PROJEKAT ‘BEZBEDNOST’

Šta je projekat ‘Bezbednost’?
Projekat ‘Bezbednost’ je višegodišnji projekat koji koordiniše Centar za globalno liderstvo žena s namerom da
dokumentuje na koje načine je ljudska bezbednost definisana civilnim društvom. Želimo da definišemo
bezbednost počev od temelja. Ovaj projekat direktno povezuje borbu CGLŽ-a protiv nasilja nad ženama i
militarizma sa našim zalaganjem za ekonomska i socijalna prava.

Šta ja mogu da uradim?
Recite nam šta bezbednost znači za vas
Često kada slušamo o bezbednosti, to je u kontekstu države: vojska, policija, privatne armije i drugi agenti
“bezbednosnog sektora”. Šta je potrebno da bi se osećali bezbedno u vašem životu? Šta za vas znači
ljudska bezbednost?
 Podelite vaša mišljenja putem online istraživanja: https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject.
Svi odgovori su poverljivi.
Podelite ovu inicijativu:
 Podelite ovo istraživanje preko vaših prijatelja i mreža
 Podelite preko sajtova društvenih mreža
 Tweet: #mysecurity
 Dodajte link preko vašeg mejla
 Pošaljite nam mejl na 16days@cwgl.rutgers.edu ako želite da preuzmete kopiju
istraživanja
 Kontaktirajte CGLŽ ako želite da govorite o ovom projektu na vašoj aktivnosti

Šta možemo uraditi zajedno?


Kroz konkretno prikupljanje podataka i analizu, radimo na podizanju svesti o tome koji su
priroteti u pogledu ljudske bezbednosti kroz prioritete državne potrošnje
Ovaj projekat prikuplja podatke o načinima na koje civilno društvo definiše ljudsku bezbednost, i
dokumentuje kako ove definicije mogu varirati u zavisnosti od roda i mesta. Ovi podaci biće analizirani u
kontekstu državne potrošnje i dobijeni rezultati će biti podeljeni sa organizacijama i pojedincima koji
rade na polju borbe protiv nasilja nad ženama, ljudskih prava i bezbednosti.



Unapredimo znanje onih koji rade na polju ljudskih prava, kroz podelu informacija i
građenje koalicija
CGLŽ povezaće vas sa partnerima koji imaju relevantne informacije i analize projekta kako bi obogatili
informacijama strategije zagovaranja o ljudskim pravima i rodno zasnovanom nasilju.
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