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Op 5 december 2019 wordt, in het kader van het Best4OlderLGBTI project, de eerste van 

5 ‘awareness video’s’ gelanceerd. De video’s, elk gericht op de bewustwording van een 

andere doelgroep, komen uit op de volgende data: 

• welzijns- en Gezondheidszorg – 5 december 2019 

• Vertegenwoordigers van openbare diensten – 9 december 2019 

• Onderwijzers en leraren – 12 december 2019 

• Werkgevers – 16 december 2019 

• Algemeen publiek – 19 december 2019 

Veel oudere LHBTI’ers zijn opgegroeid in een tijd dat seksualiteit, seksuele voorkeur en 

genderidentiteit niet bespreekbaar waren. Zij verborgen hun ware identiteit en 

ondervonden sociale uitsluiting.  

Verschillende studies tonen aan dat LHBTI senioren problemen ondervinden met 

betrekking tot sociale  bescherming en financiële zekerheid, stigmatisering binnen 

gezondheidsinstellingen, eenzaamheid en het ontbreken van familie-steun. Discriminatie 

op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en gender expressie bestaat nog 

steeds. 

Om deze issues bespreekbaar te maken hebben de samenwerkende partners van het 

Best4OlderLGBTI project 5 video’s ontwikkeld waarin het rapporteren van discriminatie 

wordt aangemoedigd en waarin wordt gewezen op de ongelijkheid die LHBTI senioren 

ondervinden bij professionals als zij gebruikmaken van openbare diensten, sociale 

instanties en gezondheidszorg. Leeftijd, homofobie en hetero-normatief gedrag blijken 

vaak een negatief effect te hebben op de zorg aan diegenen die zich LHBTI 

identificeren.  

Deze bewustwordingscampagne loopt gedurende een periode van 3 weken en begint 

met de eerste video met een krachtige boodschap -#behandelmetzorg– gericht op de 

sociale- en gezondheidszorgprofessionals.  

Met deze campagne willen wij de bewustwording van discriminatie op grond van leeftijd 

en seksualiteit, met de focus op LHBTI’ers, vergroten. We hopen hiermee de houding te 

veranderen en het gedrag tegenover LHBTI-ouderen positief te beïnvloeden zodat hun 

rechten gerespecteerd worden, door zowel professionals als het publiek in het 

algemeen.  

Bij iedere video kan gekozen worden voor ondertiteling in zeven verschillende talen: 

Nederlands, Engels, Grieks, Italiaan, Portugees, Roemeens en Frans. Met deze video’s 

willen we stereotypering tegengaan en  het gebruik van niet-discriminerende taal 

bevorderen. 

Blijf up-to-date en volg ons via ons social media kanaal of bezoek onze website om meer 

te weten te komen over het Best4OlderLGBTI project! 
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Wil je deel uitmaken van dit project -laat je stem horen-  en voor meer informatie e-mail 

naar best4older.lgbti@gmail.com. 

 

OVER DIT PROJECT 

Het Best4OlderLGBTI project, financieel mogelijk gemaakt door het Right, Equality and 

Citizenship (REC) Programme van de Europese Commissie, richt zich op de strijd tegen 

discriminatie op basis van leeftijd en seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 

genderexpressie en geslachtskenmerken, en stelt zich de bevordering van 

mensenrechten met betrekking tot oudere LHBTI’s tot doel. Dit doel wordt nagestreefd 

door bewustmakingscampagnes gericht op verschillende doelgroepen in zes Europese 

lidstaten, waarmee Best4OlderLGBTI bij wil dragen aan een meer gelijkwaardiger en 

inclusievere maatschappij. Hiermee wil het project de discriminatie en ongelijkheid in 

behandeling bij openbare diensten en in de zorg- en welzijnssector terugdringen en 

tevens het doen van aangifte tegen discriminatie aanmoedigen.  

Bezoek onze website en kom meer te weten over dit project! 
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