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Kennisnemen van
Deelname campagne Orange the world
Inleiding
Deze week start Orange the world. Dit is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.
Van 25 november tot 10 december voeren mensen in meer dan 100 landen actie. Ook in de
gemeente Goirle voeren we actie. Dit doen we samen met het Vrouwennetwerk Goirle en Riel, De
Soroptimisten en Sterk Huis. Ook regionaal vragen we aandacht voor deze campagne.
Informatie
Geweld tegen vrouwen
Wereldwijd krijgen één miljard vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat 45% van de
vrouwen en meisjes. Denk hierbij aan mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking.
Maar ook aan het financieel afhankelijk maken, het sociaal isoleren of het online plaatsen en
verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op
straat, op het werk, of online. Tijdens de coronacrisis is dit nog moeilijker dan normaal. Het is lastiger
om hulp in te schakelen en om psychologische hulp te krijgen. En wereldwijd zijn meer vrouwen
economisch afhankelijk geworden van hun gewelddadige partner.
Meld geweld
In de campagne van dit jaar staat het laagdrempelig melden van geweld tegen vrouwen centraal. Van
de vrouwen die in Nederland te maken krijgen met geweld, praten maar ongeveer vier van de tien
hierover met bijvoorbeeld een vriendin, buurvrouw, arts of instantie. Nog veel minder vrouwen
(ongeveer 10%) gaan naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar en krijgt
nooit hulp. Melden is belangrijk om het geweld te stoppen. Iedereen kan een melding doen; mensen
die zelf te maken hebben met geweld, maar ook mensen die zich zorgen maken om iemand omdat er
(mogelijk) sprake is van geweld. Informatie over melden vindt u op geweldtegenvrouwenmelden.nl.
Het telefoonnummer om geweld te melden is 0800-2000 (in noodgevallen, bel altijd 112).
Oranje hand
Het symbool voor Orange the world is een oranje hand. Oranje is gekozen voor de internationale
campagne, omdat het de kleur van een zonsopgang is. Dit staat in de Orange the World campagne
voor de dageraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen. De opgestoken hand is het
stopteken.
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Activiteiten
Samen met het Vrouwennetwerk Goirle en Riel, De Soroptimisten en Sterk Huis hebben we het
volgende programma (volledig corona-proof) samengesteld:
1. Oranje voetstapjes in Goirle
Tijdens de actieweken zijn de voetstapjes die door het centrum van Goirle huppelen oranje.
Op diverse plaatsen, in de buurt van de voetstapjes, hangen we posters op met uitleg over
dit statement.
2. Vlag Orange the world
Voor het gemeentehuis wappert gedurende de actieweken de vlag van Orange the world.
3. Social Media
We vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen met een statement op sociale media
(Facebook en Instagram) en nodigen inwoners uit om zich hierbij aan te sluiten. Wethouder
Marijo Immink trapt af met een foto van zichzelf met opgestoken (oranje) hand als stopteken
tegen geweld tegen vrouwen. Betrokkenen van het Vrouwennetwerk Goirle en Riel, De
Soroptimisten en Sterk Huis sluiten zich hierbij aan met een foto in de reacties op
Facebook/Instagram of op hun eigen account. We roepen alle inwoners op om ook zo’n foto
te delen met de hashtags #stopgeweldtegenvrouwen #goirle #riel.
4. Raamposter
Wie wel een statement wil maken maar niet via sociale media, kan op www.goirle.nl een
raamposter downloaden om te printen en ophangen.
Uiteraard ondersteunen we alle acties via onze communicatiekanalen zoals de
gemeentepagina, sociale media, website en de digitale borden langs de invalswegen.
Oproep
Met deze activiteiten kunnen we, in coronatijd, veel inwoners bereiken, digitaal en in de buitenlucht.
De actie activeert inwoners om op te staan tegen geweld tegen vrouwen. Zo genereren we ook
aandacht voor de praktische boodschap over het melden van geweld.
U bent van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten met bijvoorbeeld een foto op sociale media of
raamposter.
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