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Mensenrechtenconcert bij RTL4
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RTL4 zendt vanavond, weliswaar weggestopt rond middernacht, een
registratie uit van Strijders voor de Liefde on Stage, een ‘groot
mensenrechtenconcert’ dat tijdens de Gay Pride werd gehouden.
Bekende artiesten en duizenden toeschouwers zingen tijdens dit concert, dat
plaats heeft gevonden tijdens de Gay Pride, gezamenlijk die mensen toe die in
hun vaderland veroordeeld worden vanwege hun seksuele geaardheid, meldt
de zender. Onder anderen Do, Raffaëla, Dance Diva Tara McDonald, Sharon
Doorson, Handsome Poets en Charly Luske betreden het podium en sturen een
Message of Love naar landen waar mannen en vrouwen nog steeds strijden
voor acceptatie en gelijke rechten.
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Sipke Jan Bousema en Marieke Slinkert zijn de initiatiefnemers voor dit concert.
Tijdens het maken van de documentaire Strijders voor de Liefde (uitgezonden
door de NTR) merkten zij dat op er op de wereld nog veel homo’s, lesbiennes,
biseksuelen en transgenders zijn die steun nodig hebben. Wij vieren met Gay
Pride dat we in ons land vrij zijn om lief te hebben wie we lief willen hebben en
dat we daar trots op zijn. Op heel veel andere plekken in de wereld is het niet
eenvoudig om hier openlijk over te zijn, aldus Bousema.
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De woordvoerder: Het concert Strijders voor de Liefde on Stage biedt activisten
een podium om hun persoonlijke verhalen over de liefde te vertellen. Zoals het
verhaal van de Oegandese Sam die het risico loopt op een levenslange
gevangenisstraf als hij openlijk als transgender vrouw de straat op gaat. Of dat
van Robbie Rogers die zijn succesvolle carrière als profvoetballer stopte toen hij
uit de kast kwam. Tijdens Strijders voor de Liefde on Stage worden deze mensen
nu eens niet veroordeeld om wie ze zijn en wie ze liefhebben maar liefdevol
toegezongen door de artiesten en het publiek.
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Laatste reacties
Bas van Stapelberg: Neem aan dat ze nu inmiddels weet
dat de gemiddelde Nederlander geen honderdduizend euro
per jaar verdient.
Mijn Geheim: Blijkbaar is er veel belangstelling voor
dergelijk programma's als mijn geheim anders maakt RTL ze
niet. Er zijn vele van deze formats en deze meeste
lichtpuntje: Misschien komt het een zendergroep wel goed
uit.
Bas van Stapelberg: Hoe diep kan je zinken als zender
Stan: Wat is je alternatief? Contact met het testpanel mag
niet via een telecomaanbieder verlopen. Want dat vind je
amataeuristisch.
Bas van Stapelberg: Sluit me aan bij west
Bas van Stapelberg: bass weet je wat ik bedoel met
connectie AVRO-Philips?
lichtpuntje: AVRO TV stond bij ons vaak aan, laatste jaren
zijn ze een beetje de weg kwijt.
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