VOORBEELD SOCIAL MEDIA BERICHTEN

Verbindt u met de campagne via onze 16 Dagen sociale media platformen! De voorbeeld berichten
hieronder kunnen u helpen in contact te blijven met de deelnemende organisaties over de hele wereld,
geven u een kans om uw betrokkenheid te promoten in de 16 Dagen Campagne, en helpen u bij het
verhogen van mondiale bewustwording om gendergerelateerd geweld te beëindigen.

16 Dagen Campagne Sociale Media









16 Days Campagne: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Schrijf u in op de 16 Dagen emaillijst:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Online Campagne Kalendar: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Tumblr: http://cwgl.tumblr.com/
Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers

Voorbeeldberichten voor Facebook and Twitter











Markeer uw agenda! #16dagen / #16days van Activisme begint 25 November. Sta op en spreek u uit!
#EindeGBV / #EndGBV!
Van vrede thuis tot vrede op aarde #16dagen2013 / Peace in the Home to Peace in the World #16days
2013
1 op de 5 vrouwen zal een slachtoffer van verkrachting of poging tot verkrachting in haar leven zijn
#16dagen / #16days
Geweld doodt en maakt net zoveel vrouwen tussen de 15 en 44 jaar invalide als kanker #16dagen /
#16days
Naar schatting 100 - 140.000.000 meisjes en vrouwen wereldwijd leven momenteel met de gevolgen
van vrouwelijke genitale verminking #16dagen / #16days
Militaire uitgaven in 2011 worden geschat op $ 1,738 miljard. Ongeveer $711.000.000.000 werd
uitgegeven door de Verenigde Staten alleen #16dagen / #16days
Het hebben van een of meer handvuurwapens thuis geeft vrouw 7.2 keer meer kans het slachtoffer
van een moord te zijn #16dagen / #16days
Waar bent u tijdens de #16dagen / #16days campagne?
Vrouwenrechten zijn mensenrechten! #16dagen / #16days
Ondersteuning van mensenrechtenverdedigers! 29 November: Internationale Dag van de Vrouwelijke
Mensenrechtenverdedigers #16dagen / #16days
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