Juli 2013
Geachte Activist,
Het Centrum voor Vrouwelijk Internationaal Leiderschap (Center for Women's Global Leadership - CWGL) is blij om met
u de 2013 Take Action Kit voor de Campagne van de 16 Dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld te delen. De
campagne van dit jaar houdt het internationale thema aan, "Van vrede thuis tot vrede op aarde", en markeert ons vierde jaar
van belangenbehartiging op de snijpunten van gendergerelateerd geweld en militarisme. Militarisme blijft een belangrijke
bron van gendergerelateerd geweld en heeft ernstige gevolgen voor de veiligheid en beveiliging van onze samenleving als
geheel, met inbegrip van vrouwen, kinderen en mannen. Als de wereldwijde coordinator van de campagne werkt CWGL
samen met de deelnemers aan het bestrijden van militarisme en het verkennen van de diepe sociaal-economische structuren
die gendergerelateerd geweld bestendigen.
Gebaseerd op informatie verzameld vanuit het 16 Dagen netwerk van deelnemende activisten en organisaties, belicht de 16
dagen campagne dit jaar drie prioritaire gebieden: 1) Geweld door overheidsactoren; 2) Huiselijk geweld en de rol van
handvuurwapens, en 3) Seksueel geweld tijdens en na conflicten. Door middel van deze prioritaire gebieden, pleit de
campagne voor bewustwording en actie op de veelzijdige snijpunten van gendergerelateerd geweld en militarisme, terwijl ze
de relatie tussen het beëindigen van gendergerelateerd geweld en de strijd voor economische en sociale rechten
onderstreept. De campagne pleit voor nieuwe of verbeterde wetgeving en beleid gericht op het beëindigen van en het
voorkomen van gendergerelateerd geweld en daagt de sociale en politieke structuren uit die het mogelijk maken dat
gendergerelateerd geweld ongestraft blijft bestaan.
Zoals altijd, raden we u aan de Take Action Kit materialen aan te passen, zodat ze relevant zijn voor uw lokale werk. Als u
zich niet comfortabel voelt met het bespreken van het militarisme in uw context, kunt u andere gerelateerde kwesties aan
de orde brengen die bijzonder relevant zijn. Ongeacht de zaken waarvoor u kiest om zich dit jaar op te richten, raden we u
aan om manieren te vinden om verbinding te maken met het internationale thema en om in solidariteit samen te werken
met andere activisten over de gehele wereld. We hopen dat u het bijgevoegde campagnemateriaal nuttig vindt bij het
plannen van uw evenementen voor de 16 Dagen Campagne van dit jaar.
Van vrede thuis tot vrede op aarde:
Protesteer tegen militarisme en maak een einde aan geweld tegen vrouwen!
In de Take Action Kit, vindt u de volgende materialen:
• 2013 Thema Aankondiging
• een in drieën gevouwen brochure over de campagne
• Informatie folder
• Voorgestelde fondsenaanvraag handleiding
• VN-Commissie voor de Status van Vrouwen Folder
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Aanbevolen Persbericht Sjabloon
Voorbeeld Social Media berichten
CWGL Folder
Folder Veiligheidsproject
Producten ter promotie

Links naar alle materialen in de kit zijn online beschikbaar op: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013-campaign/2013-takeaction-kit. Neem gerust contact op met CWGL met vragen tijdens het plannen voor de 2013 campagne. U kunt uw
activiteiten toevoegen aan de online internationale campagne kalender (http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar).
We zouden ook graag een foto van uw activiteiten, evenals campagne materialen, waaronder posters, knopen, stickers,
krantenartikelen, rapporten, enz., ontvangen voor het internationale 16 Dagen archief. Zie onze 16 dagen Flickr-pagina
(http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign/) voor een aantal inzendingen van vorig jaar. Wij danken u voor uw bijdrage
aan de 16 Dagen Campagne om een einde te maken aan gendergerelateerd geweld!
In solidariteit,
Het 16 Dagen Team
Center for Women's Global Leadership
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