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FAQ OM FORSVARETS DELTAGELSE I COPENHAGEN PRIDE
PARADE DEN 17. AUGUST 2019
HVAD ER COPENHAGEN PRIDE PARADE?
Copenhagen Pride Parade har eksisteret siden 1996 og startede som protestoptog for LGBT-rettigheder
(lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner). I dag har paraden udviklet sig til en folkefest, hvor også
virksomheder og organisationer har mulighed for at vise støtte til LGBTQIA-miljøet og mangfoldighed på
arbejdspladsen. Sidste år deltog ca. 40.000 personer i optoget, og flere hundrede tusinde står langs
ruten for at opleve paraden.
HVOR I PARADEN GÅR FORSVARET?
Det er fjerde gang, at Forsvaret officielt deltager i Copenhagen Pride Parade. Forsvaret har været
repræsenteret med uniformerede medarbejdere i paraden gennem nogle år og deltog i 2015 med et
mindre bidrag fra Forsvarsakademiet med chefen i spidsen. Forsvaret deltager som en del af gruppen ’Blå
Blink’, der repræsenterer det statslige og kommunale beredskab.
HVORFOR DELTAGER FORSVARET?
Forsvaret ønsker at deltage aktivt i debatten om mangfoldighed, herunder at deltage i events som
Copenhagen Pride Parade. Formålet med deltagelsen er at vise Forsvaret som en moderne, mangfoldig
og relevant arbejdsplads, der ikke diskriminerer i forhold til social baggrund, køn, kultur, religion,
seksualitet og etnicitet. Det er både en mulighed for at støtte nuværende medarbejdere og vise
fremtidige medarbejdere, at de er velkomne. Forsvaret er for dem, der kan og vil. Vi har fokus på den
enkeltes kompetencer – ikke på køn, seksualitet, religion eller etnicitet.
Deltagelsen i Copenhagen Pride Parade er kun en lille del af Forsvarets samlede indsats på
mangfoldighedsområdet. Mangfoldighed skal forstås bredt i forhold til at skabe en arbejdsplads,
hvor der er plads til samarbejde på tværs af alder, uddannelse (grad), køn og social baggrund samt
mellem civile og militære medarbejdere. Deltagelsen er derfor først og fremmest et vigtigt signal om
rummelighed. Forsvaret lever efter de demokratiske værdier, vi kæmper for i verdens brændpunkter –
herunder at folk kan leve frit og trygt.
HVOR MANGE HOMOSEKSUELLE ER DER I FORSVARET?
Det har vi ikke tal på. For det første må Forsvaret ikke registrere oplysninger om medarbejdernes
seksuelle observans. For det andet har det ingen betydning for, hvorvidt vedkommende er dygtig til sit
fag.
HVEM DELTAGER FRA FORSVARET?
Deltagelse for medarbejdere og chefer sker på frivillig basis og i fritiden, men Forsvaret deltager med
repræsentanter fra topledelsen.
TID OG MØDESTED
Paraden afholdes lørdag den 17. august 2019 i København. Paraderuten går fra Frederiksberg Rådhus til
Københavns Rådhusplads forventeligt via Frederiksberg Allé og Vesterbrogade. Paraden sættes i gang ca.
kl. 13.00, og optoget tager forventeligt 2-3 timer. Forsvaret mødes med ’Blå Blink’-gruppen på
Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, kl. 12.00, hvor der vil komme instrukser for dagen og vil blive
budt på lidt at drikke.
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HVAD ER DRESSCODEN?
Militære medarbejdere må gerne være iført uniform, men skal være opmærksomme på, at regler samt
normer for færden i uniform skal overholdes og respekteres. Civilt personel kan få udleveret t-shirts med
Forsvarets logo på dagen. Civile medarbejdere er også velkomne til at tage tidligere DHL-t-shirts på for
at skabe et lidt mere broget og farverigt look.
Efter paraden er der mulighed for omklædning på Hovedbrandstationen på H.C. Andersens Boulevard 25.
HVORDAN KAN JEG MELDE MIG TIL COPENHAGEN PRIDE PARADE?
For at kunne bestille drikkevarer og t-shirts i rette mængde har vi behov for tilmelding på:
www.trippus.net/pride-2019. Deadline for tilmelding er den 11. august 2019.
MÅ JEG DELTAGE, SELVOM JEG IKKE HAR FÅET TILMELDT MIG?
Ja. Tilmelding er først og fremmest nødvendig, så arrangørerne ved, hvor mange sodavand og t-shirts,
der skal bestilles. Finder du ud af – efter tilmeldingsfristen – at du har lyst til at deltage, er du meget
velkommen. Er du civil, eller ønsker du ikke at bære uniform, kan du evt. trække i en gammel DHL-tshirt eller andet med Forsvarets logo.
HVOR KAN JEG FÅ YDERLIGERE INFORMATION?
Programmet kan ses på tilmeldingssiden. Derudover vil FPS via bl.a. Facebook og intranettet informere
om arrangementet. Du kan også læse mere på Copenhagen Prides egen hjemmeside:
www.copenhagenpride.dk.
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