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Met geweld bedreigde pride in Georgie laat zien hoe rechten in EU onder druk staan


Pride Amsterdam steunt Pride Tbilisi  
Van 1 tot 5 juli vinden in Tbilisi - Georgië activiteiten plaats in het kader van Pride. Het 
meest publieke event is de ‘March of Dignity’ op maandag 5 juli. Juist dit event wordt vanuit 
orthodoxe, rechtse en traditionele hoek ernstig bedreigd terwijl de overheid adequate 
beveiliging weigert. Hans Verhoeven, Ambassadeur van Pride Amsterdam, gaat meelopen 
en hoopt zo met andere internationale deelnemers de overheid op andere gedachten te 
brengen. Ook is het signaal voor Nederland en de EU dat, net als in Hongarije, er grenzen 
zitten aan wat geaccepteerd moet worden en wegkijken geen optie is. 

Georgië kent een lange geschiedenis van gewelddadigheden tegen de regenboog-community. “Er 
is nauwelijks enige sociale acceptatie van de regenboog-community in Georgië door toedoen van 
de Orthodoxe Kerk, rechtse groeperingen en politici die campagne voeren op ‘traditionele 
familiewaarden’. Mensen uit de community worden dagelijks in elkaar geslagen en er vinden 
heuse klopjachten plaats. Demonstraties worden steevast belaagd door tegenstanders en de 
politie grijpt nauwelijks in,” aldus Verhoeven. “In 2019 liep ik mee in de eerste ‘March for Dignity’ 
in Tbilisi. Dat was de kortste, maar in mijn ogen meest belangrijke Pride March ooit; na 75 meter 
moesten we maken dat we wegkwamen en werden we nog kilometers lang achtervolgd. Er was 
geen politie om ons te beschermen.” De aanwezigheid van internationale politici en - activisten bij 
Pride activiteiten wil overheden nog wel eens aanmoedigen om toch voor voldoende beveiliging 
te zorgen.


Pride Walk Amsterdam 
Op zaterdag 7 augustus zal de Pride Walk in Amsterdam plaatsvinden. Dat is de dag dat normaal 
de botenparade zou plaatsvinden. Tijdens de walk staat de oproep centraal om het geweld te 
stoppen en te strijden tegen homo- en transfobie. “Juist in deze tijden is het belangrijk elkaar te 
steunen. Met 25 jaar Pride Amsterdam staan we stil bij de geleverde strijd maar ook bij het feit dat 
we er nog lang niet zijn op veel gebieden en in veel landen. En we laten LHBTIQ+’ers over de hele 
wereld hiermee zien dat we er voor elkaar zijn en dat ze niet alleen staan. Daarom rekenen we op 
een grote opkomst,” aldus Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam.



