Дорогий Учаснику,
Центр Глобального Лідерства Жінок (CWGL) щасливий поділитися інформацією про набір 2013 року
на 16-денну компанію проти гендерного насильства. Цьогорічна компанія стартує з темою “Від Миру
в Домі до Миру в Світі”, і відзначає четвертий рік інформування громадськості проти гендерного
насильства та мілітаризму. Мілітаризм продовжує залишатися основним джерелом насильства за
ознакою статі, і має серйозні наслідки для безпеки нашого суспільства в цілому, в тому числі жінок,
дітей і чоловіків. Компанія, як глобальний координатор CWGL, взаємодіє з учасниками, щоб кинути
виклик мілітаризму та дослідити глибокі соціально-економічні структури, що провокують гендерне
насильство.
Пріоритетами галузями цьогорічної Кампанії являються: 1) Насильство з боку Державних Суб'єктів, 2)
Насильство в Сім'ї та Роль Вогнепальної Зброї 3) Сексуальне Насильство під час та після конфлікту.
Цими пріоритетами Кампанія підтримує обізнаність та акції на багатогранних перетинах гендерного
насильства та мілітаризму, підкреслюючи залежність між кінцем гендерному насильству та
боротьбою за економічні та соціальні права. Ціллю Кампанії є удосконалення законодавства та
політики проти гендерного насильства, а також вирішення соціальних проблем, які мають вплив на
безкарне існування насильства.
Ми пропонуємо Вам скористатися з комплекту допоміжних матеріалів, що допоможуть у вашій
повсякденній праці. Якщо Ви не зацікавленні
у мілітаризмі, Ви можете запропонувати іншу актуальну тему. Незалежно від вибраної Вами
проблематики, ми заохочуємо Вас знайти спосіб ознайомитись з міжнародною тематикою та в знак
солідарності співпрацювати з іншими активістами по всьому світу. Ми сподіваємось що дані
допоміжні матеріали допоможуть Вам у плануванні участі в заходах 16-денної Кампанії.
Від Миру в Домі до Миру в Світі
Дамо Виклик Мілітаризму та Зупинимо Насильство Проти Жінок
В допоміжних матеріалах Ви знайдете:

Оголошення Теми 2013
 Пропоновані Шаблони Прес-реліз’у

Trifold Брошура Про Кампанію
 Бюлетень ООН Статусу Жінок (58-ї сесії )

Інформаційний бюлетень
 Флаєр CWGL

Пропоновані Гранти
 Рекламна продукція
Посилання на всі комплектні матеріали доступні на сайті: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013campaign/2013-take-action-kit. Будь ласка, не соромтеся зв'язатися з CWGL з будь-якими питаннями.
Ви можете представити вашу діяльність в он-лайн календарі Міжнародної Кампанії
(http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar). Ми також хотіли б отримувати будь-які фото вашої
діяльності, а також агітаційні матеріали, включаючи плакати, кнопки, наклейки, газетні статті, звіти і
т.д., для міжнародного архіву. Загляньте на наші минулорічні сторінки
(http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign/). Дякуємо за те, що Ви є невід'ємною частиною 16денної кампанії з Боротьби з Гендерним Насильством!
Зі Солідарністю
Комадна Кампанії 16 Днів
Центр Глобального Лідерства Жінок
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