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part 1

Statistikk for vold i Russland og Hviterussland

Russiske statistikk fra innenriksdepartementet:

40% av alle voldelige forbrytelser begått i familier

26000 barn hvert år er ofre for kriminelle angrep fra

foreldrene sine

2000 barn og unge som flykter vold dø av selvmord hvert år

10. 000 barn og unge rømmer hjemmefra hvert år

36000 russiske kvinner lider daglig juling ektemenn

12000 dør som følge av vold hvert år: en kvinne hvert 40.

minutt

60-70% av ofrene søker ikke hjelp

97% av tilfellene relatert til vold i nære relasjoner

kommer ikke til retten

Mange situasjoner faller ikke inn i disse statistikkene.

For eksempel selvmord mødre med sine barn eller mødre som

dreper sine barn på grunn av menns vold i familien. Dette

problemet er dedikert til bergensk prosjektet

" The Last Flight"

https: //www. facebook. com/groups/167501563382003/





Hvirerussisk hotline for ofre av vold i nære
relasjoner 8-801-100-8-801 gir følgende
statistikk for høst 2012

- det meste av kvinner (93% av samtalene)

- vanligvis 27-40 år og eldre enn 60 år

- к vinnene rapporterte at de lider av aggresjon av

sine ektefeller - tilstede (37%) og tidligere (19%)

- applied 42% rapporterte at deres familie

mishandlede mindreårige

- samtaler fra menn var 7%; den vanligste formen for

vold mot menn - aggresjon på en del av sine voksne

sønner

- en samtale var fra en mann som ønsket å lære å

kontrollere seg

- nesten alle av innringerne, sa folk til å tåle

psykisk mishandling

- tilfeller av fysisk vold blitt beskrevet i 70% av

innringerne, seksuell - 7%

-økonomisk vold opplevd 72% av innringerne

- hjemløse og arbeidsledige angripere - 26%, resten -

midt-og høy sosial status



Ukrainsk plakaten.

Verden og

europamester i

kvinners boksing

Alina Shaternikova

" Jeg tåler det for

å vinne, men

hvorfor tåler du?"



part 2

Års Sexist

Årlig prisen av russisk nett

Stemmegivning er gjennomført på nominasjonene:

1 . Sexist året

2. Kvinner mot kvinner

3. Antikvinnen politikk

4. Sexisme i media

5. Sexisme i reklame

zafeminizm@gmail. com

adressen til stemmegivning

http: //www. zafeminizm. ru/180-seksist-goda-2012-

golosovanie. html



Søkere: 1 . Sexist året

Vice-Sysselmannen på den

Penza-regionen Vyacheslav

Satin " Vi må innføre en

plan for barnefødsler.

Opp til å planlegge for

unnfangelse. "

Andrew Caplin, den

ortodokse aktivisten

" Hvis nå alle kvinner gå

vek jobben sin, den øker

mannlige lønnsvekst, og

de kan gi støtt til

arbeidsledige koner. "

Dmitry Tsorionov, den

ortodokse aktivisten kalt

for innføring av skolen

leksjoner " jomfrudommen"

og avholdenhet til

ekteskapet.

German Sterligov " Eldre

feministisk motbydelig

skitt . . . ingen enkelt

vakre feminister så jeg

så langt med mengde talk

. . . Jeg har aldri hørt at

en ærbar jente med langt

skjørt blitt voldtatt. . .

Det er genetisk umulig!

Kle deg riktig du lure! "



2. Kvinner mot kvinner

Lyudmila Ryabichenko, leder for Interregional

Public Movement " Familie, kjærlighet,

fedreland" , medlem av presidiet i CC bevegelsen

" Folkets råd" : " Når det gjelder likestilling,

tilskuddsordninger feminister liker å tro at det

er - bare likeverd deres sjansene for å få plass

i Statsdumaen, men det er en annen side

likestilling som likhet. . . Og deretter være så

snill dele dette " sødme av arbeidskraft" i

gruvene og asfaltering, i skogen og laste - og

losseoperasjoner Ledige stillinger er åpne, og

alle - like! "

Natalia Baskova, deputat fra Duma i Chelyabinsk.

For fremme av reproduktive vold mot kvinner

(tvangsekteskap og formering) . Natalia Baskov

foreslått å kreve at alle kvinner til å gifte

seg og føde før at de blir 20 år.

Irina Medvedeva, en psykolog, går imot innføring

av loven om vold og begrunnelsen for vold.

Benekter omfanget av vold mot kvinner og barn,

hevder at kvinner provosere kamper, hevder at

foreldrene har plikt til å bruke fysisk

avstraffelse, sier kampen i familien - en

konsekvens av feminisme, sier at volden - det er

en dialog, vold (som faktisk ikke eksisterer) -

avgjørelse av psykisk syke menn, sa at loven om

forebygging av vold ikke kan tas i Russland som

det er - en måte av trusler og forfølgelse av

uskyldige mennesker (voldtektsforbrytere, som

provoserte hans kone og barn) .



3. Antikvinnen politikk

Leder av de " Pravoye delo"

(" Riktige tingene" ) Andrew Dunaev

(fyll statsbudsjettet gjennom

legalisering av slavehandelen

(trafficking) og Yury Ryazanov

" Fond " Moralpolitiet" i

straffeloven for å introdusere

begrepet " ulovlig prostitusjon" er

juridisk lov til å engasjere seg i

prostitusjon bare i bordeller.

Arbeids-og sosial beskyttelse

departementet i Hviterussland.

Lovforslaget " På forebygging og

bekjempelse vold i hjemmet. "

Offeret provoserer aggressor til

vold. Under regningen vil

provokatører som kommer ikke med

bevis bli registrert.

I den første russiske IT-Lyceum

(Kazan) deltok bare gutter i

eksamene.



4. Sexisme i media

Vitaly Tretjakov, kommer

artikkelen " Feminism til det

absurde», RUSSIA. RU

Sitat: " Dette er to motsatte

kjønn - en mann og en kvinne.

Det faktum at noen og

dominerende i enkelte perioder,

mens andre, tvert imot, i en

underordnet posisjon er - dette

er normalt. Derfor, i forholdet

mellom underordnede og de som

bestemmer, er ikke noe alvorlig

og ikke overraskende" .

Filmen " Kvinner mot menn" (Ren

TV, 95 minutter) konstruerer

bildet av kvinnen som fienden.

Dinara Jalilova (Islam news)

skrev et artikkelen " utjevning

av menn og kvinner er i strid

med naturen av mennesker" .

Platon Besedin skrevet artikkel

mot childfree " Barna - blomster

av ondskap. Overbevise

innbyggerne å føde dem"

(" Chastnyi korrespondent" ) .



5. Sexisme i reklame

IKEA har fjernet bilder av

kvinner fra sin 2012

katalogen, bestemt for Saudi-

Arabia.

Training Centre Conservatory

og " The Oral art of seduction"

Sitat: " Eksperter sammenligner

elskov kunst av oral sex med

" spill på magiske fløyte" . Fra

gamle tid får kvinner som

mestret kunsten hva de vil ha

fra mann" .

Rengjøringsmiddel for

ingeniører " Kraften av rosa

til ren toaletter"

Sitat: " Kvinner bruker mye tid

omgitt av husholdningenes

kjemikalier Rengjøringsmiddel

Husmuren oppfyller ikke bare

sin plikt til å lage ren. Hun

oppretter. "

Reklame for Tolerance.

På tegningen, som viser fire

mennesker, snakker en bryst

baby i stedet av kvinnen.



part 3 Passord til Moskva 8 mars 2013

ble sendt til aktivister i Bergen av Olga

Gert, forfatter, poet, redaktør og utgiver

av lesbiske samizdat magasin " Ostrov"

(" Øya" ) www. journal-ostrov. info

- for arbeidskraft og reproduktive

rettigheter;

- for sosiale rettigheter og garantier;

- støtte for mødre og barn;

- for likestilling;

- vurdere å ha og passe på barn som lønnet

arbeid;

- for loven mot vold i hjemmet, for

etablering av krisesentrer og utstedelse av

beskyttelse rettskjennelser;

- for en sekulær og gratis utdanning og

seksualundervisning;

- mot voldskultur;

- mot patriarkalske clericalism og reaksjon;

- mot sexisme og homofobi;

- mot kriminalisering og patologisera LGBT;

- mot diskriminering og viktimisering.

Det er klart at situasjonen for

kvinnerettigheter i nabolandet er svært

dårlig. Bare innføringen av økonomiske og

politiske sanksjoner mot herskerklassen i

Russland kan gjøre en forskjell.

Og ingenting annet.




