Velkommen til hjemmesiden om Queer Pride optog og festival i Tábor 2009.
Selvom vi ikke kan tilbyde hele hjemmesiden på dansk/norsk, har vi oversat
startsiden for at give information vedrørende nogle grundlæggende ting.
På denne side giver vi en introduktion til alle detaljer vedrørende denne event og
forklarer også i praktiske detaljer hvordan man kan involvere sig i projektet.
Kort fortalt ønsker vi at holde en fest og denne tid er det helt rigtige øjeblik. Efter
begivenhederne omkring det tjekkiske Queer Pride optog i Brno i juni 2008 stod det
for de fleste klart, at dette er en tradition vi ønsker at fastholde. Queer1 rettigheder er
ensbetydende med menneskerettigheder. Denne fest er ikke en protestmarch men
snarere en mulighed for at skabe opmærksomhed, synlighed og accept i forhold til
Queer-fælleskabet i Tjekkiet. Men samtidig er det også en fest for alle interesserede
uanset seksuel identitet eller præferance. Vi har alle et behov for at blive set og hørt.
Vi ønsker også at vores støttegrupper rundt om i verden deltager i vores fetligheder.
Det er lige så vigtigt at lære fra større fælleskaber og organisationer som at tilbyde
støtte til mindre fælleskaber under udvikling. Vi ønsker at invitere alle til at deltage
sammen med os for at gøre denne fest til et levende eksempel på vores fælleskab og
vækst, for ikke at nævne at vi også ønsker at have det sjovt!
Denne hjemmeside viser dig hvordan du kan skrive dig selv op til festivalen, hvad
enten du er en gruppe, enkeltperson, eller ønsker at sætte en bod op. Du kan også
skrive dig selv op til at deltage i forskellige opførelser, opvisninger, workshops, som
frivillig eller som fundraiser. Du kan også på siden finde praktisk information
vedrørende selve optoget, diverse events, mad, logi, børnepasning,
parkeringsforhold, vejrforhold osv.
Så fat kalderen og sæt et stort kryds ved lørdag den 20. juni 2009
Vi ses!
CESTA and the Queer Pride Parade and Festival in Tábor Organizing Committee

1

Queer = fællesbetegnelse for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transvestitter osv.

