Orgulho de todo o mundo se reúne para organizar o 'Orgulho Global' em meio a
cancelamentos de COVID-19
Organizações do Orgulho em todo o mundo se reuniram para organizar um evento
'Orgulho Global' no sábado, 27 de junho de 2020, em resposta às centenas de
celebrações do Orgulho que foram canceladas ou adiadas por causa da pandemia do
COVID-19.
A Global Pride usará plataformas online para oferecer uma Pride na qual todos possam
participar, onde quer que estejam no mundo. Incluirá apresentações musicais,
discursos e mensagens-chave de ativistas de direitos humanos. O evento será
transmitido ao vivo e as pessoas serão convidadas a participar do evento em casa.
A InterPride e a European Pride Organizers Association - as maiores redes
internacionais do Orgulho - estão trabalhando com organizações nacionais no Canadá,
Alemanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos da América e redes regionais no sul
da África, Ásia, Oceania e América Latina, para reunir comunidades e organizações do
Orgulho para este evento do Orgulho Global.
"Precisamos de comunidade e conexão mais do que nunca", disse J. Andrew Baker,
copresidente da Interpride. "Isso nos dá a oportunidade de conectar e celebrar a
resiliência da comunidade LGBTQIA + diante dessa pandemia e do verdadeiro espírito
do Pride", continuou Baker. “O Pride 2020 representa um marco para os eventos do
Pride, com muitos homenageando o 50º aniversário de suas primeiras reuniões e
marchas, como Nova York, no primeiro Gandhi ágar Pride deste ano e não deixaríamos
isso passar sem reconhecimento e celebração.”
Kristine Garina, Presidente da Associação Europeia de Organizadores do Orgulho e
Presidente do Báltico do Orgulho em Riga, Letônia, disse: “Os desafios sem
precedentes do COVID-19 significam que a maioria dos Prides não ocorrerá conforme
o planejado em 2020, mas estamos determinados a que isso não nos impedirá de nos
unirmos como uma comunidade LGBTQIA + forte e unida para celebrar quem somos e
o que defendemos. ”

“O Global Pride mostrará o movimento LGBTQIA + da melhor maneira possível,
mostrando solidariedade no momento em que muitos de nós estão de luto e força,
quando muitos de nós estão se sentindo isolados e solitários. Acima de tudo,
mostraremos nossa resiliência e determinação de que o Pride voltará maior e mais
forte do que nunca.”
“Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Pride é a sua única oportunidade de se
reunir todos os anos e fazer parte de uma comunidade, sentir-se amado, conectado e
saber que não está sozinho. É essencial este ano que, como organizadores do Pride,
garantimos que ainda haja a oportunidade de se conectar, mesmo se estivermos
conectando de casa."
“Os eventos anuais do Orgulho nos Estados Unidos envolvem e unem 20 milhões de
pessoas que se reúnem para celebrar a força e a resiliência da comunidade LGBTQIA
+ e conscientizar a justiça social e os direitos iguais de todos os indivíduos”, disse Ron
deHarte, copresidente da Associação de Orgulho dos Estados Unidos. "Com a dor e as
perturbações causadas pelo novo coronavírus, entregaremos uma mensagem virtual
de esperança, conforto, amor e teremos a oportunidade de mostrar nossa gratidão aos
socorristas em todos os lugares".
Ernie Yuen, presidente da CAPI e membro do comitê organizador do Global Pride,
disse que mais detalhes surgiriam nos próximos dias e semanas, dizendo que a
necessidade de 'responder urgentemente' a essa crise global é fundamental.
Uwe Hörner, membro do conselho da CSD Deutschland [rede alemã de orgulho], disse:
“Especialmente nesses tempos difíceis, cheios de incertezas e inseguranças,
precisamos mostrar visibilidade. O distanciamento social não deve levar ao
desaparecimento da diversidade. Estamos felizes em demonstrar com o “Orgulho
Global” fazer parte de uma grande comunidade e queremos enviar um forte sinal de
solidariedade e direitos humanos. ”
Jenny Dewsnap, copresidente da Rede de Organizadores do Orgulho do Reino Unido,
disse: “Estamos muito orgulhosos que o Orgulho da Inglaterra faça parte deste evento
global. Nossas comunidades e nossos organizadores de orgulho agora têm algo a
esperar neste verão e a chance de fazer parte dessa demonstração única de
solidariedade e unidade em todo o mundo. ”
Maria Jern, vice-presidente da Svenska Pride [rede sueca do orgulho], disse: “Nestes
tempos, é ainda mais importante que possamos demonstrar o poder e a força de uma
celebração conjunta do orgulho em todo o mundo. Deixe a bandeira do arco-íris
iluminar o mundo.
Dana Marsh, presidente da Fierté Canada Pride, disse: “É fácil sentir-se isolado agora,
especialmente com muitas de nossas celebrações locais do Pride anunciando
cancelamentos ou novas datas. As celebrações do orgulho reúnem nossas

comunidades em uma demonstração de solidariedade e unidade. Agora, mais do que
nunca, precisamos ser barulhentos e orgulhosos!
Orgulho não é apenas uma celebração, mas uma homenagem às nossas origens; o
desafio e a resistência contra todos os sistemas de opressão. Reconhecemos as
interseções que se juntam a nós na luta global contra a homofobia, bifobia, transfobia,
discriminação de gênero, racismo, sexismo, classismo e colonialismo.
Devemos mostrar que nosso movimento global persistirá, mesmo diante de desafios
novos e inesperados. Orgulho em todo o Canadá espera conectar-se com
comunidades LGBTQIA + de dois espíritos / indígenas de todo o mundo. O orgulho vive
em todos nós.
“Para o OLA (Orgullo Latinoamericano), a Rede Regional de organizadores da América
Latina, este projeto, em particular, nos incentivou a trabalhar mais perto e unir esforços
de toda a diáspora latina ao Movimento do Orgulho Global para oferecer esperança e
solidariedade à Comunidade LGBTQIA + ”, disse Emmanuel Temores, copresidente do
OLA.
Somos comunidade e lutamos por solidariedade e diversidade o máximo que
pudermos. Além disso, nos momentos em que temos que espalhar nossa voz online.
Organizações de orgulho de todo o mundo são incentivadas a participar. Os orgulhos
podem manifestar interesse em participar deste link:
https://forms.gle/YDeCA9shTDMdK5RP9

