Czym jest Militaryzm?
Militaryzm to nie tylko konflikty!
Militaryzm to nie tylko wojna lub instytucje wojskowe, nie jest
on też ograniczony do pola walki lub do dużych i bogatych
państw. Jest wszechobecny. Militaryzm zawiera zbiór wartości
zakorzenionych w patriarchalnych sztywnych konstrukcjach
płci, przez które mężczyźni i chłopcy są wychowywani wierząc,
że agresywna męskość jest doskonała. Kultury militaryzmu
pozwalają państwowym i niepaństwowym podmiotom
bezkarnie działać w ich mizoginistycznych, rasistowskich,
homofobicznych, transfobicznych, pełnych uprzedzeń
klasowych i ksenofobicznych zespołach w celu utrzymania
władzy i kontroli. Normalizują oni nie tylko przemoc fizyczną
i seksualną wobec kobiet w czasie wojny, ale także łamanie ich
praw w czasie pokoju.

Militaryzm Wpływa na Ludzkie
Bezpieczeństwo i Rozwój!
Wydatki na broń, szkolenia paramilitarne, programy obronne
i operacje wojskowe naruszają ludzkie bezpieczeństwo i są
organizowane kosztem rozwoju. Według Sztokholmskiego
Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, globalne
wydatki wojskowe w 2011 roku osiągnęły rekordowy poziom,
przekraczając szacowane 1.735 tryliardów dolarów. W 2010
roku Międzynarodowe Biuro Pokoju obliczyło, że dodatkowy
roczny koszt potrzebny do osiągnięcia Milenijnych Celów
Rozwoju do roku 2015 to tylko ułamek wydatków wojskowych,
w sumie 329 biliardy dolarów. Cele, jakie mogłyby być
osiągnięte to:
• Ograniczenie śmiertelności dzieći i poprawa zdrowia matek: 10
bilionów dolarów
• Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego: 155.6 bilionów
dolarów
• Eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu: 102 bilionów dolarów
• Rozszerzenie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju: 40 bilionów
dolarów
• Walka z HIV / AIDS, malarią i innymi chorobami: 14.2 bilionów dolarów
• Osiągnięcie powszechnej edukacji na poziomie podstawowym,
promowanie równości płci i podniesienia pozycji kobiet: 7.2 bilionów
dolarów.

Oprócz swoich ogromnych kosztów alternatywnych,
priorytetyzacja wydatków wojskowych zamyka drzwi kobietom
i nie pozwala im realizować swoich edukacyjnych
i zawodowych celów, ponieważ Państwa tną budżety socjalne
oczekując, że kobiety podejmą się opieki i usług na rzecz
swoich rodzin. Zaniedbując zmniejszanie nierówności
społecznych na rzecz finansowania konfliktów, Państwa
prowokują również niestabilność w swoich granicach. Duże i
trwałe wydatki wojskowe powiększają ubóstwo

i niestabilność gospodarczą oraz wydłużają konflikty – są one
kluczowym czynnikiem stojącym za nadużyciami, takimi jak
handel ludźmi, przedwczesne przymusowe małżeństwa
i przemoc ze strony partnera.

Militaryzm Szkodzi Środowisku i Zużywa
Nasze Zasoby!
Militaryzm degraduje środowisko, skutki czego są najmocniej
odczuwane przez kobiety i dziewczęta. W czasie pokoju
działalność wojskowa nadal zużywa ogromne ilości ziemi,
energii i zasobów. Na przykład:
• Wysokie zużycie oleju przez wojsko znacznie przyczynia się do
globalnego ocieplenia, wpływa na środowisko, w tym na dostęp ludzi
do odnawialnych zasobów naturalnych oraz na siedliska zwierząt.
•W 1981 roku oszacowano, że między 750 tysięcy a 1,5 miliona
kilometrów kwadratowych terenu na całym świecie było użyte
bezpośrednio przez wojsko, nie wliczając w to gruntów należących do
firm produkujących broń.

Te przytłaczające dane, w połączeniu z globalnym ociepleniem
i zniszczeniem szerokich połaci gruntów wykorzystywanych
w grach wojennych, zwiększają problem braku żywności
i wody, braku bezpieczeństwa i rozprzestrzeniania się chorób.
To nieproporcjonalnie dotyka kobiety wiejskie i tubylcze,
których źródła utrzymania są uzależnione od stanu środowiska.
Militaryzm zużywa ludzkie zasoby, kobiety i dziewczęta są
zmuszone do stawania się żywicielkami rodziny, często
w środowiskach, które już ograniczają ich prawa społeczne
i gospodarcze, takie jak dostęp do gruntów i prawo
dziedziczenia.

Militaryzm Zagraża
Człowieka!

Obrończyniom

Praw

Na całym świecie kobiety – Obrończynie Praw Człowieka
(WHRDs) odgrywają ważną rolę w bronieniu praw kobiet
dotkniętych skutkami militaryzmu. Podważając tradycyjne role
płciowe i stawiając czoła Państwom i podmiotom
niepaństwowym, Obrończynie Praw Człowieka same są celem
gróźb, napaści, a nawet morderstw. Skuteczność militaryzmu
wynika z jego zdolności do prezentowania finansowania wojny
jako czynności niezbędnej oraz mobilizacji w czasie pokoju jako
czegoś naturalnego, zwykle kosztem braku inwestycji w prawa
kobiet. W celu zapewnienia równości kobiet i dziewcząt we
wszystkich aspektach ich życia, ważne jest, aby wspierać
Obrończynie Praw Człowieka i stawiać czoła militaryzmowi.
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