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MEI 2022 - STAD BRUSSEL DRAAGT DE KLEUREN (EN DE LETTERS) VAN DE PRIDE HOOG
IN HET VAANDEL.

Na 2 moeilijke jaren, waarin de gezondheidscrisis tal van evenementen on hold heeft gezet, heeft de
Stad Brussel besloten om zich weer in regenboogkleuren te hullen voor de editie 2022 van de Pride.
Om de hervatting van de activiteiten te vieren, zet de Stad de vertegenwoordigers van de LGBTQIA+-gemeenschap in de kijker, via een sensibiliseringscampagne om aan het publiek te verduidelijken
waar elke letter in dit acroniem juist voor staat.
Op initiatief van de schepen voor Gelijke Kansen en de burgemeester hebben de cel Gelijke Kansen
en de cel Communicatie een casting van LGBTQI+-vertegenwoordigers georganiseerd. Hun portretten
zullen overal op het grondgebied van de Stad komen te hangen. Daarnaast zullen het verhaal achter en
de persoonlijke boodschap van deze ‘modellen voor één dag’ verspreid worden via de sociale media
van de Stad.
“Nadat we er lang naar hebben uitgekeken, na de ingelaste pauze wegens covid, zijn dit jaar de festiviteiten van de
Belgian Pride weer van de partij! Met Belgian Pride vzw werken we aan een mooie programmatie.
Wat nieuw is voor deze editie is dat de Stad ook heeft ingezet op een mooie campagne die de LGBTQIA+-gemeenschap vertegenwoordigt. Ze werd samen met burgers ontwikkeld door medewerkers van de Stad om de waarden die
ons zo dierbaar zijn te promoten”, legt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel uit.
Het doel van deze campagne? Een woordje uitleg geven bij en een gezicht kleven op de term LGBTQIA+, die bij het brede publiek vaak nog verkeerd begrepen wordt of waar zelfs lacherig over gedaan
wordt. Maar ook de nadruk leggen op het belang van een inclusieve Europese hoofdstad, waar iedereen zichzelf kan zijn, en dit via een vrolijke en kleurrijke boodschap. Deze doelstellingen zijn allemaal
terug te vinden in het actieplan 2020-2022 BXLGBTQIA+.
“De Pride is een evenement met een hoge symbolische waarde voor onze hoofdstad en we hebben deze festiviteiten
echt gemist de laatste twee jaar. We hebben er allemaal nood aan weer samen te komen en de regenboogkleuren die
symbool staan voor deze gemeenschap om ons heen te tonen.
Naar het voorbeeld van het eerste actieplan en recenter de samenstelling van de eerste LGBTQIA+-raad willen we
samen werken aan een inclusievere stad die meer respect toont voor al haar gemeenschappen”, vertelt een trotse
Lydia Mutyebele, schepen van Gelijke Kansen.
De campagne zal in de loop van de maand mei te zien zijn via de gemeentelijke afficheborden, maar
ook op de Facebookpagina, het Instagramaccount en de website van de Stad. Daarnaast zal de Stad
op 21 mei aanwezig zijn met een stand in het Pride Village, tijdens de activiteiten van de Pride.
Meer info:
Facebook @BXLstadbrussel / Instagram @BXL_online / Website www.brussel.be

Om de posters te downloaden, gebruik deze link: https://we.tl/t-b9TvKSVLGX
Om de video van de campagne te bekijken, gebruik deze link https://youtu.be/6PvDM5ZrPI8

