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Specjalnego Sprawozdawcy w dziedzinie praw kulturowych
Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w imieniu Sexual Rights Initiative

Panie Przewodniczący,
Z zadowoleniem przyjmujemy raport Specjalnego Sprawozdawcy w dziedzinie praw kulturowych
oraz kompleksową analizę negatywnego wpływu ekspansji fundamentalizmów na prawa
człowieka. Tym samym, doceniamy szeroką gamę zaleceń zawartych w raporcie.
Fundamentalizm i ekstremizm są zagrożeniami dla praw człowieka. Ideologie te nie tylko odrzucają
one równość i powszechność, ale również promują sekciarstwo i postawy dyskryminacyjne wobec
odmiennych poglądów. Wpływ takich fundamentalizmów uniemożliwia kobietom korzystanie z ich
praw i ogranicza wszystkim prawa seksualne i reprodukcyjne.
Jak zauważa raport, prawa kulturowe są krytyczną przeciwwagą dla fundamentalizmu i
ekstremizmu; nawołują do wolnego samostanowienia, szacunku dla zróżnicowania kulturowego,
powszechności i równości. W rzeczywistości jednak kobiety, mniejszości, i grupy marginalizowane
nie mogą cieszyć się równym poszanowaniem ich praw kulturowych, które mogą i odgrywają
kluczową rolę w zwalczaniu fundamentalizmu i ekstremizmu. Prawa kulturowe są prawami
człowieka i wymagają reakcji opartej na tychże i ani państwo i jego instytucje ani instytucje religijne
i tradycyjne nie mogą zagrozić międzynarodowo wypracowanym standardom praw człowieka.
Jesteśmy świadkami rosnącego trendu używania przez państwa i inne podmioty kultury i religii,
jako usprawiedliwienia dla przemocy. Przemoc ta często skierowana jest przeciw kobietom,
dziewczętom i osobom niewpisującym się w tradycyjne pojęcia płci i seksualności. W imię kultury i
religii fundamentaliści i ekstremiści wymuszają wykluczanie i marginalizację wielu osób, tworząc
podstawę ideologiczną dla tych naruszeń.
Apelujemy do państw o zapewnienie i strzeżenie rozdziału religii od państwa tak, aby posiadacze
odmiennych światopoglądów, mniejszości oraz kobiety mógł korzystać ze swoich praw kulturowych
i nie być wykluczani ze społeczeństwa. Podkreślamy, że jest to kluczowy czas, w którym my
wszyscy musimy efektywnie zareagować na fundamentalizm i ekstremizm i ograniczyć jego
oddziaływanie na różnorodność kulturową, powszechność i równość.
Zwracamy uwagę wszystkich istotnych organów traktatowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
na połączenie wysiłków w przeciwstawianiu się fundamentalizmowi i ekstremizmowi.

