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Pers bericht 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 809688 — Best4OlderLGBTI   

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

 

 2 
 

Met trots bedanken de partners van het Best4OlderLHBTI project  - financieel mogelijk gemaakt door het 
Right, Equality and Citizenship (REC) programma van de Europese commissie -  allen die meewerkten aan 
de recent afgeronde getuige-video campagne, ter vergroten van bewustwording van LHBTI senioren en 
hun rechten.  

In Oktober werd iedere woensdag een nieuwe video ge-upload op de website en de Facebook pagina van 
Best4OlderLGBTI. Zo kwam er een serie van vijf video’s tot stand (met ondertiteling in het Roemeens, 
Nederlands, Grieks, Portugees, Italiaans en Frans). Het doel van deze video campagne is het creëren van 
een virtuele plek waar een vergeten minderheid aan het woord komt, waar ze worden gehoord en gezien. 

Laten we eens nader kijken naar de helden van onze video verhalen! 

De campagne ging van start met Raffaele, eigenaar van een van de laatste queer boekenwinkels in het 
hart van Bologna, Italië. Luca biedt ons een inkijk in zijn persoonlijke reis naar zelf acceptatie en zelf 
ontdekking, van zijn jeugd als jonge homo ‘in de kast’ in de jaren ’70 tot aan het huwelijk met zijn man 
Luca.  

In de tweede video reizen we af naar Nederland waar we Marjet en Ineke ontmoeten. Een lesbisch stel 
dat de liefde en het leven samen deelt, almede hun sociale betrokkenheid met de LHBTI gemeenschap, 
die zich uit in hun actieve deelname aan het werk van Roze 50+, een van de belangrijkste 
belangenbehartigers op Europees niveau van LHBTI-ouderen. 

In de derde video ontmoeten we Gregory, een politiek wetenschapper uit Athene, Griekenland, voormalig 
woordvoerder voor de Griekse LHBTI gemeenschap en een van de eerste publieke figuren die in 
Griekenland openlijk uit de kast kwam als homoseksueel. Zijn verhaal neemt ons mee naar de jaren ’80, 
van beschouwd worden als schandaal en een bedreiging voor de maatschappij tot zijn coming out en het 
omarmen van de vrijheid die daarmee gepaard gaat.  

Met Mizia zijn we weer even in Italië waar ze voor ons de deuren van haar huis openzet en openlijk 
verhaalt over haar leven als trans-vrouw en haar politieke trots op het herwinnen van haar eigen identiteit 
als transgender persoon.   

Deze video campagne eindigt met het verhaal van Antonios en zijn liefde voor zijn man Steve, die hij in de 
jaren ’80 heeft ontmoet en sindsdien nooit meer heeft losgelaten. In dit interview onderstreept Antonios 
het belang van acceptatie van iedereen, ongeacht seksuele voorkeur en gender identiteit: “We zijn 
allemaal hetzelfde, we tonen en drukken onszelf uit op verschillende manieren en de geldende 
maatschappelijke  norm bestempelt ons als minderheid. Maar er is feitelijk geen verschil” 

De campagne is gepromoot via social media en via de websites van de samenwerkende partners van het 
project Best4OlderLGBTI en bereikte honderden mensen in Europa (en dit aantal stijgt nog steeds). 

Kijk voor alle video’s hier.  

De volgende stappen : De Best4OlderLGBTI samenwerking werkt momenteel aan een e-
bewustwordingscampagne die zich richt op de discriminatie die LHBTI senioren ondervinden bij zorg- en 
welzijnsorganisaties, bij openbare diensten, door onderwijzers, door medewerkers en door het publiek in 
het algemeen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze mailinglist of volg ons op Facebook! 

Wil je meer weten over dit project?  Bezoek dan onze website: www.best4older-lgbti.org. 

 

https://www.best4older-lgbti.org/homepage1.html
https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/
https://www.youtube.com/watch?v=4Z0yUQ6VfA8
https://www.youtube.com/watch?v=fK32ZBc7YJU&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=E_m2aPcU17g
https://www.youtube.com/watch?v=-tZesbPzNlo
https://www.youtube.com/watch?v=A0rX8YnFR2w
https://www.best4older-lgbti.org/best4olderlgbti-testimonial-videos5.html?lang=de
https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/
http://www.best4older-lgbti.org/
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Over het project 

Het Best4OlderLGBTI project, mogelijk gemaakt door het Right, Equality and Citizenship (REC) Programme, 
stelt zich de strijd tegen discriminatie op basis van leeftijd én seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken ten doel, alsmede de bevordering van mensenrechten met 
betrekking tot oudere LHBTI’s. 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.  

Deze publicatie kwam tot stand door individuele en gezamenlijke inzet van alle samenwerkende partners 
van het project Best4OlderLGBTI. Deze publicatie verwoordt uitsluitend de zienswijze van de auteurs; de 
Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en eventuele gevolgen 
van het gebruik van informatie uit deze publicatie.  
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