/Gender-Tools-and-Resources
United Nations Procedure for Complaints by Individuals Under the Human Rights Treaties:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

Vrouwelijke mensenrechtenactivisten





United Nations Resolution on WHRDs: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.64/Rev.1
Women Human Rights Defenders Initiative : http://www.awid.org/Our-Initiatives/Women-Human-Rights-Defenders
Front Line Defenders. (2005) “Protection Manual for Human Rights Defenders” http://www.frontlinedefenders.org/manuals/protection

Aanbevolen lectuur
Relevante organisaties







Committee to Protect Journalists: https://www.cpj.org
Human Rights Watch: http://www.hrw.org
Women Peacemakers Program: www.womenpeacemakersprogram.org
Women Under Siege: http://www.womenundersiegeproject.org
Women Human Rights Defenders International Coalition: http://defendingwomen-defendingrights.org

Campagnes




Day to End Impunity: http://daytoendimpunity.org
Take Back the Tech: https://www.takebackthetech.net

