Je bent uitgenodigd!
Doe mee aan de 16 Dagen-campagne en maak mensen

25 nov – 10
dec

bewust over het verband tussen militarisme en
gendergerelateerd geweld op sociale media! We nodigen
iedereen uit om deel te nemen met onderstaande
voorbeeldtweets of door je eigen berichtje samen te stellen
met de hashtag #16Days.
Blijf op de hoogte en volg de 16 Dagen-campagne en het
CWGL: gebruik de links in de rechterkolom en neem een
kijkje op onze website! Maak een foto van een alledaags
voorbeeld van militarisme en deel het Twitter met de
hashtags #16Days en #EveryDayMilitarism.
Met solidaire groeten,
Het 16 Dagen-team
Center for Women’s Global Leadership

16 Dagen-campagne: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Blog: http://cwgl.tumblr.com
E-mail: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Discussiegroep:

https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Online campagnekalender:

http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Twitter: @16DaysCampaign; @CWGL_Rutgers
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

Voorbeeldberichtjes voor sociale media
Verspreid de boodschap van de 16 Dagen-campagne

Noteer alvast in je agenda: de 16 Dagen-campagne begint op 25 november #16Days. Laat van je horen en zeg #EndGBV!

Van een vredig thuis naar een vredige wereld #16Days 2014

Hoe draag JIJ bij tot de strijd tegen gendergerelateerd geweld? #endGBV #16Days

Vrouwenrechten zijn mensenrechten! #16days

Steun mensenrechtenactivisten! 29 november: Internationale Dag van de Vrouwelijke Mensenrechtenactivisten! #16Days

“…geweld tegen vrouwen is nooit aanvaardbaar, nooit vergeefbaar, nooit toelaatbaar.” – Ban Ki-Moon #16Days

“Zolang er geweld tegen vrouwen is, kan er geen vrede zijn” – Rashida Manjoo #16Days
Statistieken in verband met gendergerelateerd geweld

1 op 5 vrouwen wordt minstens een keer in haar leven slachtoffer van verkrachting of poging tot verkrachting #16Days

Geweld doodt en verminkt evenveel vrouwen tussen 15 en 44 jaar als kanker #16Days

Wereldwijd leven nu ongeveer 100 tot 140 miljoen meisjes en vrouwen met de gevolgen van genitale verminking #16Days

In gezinnen met een of meer wapens in huis lopen vrouwen 7,2 meer kans om het slachtoffer van moord of doodslag te worden #16Days

De toegang tot een wapen in huis verhoogt de kans voor een vrouw om vermoord te worden door haar partner vijf keer #16Days

In landen met een hoge moordcijfers met vrouwelijke slachtoffers (Brazilië, El Salvador, Guatemala en Honduras) is +60% gepleegd met
handwapens #16Days
Vrouwen, militarisme en conflicten





Joegoslavië, Liberia, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Rwanda, Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn
moderne voorbeelden van conflicten waarbij verkrachting als oorlogswapen wordt gebruikt #16Days
De internationale gemeenschap spendeert dagelijks het equivalent van $249 per persoon aan 'defensie' #16Days
Militaire uitgaven in 2011 bedroegen ca. $1738 miljard. De VS alleen gaf ong. $711 miljard uit #16Days
Vrouwen zijn het kwetsbaarst in conflictsituaties, maar het meest ondervertegenwoordigd in vredesprocessen #16Days




Militaire uitgaven houden € weg van gezondheidszorg, onderwijs en sociale investeringen, zodat vrouwen weggevallen sociale diensten
moeten verstrekken #16Days
In conflictsituaties wordt de bewegingsvrijheid van vrouwen beperkt, zodat de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg,
werkgelegenheid en andere sociale diensten vermindert. #16Days

