
 

 

“Zonta Says No  Violence Against Women” 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schending van de 

mensenrechten. Dit geweld kent geen nationale of culturele grenzen: het vindt plaats thuis, op het 

werk en in publieke ruimtes en treft miljoenen vrouwen en meisjes in vredestijd en in conflicten. Het 

omvat psychologisch, fysiek en seksueel geweld en schadelijke praktijken zoals verkrachting, genitale 

verminking van vrouwen, kinderhuwelijken en mensenhandel. Geweld tegen vrouwen en meisjes 

vormt een bedreiging voor landen, belemmert de economische vooruitgang en verhindert dat 

vrouwen een bijdrage leveren aan hun gemeenschap en aan een beter leven voor henzelf en hun 

gezinnen.  

Zonta draagt al bijna 100 jaar bij aan een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes door zich 

in te zetten voor dienstbaarheid en belangenbehartiging. Zonta International en zo ook Zonta Club 

Aalst streven ernaar de mensenrechten van alle vrouwen en meisjes te bevorderen en te beschermen 

en de incidentie van geweld te verminderen door middel van het programma “Zonta International 

Strategies to End Violence Against Women (ZISVAW).” 

Onze voortdurende bepleiting is opgebouwd rond de campagne "Zonta Says NO to Violence Against 

Women".  

Deze campagne, die in 2012 van start ging, heeft de bewustwording van de wereldwijde epidemie van 

de schending van vrouwenrechten vergroot en heeft Zonta clubs over de hele wereld verenigd in het 

voeren van impactvolle acties om geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid te bestrijden. 

Alle Zonta-clubs worden aangemoedigd om het hele jaar door acties te ondernemen om de 

mensenrechten van vrouwen en meisjes te bevorderen en om een einde te maken aan geweld tegen 

hen. 

Met de 16-daagse internationale campagne “Orange the World” die sedert 1991 jaarlijks 

georganiseerd wordt door de Verenigde Naties en elk jaar meer gehoor krijgt,  wil Zonta International 

iedereen sensibiliseren. De campagne gaat van start op 25 november, de Internationale Dag tegen 

Geweld tegen vrouwen en duurt tot 10 december. Opnieuw zullen wereldwijd talloze gebouwen 

oranje kleuren. 

Zonta International en zo ook Zonta Club Aalst maken hiermee een duidelijk statement tegen geweld 

tegen vrouwen. In Aalst lichten op in het oranje: de Stadshal, het Toerismepaviljoen, de Watertoren, 

het Administratief centrum en het Cultureel centrum de Werf. 
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