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Motie Orange the World

Provinciale staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 juli 2oIg, ¡q Url'øa^atl^>¡ 5bça'". drl' Wtg, çtg-j,râCtvú,- *r3- dgt,r'
Constaterende dat:

¡ Eén op de drie vrouwen in haar leven te maken krijgt met seksueel, fysiek of psychisch
geweld, en in Nederland is dat maar liefst 45%;

¡ Om dit te bestrijden het van belang is dat overheden en organisaties op alle niveaus
bewustwording creëren onder vrouwen én mannen en het taboe helpen doorbreken; .

Roepen het college op:
¡ Aan te sluiten bij het project Orange the World en zo samen breed aandacht te

vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Nederland en
wereldwijd;

¡ In Drenthe op zoek te gaan naar een gebouw of kunstwerk dat tussen 25
november en 10 december oranje uitgelicht kan worden;

. Dit in de media toe te lichten;

En gaan over tot de orde van de dag
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Toelichting
ln meer dan 1-00 landen wereldwijd wordt actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Tussen 25
november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en L0 december (internationale
Mensenrechtendag) doen ook in Nederland heelveelgemeenten, provincies en andere overheden
mee aan het project Orange the World, dat hiervoor aandacht vraagt. Deze campagne bestaat onder
andere uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein, standbeeld of ander landmark.
ledereen mee kan doen aan deze gezamenlijke actie van UN Women, de Soroptimistclub, de Zonta
en Stop geweld tegen vrouwen.

Wij zijn van mening dat de provincie Drenthe een voorbeeldfunctie heeft en moet laten zien dat
geweld tegen vrouwen onacceptabel is, en roepen het college op om ook Drenthe te laten aansluiten
bij deze campagne. De kosten van deze actie zijn beperkt en kunnen vanuit de bestaande budgetten
worden gefinancierd.

De gemeenten Alphen aan de Rijn, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven,
Emmen, Enschede, Gouda, Haarlem, Heiloo, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Meppel,
Noordwijk, Rhenen, Rotterdam, Terneuzen, Tilburg, Velsen (NH), Vlissingen, Westervoort,
Westland en Zwolle gingen ons al voor, alsmede de provincies Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland


