PROYEK KEAMANAN

Apa itu Proyek Keamanan?
Proyek Keamanan adalah proyek yang berlangsung selama beberapa tahun, dikoordinasikan oleh Center for
Women’s Global Leadership. Proyek ini bermaksud untuk mendokumentasikan bagaimana keamanan manusia
diartikan oleh masyarakat sipil. Kami mau mendefinisikan keamanan dari bawah ke atas. Proyek ini berhubungan
langsung dengan upaya CWGL dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan serta militerisme, serta upaya
untuk pencapaian hak-hak ekonomi dan sosial.

Apa yang Bisa Anda Lakukan?
Beritahukan Kepada Kami Apa Arti Keamanan Bagi Anda
Sering kali bila kita mendengar tentang keamanan, biasanya selalu ada hubungannya dengan Negara: militer, polisi,
tentara pribadi, atau oknum keamanan lainnya. Di dalam kehidupan Anda, apa yang diperlukan untuk
merasa aman? Apa arti keamanan manusia bagi Anda?
 Masukkan
pendapat
Anda
lewat
survei
online
kami:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject. Semua respon yang masuk bersifat rahasia.
Bagikan tentang inisiatif ini:
 Kirimkan link ke survei di atas kepada teman-teman Anda
 Post ke situs-situs media sosial
 Tweet: #mysecurity
 Tambahkan link ke survei di tanda tagan email Anda
 Email kami di 16days@cwgl.rutgers.edu jika Anda memerlukan survei dalam
bentuk cetak
 Hubungi CWGL jika Anda ingin kami menjadi pembicara di acara Anda tentang proyek ini

Apa yang Bisa Kita Lakukan Bersama-sama?


Bangun kesadaran, lewat pengumpulan data yang konkrit serta analisa tentang prioritas
keamanan mannusia dibandingkan dengan prioritas pengeluaran negara-negara
Proyek ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data tentang cara masyarakat sipil mengartian tentang
keamanan manusia, serta mendokumentasikan bagaimana definisi-definisi tersebut bisa berbeda
berdasarkan gender dan lokasi. Data-data ini akan dibandingkan dengan pengeluaran negara, dan laporan
hasil penelitian ini akan dibagikan dengan berbagai organisasi dan individu yang bekerja melawan
kekerasan terhadap perempuan, bekerja di bidang HAM dan keamanan manusia.



Perkuat pengetahuan mereka yang bekerja di bidang HAM lewat berbagi informasi dan
pembentukan koalisi
CWGL akan menyediakan data dan analisa hasil proyek kepada mitra agar strategi untuk HAM dan
kekerasan berbasis gender bisa lebih tajam.
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