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Het Stadhuis zal in het oranje verlicht worden om de toetreding van de Stad Brussel tot 

het wereldwijde VN-initiatief "Safe Cities Global Initiative - Veilige Steden" aan te geven. 

Brussels, vrijdag 20 november 2015 

De Stad Brussel is de eerste stad van België die toetreed tot het initiatief het Women’s Global Flagship van 

de Verenigde Naties "Safe Cities en Safe Public Spaces – veilige steden en  openbare ruimtes". Dit initiatief 

is gericht op de voorkoming en de bestrijding van seksuele intimidatie en andere vormen van seksueel 

geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare ruimte. De aankondiging van de toetreding gebeurt 

vandaag omdat 25 november ook de begindatum is van de VN wereldwijde campagne "16 dagen van 

activisme tegen gendergeweld”. Deze loopt van 25 november tot de Dag van de Mensenrechten op 10 

december. Het doel van deze campagne is de bewustwording hierover te vergroten en het publiek te 

mobiliseren om een eind te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Naar aanleiding 

van de oproep van de VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon "Orange the World", zal de Stad Brussel- als 

partnerstad van dit speerpuntinitiatief- het Stadhuis op de Internationale Dag voor uitbanning van geweld 

tegen vrouwen oranje verlichten. 

Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel, en Mohamed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen, 

zullen de deelname van de Stad aan het “Women’s Global Flagship Initiative” van de Verenigde Naties 

aankondigen: “De Stad Brussel voelt zich uitermate betrokken en wil de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen garanderen. Zij vecht resoluut tegen het geweld tegenover vrouwen. In september 2014, heeft de 

gemeenteraad een eerste actieplan aangenomen om alle acties rond de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen te coördineren. Door de deelname aan deze actie, die onder auspiciën van UN Women staat, 

willen we onze acties uitbreiden en efficiënter maken door samen te werken en ten volle de internationale 

expertise van de VN te benutten.” 

UN Women zal de Stad Brussel, hoofdstad van Europa, ondersteunen door haar toegang te verlenen tot de 

hulpmiddelen en instrumenten die andere partnersteden gebruiken en hun ervaringen te delen. Dit moet 

de Stad toelaten met een vernieuwde aanpak, de openbare ruimte van geweld te vrijwaren zodat de 

veiligheid vrouwen en meisjes gegarandeerd zijn en zij er volop kunnen van genieten. 

"We waarderen ten volle dat de Stad Brussel een pilootstad wordt in de "Safe Cities and Safe Public Spaces 

Global Initiative - Veilige steden en openbare ruimten". Dankzij dit engagement vervoegt de Stad Brussel de 

reeds lange en nog steeds aangroeiende lijst van steden zoals o.a. New Delhi, Quito, Rabat, Medellin, Port 

Moresby, Dublin en New York. We verheugen ons op dit partnerschap en met de autoriteiten van de Stad 

die zich inzetten om praktijken te ontwikkelen en uit te dragen die de veiligheid, gelijkheid en 

empowerment van vrouwen zal stimuleren.” Dit wordt benadrukt door Dagmar Schumacher, Directrice van 

het verbindingsbureau van de VN- Vrouwen in Brussel. 



Door het verlichten van het stadhuis voegt de Stad Brussel zich bij een groeiend aantal overheden, 

verenigingen en burgers over de hele wereld die deelnemen aan de operatie "Orange the world”: het 

geweld tegen vrouwen en meisjes moet verdwijnen. Dit initiatief wordt geleid door de campagne UNite -  

Allen verenigd en werd genomen door de e secretaris-generaal van de Verenigde Naties en heeft als doel 

het geweld tegen vrouwen en meisjes te doen verdwijnen. Het Stadhuis zal op 25 november vanaf 06:00 

uur tot 08:00 uur en van 17:00 uur tot 24:00 uur oranje worden verlicht. Dit initiatief zal gedurende 16 

dagen  in 70 landen over de ganse wereld gepland worden.  

Foto's van verlichte gebouwen zullen via de media gedeeld worden vanaf 25 november s’ochtends. 

 

Verband 

Speerpuntinitiatief van de VN-Vrouwen (UN Women) "Safe Cities and Safe Public Spaces - Veilige Steden 

en ruimtes " 

Speerpuntinitiatief  van de VN-Vrouwen (UN Women) "Veilige Steden en veilige openbare ruimtes" is 

gebaseerd op het algemene programma "Safe Cities - Steden Vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes” in 

2010 startte. De deelnemende steden engageren zich om specifieke genderinterventies te identificeren, 

wetgevingen te creëren, een preventieve politiek te voeren om geweld tegen vrouwen en meisjes in de 

openbare ruimte bestrijden, en proberen de houding van mensen te veranderen, zodat vrouwen en 

meisjes zonder risico op geweld van alle openbare ruimtes kunnen genieten. Vanaf 2015 zullen er 21 

steden deelnemen aan het programma en nog meer steden zullen naderhand aan deze lijst toegevoegd 

worden. Voor meer informatie: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-

women/creating-safe-public-spaces  

  

De campagne van de VN “Maak de wereld Oranje »: doe het geweld tegen vrouwen en meisjes 

verdwijnen. 

De campagne UNite –Allen verenigd- om het geweld tegen vrouwen te doen verdwijnen, gelanceerd door 

de secretaris-generaal van de VN ligt aan de oorsprong van het initiatief "Orange the world”: Laat ons het 

geweld tegen vrouwen en meisjes verbannen. Dit initiatief roept regeringen, de burgers en elkeen op om 

acties op touw te zetten en deel te nemen aan evenementen gericht op de  sensibilisering voor deze 

problematiek, om over de  hele wereld dit geweld te verbannen. Dit initiatief is ook bekend als "16 dagen 

van activisme tegen gendergerelateerd geweld". Dit van 25 november (Internationale dag voor de 

uitbanning van geweld tegen vrouwen) tot 10 december (Dag van de Mensenrechten). De oranje kleur 

werd al rode draad gekozen voor alle evenementen die gedurende deze periode zullen plaatsvinden. Het is 

de officiële kleur van de campagne UNite, het symbool ook van een mooie toekomst vol optimisme en 

zonder enig geweld tegen vrouwen en meisjes. Meer informatie op: 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women  

Gebruik @unwomenEU en de hashtags #orangetheworld en #16days om deel te nemen aan de gesprekken 

op sociale netwerken. 
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