VEILIGHEIDSPROJECT

Wat is het Veiligheidsproject?
Het Veiligheidsproject is een meerjarig project gecoördineerd door het Center for Women's Global Leadership
die voornemens is om de manieren waarop menselijke veiligheid wordt gedefinieerd door het maatschappelijk
middenveld te documenteren. We willen veiligheid definiëren van de grond af. Dit project verbindt direct
CWGL's werk rondom geweld tegen vrouwen en militarisme met ons werk rondom economische en sociale
rechten.

Wat kunt u doen?
Vertel ons wat veiligheid voor u betekent
Vaak als we horen over de veiligheid, is het in termen van de staat: het leger, politie, particuliere legers of
andere actoren van de "veiligheidssector". In uw leven, wat is er nodig om zich veilig te voelen? Wat
betekent menselijke veiligheid voor u?


Vul uw gedachten in op onze online-enquête: https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject.
Alle reacties zijn vertrouwelijk.

Deel dit initiatief:







Stuur de enquête link naar netwerken en vrienden
Bericht op social media pagina's
Tweet: # mysecurity
Voeg de link toe aan uw email handtekening
E-mail ons op 16days@cwgl.rutgers.edu als u een downloadbaar exemplaar van de studie nodig heeft
Contact CWGL als u wilt dat wij op uw evenement te spreken over dit project

Wat kunnen we samen doen?


Bewustzijn bouwen, door middel van concrete gegevensverzameling en analyse, van de
prioriteiten van menselijke veiligheid vis-à-vis bestedingsprioriteiten van staten
Dit project beoogt om gegevens te verzamelen over de wijze waarop de civiele samenleving menselijke
veiligheid definieert en te documenteren hoe deze definities kunnen verschillen per geslacht en locatie.
Deze gegevens zullen worden geanalyseerd tegen de overheidsuitgaven, en het resulterende rapport zal
worden gedeeld met organisaties en personen die werken aan geweld tegen vrouwen, rechten van de
mens en menselijke veiligheid.



Verbeteren van de kennis van degenen die werkzaam zijn op het gebied van
mensenrechten door middel van het delen van informatie en coalitievorming
CWGL zal partners gegevens en analyses van het project verstrekken met het doel om strategieën
rondom belangenbehartiging beter te informeren over mensenrechten en gendergerelateerd geweld.
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