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От мир в дома към мир по света: 

нека предизвикаме милитаризма и поставим край 
на насилието срещу жените!  

 
Кампанията “16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола” продължава и през 2013г. темата “От 

мир в дома към мир по света: нека предизвикаме милитаризма и поставим край на насилието 

срещу жените!”. След отворена покана за съдействие, беше получена обратна връзка от активисти и 

организации, част от мрежата на кампанията, които работят в областта на човешките права, борбата с 

насилието, основано на пола, както и по въпроси, свързани със социалната справедливост в световен 

мащаб. 

През 2013г., кампанията “16 Дни” цели осведоменост и предприемане на действия по отношение на 

многобройните пресечни точки между насилието, основано на пола и милитаризма, подчертавайки 

връзката между борбата за икономически и социални права и премахването на насилието, 

основано на пола. Темата е фокусира върху милитаризма като продукт и като средство за 

нормализиране на култура на страх, подкрепена от употреба или закани за насилие, агресия, както и 

военни намеси в отговор на политически и социални полемики, или като средство за налагане на 

определени икономически или политически интереси.1   

Милитаризмът е система на структурно насилие, което ограничава човешките права и достойнството, 

сигурността и безопастността на жени, мъже и деца в почти всяка държава и регион по света.2 

Влиянието на милитаризма може да се види в начина, по който националните бюджети се разпределят за 

здравеопазване, образование, и обществени пространства в сравнение с военните бюджети; може да се 

види и в законодателство и политики, които маргинализират жените и малцинствата; в дискриминационни 

политики и действия, прилагани или толерирани от държавните власти; във военни действия в контраст с 

дипломатически усилия по отношение на политически и социални проблеми.   

Кампанията подчертава, че правата на жените са човешки права и признава ролята на патриархалните 

системи, които въплащават вредни традиционни и правни политики, нормализиращи насилието срещу 

жени и отричащи правото им на достоен живот.  

Акцент върху действията: 

Кампанията “16 Дни” засяга три приоритетни теми, като същевременно подчертава пресечните точки 

между икономическите и социални права с милитаризма и насилието, основано на пола: 

1. Насилие, извършвано от държавни структури и лица: те използват средства като заплахи или 

насилие, за да поддържат или задържат властта си. Изтъквайки аргументи за необходимостта от 

защита на държавната сигурност, лицата, част от държавната система, използват насилие срещу тези, 

смятани за заплаха; още повече – те сексуално и физически нападат защитници на женските човешки 

права (ЗЖЧП), протестиращи и дисиденти, борещи се за политически, икономически, социални и 

сексуални права. Полицаи, съдии и прокурори тормозят жените, жертви на насилие, основано на пола 

като поддържат култура на мълчание. На някои места жените са наказвани за сексуалното насилие, 

извършено срещу тях. Разпространението на държавната безнаказаност за престъпления срещу 

своите граждани, тези от други страни и хора без гражданство е много сериозно предизвикателство 

за премахването на насилието, основано на пола и милитаризма и постигането на женските 

човешки права.  

 



   

Държавите трябва да полагат дължима грижа – да уважават, защитават и насърчават човешките 

права на всички хора. Въпреки това, достъпът на жените и момичетата по цял свят до икономически и 

социални права (пр., правото на работа, образование, храна и вода) продължава да бъде 

отказван, а ЗЖЧП, които се застъпват за тези човешки права са тормозени, нападани и дори убивани 

от държавните власти. Считани за нарушители на сексуалните и половите норми и на традиционно 

“личното” пространство, отредено на тези норми в техните общности и държави, ЗЖЧП остават 

мишена за държавното насилие и лишаване от свобода. 

 
В Египет по време на неотдавнашни протести, ЗЖЧП понасят тормоз, както и сексуално и физическо 

насилие от страна на протестиращи мъже, войници и полицаи и са принуждавани да преминават 

тестове за девственост докато са били задържани. В Хондурас, транссексуалните ЗЖПЧ са изправени 

пред икономическа, политическа и социална дискриминация и извънсъдебни убийства, извършени от 

държавни власти3. В Иран ЗЖЧП рутинно са преследвани от държавата, под претекст, че тези жени са 

заплаха за моралния ред в обществото или че използват подривни елементи срещу цялостта на 
държавата. 

 
ЗЖЧП и особено жените от коренното население се борят и умират, за да защитят горите, водите и 

земите, които са от жизненоважно значение за икономическото и социално благосъстояние на техните 

общества.4 Те се борят за запазването на наследствените им земи от кражби или злоупотреби от 

държавата или частния сектор5 и ограничават нарушенията на човешките права, извършвани от 

вятърни, минни, водни, горски индустрии; защитават и труда на хората във фабриките.6 

 

2. Домашното насилие и ролята на леките оръжия: домашното насилие продължава да съществува 

във всяка част на света, като мнозинството от жените са пострадали поне веднъж в живота си от 

насилие, извършено от интимния им партньор. Статистиката показва, че наличието на огнестрелно 

оръжие в дома увеличава риска някой да бъде убит до 41%, докато за жените, живеещи в ситуация 

на домашно насилие/насилие, причинено от партньор, рискът се увеличава до 272%.7 

 

Разпространението на леките оръжия, сред които са пистолети, мачетета и ножове, увеличава 

опастността от нараняване или смърт за жените и децата и нормализира мъжествеността чрез актове 
на насилие. Много страни са приели законодателство и реформи срещу домашното насилие, но все 

още е необходимо ефективното прилагане на защитни механизми и услуги за преживелите насилие, 

както и по-строги реформи срещу разпространението на леките оръжия. Икономическата зависимост 

и експлоатация е допринасящ фактор за оставането на жените в ситуация на домашно насилие. 

Икономическата независимост на жените е ключ към тяхното овластяване и упражняване на човешките 
си права.    

 

3.  Сексуално насилие по време и след конфликти: въоръженият конфликт увеличава уязвимостта на 

жените и момичетата – изнасилвания, сексуална експлоатация, осакатявания, насилствени 

забременявания и принудителни бракове се извършват срещу тях в по-висока степен, отколкото по 

време на относителен мир.8 Уязвимостта се увеличава за тези жени и момичета които събират вода 

или дърва за огрев, работят на полето, живеят в бежански лагери или такива за вътрешно разселени 

лица, или в райони на сблъсъци между опозиционни и военни групи. Сексуалното насилие в 

различните си форми, се използва като оръжие всяващо страх и поддържащо властта над общностти 

от страна на въоръжени групировки и държавните органи. Освен това, войници, както и упълномощени 

миротворци са признати за виновни в злоупотреби или изнасилвания на жени и момичета в бежански 
лагери.9 Местни жени, които работят или живеят близо до военни бази са ставали жертви на сексуално 

насилие от страна на чужди трупи разположени в района.10 

 
Много жени продължават да усещат последиците от злоупотребите срещу тях в психологическо, 

физическо и социално отношение след официалния край на насилствения конфликт. Повечето култури 

и традиции заклеймяват и наказват жените, които са били сексуално малтретирани. Вместо подкрепа, 

те често биват отлъчвани от техните семейства и общности след като претърпят сексуално насилие. В 

местата, където има конкуриращи се властови структури, жените и момичетата също са уязвими към 



   

това да бъдат заменяни или да се търгуват за уреждане на спорове, за да бъдат изплатени дългове 

или за подобряване на социалните, политически и бизнес отношения.11 

Включете се в кампанията с нас:  

Както винаги, кампанията “16 Дни” насърчава участниците да се фокусират в сферите, които са най-

уместни в конкретния контекст. Участниците могат да обмислят как да се ангажират със своите 

правителства и общности, за да оспорят и променят в положителна посока на структурите, които 

поддържат насилието, основано на пола. 

 

Take Action Kit Материали за 2013г.: 

Центърът за глобално лидерство на жените разработва през 2013 година пакет от материали за 

насърчаване на действия - “Take Action Kit”, съдържащ информация, която ще Ви помогне за 

организацията на различни дейности около кампанията “16 Дни”. Take Action Kit ще е наличен на различни 

езици в началото на август. Участниците могат да посетят нашия сайт (http://16dayscwgl.rutgers.edu), за да 

свалят информационния пакет или поискат печатно копие от него.  

Свържете се с нас и научете повече: 

 Официалната страница на Кампанията “16 Дни”: http://16dayscwgl.rutgers.edu   

 Потърсете и публикуваите събития в онлайн календара на кампанията: 

http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar 

 Посетете “16 Дни” дискусията: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion  

 Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign  

 Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign 

 Twitter: @16DaysCampaign 

 16 Days Twitter hashtag: #16days 

 YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers  

 Изпратете ни имеил по всяко време! 16days@cwgl.rutgers.edu  

 

 
Преведено от Рада Еленкова-Рашева – Фондация “Джендър алтернативи” 

Translated by Rada Elenkova-Rasheva – Gender Alternatives Foundation 
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