interview
Sipke Jan Bousema

STRIJDERS VOOR DE LIEFDE

Nog altijd zijn er 76 landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Sipke Jan
Bousema maakte vorig jaar samen met Marieke Slinkert voor de NTR de
documentaire Strijders voor de Liefde. Een aantal van die strijders haalt hij
dit jaar naar de Amsterdam Gay Pride, waar ze uitbundig worden toegejuicht.

(zie ook pagina 34) Bousema:
“Geweldig, dat dat tegenwoordig gewoon kán.”

een land als Zuid-Afrika een
moderne wetgeving, maar die
wordt totaal niet nageleefd. Nog
altijd worden lesbische vrouwen
verkracht om ze zogenaamd te
genezen. Een van de geportretteerden uit Strijders voor de
Liefde, Ndumie, bood vrouwen
een veilige plaats in haar eigen
huis. Dat was niet genoeg want
in november is een van de meiden die vaak bij haar kwam op
straat door gangsters vermoord,
vanwege haar geaardheid.”
In de documentaire gingen Bousema en Slinkert op zoek naar de
Harvey Milks van deze tijd. Naar
mensen die hun nek uitsteken in
hun strijd voor gelijke behande-

ling. Tijdens het concert maakt
een aantal van die strijders hun
opwachting. Taras Karasiichuk
uit Kiev, die daar de lokale Gay
Pride organiseert. Sam Opio, die
in Oeganda als Laetitia door het
leven gaat en als transgender
het risico loopt op een levenslange gevangenisstraf. Maar ook
een transseksueel uit Friesland,
Francine – ze is er op initiatief
van Vrouwen van Nu; de grootse
plattelandsvrouwenorganisatie
van Nederland, die daarmee
laat zien dat ze openstaat voor
vrouwen die ‘anders’ zijn. Ook
Robbie Rogers is aanwezig. Hij
kwam eerder dit jaar uit de kast
en is daarmee de eerste openlijk
homoseksuele profvoetballer.

Enkele artiesten die zullen optreden
zijn Charly Luske, George van der Panne,
Gay Pride-ambassadrice Raffaëla Paton,
Sharon Doorson en Tara McDonald. RTL4
zendt na afloop van de Gay Pride een
registratie van het concert uit, dat afgewisseld wordt met backstagebeelden
en portretten van de Strijders. Houd de
programmering van RTL4 in de gaten voor
de uitzenddatum.

“Het is een wake-up call voor alle gays in Nederland.
Wanneer we niet samenwerken aan de vrijheid van homo’s in het
buitenland, tast dat uiteindelijk ook hier onze vrijheid aan”
36

Tekst: Jaap Bartelds, beeld: Vincent Boon

N

a het maken van
de documentaire
wilde Bousema
ook tijdens de Gay Pride laten
zien dat het in grote delen van
de wereld niet eenvoudig is om
openlijk gay, bi of transgender
te zijn. Op vrijdag 2 augustus
organiseert hij het Strijders voor
de Liefde-concert in samenwerking met onder andere Amnesty
International, COC Nederland
en Vrouwen van Nu. “Ik dacht
wel ongeveer te weten hoe
andere landen omgingen met
homorechten, maar dat viel
tegen,” zegt Bousema. “Voor de
documentaire wilden we erachter komen hoe het er in die landen écht aan toegaat. Zo heeft

Doel van het concert is volgens
Bousema om de strijders een
podium te bieden waar ze met
trots hun verhalen kunnen
vertellen. “Hiermee wilden we
mensen inspireren om zelf initiatieven te ontplooien. Ze staan
als menselijk schild vooraan in
de strijd, zodat LGBT’s overal
ter wereld vrij kunnen zijn. Ze
worden nu eens niet uitgejoeld,
maar toegejuicht. Tegelijkertijd
is het een wake-up call voor
alle gays in Nederland. Wanneer we niet samenwerken aan
de vrijheid van homo’s in het
buitenland, tast dat uiteindelijk ook hier onze vrijheid aan.
Mede daarom roepen we mensen ook op om het Pridefonds
van Amnesty en COC te steunen
door LOVE te sms-en naar 4333.
Zodat deze strijders verder kunnen om de liefde in de wereld te
vergroten.”

