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Наша місія & Бачення
Центр Жіночого Глобального Лідерства (ЦЖГЛ)
передбачає світ, в якому всі люди рівні і гендерна
рівність реалізується дотриманням прав людини для всіх.
Ця організація зміцнює і сприяє жіночому лідерству та
реалізації прав людини та соціальної справедливості в
усьому світі.
Наша мета
Центр підтримки жіночого лідерства, працює над:
Забезпеченням соціально-економічного права з
феміністської точки зору;
- Припиненням насильства за ознакою статі і
висуванням на передній план
зв'язку з
мілітаризмом
- Створенням сильної коаліції і поглибленням
потенціалу тих актуальних питань, які важливі
для жіночого глобального руху .
Ми розробляємо феміністський аналіз разом з жінкамилідерами:
- Організовуємо та розповсюджуємо передові
феміністські дослідження у сфері прав людини
для розширення і поглиблення потенціалу жіноклідерів і організацій соціальної справедливості
до аналізування, коментування
і створення
альтернативної політики у формуванні життя
жінок і дівчаток.
- Підвищуємо правоздатність, як жінок так і
організацій соціальної справедливості для того,
щоб сприяти політиці і структурним змінам в
різних країнах, культурах, релігіях і поколіннях.
Співпрацюємо з
лідерами феміністками, щоб
змобілізувати їх організації вплинути на політику на
міжнародному та національному рівнях.
-

Чи зналі Ви?
16 днів проти гендерного насильства це
міжнародна кампанія що координується ЦЖГЛ.
З 1991 року Кампанія мала безпосередній зв'язок
з 5167 організаціями у 187 країнах в кожному
регіоні..

ЦЖГЛ – організація була центральним гравцем, що
вимагала поважати прав усіх жінок. Виступала в якості
однієї з перших організацій, з конкретною метою
розвитку мультикультури, фемінізму для захисту прав
жінок в міжнародному масштабі, центр виступає в якості
каталізатора, організатора та лідера у розвитку
глобального руху жінок.
У цей критичний момент в 21 столітті, жінки у всьому
світі займаються адвокатською діяльністю щоб
реалізувати свої права і жити, щоб розкрити свій
потенціал. Головним завданням цього руху , ЦЖГЛ є
праця над створенням більш безпечного світу і
збільшення зв'язків між економічною політикою і
правами людини.

Read the CWGL 2011-2012 Annual
Report:
http://www.cwgl.rutgers.edu/component/docman/d
oc_download/525-cwgl-annual-report-2011-12
Read the CWGL Tumblr Blog:
http://cwgl.tumblr.com/

Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Покласти край гендерному насильству
Проект Безпеки : «Що означає для вас безпека?»
Кожного разу, коли ми чуємо слово «безпека» воно нам асоціюється з держустановами такими як: військо, міліція і
іншими секторами безпеки. Даний проект спрямований на документування способів, у яких безпека людини
визначається громадянським суспільством. Відповіді будуть використовуватися для аналізу того, яким чином державні
витрати відповідають потребам громадянського суспільства.

Бажаєте взяти учась?



Веб-сторінка проекту Безпеки: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-based-violence/security-project
Twitter: використовуй хештеґ #mysecurity(моя безпека) в кінці твого повідомлення щоб кожен знав що ти
хочеш сказати!

16 Днів активних дії проти гендорного насильства
16 Днів активних дій проти гендерного насильства є глобальною інформаційно-пропагандистської Кампанією, яку
координує ЦЖГЛ, що підкреслює зв'язок між насильством щодо жінок, мілітаризмом і правами людини. Ця кампанія
є інструментом пропаганди , який використовують окремі особи та організації по всьому світу, а також сприяє діям і
політиці, щоб покласти край гендерному насильству. З 1991 року більше 5167 організацій у 187 країн взяли участь у
Кампанії.

Зв'яжіться з нами:










16 Days Campaign веб-сайт : http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Join the 16 Days Listserv: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Пошта і пошук подій на онлайн-календар Кампанії: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Skype: cwgl_16days
Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers

Хочете знати більше?

 ВідвідайтеCWGL’s 16 Days Campaign: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
 Відвідайте 16 Days Campaign Resources: http://16dayscwgl.rutgers.edu/resources
ЦЖГЛ, будує жіноче і феміністське лідерство в галузі економічних і соціальних прав і розвиває альтернативні
феміністські підходи для реалізації економічних і соціальних прав для всіх. ЦЖГЛ полегшує розслідування і розкриває
практичні та теоретичні розуміння того, яким чином ефекти макроекономічної політики впливають на жінок, сім'ї,
громади, держави-нації і світову економіку.

Хочете знати більше?



ESR Програма: http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-social-rights
ESR Публікації: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/economic-a-social-rights
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