Добредојдовте на веб страната на Queer Pride парадата / фестивал во Табор 2009.
Иако не можеме да ја преведеме целата веб страна на македонски јазик, ја
преведовме почетната за да објасниме некои основни работи.
Тука сакаме да ве воведеме во прашањата зошто и што е овој настан, како и да
објасниме зошто и како да се приклучите.
Просто кажано, сакаме да прославиме, и не може да има подобро време за тоа. После
настаните на чешката Queer Pride парада во Брно во јуни во 2008та, потребата да се
формира традиција е неизбежна. Queer правата се човекови права и се наследени, а
не доделени. Оваа прослава не е протест. Таа е можност да се подигне свесноста за,
видливоста и прифаќањето на Queer заедницата и проблемите поврзани со таа
заедница во Република Чешка. Сепак, таа е прослава за секого, без разлика на
родовиот идентитет или сексуалната определба. Ние сите имаме потреба да бидеме
видени, нашиот глас да биде слушнат.
Ние исто така сакаме да ја поделиме нашата радост со поддржувачи од целиот свет.
Исто толку е важно да се учи од посилните заедници, колку што е важно и да се понуди
сила на заедниците во развој. Ве покануваме сите да ни се придружите и да го
направите ова славење вистински пример на нашето единство и пораст, вклучувајќи ја
тука и огромната забава.
На оваа веб страна можете да најдете како да се регистрирате, вие или вашата група;
како да дојдете со вашето парадно возило, вашиот продажен или информациски
штанд; да понудите перформанс, изложба, воркшоп или тренинг; волонтирање,
фаундрејзинг или реклама; и секако, да најдете практични информации во врска со
програмата на парадата и фестивалот, информации за сместување, исхрана, queer
friendly проекти и бизниси во Табор, грижа за деца, паркинг и временска прогноза.
Па, земете ги вашите роковници, palm pilots и iPhones и запишете: сабота, 20 јуни 2009!
Се гледаме таму.
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