Den Haag, 25 mei 2022
Geachte Commissaris van de Koning, Gedeputeerden en Leden van de Staten,
Zoals inmiddels een traditie is geworden op 25 mei willen wij hierbij graag uw provincie
uitnodigen om deel te nemen aan de wereldwijde Orange the World campagne, die over
precies een half jaar van start gaat. Van 25 november (de Internationale Dag tegen
Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de
Mens) vinden jaarlijks de '16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen' plaats. In
2021 namen 230 gemeenten en alle provincies in Nederland daaraan deel, door een
gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te lichten, een Orange the World
vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren. Dit jaar hopen we nog
meer aandacht te genereren voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, en nog meer
burgers te betrekken door het hele land. We vinden het geweldig als uw provincie daar
weer aan wil bijdragen.
Orange the World wereldwijd
In meer dan 100 landen vinden in de 16 dagen
acties plaats. Deze bestaan onder andere uit het
oranje uitlichten van een gebouw, fontein,
standbeeld of ander object. Zo zijn in de afgelopen
jaren onder andere de Sfinx in Egypte, het
Vredepaleis en Times Square oranje uitgelicht.
Ook organiseren overheden en maatschappelijke
organisaties debatten, straatacties, demonstraties,
sociale mediacampagnes en andere activiteiten in
deze 16 dagen.
Orange the World in Nederland
Sinds 2016 doet ook Nederland mee met de campagne, gecoördineerd door een
samenwerkingsverband van UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van
Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. In de afgelopen jaren was dit door
de deelname van vele provinciale en lokale overheden een groot succes. De boodschap
dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is werd in alle delen van Nederland
uitgedragen. Duizenden mensen verspreid over het land hebben zich ingezet. De hashtag
#OrangetheWorldNL was trending op sociale media, en ook op radio, televisie en in
nationale en regionale kranten werd uitgebreid aandacht besteed aan de campagne. Met
gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties hebben we gezamenlijk meer
dan twee miljoen mensen bereikt.
Geweld tegen vrouwen
Helaas is inzet op internationaal, nationaal én lokaal niveau nog onverminderd hard
nodig. Tijdens de coronacrisis is geweld tegen vrouwen en meisjes zodanig toegenomen
dat gesproken wordt over de ‘schaduwpandemie’. In sommige landen is het aantal
meldingen verdrievoudigd, en het aantal moorden op vrouwen schrikbarend
toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen, van onder andere hulporganisaties en
politie, dat geweld is toegenomen in coronaquarantaine.

Preventie: Iedereen kan helpen geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen
In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie, net als in 2021. De inzet
is om geweld te voorkomen door het bij de wortels aan te pakken en duidelijk te maken
dat iedereen als medestander kan bijdragen. Iedereen kan een verschil maken;
individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is om daarbij
niet alleen vrouwen en meisjes, maar vooral ook mannen en jongens als medestanders
te betrekken.
“Ik ben #medestander. Jij ook?”
Tijdens de Orange the World campagne in 2021 willen
we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing
te worden en zich medestander in de strijd tegen
geweld te verklaren. Iedereen kan bijdragen,
bijvoorbeeld aan het doorbreken van het taboe op
praten over geweld door erover te praten, of door als
actieve omstander te zorgen dat vrouwen en meisjes
zich veilig kunnen voelen op het werk, op straat, in het
OV of in het uitgaansleven. Provincies kunnen een
belangrijke rol vervullen in deze bewustwording, door
zich uit te spreken en hun burgers op te roepen ook
medestander te worden in de strijd tegen geweld tegen
vrouwen. Iedereen die de #Medestander Pledge
ondertekent krijgt informatie over wat hij of zij kan
doen om te helpen.
Deelnemen?
Geweldig als uw provincie ook dit jaar aandacht besteedt aan de Orange the World
campagne in de periode van 25 november en 10 december. Dat kan net als vorige jaren
op diverse manieren, afhankelijk van de wensen van de provincie, zoals onder andere:
● een gebouw of object oranje uitlichten;
● de Orange the World vlag uithangen;
● posters verspreiden in de provincie (zie voorbeeld gemeente Breda hierboven);
● initiatieven van maatschappelijke organisaties in de provincie steunen;
● als College, Staten en/of ambtelijke organisatie de Orange Pin dragen;
● via de sociale mediakanalen van de provincie steun betuigen;
We horen heel graag of uw provincie hiertoe bereid is via orange@unwomen.nl en
houden u op de hoogte van ontwikkelingen rond de campagne. Iedere provincie die zich
aanmeldt, of meer informatie wil ontvangen, krijgt een informatiepakket met links voor
alle mogelijkheden voor deelname, zoals de posters, vlag, uitlichting en vele andere
mogelijkheden.
Hartelijke groeten,
Marije Cornelissen, UN Women Nederland (tel. 0626320329)
Lotta van Uchelen, Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao
Martine Schilte-Gevaerts, Zonta Nederland

