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Honderden lesbiennes ontmoeten elkaar in Oekraïne  
voor de EL*C in 2019 

 
 
Op de vooravond van de Kiev Pride die dit weekend plaatsvindt, is de EL*C (European Lesbian* 
Conference) erg blij om mee te delen dat de tweede conferentie van 12 tot en met 14 april 2019 zal 
plaatsvinden in de hoofdstad van Oekraïne.  
 
Wat is de EL*C? 
 
De eerste European Lesbian* Conference (EL*C) vond plaats in oktober 2017 in Wenen (Oostenrijk). 
Vijfhonderd lesbische politici, kunstenaars, journalisten en academici kwamen bijeen vanuit heel Europa en 
Centraal Azië voor een zeer succesvol, historisch evenement waarover veel in de media gepubliceerd is. 
“Deze eerste conferentie heeft duidelijk gemaakt dat er een grote noodzaak is voor alle Europese en Centraal 
Aziatische landen om meer aandacht te geven aan de situatie van lesbiennes, zegt Sylvia Casalino, 
voorzitster van de EL*C. “En we hebben geluisterd naar de boodschap van duizenden lesbiennes in Europa 
en Centraal Azië: zij willen dat er een netwerk en een volgende conferentie komen.” 
 
De eerste EL*C heeft een reeks aan positieve stappen voor lesbiennes in Europa en Centraal Azië gezet, 
zoals; de eerste viering van Lesbian Visibility day in het Europees parlement afgelopen 26 april 2018.  
 
Waarom Oekraïne voor de tweede editie van de EL*C? 
 
De resultaten van veel Europese landelijke verkiezingen hebben in de laatste maanden macht gegeven aan 
individuen en bewegingen die zeer gevaarlijk zijn voor LHBT personen en vrouwen. Deze resultaten zijn 
extra bedreigend voor lesbiennes. Om deze trend te keren en een ander gezicht te geven aan Europa zal, 
een maand voor de EU verkiezingen van 2019, de tweede European Lesbian* Conference plaatsvinden 
in Kiev, Oekraïne. “Oekraïne, voegt Olena Schevchenko toe, is de beste plek om de conferentie te houden 
vanwege de geopolitieke situatie – het zal ons een mogelijkheid geven om West en Oost bij elkaar te brengen 
en een dialoog aan te gaan.” 
 
“Lesbiennes in Oekraïne zijn onzichtbaar en vormen de meest kwetsbare gemeenschap, zij lijden onder 
stigma, seksueel, huiselijk en reproductief geweld en discriminatie”, voegt Olena Shevchenko toe. Het 
woord “lesbienne” is gestigmatiseerd en is een vies woord, vaak gebruiken lesbiennes het woord “gay”. 
Dit draagt bij aan de onzichtbaarheid en het belemmert lesbiennes in hun dagelijks leven. In deze context 
denken wij dat de European Lesbian* Conference een grote stap vooruit is voor de zichtbaarheid, de 
uitgesproken behoeftes van lesbiennes en het versterken van de gemeenschap in Oekraïne.” 
 

Meer informatie over de European Lesbian* Conference 

Web: Europeanlesbianconference.org 
Twitter: @eurolesbiancon 
Facebook: European Lesbian Conference 
 
Het meest recente verslag met links naar vele media publicaties over de EL*C: 
https://europeanlesbianconference.org/wp-content/uploads/2018/02/ELC-2017_Narrative_Report-1.pdf 
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