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Onderwerp Statenbrief: 
Informeren deelname actie Orange the World 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
In november gaat er een wereldwijde Orange the World campagne van start. Vanaf 25 november (internationale 
dag tegen geweld tegen vrouwen) tot en met 10 december (internationale dag van de rechten van de mens) 
vinden ‘16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen plaats’. In 2019 namen 8 provincies en meer dan 150 
gemeenten in Nederland deel, door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object uit te  
lichten en/of een evenement of actie te organiseren. Ook de provincie Utrecht lichtte de ingang van het Huis voor 
de provincie oranje uit. De provincie Utrecht is uitgenodigd om ook in 2020 deel te nemen.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2019 deed de provincie Utrecht mee aan de Orange the World actie door de ingang van het Huis voor de 
provincie oranje uit te lichten. De commissie BEM is hier op 25 november 2019 geïnformeerd met een memo.   
 
Samenvatting: 
In 2020 zal de provincie Utrecht meedoen met de actie Orange the World door de ingang van het Huis voor de 
provincie oranje uit te lichten in de periode 25 november-10 december. Ook zal er een persbericht gestuurd 
worden met informatie over het doel van de actie en de redenen waarom de provincie Utrecht sympathiseert met 
de actie.  
 
Thema 2020: “Melden moet altijd mogelijk zijn” 
Het thema voor Orange the World 2020 in Nederland is 'Melden moet altijd mogelijk zijn'. Naar schatting meldt 
wereldwijd slechts 40% van de slachtoffers zich bij een organisatie of bij een vriendin of buurvrouw. Het doel van 
de Orange the World campagne is het taboe rond melden wegnemen, door duidelijk te maken dat geweld tegen 
vrouwen onacceptabel is. 
 
Vanuit de hele wereld stromen berichten binnen over de toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. 
Onder normale omstandigheden zijn er al 243 miljoen vrouwen die fysiek, seksueel of psychisch geweld 
meegemaakt hebben in de afgelopen 12 maanden, en worden jaarlijks meer dan 85.000 vrouwen vermoord door 
hun partner of een familielid. Aandacht voor vrouwengeweld is daarom in 2020 extra belangrijk.  
 



 

  

 

Ondersteunen Orange the World door oranje uitlichten Huis voor de provincie  
Het college vindt het belangrijk om als overheidsorganisatie een signaal af te geven dat geweld tegen vrouwen en 
meisjes absoluut onacceptabel is. Het is belangrijk dat dit ongewenste gedrag (eerder) bespreekbaar wordt en 
daarom overheden op alle niveaus zich daarover uitspreken. Het Huis voor de provincie zal daarom in de periode 
van 25 november tot en met 10 december 2020 oranje uitgelicht worden. Ook zal met een persbericht aandacht 
besteed worden aan het doel van de actie.  
 
Het college realiseert zich dat met het oranje kleuren van het Huis voor de provincie het maatschappelijke 
probleem niet direct wordt opgelost, maar als we op deze manier een bijdrage kunnen leveren, is dat heel mooi. 
Door aandacht te geven aan Orange the World kan mogelijk een (kleine) bijdrage geleverd worden aan het 
eerder hulp zoeken door vrouwen en meisjes die met dit gedrag te maken hebben en dat het geweld afneemt. 
Ook kan het stimuleren dat slachtoffers en anderen in hun leefomgeving dit zeer ongewenst gedrag (eerder) bij 
betreffende instanties durven te melden zodat de benodigde hulp en/of strafrechtelijk optreden mogelijk is. 
 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties.  
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


