
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Przyłącz się do Kampanii 16 Dni poprzez upowszechnianie za pomocą 

mediów społecznościowych wiedzy o powiązaniach militaryzmu z 

przemocą ze względu na płeć! Zapraszamy wszystkie osoby do 

używania przykładowych ‘tweetów’ lub tworzenie własnych 
wiadomości oznaczonych tagiem #16Days. 

 

Bądź na bieżąco śledząc Kampanię 16 Dni i CWGL odwiedzając linki po 

prawej stronie i nasz serwis internetowy! Rozejrzyj się w swoim 

środowisku i fotografuj przejawy militaryzmu. Podziel się zdjęciami na 
Tweeterze stosując tagi #16Days oraz #EveryDayMilitarism 

 

Solidarnie, 

Zespół ds. Kampanii 16 Dni Akcji 
Center for Women’s Global Leadership 

 

 

Kampania 16 Dni: http://16dayscwgl.rutgers.edu 

Blog: http://cwgl.tumblr.com 

Email: 16days@cwgl.rutgers.edu 
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign 

Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign 
Grupa dyskusyjna 16 Dni: 

https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion 
Internetowy Kalendarz Kampanii: 

http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar 

Twitter: @16DaysCampaign; @CWGL_Rutgers 

YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers 

Zapraszamy! 25.11–10.12 

 

Przykładowe Wiadomości do Mediów Społecznych 
 

Podnoszenie Świadomości o Kampanii 16 Dni 
 Zaznaczajcie w kalendarzach! #16days – 16 Dni Akcji rozpoczyna się 25 listopada. Przyłącz się i powiedz: dość przemocy ze względu na płeć! #EndGBV 
 Pokój w Domu i Pokój na Świecie 2014 #16days  
 Jak możesz pomóc zakończyć przemoc ze względu na płeć? #endGBV #16days 
 Prawa Kobiet Prawami Człowieka! #16days 
 Wesprzyj osoby broniące praw człowieka! 29 Listopada: Międzynarodowy Dzień Obrońców Praw Człowieka! #16days 
 “…przemoc wobec kobiet jest nie do zaakceptowania, nie do wybaczenia, nie można jej tolerować.” – Ban Ki-Moon #16days  
 “Nie będzie pokoju dopóki  istnieje przemoc wobec kobiet.” – Rashida Manjoo #16days 

Statystyki o Przemocy ze Względu na Płeć 
 1 na 5 kobiet pada w ciągu swojego życia ofiarą gwałtu lub jego usiłowania  #16days  
 Przemoc zabija i okalecza tyle samo kobiet w wieku 15-44 lat, co nowotwory #16days  
 Około 100 do 140 mln dziewcząt i kobiet na całym świecie  żyje z konsekwencjami okaleczeń powstałych w wyniku obrzezania #16days  
 Trzymanie broni palnej w domu siedmiokrotnie zwiększa w przypadku kobiet ryzyko stania się ofiarą zabójstwa #16days 
 Dostęp do broni palnej w domu pięciokrotnie zwiększa w przypadku kobiet ryzyko zamordowania przez partnera 
 W krajach o najwyższym stopniu zabójstw kobiet (Brazylia, Kolumbia, El Salvador, Gwatemala i Honduras),  ponad 60% z nich jest popełnianych przy 

użyciu broni palnej 
Kobiety, Militaryzm i Konflikty 

 Przykłady Jugosławii, Libii, Demokratycznej Republiki Konga, Sierra Leone, Rwandy, Sudanu i CAR pokazują, że we współczesnych konfliktach gwałt 

używany jest jako broń wojenna #16days 
 Społeczność międzynarodowa wydaje każdego dnia równowartość 249$ na osobę na “obronę” #16days 
 Wydatki na cele militarne w 2011 roku szacowane są na 1,738 miliarda $. Około 711 miliona $ wydały same Stany Zjednoczone #16days 
 Kobiety znajdują się w grupie najbardziej narażonych podczas konfliktów, jednocześnie są najsłabiej reprezentowane w działaniach na rzecz pokoju 

#16days 
 Wydatki militarne odbierają pieniądze na zdrowie, edukację i potrzeby socjalne, obciążając kobiety nadrabianiem utraconych świadczeń #16days 
 Przez ograniczenie kobietom wolności przemieszczania się , konflikty ograniczają im dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i innych usług 

socjalnych #16days 

Tłumaczenie: Kinga Karp  
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