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Van 25 november, Internationale Dag van Bestrijding van Geweld op vrouwen, tot 10 december, 

Internationale Dag van de Mensenrechten, kleuren in een groot aantal steden en gemeenten 

officiële gebouwen en publieke plaatsen oranje. Hiermee vraagt Zonta International aandacht voor 

de campagne “Zonta says NO to violence against women” (Zonta zegt NEE tegen geweld op 

vrouwen). Dankzij de medewerking van bedrijven, instellingen en overheden zijn de Belgische 

Zonta clubs er dit jaar opnieuw in geslaagd de internationale “Orange the World” actie ook in ons 

land op de kaart te zetten.  

Opmerkelijke toename van geweld tegen vrouwen  

Tijdens de lockdown was er een aanzienlijke toename van huiselijk geweld. De hulplijn 1712 werd dit 

voorjaar gemiddeld 170 keer per maand gecontacteerd door slachtoffers van partnergeweld. Dat is 

een stijging van 79% tegenover vorig jaar. Ook bij de Zorgcentra na seksueel geweld noteren de 

chatteams een stijging van de aanmeldingen met 58%.  

Deze opvallende toename van geweld tegen vrouwen heeft ook de overheden wakker geschud en 

verschillende instanties hebben aangekondigd dat ze extra middelen en mensen ter beschikking 

stellen om deze crisis op te vangen. Vorig jaar kondigde Vlaams Minister van Justitie en Handhaving 

Zuhal Demir op het Zonta persmoment in Antwerpen de uitbreiding van het aantal Zorgcentra in 

Vlaanderen aan. De thematiek van het geweld tegen vrouwen staat vandaag ook hoog op de 

politieke agenda. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Minister van Justitie Vincent 

Van Quickenborne en Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah 

Schiltz hebben dit opgenomen in het beleidsplan van de nieuwe federale regering.  

Alles lijkt nu plots in een stroomversnelling terecht te komen nadat de voorbije jaren ook in België 

steeds meer gevallen van femicide werden genoteerd: vrouwen die vermoord worden louter omdat 

ze vrouw zijn. Onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen wees uit dat 

maar liefst 10,5 procent van de vrouwen in België slachtoffer werd van partnergeweld.  

Nood aan preventie 

Preventie is van essentieel belang in het kader van deze problematiek. Gezinnen moeten vooral 

gesensibiliseerd worden om tijdig hulp in te roepen als er spanningen zijn. Het is van het 

allergrootste belang dat de grens om over te gaan tot geweld niet wordt overschreden maar dat men 

op tijd kan ingrijpen en aan een oplossing werkt. Beschikbare hulplijnen zoals het nummer 1712 voor 

alle vormen van geweld zijn nog altijd veel te weinig bekend.  

 

 



 

Ga tijdig op zoek naar hulp 

Mylène Baert, Area Director area 05 en Lut De Baene, Area Director area 06: “De campagne die onze 

clubs dit jaar voeren is broodnodig. Zeker nu een nieuwe lockdown opnieuw zorgt voor spanningen 

in gezinnen en geweld tussen partners. Dit jaar doen de clubleden dan ook een oproep aan iedereen 

die daarmee geconfronteerd wordt om tijdig op zoek te gaan naar hulp en zo te vermijden dat er 

onnodige slachtoffers vallen. Hoewel de pandemie voor heel wat geplande acties stokken in de 

wielen heeft gestoken, zijn onze Zontians creatief op zoek gegaan naar alternatieve vormen om actie 

te voeren. We hopen dat die massaal opgemerkt worden en ertoe bijdragen om te werken aan een 

wereld zonder geweld op vrouwen en meisjes”. 

www.zonta.org  

‘Advancing the status of women worldwide - Empowering women through Service and Advocacy’. 

Dat is waar Zonta International permanent aan werkt. 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten 

op wereldvlak. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 de ’16 dagen van activisme tegen 

gendergerelateerd geweld’ met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en 

meisjes. Ze riepen alle vrouwenverenigingen in de wereld op om actie te voeren en zo de aandacht te 

vestigen op fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen. Zonta neemt sinds meer dan 10 jaar 

actief deel aan de sensibiliseringscampagne. 

Bijlage : niet limitatieve lijst van de geplande Zonta acties en oranje gebouwen en plaatsen  

Voor meer informatie: martinebaetsle@ariespr.be – 0472/675439  
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