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Omkring  22.000 feststemte mennesker  deltog I Dublin

Pride Paraden på en solbeskinnet  sidste lørdag I juni. Nye

lune vinde har i det seneste 8 års tid blæst ind over det

homoseksuelle Irland. Det har betydet, at det som bøsse

eller lesbisk er blevet nemmere at blive accepteret af

omverdenen.

Det smitter af på bla. det homoseksuelle miljø  i Dublin,  som  emmer af optimisme og

som i et stort omfang bakkede op omkring den ti dages lange Dublin Pride, der blev

afholdt fra den 18. til den 27. juni.

Positive signaler fra det officielle Irland

Igennem hele Pride -ugen var regnbueflaget hejst på begge sider  af floden Liffey,  der

deler den irske hovedstad i nord og syd . Det var ifølge Dublin Prides formand Oisín O’

Reilly et af de synlige beviser for den velvilje, Pride- arrangørerne var blevet mødt med:

”Det har virkeligt betydet meget, at vores borgmester Emer Costello åbenlyst har

støttet op om dette års Pride program. Det påvirker hele byrådet positivt ”, siger han.

I byens ”Outhouse” konstaterede Dublins

viceborgmester Eric Byrne overfor Pridenews.dk, at

Irland heldigvis ikke længere er, hvad det var

førhen, når det gælder accepten af homoseksuelle.

"Dengang var bøsser og lesbiske udsat fra

fjendtlighed fra politikernes  og ikke mindst fra den

katolske kirkes side, der anså homoseksualitet

som en synd. Homoseksualitet blev først

legitimeret i Irland i 1993.

I dag har vi heldigvis rykket os så meget, at accepten af homoseksuelle er stærkt

stigende.  Derfor er det også et vigtigt signal at vise omverdenen,  at der foruden de

mange deltagere i  selve Pride paraden, også  er i tusindvis af mennesker, som har

taget opstilling rundt på paraderuten for at støtte deltagerne i denne glade

begivenhed”.

Dublins centrum i regnbuens farver

“We gotta fight, fight, fight, fight for this love. If it’s worth having, it’s worth fighting for “,

brøler  Cheryl Coles stemme ud af højtalerne  på  lastbilen fra ‘The George’, som er

Dublins ældste homobar, da Paraden sættes i gang. Flokken af folk, der står på

vognen og dem, der går ved siden af skråler - alle som med én stemme - med på

omkvædet. På en gang euforisk og sammenbidt. 

Paraden fortsætter ned ad Dublins hovedgade O’ Connell Street til lyden af dunkende

disko-rytmer, og til synet af i tusindvis af parade deltagere. De er der alle: dragqueens,

bears, læderbøsser, homo organisationer, unge som gamle.

En gruppe går rundt med t-shirts og plakater,

hvor der står ”Civil Marriage now” og en anden

gruppe med T-shirts, der reklamerer for MILK

2010 – Europas første udendørs musikfestival

for LGBT - miljøet, der afholdes i Irland i

august.

En ældre mand går med et tydeligt

selvfabrikeret skilt, hvor der er skrevet: ”We

are Dublin Gays, We are proud. And we don’t have to hide anymore!”.  Fortovene er

fyldte med folk, der står og betragter optoget, de fleste af dem lader sig rive med af

den gode stemning, smiler og highfiver til de forbipasserende. Den sprudlende og

spraglende parade er nu nået over en af broerne til byens sydside, hvor Dublins

homosteder ligger.

Stemningen er i top, der kysses og holdes i hånd og paraden snor sig forbi Trinity

College, hvor bysbarnet Oscar Wilde studerede. Så langt øjet rækker er der

regnbueflag og farver.  Efter lidt over en times optog, slutter Dublin Pride paraden i en

park,  hvor en af talerne fastslår, ”We do represent the best of this country. All those

fearfully represents the past”.  Folk rejser sig op, jubler og klapper taktfast.  I guder

hvor er de lykkelige!

foto: Allan Vie Hansen

Kommentarer   

 
#2 Guest 15.-07.-2010 20:52

Forsiden

Nyheder

Pride Chart DK

Kontakt redaktionen

----------

PrideRadio.dk

PrideTelly.dk

----------

Folder: Ikke en synd

KBH.PrideNews.dk

Jylland.PrideNews.dk

Fyn.PrideNews.dk

Trans.PrideNews.dk

PrideNews.dk RSS

Del på facebook

Dit banner her fra 20 DKK*

om dagen

prisen angivet eks moms

Pride Radio Danmark

Birthe Kjær byder

velkommen til

PrideRadio.dk

Danmark får sin første

LGBT e-radiostation

Tilmeld dig vores
gratis Newsmail

Hvad synes du om

weekendens CPH

Pride?

Paradens bedste: SMiL

og Masken

S: Rigspolitichefen skal

tage ansvar for

hatecrimes

Danske politikere

flokkes til CPH Pride

paraden

Pridens nattevagt ramt

af æg.

Lesbiske i fest-amok

med Amalie fra Paradise

Hotel

Over 400 tog afsked

med Jimmi

VU: mangfoldighed og

flere bøssefædre

Våd - men festlig start

på Priden

Teenage pop-idol

springer ud

DR 1 sætter fokus på

homofobi

Ida Corr glæder sig, gør

du? Her er din guide

3 kommende

homo-kendisser?

Ny alternativ pride sang

Politi: “Er du til bøsser

med blå øjne?”

Alligevel ikke

homobryllup i

Californien

Vil Ida Corr mon drukne

igen ved CPH Pride

Ny behandling: Ingen

lesbiske i fremtiden

Lokale nyheder

Gay nostalgi: Husker

du disse toiletter?

Efterårsfest i Herning

Lotte Heise taler Knuds

sag

Spring ud i havnen med

LGBT-Ungdom

Scener med pause,

tempo og huller

Dublin Pride 2010: When love came to town http://www.pridenews.dk/index.php/forside/nyheder/35-udland/178-du...

2 af 3 23-08-2010 20:38


