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“Jezelf zijn. Dit is voor een heleboel LGBTI+ personen nog altijd niet vanzelfsprekend. De Stonewallrellen in New York vijftig jaar geleden waren de symbolische start van de dappere strijd die de LGBTI+
gemeenschap nog steeds voert. Aan de frontlinie van deze manifestatie stond een diverse en
intersectionele groep die voornamelijk bestond uit transpersonen, gediscrimineerde personen en
sekswerk.st.ers. Met hun eisenplatform voor gelijk(waardig)e rechten van de mens hebben ze samen
de eerste stenen gelegd voor de Pride beweging. Het is dankzij hen en hun opvolg.st.ers dat steeds meer
mensen vandaag zichzelf kunnen zijn. Met #AllforOne, vanuit een solidair en intersectioneel standpunt,
benadrukken wij dat elkeen uniek is en recht heeft op een plaats in de samenleving, zonder discriminatie
op welke grond dan ook. Kom op voor elkaar en iedereen die nog dagelijks gediscrimineerd en
uitgesloten wordt. Laat ons de handen in elkaar slaan onder de regenboogvlag”.
Dit jaar zal voor de 3de keer de Federale Overheid, via .beproud!, aanwezig zijn op de Pride en zullen
de regenboogvlaggen voor de 2de keer wapperen op onze federale overheidsgebouwen.
.beproud! het Sexual Orientation, Gender Identity en Expression (SOGIE) netwerk van de Federale
Overheid kan dit jaar beschikken over de Federal Truck, dat eind verleden jaar in een nieuw kleedje
werd gestoken, weg met het zwarte en op naar kleur!
Website: www.federaldiversity.be
E-mail: beproud@federaldiversity.be
Facebook: .beproud! Belgian Federal Sogie Network (geheime groep): iedereen kan lid worden, maar
nieuwe leden moeten een aanvraag doen bij de beheerder van de groep via e-mail naar
beproud@federaldiversity.be, of worden uitgenodigd door een lid of de beheerder van de groep. Je
moet wachten tot je verzoek goedgekeurd wordt.
.beproud! heeft op Facebook ook een open pagina: .beproud! Belgian Federal Sogie Network

Wij werken samen: .beproud!, de Belgian Defence Rainbow Community, de Rainbow Cops Belgium,
Trainbow Belgium en voor de eerste keer dit jaar met Overuit, het regenboognetwerk van de Vlaamse
Overheid, want eendracht maakt macht!
Kom eens een kijkje nemen, op het programma staan een interactief spel, een wedstrijd, een
fotocabine, en heel veel informatie over onze acties.

Ontdek dat de Federale Overheid, de Federale Politie, de Belgische Defensie, de Belgische Spoorwegen
en de Vlaamse Overheid aandacht heeft voor zijn lesbian, gay, bisexual en trangender personeel.
Kom je langs dan maak je kans op onze ecologische, exclusieve draagtas van .beproud!
Meestappen doen we met Open@Work, een vzw die tot doel heeft het SOGIE-thema te belichten en
daarnaast LGBT-personen en ondersteunende netwerken van bedrijven met elkaar te verbinden.
Voor meer informatie: www.pride.be

