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Minister Timmermans steunt Strijders voor de Liefde

Shop

Condooms

Like

Man of mietje

3

Tweet

27 juli 2013, Wouter van Dijke

Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft zijn steun uitgesproken voor Strijders voor
de Liefde. Dit doet hij door middel van een filmpje op YouTube. Strijders voor de Liefde organiseert tijdens
de Gay Pride een concert ten bate van het Pride Fonds. Dit fonds, opgezet door Amnesty International en
COC Nederland, biedt steun aan LHBT’s over de hele wereld.
“Liefde is dat ik van een man kan houden, zonder dat daarop wordt neergekeken. Liefde is mensen die van elkaar
houden. Punt.” Zo stelt minister Timmermans in zijn video. Wat hem betreft is er geen verschil tussen een man en
een vrouw die van elkaar houden en kinderen opvoeden, en twee mensen van hetzelfde geslacht die hetzelfde
doen. Hij geeft aan er hard aan te werken om strafbaarheid van homoseksualiteit en geweld tegen LHBT’s uit te
bannen. “Dat is onze opdracht, van u en van mij.”
Ook andere bekende Nederlanders hebben hun steun uitgesproken voor het concert. Onder hen zijn onder andere
Do, Charley Luske, Jörgen Raymann en Leona Philippo. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vertoont de
documentaire ‘Strijders voor de Liefde’ in ambassades over de hele wereld.
Bekijk hieronder de steunbetuiging van minister Timmermans:
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