Yang terhormat Para Aktifis,

Juli 2013

Center for Women’s Global Leadership (CWGL) dengan senang hati membagikan Materi Ambil Tindakan untuk
Kampanye 16 Hari Menentang Kekerasan Berbasis Gender. Kampanye tahun ini meneruskan tema global yang berjudul
“Dari Damai di dalam Rumah ke Damai di dalam Dunia.” Ini menandai tahun ke empat advokasi kami tentang
persinggungan antara kekerasan berbasis gender dengan militerisme. Militerisme terus menjadi sumber utama dari
kekerasan berbasis gnder, dan dampaknya sangat buruk bagi keamanan masyarakat kita secara umum, termasuk
perempuan, anak-anak dan laki-laki. Sebagai koordinator global dari Kampanye ini, CWGL terlibat bersama dengan para
peserta untuk menantang militerisme dan mengeksplorasi dalamnya struktur sosioekonomi yang melanggengkan kekerasan
berbasis gender.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari organisasi serta aktifis peserta jaringan 16 Hari, Kampanye 16 Hari tahun ini
akan menggarisbawahi tiga hal utama: 1) Kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Negara; 2) Kekerasan dalam Rumah
Tangga dan Peran Senjata Api; dan 3) Kekerasan Seksual Selama dan Sesudah Konflik. Melalui topik-topik utama ini,
Kampanye 16 Hari mengadvokasikan kesadaran dan diambilnya tindakan terhadap berbagai persinggungan antara kekerasan
berbasis gender dengan militerisme. Pada saat yang sama, Kampanye 16 Hari juga ingin menyoroti adanya hubungan antara
usaha mengakhiri kekerasan bebasis gender dengan upaya pencapaian hak-hak sosial dan ekonomi. Kampanye 16 Hari
mengadvokasikan dibuatnya atau diperbaharuinya hukum-hukum serta kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk
mengakhiri dan mencegah kekerasan berbasis gender serta menantang struktur sosial politis yang memungkinkan
kekerasan berbasis gender bisa berlanjut tanpa adanya proses hukum.
Seperti biasanya, kami mendorong Anda untuk mengadaptasi Materi Ambil Tindakan agar bisa lebih relevan dengan apa
yang sedang Anda upayakan di tingkat lokal. Jika Anda merasa tidak nyaman mendiskusikan militerisme di konteks
lingkungan Anda, Anda bisa mengedepankan isu-isu lain yang tetap berhubungan dan penting untuk daerah Anda. Apa pun
tema yang Anda fokuskan tahun ini, kami mendorong Anda untuk mencari cara agar bisa tetap berhubungan dengan tema
global serta bekerjasama dalam solidaritas dengan para aktifis lainnya di seluruh dunia. Kami berharap Anda bisa
mendapatkan manfaat dari bahan-bahan kampanye yang terlampir saat Anda merencanakan kegiatan Anda untuk Kampanye
16 Hari tahun ini.
Dari Damai di dalam Rumah ke Damai di dalam Dunia:
Mari Tentang Militerisme dan Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan!
Di dalam Materi Ambil Tindakan ini, Anda akan mendapatkan bahan-bahan berikut ini:
 Pengumuman Tema 2013
 Template untuk Press Release
 Brosur Kampanye Lipat Tiga
 Contoh postingan untuk Media Sosial
 Lembar-Lembar Informasi
 Flyer CWGL
 Panduan Proposal Pengajuan Dana
 Flyer Proyek Keamanan
 Lembar Komisi PBB untuk Status Perempuan (Sesi ke
 Benda-benda Promosi
58th)
Semua bahan-bahan yang ada di Materi Ambil Tindakan ini bisa diakses secara online di link
http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013-campaign/2013-take-action-kit. Jangan ragu untuk menghubungi CWGL apabila Anda
memiliki pertanyaan saat Anda merencanakan Kampanye tahun 2013 ini. Anda bisa memasukkan aktifitas yang Anda lakukan
ke Kalender Kampanye Internasional (http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar). Kami juga ingin menerima foto-foto
kegiatan Anda, termasuk poster, stiker, pin, artikel koran, laporan dll untuk diarsipkan di Kampanye 16 Hari Internasional.
Anda bisa melihat foto-foto tahun lalu di halaman Flickr 16 Hari (http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign/).
Terimakasih sudah mengambil bagian penting dari Kampanye 16 Hari untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender!
Salam solidaritas,
Tim 16 Hari
Center for Women’s Global Leadership
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