
 
 
STEDEN KLEUREN ORANJE TEGEN PARTNERGEWELD  
 
De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot 
‘Internationale dag van geweld tegen vrouwen’. De wereldwijd gekende 
serviceclub Zonta International, alsook haar enige vertegenwoordiger in 
Brussel Hoofdstad, Zontaclub Brussel Zavel hebben zich hierbij 
aangesloten.  
 

 

Om die vreedzame, internationale campagne tegen geweld kleur te 
geven, werd er aan steden en gemeenten gevraagd om een van hun 
openbare gebouwen oranje te kleuren, het Zontakleur.  

In het historische centrum van Brussel wordt, ter lancering van de 
campagne,  het Brusselse stadhuis en alle gebouwen op de Grote Markt 
oranje verlicht. 

In het kader van de lockdown-maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus besteden de nationale en internationale pers aandacht aan 
het probleem van intrafamiliaal geweld . Uit een rapport van de 
Verenigde Naties blijkt dat het aantal gemelde incidenten wereldwijd 
met 25% tot 100% is toegenomen.  

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antὀnio Guterres 
maakt zich grote zorgen en roept landen op in actie te komen. Volgens 



de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 1 op de 3 vrouwen 
wereldwijd te maken met fysiek of seksueel geweld, meestal gepleegd 
door hun partner.  

Het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid meldt ook een toename 
van het aantal meldingen in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Spanje. 

In België zijn taskforces opgericht om de situatie te evalueren en na te 
denken over concrete oplossingen voor de slachtoffers.  

Door de lockdown is het aantal conflictsituaties, waaronder ondermeer 
ook seksueel geweld, geëxplodeerd wat ondermeer ervaren wordt bij de 
luisterlijnen Franstalig : ( 0800 30 030) écoute violences conjugales) en 
Nederlandstalig : ( Telefoonlijn 1712 ‘ Hulplijn Geweld, misbruik en 
kindermishandeling, waar alle situaties van geweld, die een burger 
ervaart kunnen worden gemeld.  

Zij kenden bij momenten een verdrievoudiging van het aantal oproepen 
dat door de lijnoperatoren werd behandeld. ( van +/- 20 oproepen naar 
60 oproepen per dag). 

The time is now: Breek de stilte: Stilzwijgen moedigt geweld aan! We moeten 
de slachtoffers van geweld informeren en sensibiliseren dat ze geholpen 
kunnen worden. stelt Régine Claeys, de voorzitter van Zontaclub Brussel 
Zavel. 

Philippe Close, Burgemeester Stad Brussel voegt hieraan toe: 

“Het is belangrijk voor de Stad Brussel om haar steun te betuigen aan 
slachtoffers van huiselijk geweld. Het is jammer genoeg nog een realiteit die 
we moeten proberen uit te bannen. Onze politiezone beschikt trouwens over 
de nodige instrumenten om naar hun te luisteren en ze te helpen. Deze niet 
te rechtvaardigen vorm van geweld mag in geen enkel geval 
gebagatelliseerd worden.” 

Tijdens deze crisisperiode is het dan ook de expliciete missie van Zonta 
Brussel Zavel om vrouwen bewust te maken van het feit dat zij uit de 
negatieve spiraal van geweld, onder welke vorm ook, kunnen stappen, 
en dat eender welk slachtoffer en diens kinderen van huiselijk geweld er 
niet alleen voor staan.  

Zij kunnen anoniem en telefonisch terecht bij de luisterlijnen en 
ondermeer bij de diensten van het CAW ( centrum algemeen 



welzijnswerk) die daar waar nodig hen met woord en daad zullen 
bijstaan. Wij roepen iedereen op om geweld te zien (professionals, 
buren, getuigen!) en om dit geweld te melden zodat er hulp kan worden 
geboden.  

Telefonisch kan dit via de luisterlijnen Franstalig : ( 0800 30 030) écoute 
violences conjugales) en Nederlandstalig : ( Telefoonlijn 1712 ‘ Hulplijn 
Geweld en bij het algemeen nummer 101. 

Het is fijn en hartverwarmend vast te stellen Stad Brussel hier ook aan 
bijdraagt door symbolisch de gebouwen op de Grote Markt exclusief in 
het oranje te kleuren op 25 november. 

 

 


