
 

 

 

Orange Dage – Idéer og værktøjer 

Forslag til: Hvordan vi kan skabe debat / opmærksomhed på de Orange Dage? 

 Orange bånd/orange tøjstrimler og/eller orange lys på diverse by-elementer: statuer, broer, huse, 
springvand, lygtepæle, træer i parker etc. F.eks. lys på kvindefigurer i ens område – pyntet med 
blomster og tørklæde og info sedler – alt i orange. (bl.a. Amanda, Kerteminde og Dr Dagmar, Ribe). 
(måske m info sedler om, hvilke kvinder der især i ens område har gjort en forskel). 

 Orange blomster i krukker på torvet etc. (hvis frost – gran med orange bånd). 
 Samarbejde med genbrugsbutikker – pyntning af vinduer med orange. 
 Hvis man har plantet et træ i anledning af 100 året for kvinders valgret, er det relevant at dekorere 

dette med orange bånd samt måske infokort, til forbipasserende. 
 Farve gamle sko orange. Udstille skoene og skrive: Walk a Mile in her Shoes. 
 Orange bloklys i lanterner eller vindbeskyttede lys på standen, orange balloner, pyntegræskar. 
 Uddele balloner (orange) til forbipasserende børn (så stopper forældrene til en snak). 
 Indsamling af underskrifter på støtteerklæring – sendes til FN repræsentant. 
 Pynte en flok juletræer m orange bånd etc. – og efter 10. dec. sælge træerne. 
 Bod med salgsting – orange marmelade, æbleskiver, gløgg – syede, strikkede ting fx orange 

karklude, puder, forklæder, tevarmere, mundbind etc. 
 Arrangere et debatmøde – m kvindelige politikere – / foredrag om kvinder der i ens område har 

været med til at gøre en forskel? 
 Samtalecafé om Vold mod Kvinder evt. i samarbejde m bibliotek eller anden NGO. 
 Soroptimister med orange tørklæder, orange tøj – m bannere, skilte etc. – går rundt i byen i nogle 

timer, hvor der er åbnet i butikkerne – måske med musik?  Eller ved en bod være iklædt orange 
farver: tøj, sko, tørklæder, mundbind, handsker etc. 

 Facebook indsamlings arrangement: En quiz m spørgsmål om kendte kvinder. Man kan kun svare 
ved at indbetale et mindre beløb. Konkurrence i flere dage – gevinst hver 5. dag. SI Sweden havde 
dette arrangement i 2020, - gevinst var en fx en orange hue/mössa. For de kreative kan det også 
arrangeres uden indsamling. 

 Arrangere FLASH MOB ( Et flash mob er en gruppe af mennesker, der forsamles pludseligt på et 
offentligt sted, og fælles udfører en usædvanlig og ofte morsom handling, hvorefter de spredes 
igen). Wikipedia) SI Ribe har bl.a. gjort det. 

 Fabrikere orange produkter, som kan sælges: ex orange cup cakes, orange marmelade, mundbind, 
halstørklæder etc. 

 Opstille borde med orange duge, servere kaffe i orange krus. 
 Uddele klementiner, orange bolsjer, slikpinde til forbipasserende børn. 
 Samarbejde med lokal radio om Musikønsker mod at betale xx kr til Stop Vold mod Kvinder og 

Piger projektet. (Lign. arr. i europæisk klub). 
 Brug fx Voldsstatistikker som information/debat (måske m politiet/politikere).  

Link   https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/kriminalitet/anmeldte-forbrydelser 
Siden viser generelle oplysninger, og scroller man ned på siden og klikker på ”tabeller i 
statistikbanken”, kan man vælge område, forbrydelsens art samt periode, og få de lokale oplysninger. 
 

Fortsættes….. 
 



 

 Orange dage tipskupon…forslag – kan udvides m fl ? 

 1 X 2 
Hvor mange kvinder udsættes for fysisk og psykisk partnervold 
i DK om året 

100.000 110.000 90.000 

Hvor mange kvinder og børn søger tilflugt på et 
kvindekrisecenter om året 

1500 2510 4000 

Ved akut behov for hjælp ift vold, hvilket nummer kan man 
ringe på 

112 1888 1812 

Hvor mange kvindekrisecentre er der i Danmark 100 75 50 
Kender du en kvinde, der har været udsat for partnervold ja nej Ved ikke 

 

 Husk at selvom den fælles event i 2022 sker lørdag den 3. december, så kan ens område 
dekoreres/informeres alle 16 dage mellem den 25. nov. (FN’s Internationale dag for Afskaffelse 
af Vold mod Kvinder) og den 10. dec. (FN’s Int. Menneskerettighedsdag). 
 

 Husk at søge om diverse tilladelser.                                                     2022.09.01/ Orange Dage Udvalg 
 

 


