
Kernboodschap campagne “Ont-dek jouw rol”
Doel: stoppen van geweld tegen vrouwen

Context: Orange the World 2021

Vrouwen zouden altijd en overal veilig moeten zijn. Thuis en op straat.

Helaas is dat niet het geval.

1 op de 3 vrouwen krijgt in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld,

ook in Nederland. Het overgrote deel van deze vrouwen en meisjes doet geen

aangifte of melding, omdat zij zich schamen, schuldig voelen, bang zijn niet

serieus genomen te worden of omdat ze niets liever willen dan het achter zich

laten.

Geweld begint niet vanzelf en stopt ook niet vanzelf. Iedereen kan een rol spelen

in het stoppen van geweld. Of je nu opvoeder, docent, huisarts, vriend, partner,

collega, buur, oma, wethouder of klasgenoot bent. Ook jij kan een rol spelen in

het stoppen van geweld. Door een vraag te stellen, een luisterend oor te bieden,

door jouw eigen vooroordelen of acties ter discussie te stellen, door jouw

ervaringen te delen en door het gesprek aan te gaan over wat is nu geweld en

waar begint het?

De vraag: “Wat is jouw rol in het stoppen van geweld?” is de vraag die centraal

staat in de campagne ONT-DEK JOUW ROL van Soroptimisten in samenwerking

met ondermeer Zonta, UN women, gemeenten, GGD, veilig thuis en andere

organisaties.

Bijvoorbeeld door gesprekken te filmen waarin verschillende vrouwen en

mannen op indrukwekkende wijze antwoord geven op de vraag wat hun rol is.

Door les te geven op scholen, een jongeren podcast en een digitale krant uit te

brengen zoals in het Gooi gebeurde in 2020 (www.orangepaper.nu) en zoveel

mogelijk gebouwen oranje te kleuren.

Het doel is het taboe rond geweld te doorbreken en zoveel mogelijk mensen

hun rol te laten ont-dekken in het stoppen van geweld tegen vrouwen.

Deze campagne is onderdeel van de wereldwijde ‘Orange the world’ campagne

van United Nations Women waarin elk jaar van 25 november tot en met 10

december aandacht wordt gevraagd voor het stoppen van geweld tegen

vrouwen.

http://www.orangepaper.nu

