
ZÁSADY PRO SPOLUPRÁCI S POLITICKÝMI SUBJEKTY 

V RÁMCI FESTIVALU PRAGUE PRIDE 

 

Festival Prague Pride je akce, která má v sobě kromě kulturního, naučného a zábavního programu 

také část politickou a advokační (lobbingovou). Tento dokument představuje hlavní zásady 

spolupráce festivalu Prague Pride v oblasti politických a advokačních aktivit. Festival není platformou 

pro politické kampaně, nicméně odráží skutečnost, že jako lidskoprávní organizace se už ze své 

podstaty musíme podílet na lobbingu v oblasti LGBT+ práv. Spolupráci s politickými subjekty tedy není 

možné se v našem případě vyhnout, nicméně má pro nás tento jasně daný rámec: 

 

1. Festival je nadstranický. Znamená to, že nestraníme žádnému z politických subjektů. Jejich zájem 

o festival a podíl na něm je naopak jeho žádoucí součástí. Komunikace s politickými stranami 

pomáhá naplnit jeden z cílů festivalu, kterým je pozitivní změna společenského vnímání LGBT+ 

lidí a jejich problémů, které je třeba řešit mj. také legislativně. Festival přistupuje ke všem 

politickým subjektům rovně (s výjimkami uvedenými níže).  

 

2. Festival sám rozhoduje o tom, s kterým z politických subjektů nebude spolupracovat. I přes 

nadstranickost festivalu je vždy možné se rozhodnout, že s některým z politických subjektů 

nebudeme spolupracovat. Podobné rozhodnutí máme vždy dostatečně odůvodněné a jsme 

připraveni jej komunikovat veřejně. 

 

3. Festival nespolupracuje s politickými subjekty, které se otevřeně (a programově) hlásí 

k nenávistným či homofobním/transfobním/bifobním apod. názorům. Není možné, aby byly s 

festivalem spojovány politické subjekty, které prosazují myšlenky příčící se cílům a zaměření 

festivalu.  

 

4. Festival není platformou pro vedení politických kampaní. Již v podstatě účasti politického 

subjektu na festivalu je zakódována jeho politická prezentace. Není žádoucí bránit aktivitám, 

které mají upozornit na to, že daný politický subjekt má program také pro LGBT+ lidi. Každá 

politická prezentace však musí být úměrná charakteru festivalu, dané akci i době, ve které se 

koná. Je vždy na rozhodnutí festivalu, jakou měrou se mohou politické subjekty v rámci něj 

prezentovat.  

 

5. Festival sám aktivně vyhledává příležitosti kontaktu a spolupráce s politickými subjekty. 

Součástí festivalu tak může být např. lidskoprávní konference, současně jsme žadateli o granty a 

záštity jak Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, tak konkrétních městských částí apod. 

Vyzýváme primátora k vyvěšení duhové vlajky na budově magistrátu, či na program a k aktivní 

účasti na něm zveme politické subjekty, zástupce vedení města, sněmovny, senátu i zahraničních 

velvyslanectví.  
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