AANBEVOLEN PERSBERICHT SJABLOON

Voeg het logo van uw
organizatie hier toe

Hier kunt u het 16 dagen logo
toevoegen, beschikbaar in 50 talen:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/20
13-campaign/16-days-logos

Contact: Naam, Functie
Tel.: XXX-XXXX
Email: uwnaam@uworganizatie.org
Website: www.uworganizatie.org
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE
<AANDACHTTREKKENDE TITEL>

Opmerking: Een persbericht wordt geschreven over een specifiek programma, gebeurtenis of onderwerp. Het geeft antwoord
op de vragen: "Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?" Het is een pagina lang, geschreven in duidelijke en bondige
zinnen.
<Locatie> <Datum> Wie? Wat? Wanneer? Waar? Waarom?
Vermeld welke gebeurtenis gaat gebeuren, de naam van de organisatie die het evenement organiseert, en waarom het evenement
belangrijk is. Voeg alle 'aandachttrekkende' informatie toe hier, zoals statistieken, en waarom het initiatief relevant of belangrijk is.
Houd informatie kort, maar interessant.
 Voor informatie over gendergerelateerd geweld en militarisme, inclusief statistieken, bekijk Informatieblad 4
Thematische Prioritaire Gebieden en Informatieblad 5 Gendergerelateerd Geweld en Mensenrechten (van de 2013 Take
Action Kit), beschikbaar op: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013-campaign/2013-take-action-kit.
Uw Organisatie
Zorg voor achtergrond informatie over uw organisatie op dit initiatief, met vermelding van belangrijke data, mensen,
thema's, etc. Beschrijf kort uw organisatie en alle andere groepen die dit initiatief organiseren. Voeg een citaat toe van
iemand die deel uitmaakt van uw organisatie of de gemeenschap, of iemand die heeft geprofiteerd van de campagne.
 U kunt informatie toevoegen van de 2013 Thema aankondiging, beschikbaar via:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013-campaign/theme-announcement.
Waarom?
Leg het doel van het evenement uit. Maak melding van alle geplande en komende activiteiten. Vermeld eventuele
samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Bespreek nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de gebeurtenis.
Verbind het evenement, indien mogelijk, met overige lopende relevante onderwerpen.
• Meer informatie over de 16 Dagen Campagne is beschikbaar in de 2013 Take Action Kit, en via de website 16
dagen: http://16dayscwgl.rutgers.edu/.
Conclusie
Voeg contactgegevens en website links toe. Bijvoorbeeld, u kunt schrijven: "Voor meer informatie, neem contact op met
of bezoek …."
###
U kunt de contact informatie van uw organisatie hier toevoegen.

Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane
New Brunswick, NJ 08901-8555

Contact: Lucy V. Vidal
1-848-932-8325
16days@cwgl.rutgers.edu
http://16dayscwgl.rutgers.edu

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE
16 DAGEN CAMPAGNE LANCEERT; DUIZENDEN EISEN EEN EINDE AAN GENDERGERELATEERD GEWELD
New Brunswick, NJ, 21 November 2012 - Duizenden organisaties over de hele wereld eisen een einde aan het geweld in hun
gemeenschappen, als onderdeel van de 2012 16 Dagen Campagne van activisme tegen gendergerelateerd geweld. Op 25 November
2012 zal het Centrum voor Vrouwelijk Internationaal Leiderschap (Center for Women's Global Leadership (CWGL)) aan de Rutgers
Universiteit (Rutgers University) de 16 Dagen Campagne lanceren om op te roepen tot een einde aan gendergerelateerd geweld en
om een beroep te doen op de overheid om te reageren op, te beschermen, en geweld tegen vrouwen te voorkomen. Honderden
evenementen zijn gepland door diverse organisaties, onder meer door het Afrikaanse Vrouwen Ontwikkelings Fonds (African
Women’s Development Fund), UN Vrouwen (UN Women), Vrouwen voor een Verandering Buea (Women for a Change Buea), en de
Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Veiligheid (Women's International League for Peace and Freedom).
De 16 Dagen Campagne begint op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (25 November International Day for the Elimination of Violence Against Women) en eindigt op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens
(10 December - International Human Rights Day), om te benadrukken dat dit geweld een schending is van de mensenrechten. Het
thema van de campagne van dit jaar Van vrede thuis tot vrede op aarde: protesteer tegen militarisme en maak een einde aan geweld
tegen vrouwen! benadrukt de rol die het militarisme speelt in het bestendigen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Tegen de achtergrond van een aantal recente massale schietpartijen in de Verenigde Staten, zal de campagne gedeeltelijk trachten de
relatie tussen huiselijk geweld en handvuurwapens te belichten. Met bijna 700 miljoen handvuurwapens in de handen van private
actoren vandaag de dag, blijkt uit onderzoek dat het hebben van handvuurwapen thuis het algehele risico verhoogt dat iemand
vermoord wordt met 41%; voor vrouwen in het bijzonder verdrievoudigd dit risico bijna. Daarnaast schat een studie van 2005 door de
Wereld Gezondheids Organisatie dat minstens een op de drie vrouwen wereldwijd zal worden geslagen, verkracht of anderszins
mishandeld tijdens haar leven. Geweld doodt en maakt net zoveel vrouwen tussen de 15 en 44 jaar invalide als kanker, en zijn tol op
de gezondheid van vrouwen overtreft dat van verkeersongevallen en malaria samen.
"De alomtegenwoordigheid van handvuurwapens en het geweld dat militarisme bestendigt in onze gemeenschappen over de hele
wereld, daagt ons allemaal uit om kritisch na te denken over militarisme in ons dagelijks leven, acties van regeringen die in naam van
de veiligheid ondernomen worden, en hoe we een echt vredige wereld kunnen bevorderen," zegt Dr Radhika Balakrishnan,
Uitvoerend Directeur van CWGL, internationaal coördinator van de 16 Dagen campagne.
Veel evenementen worden wereldwijd gepland om een licht te werpen op de gevolgen van de wereldwijde wapenhandel en
militarisme in gemeenschappen over de hele wereld en om op te roepen tot een einde aan gendergerelateerd geweld, waaronder:
• In Botswana, Lesotho, en Namibië zal Gender Links in dialoog treden met overheidsraden om nationale actieplannen en preventieinspanningen rondom gendergerelateerd geweld te monitoren;
• Aan de Tbilisi Staats Universiteit (Georgië), de Universiteit van Verona (Italië), en de Londen School van Hygiëne en Tropische
Medicijnen (Het Verenigd Koninkrijk), zullen conferenties worden gehouden over oorlog en vrede, de politiek van seksualiteit en
geweld tegen vrouwen, respectievelijk ;
• In Port-au-Prince, Haïti, is een training seminar voor meer dan 1000 vrouwen gepland, samen met culturele festivals,
muurschilderingen, en student-programma's over gendergerelateerd geweld en reproductieve gezondheid, en
• Een blog serie over de snijpunten van gendergerelateerd geweld en militarisme, georganiseerd door het Center for Women's Global
Leadership, Rutgers Universiteit, VS zal worden gelanceerd.
De 16 Dagen campagne, in haar 22ste jaar, is een bewijs van de inzet en strijd van vrouwen en mannen over de hele wereld om een
licht te werpen op gendergerelateerd geweld in al zijn vormen en te eisen dat de gehele samenleving en de overheid een einde
maken aan deze overtreding van de mensenrechten. Sinds 1991 heeft de jaarlijkse 16 Dagen campagne meer dan 4.100 organisaties
gemobiliseerd in 172 landen om de bewustwording te creëren rondom de alomtegenwoordigheid van de verschillende vormen van
geweld waar vrouwen mee geconfronteerd worden. Van Angola tot Japan, is de 16 Dagen campagne uitgegroeid tot een krachtig
platform om publiek en regeringen te onderwijzen over geweld tegen vrouwen en rechten van de mens.
De 16 Dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld is een internationale campagne van het Center for Women's Global
Leadership aan de Rutgers University. Voor meer informatie, bezoek http://16dayscwgl.rutgers.edu/

16 Dagen van Activisme tegen
Gendergerelateerd Geweld
25 November– 10 December

25 November– Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen
FEIM AND PROYECTARTE INAUGUREREN EEN MUURSCHILDERING
BEWUSTZIJN VERHOGEN RONDOM GEWELD TEGEN VROUWEN
Vanmorgen heeft de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM en ProyectArte een
muurschildering ingehuldigd voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Het
werk is gelegen in de doorgang tussen Soler en Avenida Juan B. Justo in de buurt van Palermo, en werd
aangeduid als zijnde van "culturele en sociale belang" door de wetgevende macht van de stad Buenos Aires.
De muurschildering is ontworpen en geschilderd door jonge kunstenaars die werden opgeleid door
ProyectArte, met de coördinatie van La Paternal Espacio Proyecto - LPEP, na geluisterd te hebben naar
reflecties en gevoelens die ontstonden na workshops, die werden gehost door FEIM, over gender geweld. Dit
collectieve werk tracht burgers bewust te maken van het recht van vrouwen om een leven zonder geweld te
leven, terwijl tegelijkertijd een gevoel wordt ontwikkeld van de waarde van kunst als een medium dat zowel
sociaal transformatief als een hulpmiddel voor communicatie is.
"Geweld tegen vrouwen is een ernstige schending van de mensenrechten van vrouwen," verklaarde Mabel Bianco, president van FEIM, tijdens de inhuldiging.
Bianco herinnerde aan een boodschap van de Uitvoerend Directeur van UN Vrouwen (UN Women) voor de gelegenheid: "Het bewustzijn groeit dat geweld
tegen vrouwen noch onvermijdelijk, noch aanvaardbaar is", zei Michelle Bachelet.
"Het is zeker dat we vooruit zijn gegaan, maar we missen nog politieke besluiten. We hebben meer steun nodig voor het oriënteren en begeleiden van
vrouwen, evenals het verkrijgen van financiering, dat ze de economische mogelijkheid zal geven om hun misbruikers te verlaten," benadrukte Bianco.
David Smith, directeur van het Informatiecentrum van de Verenigde Naties (ICUN) voor Argentinië en Uruguay, las het ambtsbericht van de SecretarisGeneraal van de Verenigde Naties op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Smith verzekerde dat "dit de manier is om het
probleem aan te pakken. Geweld tegen vrouwen is in de hele wereld aanwezig, van Congo, tot Chicago, tot Córdoba. In al deze plaatsen, is de belangrijkste
vijand altijd stilte, en om deze reden is het zo belangrijk dat de muurschildering met zo'n helderheid de boodschap 'nee tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes uitdraagt.'
Ana Slavin, uitvoerend directeur van ProyectArte, was vooral blij met de groep jonge kunstenaars die intens gewerkt hebben aan de muurschildering en
"uitstekend waren in het bereiken van de boodschap die FEIM voorgesteld had voor deze dag ... Dit werk vraagt, vanuit het standpunt van vrede en liefde, dat
het geweld moet stoppen, het toont ons dat dit moet stoppen," zei Slavin en merkte op dat "deze activiteit is uitgelijnd met de missie van ProyectArte dat beoogt
dat kunstenaars een sociaal engagement hebben met wat er gebeurt in hun gemeenschappen."
"Dank u voor de gelegenheid die ons gegeven is om betrokken te raken met jonge mensen en om in staat te zijn om iets concreets te maken met kunst en
schilderkunst. Dank u voor de vrijheid om te creëren en voor al de informatie over geweld tegen vrouwen die we ontvingen van FEIM ", zegt Martina Nosetto,
die als vertegenwoordiger van de groep kunstenaars sprak. "Terwijl wij de muurschildering schilderden – vervolgde de jonge vrouw - kwamen veel mensen
naar ons toe en feliciteerden ons en we realiseerden ons dat wat we deden was het genereren van empathie in mensen en dat deze manier van het
overbrengen van de boodschap zeer effectief was, want de boodschap is zeer duidelijk."
Franc Paredes en María Jose Alguero, kunstenaars van La Paternal Espacio Proyecto die deelnamen aan de creatieve ontwikkeling en artistieke coördinatie
van de muurschildering, benadrukten "de politieke functie van kunst als instrument, meer dan alleen maar als een decoratief object of iets om te worden
verkocht. Dit model van interventie die door ProyectArte en FEIM was voorgesteld maakt een kunst mogelijk welke een manier biedt aan een samenleving om
te reflecteren op zichzelf."
Bij de inhuldiging waren alle kunstenaars aanwezig die deelnamen aan de muurschildering, de Buenos Aires wetgever María Elena Naddeo; Isolina Peña en
Carlos Cantini, van het programma Pasión por Buenos Aires, en de bewoners van de wijk Palermo, dat belang had in het onderwerp. Daarnaast kreeg de
muurschildering de goedkeuring van het Foro Eurolat de las Mujeres, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el Parlamento del Mercosur.
Het project was opgezet met steun van de programma's Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Pasión por Buenos Aires van het Buenos Aires stadsbestuur
en de Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanos y del Caribe - RSMLC.
Deze actie werd samengesteld door de 16 Dagen van activisme tegen gender geweld Campagne, die begint op 25 November en eindigt op 10 December (de
Internationale Dag van de Rechten van de Mens) om te bevestigen dat seksistisch geweld een schending is van de mensenrechten.
Voor meer informatie
FEIM. + 54 11 4372.2763 | feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar
ProyectArte. +54 11 4899.0444 | info@proyectarte.org | www.proyectarte.org
Contacto de prensa: + 54 9 11 15.4421.4264, gisela@feim.org.ar
Vertaald door / Translated by: Jose de Vries – Women Peacemakers Program (www.womenpeacemakersprogram.org )

