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Parteneriatul proiectului Best4OlderLGBTI anunță cu bucurie lansarea unei serii de testimoniale video care 

povestesc viețile, temerile și așteptările privind viitorul persoanelor în vârstă LGBTI din toată Europa.  

Într-o societate care îmbătrânește, promovarea culturii drepturilor omului, alături de lupta împotriva 

discriminării și inegalităților în Europa reprezintă un obiectiv principal. Pe baza acestor motive, proiectul 

Best4OlderLGBTI intenționează să lupte împotriva discriminării intersecționale care combină discriminarea 

legată de vârstă (ageism) cu discriminările bazate pe orientare sexuală și identități de gen, precum și 

promovarea drepturilor persoanelor în vârstă LGBTI. 

Pentru a combate inegalitățile, încălcările drepturilor omului și discriminările bazate pe mai mulți factori care 

vizează persoanele în vârstă LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali, trans și intersex), parteneriatul a dezvoltat mai 

multe acțiuni. 

Una dintre acțiunile planificate constă într-o serie de cinci videoclipuri - testimoniale colectate din mai multe 

țări din Europa. Cu multă încredere față de rolurile reprezentării și autodeterminării, interviurile înregistrate 

video de către parteneriat arată povestirile persoanelor LGBTI în vârstă, din propriile lor puncte de vedere, 

prin vocea lor, amintirile, experiențele și speranțele pe care le au pentru viitor. De la poveștile lor de „coming 

out” până la nunțile și parteneriatele lor civile, cele cinci videoclipuri vor deschide o fereastră către o 

minoritate adesea invizibilă: cea compusă de persoanele în vârstă LGBTI. 

Întâlniți-vă cu Raffaele, Marieke și Ineke, Gregory, Mizia și Antonios pentru a afla cum este viața unei 

persoane în vârstă LGBTI în Europa! 

Urmăriți teaser-ul ce lansează campania noastră cu testimoniale video! 

Primul interviu va fi lansat pe 30 septembrie, iar pentru următoarele cinci săptămâni vom posta în fiecare 

luni un nou videoclip care prezintă experiența unică a îmbătrânirii ca persoană LGBTI în Europa. 

Fiecare videoclip vă va permite să alegeți una dintre următoarele subtitrări; engleză, greacă, italiană, 

portugheză, română și franceză. 

Urmăriți contul nostru de social media pentru a fi la current cu tot ceea ce postăm și vizitați site-ul nostru 

pentru a afla mai multe informații despre proiect! 

Doriți să faceți parte din proiect? 

Lăsați-vă vocea să fie ascultată și scrieți-ne la: best4older.lgbti@gmail.com 

mailto:best4older.lgbti@gmail.com


      
DESPRE PROIECT 

Proiectul Best4OlderLGBTI, finanțat prin Programul Rights, Equality and Citizenship (REC), intenționează să 

lupte împotriva discriminării bazate pe vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, expresie de gen și 

caracteristici de gen ale persoanelor în vârstă LGBTI și să promoveze drepturile acestora prin creșterea 

gradului de conștientizare a diferitelor grupuri țintă, contribuind la o societate mai egală și mai incluzivă. 

Obiectivul proiectului este de a dezvolta o campanie de sensibilizare în șase state membre ale UE, care să 

contribuie la scăderea inegalităților și a discriminării în prezența serviciilor publice, a sănătății și a asistenței 

sociale, precum și în încurajarea raportării cazurilor de discriminare. 

Accesați site-ul nostru web pentru a afla mai multe despre proiect! 

https://www.best4older-lgbti.org/ 

Această publicație referitoare la proiectul realizat de beneficiari în comun sau individual, sub orice formă și 

folosind orice mijloc, indică faptul că nu reprezintă decât punctul de vedere al autorului și că Agenția 

Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare a informațiilor pe care le conține. 
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