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Sipke Jan Bousema: Strijder voor de
Liefde [interview]
Vr 2 augustus 2013 16:15, Karina Ahles-Frijters, 5328 views
Naar aanleiding van een eerdere post over de Facebook- en YouTubecampagne waarin
bekende Nederlanders zoals Leona Philippo, Charly Luske, Do, Jörgen Raymann, Sjors van
der Panne en Doloris Leeuwin, zich uitspreken over wat Liefde voor hen betekent, had ik een
interview met Sipke Jan Bousema, een van de initiatiefnemers van Strijders voor de Liefde.
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Sipke Jan Bousema: "Mijn inspiratiebron is Harvey Milk, een van de eerste homoseksuele
politici in de Verenigde Staten die in 1978 samen met burgemeester van San Francisco George
Moscone werd doorgeschoten door Dan White, een homofobe "voorbeeldburger" die na een
geruchtmakend proces slechts 7 jaar gevangenisstraf kreeg. De rellen in San Fransisco na
deze uitspraak werden door de politie met harde hand neergeslagen waarna voor veel mensen
de hoop op gelijke rechten voor homoseksuelen die ze door de strijd van Harvey Milk gekregen
hadden, de kop in werd gedrukt."
In 2012 maakte Sipke Jan Bousema, samen met Marieke Slinkert de indrukwekkende
documentaire "Strijders voor de Liefde" die overigens zondag 4 augustus om 16.05 opnieuw
door NTR op Nederland 2 uitgezonden gaat worden. En nu is er "Strijders voor de Liefde on
Stage" een podium waar Warriors for Love hun persoonlijke verhalen over de liefde kunnen
delen met het publiek. De verhalen worden afgewisseld met optredens van bekende artiesten
zoals Do, Raffaëlla Paton, Charly Luske en Tara McDonald.
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Sipke Jan Bousema: "Er is de laatste tijd veel aandacht voor rechten voor niet-heteroseksuele
paren. Zo zijn er in vele landen heftige discussies over toestemming voor homohuwelijken en
gelijke rechten die daaraan verbonden zijn. In steeds meer landen is het voor homoseksuele
paren nu toegestaan om te trouwen, maar er zijn ook landen waar de moeizaam verworven
rechten juist weer afgenomen worden."
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Discussie is goed, altijd, wanneer er naar elkaar geluisterd wordt. Maar eigenlijk zou discussie
overbodig moeten zijn, want waarom moet het er überhaupt over gaan of je van elkaar mag
houden en met elkaar mag samenleven of trouwen. Waarom wordt er nog steeds gesproken
over homoseksuelen en lesbiennes alsof het een andere soort betreft dan heteroseksuelen?
Natuurlijk, de grootste groep mensen is heteroseksueel, maar wordt het niet eens tijd om het
"recht van de sterkste" los te laten, zeker wanneer het over Liefde gaat?
Strijders voor de Liefde vinden van wel, zij zijn van mening dat je van iemand mag houden,
ongeacht geaardheid. En zij voelen zich gesteund, o.a. door minister van Buitenlandse Zaken
Frans Timmermans en tal van andere bekende mensen.
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Sipke Jan Bousema: "Ik had na het maken van de documentaire het gevoel dat het niet af was,
dat ik meer moest doen. Natuurlijk zijn er landen waar je al gestraft wordt wanneer je "ik hou
van je" per SMS stuurt naar iemand van hetzelfde geslacht, maar ook in ons eigen land moeten
heel veel stellen strijden om te kunnen genieten van de Liefde met de partner van hun keuze.
En daarom is er vanavond dit grote mensenrechtenconcert. Want Liefde is een recht, een recht
voor alle mensen, en daar wil ik voor strijden."
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Strijders voor de Liefde on Stage is vanavond vanaf 19.00 uur op het Rembrandtplein in
Amsterdam, gratis toegankelijk. Een registratie van dit concert wordt op RTL 4 uitgezonden op
zaterdag 17 augustus om 23.40 en op zondag 18 augustus om 11.20 uur.
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Bekende Nederlanders spreken zich uit over Liefde
Interview met Tim Voors & Taco Zuidema (FreeForce) #canneslions
Erwin Blom en Roeland Stekelenburg over Fast Moving Targets op #TNW2013
Mobiele inspirator: Jeffrey Dorrestijn [interview]
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Sipke Jan Bousema: Strijder voor de
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Bert Hagendoorn interviewt Tim Voors &

Bert Hagendoorn interviewt Dick

Taco Zuidema (FreeForce) #canneslions

Buschman & Mervyn ten Dam (Achtung).
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