“We stand up for Women!”
„Orange the world to stop violence against women”
16 days of activism: 25 November -10 December 2019
The Soroptimist International Union of Romania (USIR) has joined in to support the United
Nations Organisation’s campaign called ”Orange the world to stop violence against women” which is
part of the 16-day activities/activism set up by the Soroptimist International European Federation under
its slogan “We stand up for Women!”
The action extends an invitation to dialogue, respect and tolerance for diversity and pleads for
the use of the force of arguments to support opinions as the only expression of force in the world.
In our country several public and private institutions, and the civil society in particular, have
given support to this action in order to raise public awareness of human rights and the status of
women.
In this context, the Presidential Administration is joining in the campaign by having the Palace of
Cotroceni lit up in orange on the evening of 10 December 2019.
At the same time, institutions such as the Ministry of Foreign Affairs and Romanian diplomatic
missions in Europe have opted to have their buildings lit up in orange.
The National Theatre and the Opera in Cluj-Napoca as well as the Town Hall in Târgoviște gave a
lead on lighting their buildings up in orange on 25 November 2019.
Representatives from other institutions of culture, the business environment, public
administration, civil society, schools and universities have also joined the action!
December 10th is Human Rights Day and the anniversary of Soroptimist International! Let us
celebrate this very special day on every day with deeds and actions that do us honour, bring us together
and make us better people!
We are honoured by and thankful to our partners from Romania who have helped us add more
’orange’ colour to the fight against violence regardless of its forms of expression!
Who we are
Set up in 1921, the Organisation of Soroptimist International focuses its civic entrepreneurial action to
support and act in view of fostering the personal and professional development of women and young
girls through education, health, entrepreneurship, access to culture and contributions to sustainable
development.
The Soroptimist International Union of Romania is a women’s voice for women particularly by taking firm
stands against all forms of discrimination and violence against women and young girls, by combating
gender bias and stereotypes and, more generally, by promoting the status of women and human rights
for all.

Construim o lume portocalie! Oprim violența împotriva femeilor!
16 zile de activism în perioada: 25 noiembrie – 10 decembrie 2019
Uniunea Soroptimist Internațional România (USIR) se alătură campaniei Organizației Națiunilor
Unite intitulate „Orange the world to stop violence against women”, fiind parte în acțiunile organizate
de Federația Europeană a Soroptimist Internațional cu mesajul “We stand up for Women!”
Demersul reprezintă o invitație la dialog, la respect și toleranță pentru diversitate, precum și la
folosirea forței argumentului în susținerea opiniilor, ca unică formă de manifestare a forței.
În țara noastră, acest demers a primit susținere din partea mai multor instituții publice și private,
in particular din partea societ[‚ii civile, cu scopul de a aduce în atenția tuturor drepturile omului și
statutul femeii.
Astfel, Administrația Prezidențială se alătură campaniei prin iluminarea în portocaliu a Palatului
Cotroceni în seara zilei de 10 decembrie 2019.
Totodată, instituții precum Ministerul Afacerilor Externe și misiuni diplomatice ale României în
Europa au ales să ilumineze sediile în portocaliu.
Teatrul Naţional, Opera Națională din Cluj-Napoca și Primăria din Târgoviște au dat tonul
construcției în nuanțe de portocaliu pe data de 25 noiembrie 2019.
Reprezentanți ai altor instituții de cultură, ai mediului de afaceri, administrației publice, ai
societății civile, ai școlilor și universităților s-au alăturat!
10 decembrie este ziua drepturilor omului și a Soroptimismului Internațional! Să sărbătorim
această zi în fiecare zi prin fapte și acțiuni care ne onorează, care ne unesc și care ne fac mai buni!
Suntem onorate și recunoscătoare partenerilor din România care adaugă mai multă culoare
portocalie luptei împotriva violenței în oricare formă de exprimare și manifestare a acesteia!

Despre noi:
Înființată în anul 1921, Organizația Soroptimist Internațional își concentrează acțiunea sa de
antreprenoriat civic asupra sprijinului și activităților concrete pentru dezvoltarea personală și
profesională a femeilor și a tinerelor fete prin educație, sănătate, antreprenoriat, acces la cultură și
contribuții la dezvoltarea durabilă.
Uniunea Soroptimist International din România este o voce a femeilor pentru femei prin luarea
de poziții împotriva tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, a violenței împotriva tinerelor
fete și a femeilor, prin eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de gen, și, în general, prin susținerea și
respectarea statutului femeii și a drepturilor omului.

