CENTER FOR WOMEN’S GLOBAL LEADERSHIP

Misi dan Visi Kami
Center for Women’s Global Leadership (CWGL) memiliki
visi dimana semua orang di dunia ini setara, dan kesetaraan
gender diwujudkan dengan pencapaian hak asasi untuk
semua.
CWGL
memperkuat
dan
memfasilitasi
kepemimpinan perempuan untuk hak asasi dan keadilan
sosial di seluruh dunia.

Tujuan Program Kami
CWGL mendukung kepemimpinan perempuan dengan
berusaha untuk:
 Memajukan hak-hak ekonomi dan sosial dari perspektif
feminis;
 Mempromosikan usaha untuk mengakhiri kekerasan
berbasis gender dan menggarisbawahi hubungannya
dengan militerisme;
 Membangun koalisi yang kokoh dan memperkuat
kapasitas di sekitar isu-isu mendesak yang sangat
menentukan bagi pergerakan perempuan secara global.
Kami mengembangkan analilsa feminis bersama para pemimpin perempuan,
serta:
 Mengorganisir dan menyebarkan hasil penelitian para
feminis di bidang hak asasi manusia untuk memperluas
dan memperdalam kapasitas dari para pemimpin
perempuan serta organisasi-organisasi yang bergerak di
bidang keadilan sosial untuk menganalisa, berkomentar,
dan memberikan alternatif bagi kebijakan-kebijakan yang
berpengaruh pada kehidupan perempuan;
 Membangun kapasitas perempuan dan organisasi keadilan
sosial untuk memajukan perubahan kebijakan dan
struktural di berbagai dunia, budaya, agama dan generasi;
dan
 Bekerjasama dengan para pemimpin feminis untuk menggerakkan organisasi
serta mitra-mitra mereka guna mempengaruhi kebijakan pada
tingkat
nasional
dan
internasional.

Apakah Anda tahu?
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender
adalah kampanye internasional yang dikoordinasikan
oleh CWGL. Sejak tahun 1991, kampanye ini telah
diikuti oleh 5,167 organisasi dari 187 negara dari
setiap belahan dunia.

CWGL sudah menjadi pemain utama dalam menuntut
penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Sebagai salah
satu organisasi mula-mula yang memiliki tujuan khusus untuk
membangun kepemipinan feminis secara multikultur demi
tercapainya advokasi hak asasi perempuan secara global,
CWGL sudah menjadi katalis, pemandu dan pemimpin
dalam evolusi pergerakan perempuan.
Di masa penting di abad 21 ini, perempuan di seluruh dunia
terlibat dalam berbagai advokasi untuk mencapai hak-hak
mereka dan mencapai potensi mereka. Sebagai bagian dari
pergerakan ini, CWGL berupaya untuk menciptakan dunia
yang lebih aman dan juga untuk menyoroti hubungan antara
kebijakan ekonomi dengan hak asasi manusia.

Bacalah Laporan Tahunan CWGL 20112012 Annual Report:
http://www.cwgl.rutgers.edu/component/docman/d
oc_download/525-cwgl-annual-report-2011-12
Baca CWGL Tumblr Blog:
http://cwgl.tumblr.com/
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Mempromosikan Diakhirinya Kekerasan Berbasis Gender
Proyek Keamanan: “Apa Arti Keamanan buat Anda?”
Seringkali saat kita mendengar kata keamanan, kata ini berhubungan dengan Negara: militer, polisi, tentara atau agen
“sektor keamanan” lainnya. Proyek ini bertujuan untuk mendokumentasikan bagaimana keamanan manusia didefinisikan
oleh masyarakat sipil. Respon yang didapat akan digunakan untuk menganalisa apakah pengeluaran negara untuk keamanan
sesuai dengan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat sipil.
Ingin Ambil Bagian?
 Situs Proyek Keamanan: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-based-violence/security-project
 Twitter: gunakan hashtag #mysecurity di akhir pesan Anda agar supaya semua orang tahu apa yang anda katakan!
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender adalah kampanye advokasi global yang dikoordinir oleh CWGL.
Kampanye ini menyoroti hubungan antara kekerasan terhadap perempuan, militerisme serta hak asasi manusia. Kampanye
ini merupakan alat koordinasi yang digunakan oleh individu dan organisasi dari seluruh dunia untuk mengadvokasikan dan
mempromosikan tindakan serta kebijakan untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender. Sejak tahun 1991, ada lebih dari
5,167 organisasi dari 187 negara berpartisipasi di dalam Kampanye ini.
Berhubungan dengan Kampanye16 Hari
 Situs Kampanye 16 Hari: http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
 Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
 Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
 Bergabung dengan milis 16 Hari: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
 Tampilkan dan cari kegiatan-kegiatan yang ada di Kalendar Kampanye:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
 Skype: cwgl_16days
 Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
 Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers
Ingin mempelajari lebih lanjut?
 Kunjungi Kampanye 16 Hari dari CWGL: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
 Kunjungi Sumber-Sumber Kampanye 16 Hari: http://16dayscwgl.rutgers.edu/resources

Memajukan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial dari Perspektif Feminis
CWGL membangun kepemimpinan perempuan dan feminis di bidang hak-hak ekonomi dan sosial, serta mengembangkan
pendekatan feminis alternative demi tercapainya hak-hak ekonomi dan sosial bagi semua. CWGL memfasilitasi pertanyaan
dan analisa pemahaman teoretis tentang bagaimana kebijakan ekonomi seccara makro mempengaruhi perempuan, rumah
tangga, komunitas, negara dan ekonomi global.

Ingin Belajar Lebih Lanjut?
 Program ESR: http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-social-rights
 Publikasi ESR: http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-a-social-rights
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