
In het kader van de wereldwijde campagne Orange the World, stop geweld tegen 
vrouwen, nodigen wij jullie van harte uit voor een debat op zaterdagochtend  
19 november in Foroxity Filmarena Roermond. De clubs van Soroptimisten en Zonta  
uit Midden- en Zuid-Limburg, samen met maatschappelijke vrouwenorganisatie  
SharePower, organiseren deze ochtend die je niet mag missen. 

Onder leiding van een betrokken gespreksleider gaan de deelnemers samen met het 
publiek in gesprek en zoeken naar mogelijkheden om geweld tegen vrouwen zoveel 
 mogelijk te voorkomen. 

Aan het debat nemen personen deel die via hun maatschappelijke positie het verschil 
maken. Dit zijn onder meer een ervaringsdeskundige, een coördinator van het responsteam 
 Centrum Seksueel Geweld en een deskundige op het gebied van straatintimidatie. Andere 
debatdeelnemers belichten het thema vanuit de rol die mannen hebben in het tegengaan 
van geweld tegen vrouwen en meisjes. Een docent en een leerlinge gaan in op bewust
wording in het onderwijs en ook komt aan bod hoe we grensoverschrijdend gedrag in de 
(top)sport aanpakken. Verder neemt een vertegenwoordiger van Veilig Thuis deel aan het 
debat en wethouder Marianne Smitsmans (gemeente Roermond) verzorgt een algemene 
inleiding op het thema. 

Het belooft een boeiend debat te worden. De tijd van bewustwording creëren is voorbij.  
Het is tijd om in actie te komen en hopelijk krijgen we antwoord op de vraag ‘Wat kan IK 
doen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan?’ Word ook onderdeel van de oplossing!

Ontvangst: 9.30 uur
Debat: 10:00 - 12:00 uur

Kosten: € 5 (incl.koffie en lekkernij)

Scan de QR-code om je kaartjes te bestellen.
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Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in 
haar leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. In 2017 werden 87.000 vrouwen vermoord, 
de meesten door een partner of familielid. Geweld tegen vrouwen neemt allerlei vormen 
aan, van geweld achter de voordeur tot genitale mutilatie, en van straatintimidatie tot 
moord. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een ernstig 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 minstens 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. 

Preventie: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen 
In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld 
ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we 
 moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te  pakken. 
Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. 
Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens 
te betrekken. 

Van vrouwenprobleem naar gezamenlijke verantwoordelijkheid 
In het verleden werd geweld tegen vrouwen louter gezien als ‘vrouwenprobleem’, waarbij ook voor de 
oplossingen gekeken werd naar vrouwen en meisjes; weerbaarheidstrainingen, verkrachtingsfluitjes, 
niet alleen op straat na donker, let op wat je draagt. Ook de aanpak van geweld achter de voordeur 
richtte zich met name op vrouwen; zij werden opgevangen in een Blijfhuis, en kregen psychologische 
hulpverlening, mannen niet. Inmiddels komt er meer aandacht voor de rol van mannen en jongens, 
in het bestrijden en voorkomen van geweld tegen vrouwen. Geen jongen wordt als dader geboren; 
hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij dat ook niet worden? 

Mannen en jongens als medestanders 
Het overgrote deel van de daders van geweld tegen vrouwen zijn mannen, maar gelukkig is het 
overgrote deel van de mannen geen dader. Juist die laatste grote groep mannen en jongens willen we 
betrekken; mannen die medestander willen zijn om geweld tegen vrouwen te stoppen en zo onderdeel 
van de oplossing willen zijn. Maar ook vrouwen kunnen actievere medestanders zijn, om te helpen het 
taboe op praten over geweld te doorbreken. 

Actieperspectief: Ik ben #medestander 
Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de   
oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Internationaal zijn  
er steeds meer initiatieven waar we van kunnen leren om dit op een effectieve manier te doen;  
door  bewustwording, normstelling en concrete actie, waarbij iedereen vanuit zijn of haar eigen rol  
en functie een bijdrage levert.

ORANGE THE WORLDHeb jij te maken met 
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Intimidatie of geweld door een partner, een 
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een klasgenoot, een docent, of door wie dan 
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