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Αγαπητέ Ακτιβιστή,
Το Center for Women’s Global Leadership (CWGL - Κέντρο για την Παγκόσμια Ηγεσία των Γυναικών) με χαρά
παρουσιάζει το Κιτ Δράσης 2012 για την Εκστρατεία 16 Μέρες Ακτιβισμού ενάντια στη Βία με βάση το Φύλο. Η
εκστρατεία αυτού του έτους συνεχίζει με παγκόσμιο θέμα «Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη στο Κόσμο»
και σηματοδοτεί το τρίτο έτος της προσπάθειας μας σχετικά με τα κοινά σημεία μεταξύ της βίας με βάση το
φύλο και της στρατοκρατίας. Η στρατοκρατία παραμένει μία κύρια πηγή βίας με βάση το φύλο και έχει
τραγικές συνέπειες για την ασφάλεια της κοινωνίας μας σαν σύνολο, συμπεριλαμβανομένων γυναικών,
παιδιών και ανδρών. Ως παγκόσμιος συντονιστής της Εκστρατείας, το CWGL προσβλέπει στην ενεργή
συμμέτοχη των μελών ώστε να προκαλέσουμε την στρατοκρατία και να διερευνήσουμε τις σοσιο-οικονομικές
δομές οι οποίες διαιωνίζουν τη βία με βάση το φύλο.
Βασιζόμενοι στις πληροφορίες που δόθηκαν κατά την Εκστρατεία του 2011, η Εκστρατεία 16 Ημέρες αυτού του
έτους έχει τρεις άξονες προτεραιότητας: (α) Βία που Διαπράττεται από Κρατικούς Φορείς, (β) Ενδοοικογενειακή
Βία και ο Ρόλος των Μικρών Όπλων (γ) Σεξουαλική Βία κατά τη διάρκεια και μετά τη Σύγκρουση
Η Εκστρατεία 16 Ημέρες μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε τί μπορούμε να κάνουμε ως ακτιβιστές για τα
δικαιώματα των γυναικών ώστε να υποχρεώσουμε τις κυβερνήσεις μας να λογοδοτήσουν αλλά και να
αμφισβητήσουμε τις δομές που επιτρέπουν τη διαιώνιση της βίας με βάση το φύλο. Όπως πάντα το CWGL
ενθαρρύνει τους ακτιβιστές να χρησιμοποιήσουν την Εκστρατεία 16 Ημέρες και να εστιάσουν στα ιδιαίτερα
ζητήματα κάθε περιοχής. Ελπίζουμε ότι τα εσωκλειόμενα υλικά για την Εκστρατεία θα σας φανούν χρήσιμα στη
διοργάνωση των εκδηλώσεων σας.
Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη στο Κόσμο:
Ας αμφισβητήσουμε τη Στρατοκρατία και ας Βάλουμε τέλος στη Βία Κατά των Γυναικών!
Στο φάκελο θα βρείτε το παρακάτω υλικό:
Τριπλό Φυλλάδιο σχετικά με την Εκστρατεία
Ανακοίνωση Θέματος
Δελτία Πληροφοριών για κάθε Άξονα
Προτεραιότητας
Ενημερωτικό Δελτίο για τη Βία με βάση το
Φύλο
Σημεία Συζήτησης
Αμφισβήτησε τη Στρατοκρατία, Επένδυσε
στην Ειρήνη - WILPF

Προτεινόμενο Πρότυπο Δελτίου Τύπου
Προτεινόμενες Δημοσιεύσεις σε Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
Προτεινόμενος Οδηγός Πρότασης Χορηγίας
CWGL Φυλλάδιο
Φυλλάδιο Σχεδίου Ασφαλείας
CSW57 Δελτίο Συνηγορίας
Είδη Προώθησης
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Σύνδεσμοι για όλο το υλικό του Κιτ είναι διαθέσιμοι στο: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2012-campaign/2012take-action-kit. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το CWGL για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το σχεδιασμό
της Εκστρατείας 2012. Παρακαλούμε καταχωρήστε τις δραστηριότητες σας στο Διεθνές Ημερολόγιο της
Εκστρατείας (http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar)! Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε φωτογραφίας
από τις δραστηριότητες σας, όπως επίσης και υλικό της Εκστρατείας όπως πόστερ, κονκάρδες, αυτοκόλλητα,
άρθρα εφημερίδων, δελτία κλπ. για το διεθνές αρχείο της Εκστρατείας 16 Ημέρες. Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα
μας στο Flickr (http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign/) για να δείτε κάποιες από τια καταχωρήσεις
του περασμένου έτους.
Σε ευχαριστούμε για την ενεργή συμμετοχή σου στην Εκστρατεία 16 Ημέρες για να σταματήσουμε τη βία με
βάση το φύλο!
Με αλληλεγγύη,
Η Ομαδα 16 Ημερες
Center for Women’s Global Leadership

