
 
 
Persuitnodiging 
Zaterdag 26 november 2022 - 12.30u - Stadhuis Brussel 
 
De Belgische Zonta clubs zijn in volle voorbereiding van de campagne Zonta zegt NEEN tegen geweld 
op vrouwen (ZsN), die loopt van 25 november t.e.m. 10 december 2022.  
Tijdens onze 16-daagse campagne zullen vele gemeenten led oranje kleuren, zullen onze flyers en 
affiches de aandacht trekken, zullen meer dan 100 bakkers maar liefst 97.000 ZsN broodzakken 
gebruiken en zullen lokale initiatieven vorm krijgen.  
 
U bent van harte uitgenodigd op het persmoment in Brussel ter gelegenheid van de kick-off van de 
campagne.   
 
Tijdens de persconferentie wordt gender gerelateerd digitaal geweld aangekaart. 2 op 10 
volwassen gebruikers van sociale media werden al slachtoffer van cyberpesten, en bij jongeren ligt 
dit cijfer dubbel zo hoog! Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de ondersteuning en de 
begeleiding van slachtoffers, maar ook preventie is belangrijk.    
Deze zeer actuele problematiek zal aan bod komen tijdens een panelgesprek met de uitzonderlijke 
aanwezigheid van deskundigen uit binnen- en buitenland: 

• Dagmar Schumacher, directeur UN Women Brussels 

• Carlien Scheele, directeur European Institute for Gender Equality (EIGE) 

• Prof. Liesbet Stevens, Instituut Gelijkheid Vrouwen Mannen (IVGM) 

• Erika Frans, directeur Sensoa 

• Ayke Gubbels, directeur Punt vzw 
 
De persconferentie wordt afgesloten met de onthulling van een kunstwerk dat in opdracht van 
EIGE rond het thema digitaal seksueel geweld voor de Stad Brussel werd gecreëerd door een street 
artist die hierbij aanwezig zal zijn. 
 
Graag uw aanwezigheid bevestigen via mail naar martinebaetsle@gmail.com. 
 
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op 
wereldvlak. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 de ’16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd 
geweld’ met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze riepen alle 
vrouwenverenigingen in de wereld op om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysiek, mentaal en 
seksueel geweld tegen vrouwen. Zonta neemt sinds meer dan 10 jaar actief deel aan de 
sensibiliseringscampagne. 
www.zonta.org 
  
Persrelaties: Martine Baetslé – martine@ariespr.be – 0472/675439  
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