MOTIE Orange the world Tynaarlo
(artikel 37 regelement van orde voor de gemeenteraad)
Ingediend door de fracties van: GroenLinks, CDA, Leefbaar Tynaarlo, D66, PVDA, VVD,
Gemeentebelangen en ChristenUnie
Raadsvergadering: d.d.

29 oktober 2019

Agendapunt:

Vreemd aan de agenda

De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 29 oktober 2019,
Constaterende dat:
-

-

dit jaar van 25 november tot en met 10 december wederom de jaarlijkse wereldwijde ‘Orange
the World’ campagne gehouden wordt, welke zich richt op het tegengaan van geweld tegen
vrouwen en meisjes;
dat ter ondersteuning van deze campagne in voorgaande jaren in diverse gemeenten
verschillende prominente gebouwen oranje verlicht zijn;
wereldwijd één op de drie vrouwen te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld in haar leven;
het 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, Europees onderzoek toont aan dat
hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt.
één op de tien Nederlandse vrouwen ooit in haar leven is verkracht, één op de vijf ooit is
mishandeld door een (ex)partner en meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes seksuele
intimidatie mee heeft gemaakt.

Overwegende dat:
-

lichamelijk of seksueel geweld een grove schending van de mensenrechten en onacceptabel is;
dat vrouwen en meisjes hierdoor hun eigenwaarde verliezen, fysieke en geestelijke klachten
krijgen;
dat geweld niet alleen negatieve gevolgen voor vrouwen heeft, maar ook voor hun families, de
gemeenschap en het land in het algemeen;
dat de gemeente Tynaarlo een uitgesproken medestander moet zijn in de strijd voor
vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen en meisjes;

Verzoekt het college om:
-

-

om ook aan te sluiten bij deze campagne en een prominent gebouw binnen onze gemeente,
bijvoorbeeld het gemeentehuis in de periode van 25 november tot en met 10 december van dit
jaar oranje te verlichten en/ of op een andere wijze aan de inwoners kenbaar te maken dat de
gemeente steun geeft aan de ‘Orange the World-campagne’;
ervoor te zorgen dat desbetreffende gebouw oranje wordt verlicht met duurzame verlichting.

En gaat over tot de orde van de dag.
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