CENTER FOR WOMEN’S GLOBAL LEADERSHIP

Onze missie & visie
Het centrum voor vrouwelijke leiderschap (Center for
Women's Global Leadership - CWGL) stelt zich een wereld
voor waarin alle mensen gelijk zijn en gendergelijkheid is
gerealiseerd door de verwezenlijking van mensenrechten
voor iedereen. CWGL versterkt en faciliteert vrouwelijk
leiderschap van mensenrechten en wereldwijde sociale
rechtvaardigheid.

Onze programma doelstellingen
Het centrum ondersteunt leiderschap van vrouwen door
te werken aan:
 Het bevorderen van economische en sociale
rechten vanuit een feministisch perspectief;
 Het bevorderen van het beëindigen van
gendergerelateerd geweld en het onderstrepen van
diens banden met militarisme;
 Het bouwen van sterke coalities en het verdiepen van
capaciteiten rond die dringende kwesties die essentieel
zijn voor de wereldwijde vrouwenbeweging.
Wij ontwikkelen feministische analyses samen met
vrouwelijke leiders, en:
 Organiseren en verspreiden vernieuwend en leidend
feministisch
onderzoek
op
het
gebied
van
mensenrechten om
de capaciteit van vrouwelijke
leiders en sociale rechtvaardigheidsorganisaties te
verbreden en te verdiepen rondom het analyseren,
becommentariëren en het vormgeven van alternatieven
voor beleid welke de levens van vrouwen en meisjes
vormt
 Bouwen de capaciteiten van vrouwen en sociale
rechtvaardigheidsorganisaties
om
beleidsen
structurele veranderingen over landen, culturen,
religies en generaties beter te faciliteren, en
 Werken nauw samen met feministische leiders om hun
organisaties en partners te mobiliseren om het beleid te
beïnvloeden op internationaal en nationaal niveau.

CWGL is een centrale speler in het eisen van respect
voor de rechten van alle vrouwen. Als een van de eerste
organisaties met als specifiek doel het ontwikkelen van
multi-cultureel,
feministisch
leiderschap
voor
belangenbehartiging rond mensenrechten van vrouwen
wereldwijd, heeft het Centrum opgetreden als een
katalysator, samenbrenger en leider in de evolutie van
de wereldwijde vrouwenbeweging.
Op dit kritieke moment in de 21e eeuw, houden
vrouwen zich over de hele wereld bezig met
belangenbehartiging om hun rechten te realiseren en om
hun volledige potentieel te ontplooien. Als onderdeel
van deze beweging werkt CWGL eraan om een veiligere
wereld te creëren en om de banden tussen het
economisch beleid en de mensenrechten te vergroten.

Lees het CWGL 2011-2012 Jaarverslag:
http://www.cwgl.rutgers.edu/component/docman/d
oc_download/525-cwgl-annual-report-2011-12
Lees het CWGL Tumblr Blog:
http://cwgl.tumblr.com/

Wist je dat?
De 16 Dagen van activisme tegen gendergerelateerd
geweld is een internationale campagne
gecoördineerd door CWGL. Sinds 1991 is de
campagne in directe communicatie geweest met
5167 organisaties in 187 landen in elke regio van de
wereld.
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Het bevorderen van een einde aan gendergerelateerd geweld
Het Veiligheidsproject: " Wat betekent veiligheid voor u ? "
Vaak als we horen over veiligheid, is het in termen van de staat: het leger, politie, particuliere legers of andere actoren
van de " veiligheidssector ". Dit project beoogt de manieren waarop menselijke veiligheid wordt gedefinieerd door het
maatschappelijk middenveld te documenteren. Antwoorden zullen worden gebruikt voor het analyseren van de manieren
waarop de uitgesproken prioriteiten van het maatschappelijk middenveld worden weerspiegeld in de overheidsuitgaven.
Wilt u meedoen?

De internetpagina van het Veiligheidsproject: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-basedviolence/security-project
 Twitter: gebruik de hashtag # MySecurity aan het einde van uw berichten, zodat iedereen weet wat u zegt!
De campagne van de 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld
De 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld is een wereldwijde belangenbehartigingscampagne,
gecoördineerd door CWGL, waarbij verbanden tussen geweld tegen vrouwen, militarisme en mensenrechten worden
belicht. De campagne is een organiserend instrument dat wordt gebruikt door individuen en organisaties wereldwijd om
te pleiten voor een einde aan gendergerelateerd geweld, en acties en beleid te bevorderen om dit te bewerkstelligen.
Sinds 1991 hebben meer dan 5.167 organisaties in 187 landen deelgenomen aan de campagne.
Verbinden met de 16 Dagen Campagne
 16 Dagen Campagne website: http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
 Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
 Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
 Schrijf je in op de 16 Dagen emaillijst: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
 Plaats and zoek evenementen in de online Campagne Kalender: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar
 Skype: cwgl_16days
 Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
 Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers
Wilt u meer leren?

Bezoek CWGL’s 16 Dagen Campagne: http://16dayscwgl.rutgers.edu/

Bezoek de 16 Dagen Campagne materialen: http://16dayscwgl.rutgers.edu/resources

Bevorderen van economische en sociale rechten vanuit een feministisch perspectief
CWGL bouwt vrouwelijk en feministisch leiderschap op op het gebied van economische en sociale rechten en
ontwikkelt alternatieve feministische benaderingen voor het realiseren van economische en sociale rechten voor
iedereen. CWGL faciliteert onderzoek naar en deconstrueert praktische en theoretische inzichten in de manieren
waarop macro-economisch beleid van invloed is op vrouwen, gezinnen, gemeenschappen, natiestaten en de
wereldeconomie.
Wilt u meer leren?
 ESR programma: http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-social-rights
 ESR publicaties: http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-a-social-rights
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