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Duizenden mensen komen samen in Brussel voor de Belgian Pride 2022 
 

De Belgian Pride is helemaal terug. Na twee jaar afwezigheid was er vandaag ook opnieuw een 
Belgian Pride Parade. Meer dan 120.000 mensen namen eraan deel. De straten van Brussel 
werden gehuld in de regenboogkleuren. Voor de deelnemers was het de gelegenheid om een 
aantal eisen de wereld in te sturen. Maar het werd vooral een groot feest. Dat stond in het teken 
van inclusie, respect en gelijkheid voor de LGBTQI+-gemeenschap.  
 

De Belgian Pride is de jaarlijkse afspraak om een aantal eisen in de verf te zetten en om een 
boodschap naar de politiek te sturen.  Dit jaar is het thema ‘open.’ Het festival is open voor 
iedereen. Het is vooral één grote oproep voor meer inclusie, diversiteit, respect en gelijkheid voor 
LGBTQI+-mensen. Dat wordt nog eens benadrukt in een sensibiliseringscampagne, een 
communicatiecampagne, opleidingen voor  vrijwilligers en organisatoren, en door een Safe Zone 
en een Gezondheidsdorp. Daar ligt de nadruk op: 
  

 Feel safe ‘Respect & Consent’: inclusie, toestemming… 
 Party safe ‘Take care of your body’: de risico’s beperken van alcohol, drugs en seksuele 

activiteit 
 

De artiesten tijdens de Belgian Pride zijn allemaal nauw betrokken  bij het evenement. Ze brachten  
sterke boodschappen en inspirerende verhalen voor de gemeenschap. Op de podia van culturele 
instellingen als de Ancienne Belgique en de Cinéma Palace stond de LGBTQI+-cultuur centraal.   
 

Het feest loopt nog lang niet op zijn einde. In de verschillende wijken van de stad duren de 
festiviteiten nog tot in de vroege uurtjes. Van de Pride Village aan de Kunstberg naar de street 
party’s en de Rainbow Village, langs de talrijke feestjes die de diversiteit van de LGBTQI+-
gemeenschap vieren. Aan de Belgian Pride 2022 valt vandaag niet te ontsnappen.  
 

Brussel is bijzonder blij dat de Belgian Pride terug is van weggeweest. Na een pauze van twee jaar 
is de Pride toe aan z’n 25ste editie.  Sinds 2012 werkt visit.brussels samen met het evenement. 
Naast logistieke steun maakt de organisatie ook van de gelegenheid gebruik om Brussel te 
promoten als LGBTQI+friendly hoofdstad van Europa. Dit komt o.m. door het  
antidiscriminatiebeleid hier. Brussel kan zich met trots een van de meest LGTBQI+-vriendelijke 
steden van Europa noemen.  
 

Tijdens de Belgian Pride wordt diversiteit in al z’n vormen gevierd. Het is ook het moment waarop  
LGBTQI+-rechten worden verdedigd en opgeëist. Alles staat in teken van de strijd om gelijke 
rechten en een inclusieve  maatschappij.   
 

Meer informatie:  www.pride.be  
Foto’s: www.visit.brussels => pro & pers>>pers>>fototheek  
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