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Beste <<Voornaam>>,
Vrouwen van Nu strijden voor de liefde
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de liefde.
Waarom? Het recht om lief te hebben wie je lief wilt
hebben. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet
voor miljoenen vrouwen en mannen wereldwijd. In 76
landen is de liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht
of het uiten van je geaardheid strafbaar en in maar liefst 7
landen volgt hierop de doodstraf. Met trots strijden we
voor hun recht als mens. Strijd je mee? Dat kan op 2
augustus op het Rembrandtplein in Amsterdam tijdens het
Strijders voor de Liefde Concert waar we aan Vrouwen
van Nu lid Francine Bensdorp het podium geven. Bekijk
hier de boodschap van Francine.
Onze website staat ook helemaal in het teken van de liefde. We zien je daar graag terug.

Politieke aandacht voor LHBTI-rechten
De Nederlandse regering en politiek zetten zich
in voor de rechten van mensen die lesbisch,
homo, biseksueel, transseksueel en
interseksueel (LHBTI) zijn. Europarlementariër
Marije Cornelissen reist naar tal van Gay Prides
in Oost Europa en de Balkan. In Moldavië
ontmoette ze de moedige lesbienne en
homorechtenactiviste Anastasia. ‘Homorechten
staan niet op zich, maar zijn een graadmeter voor
tolerantie in het algemeen.’ Lees hier het verslag
van Marije voor Vrouwen van Nu. Het ministerie
van Buitenlandse zaken heeft als een van zijn
speerpunten LGBTI rechten. Minister Frans
Timmermans sluit zich ook aan bij de strijd voor
de liefde.

Pepijn is geboren!
Elke dag schenken miljoenen vrouwen het leven
aan kinderen. Pepijn is in juni geboren. Jonge
moeder Evelien Heinrich beschrijft de
onuitputtelijke liefde die haar (weer) overspoelt.
Hier lees je meer.

Nederlandse wetgeving gaat niet ver genoeg
Shirin Musa is directeur Femmes for Freedom.
Voor Vrouwen van Nu schrijft ze over de
wereldwijde terugval in de
levensomstandigheden van vrouwen in islamgeoriënteerde landen waar de Sharia ten
grondslag ligt aan het nationaal familierecht
waarin de ongelijkheid tussen man en vrouw
(vaak) in de wet vastgelegd is. De Nederlandse
overheid erkent dat deze rechtsongelijkheid in die
landen bestaat en geeft terecht steun aan
buitenlandse vrouwenrechtenorganisaties die
strijden om de rechtspositie en
levensomstandigheden van vrouwen te
verbeteren. Wat de overheid volgens Shirin over
het hoofd ziet lees je hier.

Een sterke positie voor jou en de vrouw
Blijf niet aan de zijlijn staan en strijd samen met
Vrouwen van Nu voor de liefde en het versterken
van jouw leefomgeving. Hoe? Dat lees je hier.

Stuur in en win
Lesbische uitgeverij LaVita Publishing steunt de strijd voor
liefde van Vrouwen van Nu en gaf kort geleden het boek
Adem van schrijfster Sharmila Madhvani uit. Op onze
website lees je onze boekbespreking.
Wil je kans maken op een exemplaar van dit mooie boek?
Stuur dan voor 5 augustus een e-mail naar
bureau@vrouwenvannu.nl met daarin je naam en adres,

en vermeld "Adem" als onderwerp.
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