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Doetinchem

Motie: 'Orange the world 2019'
De raad van Doetinchem, in vergadering bijeen op donderdag 31 oktober 2019,
overwegende dat:
-

-

-

-

wereldwijd een op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld to maken krijgt in haar
leven. En in sommige landen is dit zelfs 70%;
geweld tegen vrouwen allerlei vormen aanneemt, van huiselijk geweld tot genitale
mutilatie, en van verkrachting tot moord;
ook in Nederland geweld tegen vrouwen een probleem is: Uit Europees onderzoek blijkt
dat hier 45%van de vrouwen en meisjes met geweld to maken krijgt;
er tussen 25 November en 10 December de '16 Days of Action against Violence'
geinitieerd worden door de Verenigde Naties met als centrale dag 25 november, de
Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen;
er op 25 november evenementen worden georganiseerd die in het teken staan van de
kleur oranje: oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle
toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes;
er ook in Nederland de laatste jaren diverse activiteiten plaats vinden rond Orange the
World: afgelopen jaar deden voor het eerst gemeenten en provincies mee; 25
gemeenten en drie provincies verspreid over het land lichtten gezamenlijk meer dan 40
gebouwen, bruggen, standbeelden en fonteinen oranje uit, vaak omlijst met een
toespraak van de burgemeester of wethouder;
Doetinchem zich heeft aangemeld bij Orange the World maar dat dit nog onbekend is en
hier nog Been ruchtbaarheid aan is gegeven;
deze campagne de bewustwording alleen vergroot als er ook over gesproken wordt en er
aandacht voor is;

roept het college op:
•
•

Orange the World actief to ondersteunen door minimaal een gebouw oranje to belichten
op 25 november, de 'Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen';
na to denken over de lokale vervolgcampagne waar in de Achterhoek nu de eerste
plannen voor zijn gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.
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