
 

PRIDEWALK 2022 | MANIFEST
Op 30 juli 2022 marcheren we in solidariteit en voor queer bevrijding! We 
reclaimen onze Pride in Amsterdam en in alle steden en prides die zijn 

overgenomen door commercialisering, kapitalisme, pinkwashing en 
andere vormen van uitsluiting en ongelijkheid. 

Wat is er aan de hand?  

Waar Pride ooit begon als een beweging die voor vrijheid en 
gelijkwaardigheid vocht, is het tegenwoordig uitgegroeid tot een feest dat 

draait om commercie en geld. Een viering waar bovendien bepaalde 
bedrijven en politieke partijen aan meedoen die niets met deze 

vrijheidsstrijd te maken hebben. 


Pride staat lijnrecht tegenover wapenhandel of de vernietiging van 
inheems grondgebied; iets dat Pride sponsor ING financiert. Er is geen 
Pride in het meevechten in grondstoffenoorlogen of in de uitbuiting van 

medewerkers door multinationals als Amazon. Sterker nog, onderdrukking 
en uitbuiting zijn een schending van mensenrechten, en dus ook die van 

LHBTQI+’ers.


Net als in de tijden van Stonewall is onze Pride intersectioneel: wij kunnen 
niet de vrijheid van een bepaalde groep vieren als die ten koste gaat van 

de vrijheid van andere groepen.  
 

Wereldwijd zien we een enorme groei van extreemrechts, conservatisme 
en nationalisme, dat gepaard gaat met geweld richting de LHBTQI+ 

gemeenschap, vluchtelingen, ongedocumenteerden, moslims en BIPOC 
(Black, Indigenous, People of Color). Politieke partijen zoals de VVD, CDA, 



D66, PVV, FvD en SGP voeren een zondebokpolitiek. Oftewel, de meest 
gemarginaliseerde groepen krijgen de schuld van alle sociaal 

economische en maatschappelijke problematiek. Terwijl het neoliberale 
beleid van de VVD van de afgelopen jaren van keiharde bezuinigingen 

desastreuze gevolgen heeft gehad in de; zorg, woningmarkt en onderwijs. 
Vooral voor de meest gemarginaliseerde groepen.  

 
Waar komen we vandaan?   

 
53 jaar geleden luidde de Stonewall rellen in New York – onder leiding van 
Sylvia Rivera en Marsha P. Johnson – het begin in van de huidige Pride- 

beweging. De groep die in actie kwam, bestond hoofdzakelijk uit vrouwen, 
sekswerkers, trans personen en mensen van kleur uit de armere lagen van 

de bevolking. De constante intimidatie en bedreiging door de politie, in 
combinatie met hun achtergestelde positie in de samenleving, was de 

druppel die de emmer heeft doen overlopen. 
 

Hoewel er sinds Stonewall enkele winsten zijn geboekt door de LHBTQI+ 
beweging, is er ook in Nederland een wereld te winnen als het gaat om 

bevrijding van hetero- en cis- normativiteit en seksisme. Door deze 
vormen van onderdrukking zijn mensen op straat, op het werk en op 

school niet veilig en worden daardoor gedwongen hun seksuele oriëntatie 
en genderidentiteit te verbergen. Stonewall leert ons dat het hierbij 

belangrijk is op te letten dat de mate van uitsluiting en discriminatie vaak 
afhankelijk is van kleur, klasse en gender. En dat we deze intersectionele 

visie mee moeten nemen in onze strijd 
 

Wat willen we?  
 

Pride zou een aanjager moeten zijn voor structurele verandering en 
gelijkwaardigheid. 

 
We willen niet langer dat onze rechten gekaapt worden voor 

homonationalisme, racisme en politieke argumenten. We willen dat de 
Pride van ons wordt, in plaats van gebruikt wordt voor een grootschalige 

marketing campagne, die bovendien bijdraagt aan de schending van 
mensenrechten. We willen een intersectionele Pride, waarbij de strijd 

tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender wordt gekoppeld 
aan de strijd tegen racisme, seksisme, klasse- en kansen ongelijkheid en 
andere vormen van uitsluiting. Omdat wij de vrijheid van één groep niet 

willen vieren door anderen te onderdrukken. Wij reclaimen onze Pride en 
marcheren op 30 Juli in solidariteit- op weg naar de radicale bevrijding.




Dit is waarom we onze Pride reclaimen:
• PRIDE IS EEN PROTEST — De eerste Pride begon als een 

protest tegen racisme, uitsluiting, uitbuiting, armoede, 
politiegeweld, transfobie en geweld tegen sekswerkers. De 
helden op wiens schouders wij staan zijn trans-sekswerkers 
van kleur die in 1969 in New York het verzet zijn begonnen. 

• NIET JOUW MARKETINGSTRATEGIE — Regenboog 
kapitalisme staat gelijk aan het uitwissen van mensen die 
leven in ballingschap en AZC's, die niet alleen geconfronteerd 
worden met queerfobie, maar ook met sociaal en institutioneel 
racisme. Queerness mag niet worden gebruikt als een 
marketingstrategie voor bedrijven die queer-verhalen claimen 
voor hun omzet, waarbij ze de last en verantwoordelijkheid 
van de politieke en structurele verandering vermijden die 
nodig is om queer-mensen te laten bloeien. 

• STOP PINKWASHING — Van het Nederlandse 
inburgeringsbeleid tot de financiering van het Israëlische 
leger, Nederland gebruikt pro-LHBTQI+-retoriek om wereldwijd 
geweld te plegen. Gebruik LHBTQI+ mensen niet als een 
excuus om geweld te rechtvaardigen. 

• VERLEEN ASIEL — Verleen asiel aan ALLEN die hun toevlucht 
zoeken en op de vlucht zijn voor gendergerelateerd geweld, 
ongeacht of ze er ‘queer genoeg’ uitzien. Houdt mensen niet 
op afgelegen AZC-locaties vast en maak het voor nieuwe 
immigranten mogelijk om geld te mogen verdienen terwijl ze 
bureaucratische processen doorlopen. 

• STOP INSTITUTIONEEL RACISME — Politiegeweld is een 
probleem in alle landen, ook in Nederland. De etnische en 
racistische profilering die de politie hanteert tegen queer 
migranten, sekswerkers en vluchtelingen is nog steeds aan de 
orde van de dag. Denk ook aan de ‘toeslagen affaire’ – waar 
institutioneel racisme leidde tot gruwelijke schade voor meer 
dan 50.000 ouders. 

• WIJ ZIJN NIET VRIJ — Zelfmoordcijfers onder transgenders 
zijn 9 keer hoger dan onder cisgender mensen. 1 op de 5 



queer mensen heeft te maken gehad met geweld. 40% van de 
transgender personen heeft te maken gehad met negatieve 
reacties en geweld. Politieke partijen SGP en CU 
ondersteunen praktijken die gericht zijn op het ‘genezen’ van 
LHBTQI+-mensen. 

• STOP HOMONATIONALISME - Homonationalisme staat gelijk 
aan (extreem) rechtse lastercampagnes tegen moslims, 
vluchtelingen en migranten. Wij veroordelen deze 
afschuwelijke politieke tactieken. Vooral omdat we LHBTQI+ 
moslims, vluchtelingen en migranten ZIJN. 

• TRANSZORG NU— Geen wachtlijst en geen diagnose voor 
transgender personen om toegang te krijgen tot 
transgenderzorg. Minder bureaucratische obstakels om 
iemands naam en geslacht op ID's te wijzigen. Weg met het 
monopolie. 

• PUT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS— Wederzijdse 
hulp en solidariteit met de homogemeenschap betekent 
directe actie en betalen wanneer betaling verschuldigd is. 
Beëindig het gratis werk en recyclingproces van 
gemeenschapsgeld; betaal elke spreker, artiest en elke 
andersoortige arbeid in de gemeenschap. 

• QUEER SOLIDARITEIT — We denken aan degenen uit onze 
gemeenschap die geen toegang hebben tot fundamentele 
mensenrechten en die worden gecriminaliseerd vanwege hun 
queer bestaan. Meer steun voor de gemarginaliseerden 
binnen de gemarginaliseerden - of het nu over gender, sociale 
of economische discriminatie gaat. We zijn solidair met onze 
gemeenschap in het Middellandse Zeegebied, in 
oorlogsgebieden, op de Westelijke Jordaanoever en rond 
Palestina, in Afghanistan, in Ethiopië, in Mexico, in Colombia, 
in Jemen, in Libanon, in Oekraïne, in Soedan en hen die 
slachtoffer zijn van het voortdurend hardhandig optreden van 
het Egyptische regime. 
 



Pride Walk 2022 is een initiatief van Stichting Homomonument in 
samenwerking met vele partners, bewegingen en organisaties uit de 
Amsterdamse LHBTQI+ Gemeenschap. 

Vooraan de walk zullen ongeveer 250 LHBTQI+ personen marcheren 
die op dit moment verblijven in verschillende AZC’s in Nederland. Zwarte 
LHBTQI+ mensen en LHBTQI+ mensen van kleur en trans personen 
hebben een centrale positie in dit eerste blok, evenals degene die een 
(fysieke of geestelijke) beperking hebben. 

Pride Walk gaat van start met speeches van de onderstaande sprekers. 
Zij zullen aandacht besteden aan activisme en bevrijding vanuit 
verschillende perspectieven en invalshoeken. Dit programma vindt 
plaats van 11.00u. - 12.00u op zaterdag 30 juli. Na de speeches start de 
Pride Walk. 

NAOMIE PIETER (ZIJ/ HEN) 
Queer activist.

BEYONG VELDKAMP (ZIJ/ HAAR) 
Pride Amsterdam Ambassadeur.

ELIE KARAM (HIJ/ HEN) 
Queer activist uit Libanon, project manager bij Secret Garden en curator 
voor het International Queer and Migrant Film Festival.

MICHA ADARIAN (ZIJ/ HAAR) 
Transgender vrouw uit Libanon, Vluchteling en Activist. 

DEVIKA CHOTOE (ZIJ/ HEN) 
Artiest en queer activist. Lid van Fite Qlub en mede-oprichter van 
Hindostaans & Queer.

MALA KENZA BADI (ZIJ/ HAAR) 
Artiest en oprichter van MarokKuir Zawya  

KYARA (ZIJ/ HAAR) 
Singer/ songwriter en transgender performance artiest.

Voor meer informatie of vragen kan contact opgenomen worden met Daan 
Smeelen van Stichting Homomonument via Daan@homomonument.nl


