Verhoog de lesbische zichtbaarheid. Hang je
schoenen buiten.
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Een internationaal netwerk van lesbiennes roept alle lesbische vrouwen ter wereld op om
hun schoenen buiten te hangen om zo de zichtbaarheid en kameraadschap te bevorderen.
De groep hoopt dat de internationale dag, die gepland is op 4 maart volgend jaar, een
jaarlijks evenement wordt die lesbiennes overal ter wereld samenbrengt.
SHOE International onderzocht de haalbaarheid van
verschillende acties om de dag in de verf te zetten. De
organisatie haalde uiteindelijk hun inspiratie bij de Italiaanse
huisvrouwen die hun ondergoed uit de venster hangen om
het te laten drogen. De organisatie roept wereldwijd alle
lesbiennes op om hun schoenen op 4 maart uit te hangen.
Ook dames die hun coming-out nog niet helemaal achter de
rug hebben kunnen zonder problemen deelnemen aan de
samenhorigheidsdag aldus de organisatoren.
“Zij kunnen zonder enige vorm van confrontatie of
veroordeling een paar schoenen uithangen omdat niemand
anders weet wat dit betekent”.
De groep hoopt zo wereldwijd 100.000 paar schoenen te tellen op deze dag.
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