
Orange the World is de wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen 
te gaan. De campagne start op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen en duurt tot 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. In de campagne 
periode ‘de 16 Days of activism’ wordt overal ter wereld stil gestaan bij dit thema. Opmerkelijk 
is het oranje uitlichten van gebouwen en objecten. Ook in Roermond krijgt de campagne volop
aandacht. Vrouwenorganisaties en de gemeente slaan de handen ineen om de boodschap 
samen helpen wij geweld tegen vrouwen en meisje de wereld uit kracht bij te zetten. 

Dat is hard nodig want jaarlijks krijgen vele vrouwen met geweld te maken. In 2022 is het 
thema PREVENTIE; het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. 
Daar kan iedereen aan bijdragen. Wethouder Marianne Smitsmans zal op 25 november de 
Orange the World vlag uithangen aan het stadhuis en geeft daarmee het startsein aan de 
campagne. Gedurende de campagneperiode kleuren Grand Hotel Valies en Toren 7 oranje. 
Ook wordt aandacht gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen met behulp 
van posters, � yers en krijtverfhandjes op straat. Op zaterdagochtend 19 november is het 
debat ‘IK voorkom geweld’ in Foroxity Filmarena Roermond. Tijdens het debat gaan de 
 deelnemers samen met het publiek in gesprek en zoeken naar mogelijkheden om geweld 
tegen vrouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij onze marktkraam op het Munsterplein 
worden rugzakjes met informatie uitgedeeld en kan men in gesprek gaan met de leden van 
verschillende vrouwenorganisaties.

KOM EN ZEG OOK NEE TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN!
ACTIVITEITENAGENDA
Datum/tijdstip Omschrijving Locatie
19 november / 9.30 uur Debat ‘IK voorkom geweld’ Foroxity Filmarena Roermond 
25 november / 15.30 uur  Uithangen Orange the Worldvlag  Gemeentehuis Roermond 
26 november / 10.00 tot 15.00 uur ‘In gesprek met…’ Marktkraam Munsterplein Roermond
27 november Krijtverfactie Roermond

Ik ben #medestander
Ik ben #medestander, jij ook? Iedereen kan medestander worden in de strijd tegen geweld. 
Je kunt helpen om het taboe te doorbreken, helpen om de cultuur te veranderen, helpen 
als je iets ziet gebeuren in je omgeving, helpen om vrouwen en meisjes een veilig gevoel te 
geven en helpen om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar kun 
je nu mee beginnen, door #medestanderpledge op orangetheworld.nl te ondertekenen.

Orange the World 2022 
in Roermond
Ook in Roermond wordt aandacht gevraagd voor het bestrijden 
van geweld tegen vrouwen en meisjes! Ook jij kunt daaraan 
een bijdrage leveren! Kom naar het startmoment van de Orange 
The World campagne op vrijdag 25 november om 15.30 uur bij 
het stadhuis of bezoek op 26 november tussen 10.00 en 
15.00 uur onze informatieve marktkraam op het Munsterplein.



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, verkrachtingsfl uitjes, 
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 
intimidatie of geweld?

Bel 0800-2000
In noodgevallen, bel altijd 112

Intimidatie of geweld door een partner, een 
familielid, een bekende, een collega, een date, 
een klasgenoot, een docent, of door wie dan 
ook is onacceptabel, altijd. 

Meld, om jezelf of anderen te helpen!
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