Informatie voor de raad
Onderwerp
Portefeuillehouder
Eenheid
Contactpersoon
Contactgegevens
Openbaarheid

-

Wereldwijde Orange the World campagne
E. van Lente (burgemeester)
Bedrijfsvoering
A. Pasma
a.pasma@dalfsen.nl
Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

13 oktober 2020
14 december 2020

Kernboodschap:
Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:
Het besluit om niet actief deel te nemen aan de wereldwijde 'Orange the World campagne'.
Geweld hoort niet thuis in onze samenleving, waar iedereen veilig mag opgroeien, zichzelf mag zijn en
kan ontwikkelen. Aan de thematiek geweld zal in de gemeente Dalfsen aandacht worden besteed,
maar niet door deelname aan de wereldwijde campagne.
Toelichting:
Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de
Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden in meer dan 100 landen de ‘16 dagen van
actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats, met de campagnenaam Orange the World. In 2019 namen
meer dan 150 gemeenten en 8 provincies (waaronder provincie Overijssel) in Nederland deel door
een object oranje uit te lichten en/of een evenement of actie te organiseren. De Orange the World
campagne heeft als doel om bewustwording te creëren onder vrouwen én mannen, om het taboe te
doorbreken en samen te zorgen dat vrouwen en meisjes geweld kunnen melden. De organisatie hoopt
dit jaar nog meer aandacht te generen voor het thema geweld tegen vrouwen. De gemeente Dalfsen
heeft dan ook het verzoek ontvangen van UN Women Nederland om in 2020 deel te nemen aan de
wereldwijde Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen. Naar aanleiding van de
ingekomen brief heeft de PvdA gevraagd of het college voornemens is om mee te doen aan de
campagne. Hierbij komen we schriftelijk terug op deze vraag.
Wij vinden geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel. Geweld hoort niet thuis in onze
samenleving, waar iedereen veilig mag opgroeien, zichzelf mag zijn en kan ontwikkelen. De thematiek
tegengaan van geweld is daarom erg belangrijk en daar willen wij dan ook in onze gemeente
aandacht aan besteden. Echter, dit zal niet middels deelname aan de campagne Orange the World
zijn, maar via bestaande (welzijns)instanties die zich in de gemeente Dalfsen met dit thema bezig
houden.
Instanties die zich inzetten tegen geweld
In de gemeente Dalfsen zijn verschillende instanties actief die zich inzetten tegen geweld. Zo heeft
Saam Welzijn een drietal ‘aandacht-functionarissen geweld’ waar inwoners, scholen, sportclubs etc.
terecht kunnen. Daarnaast zijn Kadera, Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Zwolle actief in
de gemeente Dalfsen en bieden hulp aan inwoners die te maken hebben met dit thema.
Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG Zwolle) biedt hulp aan mannen of vrouwen (leeftijd 0100) die een verkrachting of aanranding hebben meegemaakt.
Ook is er de afgelopen periode landelijke aandacht gegenereerd voor het geïntroduceerde codewoord
'masker 19' waarmee slachtoffers van huiselijk geweld discreet om hulp kunnen vragen bij hun
apotheek.

Ondersteunen van deze boodschap
De aandacht-functionarissen geweld van Saam Welzijn krijgen in de komende periode een nieuwe
training over de meldcode huiselijk geweld. Aan de hand en na afloop van deze training zullen ze hun
externe communicatie inzetten om meer onder de aandacht te brengen wat deze functie inhoudt en
wat ze kunnen betekenen voor inwoners, scholen, sportclubs, etc. Samen wordt gekeken welke
ondersteunende rol de gemeente Dalfsen in de communicatie kan bieden. Hetzelfde geldt voor
aanvragen voor het delen van informatie van andere partijen die zich inzetten tegen geweld in de
gemeente Dalfsen. Dit met het doel om gezamenlijk de boodschap te versterken.

Communicatie:
Samen met Saam Welzijn wordt gekeken welke ondersteunende rol de gemeente Dalfsen in de
communicatie kan bieden bij het onder de aandacht brengen van aandacht-functionarissen. Hetzelfde
geldt voor aanvragen voor het delen van informatie van andere partijen die zich inzetten tegen geweld
in de gemeente Dalfsen. Dit met het doel om gezamenlijk de boodschap te versterken.
Bijlagen:
Geen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur
H.J. van der Woude

