Orange the World 2019
Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar
leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. Geweld tegen vrouwen neemt allerlei vormen aan,
van huiselijk geweld tot genitale mutilatie, en van verkrachting tot moord. Ook in Nederland
is geweld tegen vrouwen een probleem. Uit Europees onderzoek blijkt dat hier 45% van de
vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Eén op de
tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht,
één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en
meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes maakt
seksuele intimidatie mee. Met de wereldwijde Orange the
World campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd
tegen dit geweld.
Orange the World wereldwijd
Tussen 25 November en 10 December zijn de '16 Days of Action against Violence',
geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op 25 november, de Internationale Dag
tegen Geweld tegen Vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan
van de kleur oranje. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle
toekomst zonder geweld tegen
vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het
oranje uitlichten van landmarks een
onderdeel van 'Orange the World'. In
dat jaar deden bijvoorbeeld Time
Square, de Empire State Building en
de piramides en sfinx in Cairo mee.
Inmiddels worden landmarks oranje
uitgelicht en vinden activiteiten plaats
in meer dan 100 landen.
Orange the World in Nederland
Ook in Nederland vinden de laatste jaren diverse
activiteiten plaats rond Orange the World. De
aandacht voor het bestrijden van geweld tegen
vrouwen groeit. Afgelopen jaar deden voor het eerst
gemeenten en provincies mee; 25 gemeenten en
drie provincies verspreid over het land lichtten
gezamenlijk meer dan 40 gebouwen, bruggen,
standbeelden en fonteinen oranje uit, vaak omlijst
met een toespraak van de burgemeester of
wethouder en/of een actie van lokale organisaties.
Door nationale en lokale pers werd dit keer voor het
eerst uitgebreid aandacht besteed aan de campagne.
Voor meer informatie: Marije Cornelissen, orange@unwomen.nl, tel. 0626320329

Orange the World 2019; nog mooier en groter!
UN Women werkt samen met Zonta en de Soroptimisten
om in 2019 in zoveel mogelijk gemeenten, provincies en
waterschappen aandacht te besteden aan de Orange the
World campagne en het bestrijden van geweld tegen
vrouwen. Dat kan door middel van het uitlichten van een
landmark in het oranje, maar ook door een themadebat
in de Raad of Staten samen met lokale organisaties, een
actie op sociale media met hashtag #OrangetheWorldNL
of het uitbrengen van een persbericht.
Campagne in de schijnwerpers met www.orangetheworld.nl
Naast de acties op lokaal en provinciaal niveau zullen we
aandacht genereren voor de Orange the World
campagne met de website www.orangetheworld.nl.
Hierop worden alle activiteiten rond de 16 Days of
Action gepromoot; straatacties van verschillende
organisaties, steunbetuigingen uit binnen- en
buitenland, acties van gemeenten en provincies,
activiteiten van de Ministeries van Buitenlandse Zaken
en OCW, en de mooiste voorbeelden van actie wereldwijd. Daardoor kunnen de activiteiten
hopelijk meer aandacht krijgen bij publiek en pers op nationaal en lokaal niveau, en wordt
zichtbaar hoe Nederland deelneemt aan de wereldwijde campagne.
Fondsenwerving UN Orange Trust Fund
Naast bewustwording is ook fondsenwerving een doel
van de campagne. Het UN Orange Trust Fund is het
enige internationale fonds dat zich wijdt aan het
bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen
wereldwijd. Het Trust Fund heeft inmiddels de levens
van meer dan twee miljoen vrouwen en meisjes
verbeterd, maar heeft een structureel gebrek aan
middelen; slechts 4% van de ingediende projecten
kan worden gefinancierd. Tijdens de Orange the World campagne zullen overheden,
corporate partners en individuele donateurs gevraagd worden een bijdrage te leveren.

UN Women Nationaal Comité Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de
organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.
De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en Zonta Nederland
zijn serviceclubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de
positie en status van vrouwen over de hele wereld.

Voor meer informatie: Marije Cornelissen, orange@unwomen.nl, tel. 0626320329

