København 25. August 2020

Oplæg ny paradestartplads
World Pride Parade 2021
Lørdag den 21. august 2021

Beskrivelse af arrangementet – Copenhagen 2021
I 2021 har Copenhagen Pride vundet retten til at afholde World Pride og Pan Idræt retten til at
afholde EuroGames i København. De to store LGBTI+ arrangementer afvikles som et samlet
megaevent under navnet: Copenhagen 2021.
World Pride afholdes hver andet år. I 2017 blev det holdt i Madrid, 2019 blev det holdt i New
York og så er det os i 2021 og i 2023 bliver det holdt i Sydney.
Copenhagen Pride har sammen med Pan idræt lavet organisationen Happy Copenhagen, som er
ansvarlig for planlægning og afvikling af Copenhagen 2021.
Der arbejdes på et 10 dages program med 29 sportsgrene, ambitiøst
menneskerettighedsprogram og en masse kulturarrangementet og andre events i København.
Afslutningen på det hele vil være den store World Pride Parade som vi samle ca. 250-300
grupper med ca. 50.000 deltager og ca. 300.000 mennesker på ruten.
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Om Paraden
Copenhagen Pride har afholdt sin årlige Pride Parade siden 1996 og siden 2009 er paraden
startet på Frederiksberg. Alle år har starten fundet sted fra Rådhuset. I begyndelsen gik turen
via Falkoner Alle, Jagtvej og nedad Nørrebrogade inden ankomst til København Rådhusplads.
Fra 2011 gik turen fra Frederiksberg Rådhus, nedad Allegade, Pile alle, Vesterbrogade og
afslutning ved Rådhuspladsen.
Senest fra 2017-2019 har ruten gået fra Rådhuset til den smukke flagalle på Frederiksberg Alle,
videre af Vesterbrogade og til sidst som altid ned til København Rådhusplads.
Deltager- og publikumsantal er steget stødt hvert eneste år og det betød at paraden i 2019
nåede sin max kapacitet, hvilket vil sige at der indenfor den distance ruten er, ikke kunne
presses flere grupper ind.
Derfor er ruten nødt til at blive forlænget i 2021. Vi forventer markant større efterspørgsel efter
at kunne deltage og vil således få brug for flere rutemeter.
Længere nede vil I finde 2 konkrete og detaljerede forslag til startområde og ruteafvikling.

Deltagere
2021 er et helt specielt år da vi inviterer hele verden til København og Frederiksberg for at
skabe synlighed omkring kampen for lige rettigheder for alle. Vi forventer at der vil komme op
imod 6000 sport udøver, 2000 politiker og menneskerettighedsdeltagere fra hele. Vi inviterer
folk der i deres hjemland fængsles og idømmes dødsstraf for at være LGBTI+ personer.
Derudover vil store dele af det officielle Danmark deltage. Protektor H.K.H Kronprinsesse Mary,
Statsminister Mette Frederiksen, Regering, De fleste partier der er i Folketinget og en del
ambassadør fra de forskellige lande i norden og resten af Europa.
Udover dette forventer vi selvfølgelig også at den massive støtte fra Københavnerne og
Frederiksbergborgere ligeledes er til stede i 2021.
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Rutens start
Vi har det seneste lange stykke tid undersøgt flere forskellige muligheder for hvordan vi kan
finde de ekstra meter til ruten, på en måde der dels sikrer at vi kan lave en god afvikling og
samtidigt sikrer at naboer til ruten oplever så lidt gene som muligt.
Konklusionen på dette arbejde er, at den bedste løsning er at starte ude fra Falkoner
Allé/Godhåbsvej/Rolighedsvej så vi kan bruge de store veje til at opstille køretøjer og grupper
der skal deltage i paraden. De store veje vil ligeledes gøre fletning af Paraden nemmer at
afvikle.
Således vil ruten se ud som herunder:

Vi har de sidste mange år haft Smallegade og Frederiksberg Bredgade med ca. 1250 m. til
opstilling af køretøjer - dette er blevet for småt. Vi har brug for ca. 2200 meter til at opstille alle
de deltage grupper og der ser vi store fordel i at flytte paradestart til Godthåbsvej/Rolighedsvej.
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Vi har lavet to forslag til opstartsområder, som præsenteres nedenfor

Forslag 1. (Rolighedsvej/Godthåbsvej/Falkoner Allé)
Opstartsområdet være på hhv. Godthåbsvej og Rolighedsvej – med start på Falkoner Allé. Se
kort på næste side.
Med denne løsning vil der være to veje hvor vi kan få lastbiler ind på ruten og der vil være 2
metrostationer til at kunne få deltagerne transporteret til opstartsområde (Aksel Møllers Have
& Forum).
Alle naboer til ruten og opstartsområdet vil kunne komme ind og ud fra deres bolig uden
problemer. Eneste undtagelse er beboere på Falkonergårdsvej. Copenhagen Pride har gode
erfaringer med at lave specialaftaler med de få beboere som bliver berørt.
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Forslag 2. (Godthåbsvej/Aksel Møllers Have).
Opstartsområdet vil være på Godthåbsvej alene, fra Aksel Møllers Have og lidt over en
kilometer ud imod Grøndal Station. Se kort længere nede.
Opstartsområdet vil kræve at opstartsområdet går over Nordre Fasanvej, hvilket kan løses ved
at vi afspærrer denne som vi har gjort de sidste mange år på H. C. Andersens Boulevard. Her er
det Politiet der styrer krydset og løbende lukker bilister igennem, så der forsat kan kører biler
på den imens Paraden er i gang.
Transport kan folk bruge S tog stationen Grøndal og metrostation Aksel Møller have.

Paraderuten
Hvis vi kan starte som beskrevet ovenfor vil det give en smuk rute hvor vi kan starte enten fra
Aksel Møllers Have eller krydset ved Godhåbsvej, Rolighedsvej og Falkoner Alle.
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Ruten vil gå ned af Falkoner alle, forbi Frederiksberg Centret, Frederiksberg Rådhusplads,
Allégade, Frederiksberg Runddel, Frederiksberg Alle, Vesterbrogade, Hammerichsgade og
slutter ved H. C. Andersens Boulevard.
I 2021 vil H. C. Andersens Boulevard være lukket hele lørdagen da vi afslutter med et kæmpe
show, der kræver meget plads. Ruten vil vi også som de andre år afspærre inden. Vi planlægger
desuden at bruge de forskellige pladser på ruten med til bl.a. speakere, storskærme, tribuner
mv. Paraden vil blive sendt live på TV2, så hele Danmark kan følge med.
Loppemarkedet bag Rådhuset vil nok være smart at udskyde fra den lørdag, da der vil være så
mange mennesker i byen og disse parkeringspladser så kan bruges til parkering for de borgere
vi forstyrrer.

Borger og butikker i området.
Copenhagen 2021 har et stort ønske om at få byen med til at fejre mangfoldigheden og vi har et
stort ønske om at vi laver så få ulemper for borgere som muligt og dette vil vi gøre ved at
invitere til infoaften og fortælle om hvordan man kan være med og naturligvis hvad vi
planlægger. Herudover vil vi når vi kommer tæt på sørge for infobreve, skilteplan mv. der gør at
man forsat kan komme til/fra sin bolig.
Butikker vil vi også invitere til sparringsaften. I flere lande er butikker blevet en stor del af
Priden og vi tænker med alle de mennesker vi forventer at deltage at det vil være en god
indtjening for butikkerne.

Kommunikation om start og ruten.
Vi er allerede i dialog med Trafiktårne, google vil hjælpe med deres kort på nettet og vi vil som
Sparta opstille skilte forud på ruten. På vores hjemmeside vil vi se på hvordan vi kan informere
bedst muligt, så alle får en god dag. De sidste par år vi har afholdt Pride Paraden har vi fået
meget få klager over arrangementet og har gennem årene fået opbygget et godt samarbejde
omkring afviklingen af dette vigtige arrangent.
Ved at vi starter på de større veje og ruten vil det være nemmere at kommunikere det ud af til
med bilister, deltagere, borgere og publikum.
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