ПРОЕКТ БЕЗПЕКИ

Що таке Проект Безпеки?
Проект Безпеки є багаторічний проект, який координується Центром за Глобальне
Лідерство Жінок, який має намір визначити, яким чином безпека людини визначається в
громадянському суспільстві. Ми хочемо визначити нулеву безпеку. Цей проект
безпосередньо пов'язує роботу ЦГЛЖ з питанням про насильство щодо жінок і
мілітаризму та наші економічні, соціальні та трудові права.

Що я можу зробить?
Скажіть нам, що безпека означає для Вас
Часто, коли ми чуємо про безпеку, це з точки зору держави: військові,
поліцейські, приватні армії або інших "у сфері безпеки» агентів. Що потрібно
У вашому житті, щоб відчувати себе в безпеці? Що безпека людини
означає для вас?
• Викладіть свої ідеї за допомогою нашої онлайн-опитування:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject. Всі відповіді є
конфіденційними.

Надіслати цю ініціативу:







Надіслати посилання на обстеження мереж і друзі
Повідомлення на сайтах соціальних медіа
Tweet: # mysecurity
Додати посилання на ваш підпис в електронній пошті
Пишіть нам за адресою 16days@cwgl.rutgers.edu якщо вам потрібні копії завантажуваного
обстеження
Зворотний ЦГРЖ Якщо ви хочете, щоб ми говорили на вашому заході про цей проект

Що ми можемо зробити разом?
Підвищити рівень інформованості через конкретні збір та аналіз даних, з людських
пріоритетів безпеки візаві держав пріоритети в області витрат
Цей проект спрямований на зібра інформації про те, яким чином громадянське суспільство визначає
безпеку людини, а також на виявлення документів, в яких це визначення може змінюватись в
залежності від статі та місця проживання. Ці дані будуть проаналізовані щодо державних витрат, а
також підсумковий звіт буде розповсюдженно серед організації та приватних осіб, що займаються
проблемами насильства щодо жінок, прав людини та безпеки людини.
Розширити знання про тих, хто працює в галузі прав людини за допомогою обміну
інформацією та створення коаліції
ЦГРЖ надасть партнерам дані і аналізи з проекту, щоб краще інформувати пропагандистські
стратегії в галузі прав людини та гендерного насильства.
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