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Tommy Petersen (R) har den 30. januar 2014 stillet to spørgsmål til
Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Forvaltningen beklager den overskredne svarfrist.

Er der planer for, at LGBT- miljøet inkluderes i folkeliggørelsen
samt promoveringen af Eurovision 2014 i København?
Kultur- og Fritidsforvaltningen herunder Københavns Borgerservice
har planer om at inddrage LGBT-miljøet i København i forhold til
både planlægning og afvikling af Eurovision Song Contest 2014.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 16. januar 2014 at
yde et tilskud på 142.560 kr. til fejringen af 25-året for det registrerede
partnerskab. Udvalget lagde ved beslutningen vægt på, at ansøgerne
går i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om aktiviteter i
forbindelse med Eurovision Song Contest 2014.
Derudover har Copenhagen Pride i samarbejde med Projektselskabet
Eurovision Song Contest 2014 under Wonderful Copenhagen
fremsendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsforvaltningen om støtte
til synliggørelse af Københavns LGBT-profil i forbindelse med
Eurovision 2014.
Ansøgningen behandles af Kultur- og Fritidsudvalget på
udvalgsmødet den 20. februar 2014.

Foreligger der planer om dette, ønskes en redegørelse for disse.
Københavns Borgerservice planlægger følgende aktiviteter:
Tre vielseskoncepter, der viser Danmark som et mangfoldigt og
alsidigt land.
Det ene vielseskoncept er henlagt til Højbro Plads, på den til
lejligheden skabte Fan Mile. Højbro Plads er valgt af symbolske
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årsager, fordi maj 2014 markerer 25-året for loven om registrerede
partnerskaber i Danmark.
Der arbejdes i den forbindelse på at finde en markant taler fra den
danske eller internationale politiske verden, og Københavns
Kommune vil markedsføre vielseskoncepterne direkte via danske og
internationale LGBT-medier.
Bryllupskontoret på Københavns Rådhus får allerede nu henvendelser
om LGBT-vielser i uge 19, hvor eventen foregår.
Copenhagen Pride har i samarbejde med Projektselskabet Eurovision
Song Contest 2014 fremsendt en ansøgning om støtte til synliggørelse
af LGBT-miljøet. Der er planlagt aktiviteter i tre hovedkategorier:
PR og presse: målet er at sikre størst mulig synlighed nationalt og
internationalt af LGBT-relaterede events. Ud over brug af sociale
medier vil der blive produceret en engelsksproget guide, som vil
komme til at ligge både på nettet og i papirformat.
Kordination af events: Denne aktivitet dækker over to
hovedopgaver.
Som det ene vil ansøgerne forestå en opsøgende indsats i forhold til
barer og organisationer, som vil blive opfordret til at gennemføre
arrangementer i den periode, eventen løber. Målet er herunder at sikre,
at der hver aften er et LGBT-relateret indslag i Euroclub.
Som det andet vil Copenhagen Pride gennemføre egne udadvendte
aktiviteter såsom samarbejde med Folkekirken om LGBT-vielser,
byrundture for turister i LGBT-København, og tilbuddet Mød en
københavnsk LGBT’er. Copenhagen Pride vil yderligere arrangere
LGBT-indslag på fanmile.
Eurovision Pride Square: Den skal fungere som mødested,
turistinformation, bartelt med musik og optræden mv. Det er også
herfra de guidede ture vil udgå.
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