
Stop geweld tegen vrouwen:  Anderlecht doet mee!

Van 25 november tot 10 december luidt de UNiTE-campagne het begin in van 16 dagen activisme
om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Er werd gekozen voor het thema "Orange
the world: generation equality stands against rape".  Deze actie wordt beklemtoond door het
aanbrengen van een zeil op het gemeentehuis van Anderlecht op initiatief van de schepen van
Gelijke Kansen Jérémie Drouart, met de steun van burgemeester Eric Tomas, het schepencollege
en vzw Soroptimist.

De  afgelopen  jaren  hebben  slachtoffers  en  activisten  een  stem  gekregen  via  campagnes  als
#MeToo, #TimesUp of #BalanceTonPorc, waardoor seksueel geweld zodanig onder de aandacht
werd gebracht, dat het niet langer te negeren valt.

De  gemeente  Anderlecht  doet  volop  mee  en  heeft  begin  dit  jaar  de  conventie  van  Istanboel
ondertekend.  “De  gemeenteraad  heeft  dan  ook  in  februari  de  oprichting  van  een  werkgroep
goedgekeurd”,  legt  de  schepen  van  Gelijke  Kansen  uit.  “Het  is  de  bedoeling  een  concreet  en
meetbaar actieplan op te stellen om intimidatie en seksistisch geweld in de openbare ruimte te
bestrijden, de wijkagenten rond partnergeweld te sensibiliseren, de verlichting te verbeteren en de
stad vrouwvriendelijk in te richten”

Deze 16-daagse werd in 1991 door Amerikaanse activisten opgestart om een einde te maken aan
seksueel geweld en wordt van 25 november tot 10 december georganiseerd. Ter ondersteuning
van  dit  initiatief  van  het  maatschappelijk  middenveld  roept  de  secretaris-generaal  van  de
Verenigde Naties in zijn UNiTE-campagne op tot wereldwijde actie om het bewustzijn te vergroten,
pleitbezorging aan te moedigen en kennis en innovatie te delen. Voor de campagne werd voor
oranje gekozen, dat symbool staat voor een betere toekomst zonder geweld.

In Brussel neemt ngo Soroptimist actief deel aan deze campagne door al haar clubs te vragen om
zoveel mogelijk openbare plaatsen in het oranje te steken en het publiek bewust te maken van de
problematiek  rond  geweld  tegen  vrouwen  en  meisjes.  De  3  Brusselse  clubs  van  Soroptimist
contacteerden hiervoor alle Brusselse gemeenten.

De gemeente Anderlecht doet een oproep aan alle inwoners:  Bent u slachtoffer of getuige van
geweld? Wacht niet,  bel  de politie  op het nummer 101. Bent  u het  slachtoffer  van huiselijk
geweld en heeft u hulp nodig? Bel dan naar het gratis nummer 0800 30 030. Slachtoffers kunnen
ook terecht bij het Brussels centrum tegen geweld op vrouwen, Hoogstraat 320, 1000 Brussel. 
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