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Minister Timmermans steunt concert Strijders voor
de Liefde
REGIO | 26 juli 2013 | reageer | Door WarriorsForLove, dichtbij-meeschrijver
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AMSTERDAM - Op 2 augustus worden
tijdens de Gay Pride lesbiennes, homos,
biseksuelen en transgenders (lhbt`s) die
strijden voor gelijke rechten, liefdevol
toegezongen tijdens het concert Strijders
voor de Liefde on Stage. Minister Frans
Timmermans van Buitenlandse Zaken
steunt het concert in een videoboodschap.
Hij vertelt dat liefde voor hem samen met
zijn vrouw genieten van het opgroeien van
zijn kinderen is. Maar, zo stelt de
bewindsman: “liefde zou voor mij ook
(Foto: WarriorsForLove)
kunnen zijn samen met mijn man genieten
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van het opgroeien van onze kinderen.
Waarom zou dat anders zijn?” Strijders
voor de Liefde on Stage vindt op 2 augustus vanaf 19 uur plaats op het
Rembrandtplein in Amsterdam. RTL4 zendt het zaterdag 17 augustus om circa 23.45
uur uit en herhaalt het op zondag 18 augustus om 11.20 uur. Het concert komt ten
bate van het Pride Fonds van Amnesty International en COC Nederland.
Strijders voor de Liefde on Stage is een bijzonder mensenrechtenconcert tijdens de
Amsterdam Gay Pride. Het concert biedt activisten uit heel de wereld een platform om te
vertellen over hun persoonlijke strijd. Ze worden eens een keer niet uitgescholden, in
elkaar geslagen of bestraft, maar liefdevol toegezongen door een keur aan Nederlandse
en internationale artiesten, zoals Sharon Doorson, Handsome Poets, Tara McDonald,
Raffaëla, Sjors van der Panne, CB Milton, Charly Luske en Do met begeleiding van het
New Amsterdam Orchestra (NAO). Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt
het concert door op ambassades in heel de wereld dedocumentaire Strijders voor de
Liefde van Marieke Slinkert en Sipke Jan Bousema te tonen, om duidelijk te maken dat
het universele recht om lief te hebben wie je lief wilt hebben, in meer dan 75 landen nog
altijd niet gewoon is. In enkele landen staat er zelfs de doodstraf op. Naastminister
Timmermans hebben ookSimon Keizer van het duo Nick & Simon,Jörgen
Raymann,Leona Philippo, Dolores Leeuwin, Charly Luske,Do, Sjors van der Panne,
Francine Bensdorp enSipke Jan Bousema ‘love messages’ voor het concert Strijders voor
de Liefde on Stage gemaakt.
“De liefde in mijzelf wil ik delen met anderen”, zegt de transseksuele Strijder voor de
LiefdeFrancine Bensdorp. “Na een moeizaam leven kon ik niet ontsnappen aan de
gevoelens in mijzelf. De transitie heb ik gered met behulp van liefdevolle mensen, die mij
kracht gaven om te worden wie ik ben.” Francine heeft bij vrouwenvereniging Vrouwen
van Nu een warme plek gevonden. “De mooiste erkenning van mijn vrouw-zijn.”Strijders
voor de Liefde on Stagegeeft ook een podium aan de Russische activiste Anastasia
Smirnova, die volop strijdt tegen het anti-homobeleid van Poetin. Olena Semenova, Taras
Karasiichuk en Stanislav Mischenko zijn Oekraïense homoactivisten, die jarenlang
probeerden in Kiev een Gay Pride te organiseren. Ze werden in elkaar geslagen en
bedreigd, maar ze gingen door en dit jaar vond de eerste officiële Kyiv Pride plaats. De
opbrengst van het concert is voor het Pride Fonds van COC Nederland en Amnesty
International, dat activisten zoals Anastasia, Olena, Taras en Stanislav ondersteunt.
Politica Marije Cornelissen maakt zich in het Europees Parlement al jarenlang hard voor
homorechten. Marije ondersteunt veel Prides in landen waar lhbt`s onderdrukt worden en
toont met behulp van haar aanwezigheid aan dat Gay Pride internationale aandacht
heeft. Onder andere bovenstaande Strijders worden op 2 augustus tijdens het concert
Strijders voor de Liefde on Stage liefdevol toegezongen.
De aandacht die minister Timmermans en het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het
concert Strijders voor de Liefde on Stageschenken is bijzonder en dat gaat beslist op voor
de steun van de Remonstrantse Broederschap. De remonstranten hebben een lange
geschiedenis van een onvoorwaardelijk inzet voor een vrij en verdraagzaam
christendom. Als eerste geloofsgemeenschap ter wereld zegent de Remonstrantse
Broederschap vanaf 1986 homohuwelijken in. Ook in 2013 voelen remonstranten zich
verbonden met alle mensen van goede wil, die bijdragen aan een wereld waar men niet
langer hoeft te strijden voor de liefde, “want had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan
een dreunende gong of schelle cimbaal...” (uit: het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 13).
Ook Het Blauwe Fonds steunt Strijders voor de Liefde on Stage, “omdat het past bij de
gedachte dat homo’s met elkaar de ouders zijn van jonge homo’s, die voor hun
geaardheid uit willen komen. Al degenen die worstelen met hun coming out, maar ook
degenen, die zo moedig zijn om uit de kast te komen, zingen we graag van harte toe en
laten we op muzikale wijze weten, dat ze zich verbonden mogen weten met oudere
generaties.”
Strijders voor de Liefde on Stage komt ten bate van het Pride Fonds, dat steun geeft aan
lesbiennes, homo`s, biseksuelen en transgender (LHBT`s) activisten in nood. Door LOVE
te sms`en naar 4333* wordt drie euro gedoneerd aan het Pride Fonds. Het concert
Strijders voor de Liefde on Stage is een initiatief van TV-makers Marieke Slinkert en Sipke
Jan Bousema en wordt mogelijk gemaakt door Amnesty International, COC Nederland en
Vrouwen van Nu. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Amsterdam, de Remonstrantse Broederschap en het Blauwe Fonds en wordt
geproduceerd door Dijkwerk & SJB Media i.s.m. Stichting ProGay.

* Jouw gift is eenmalig. Je ontvangt direct een bedankberichtje. En wij houden je op de
hoogte van het Pride Fonds.
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