Tal av David Norling, Republiken Jämtland vid Regnbågsparaden i Östersund
2015-07-28!
"Kärleken är det största vi har, ja så är det.
Eller är det verkligen så? Ja. Hur jag än vänder och vrider på det så kommer jag fram till
samma slutsats. Kärleken är det största vi har. Det är samma kärlek till den jord vi har växt
upp i som får oss att bli förälskade i den plats som vi skall resa till imorgon. Det är samma
kärlek som fött de tekniska framstegen i mänsklighetens historia. Från att vi lärde oss
bemästra elden till att vi lärde oss att tala. Från boktryckarkonst till chatklickarkonst. Från
den antika skaldekonsten till den fantasirika nutidskonsten. Det är samma drift som får att
vilja flyga som drar oss till att vilja lämna vår trygga lägenhet för att träffa okända ansikten
på en dans eller för all del en festival, det är samma drift som gör att upprymdheten från en
rymdfärjas uppskjut i rymden inte särskiljer sig nämnvärt mycket från ett skjut i sängen. I
grunden är allt detsamma...
För vad är ett samtal värt utan en underliggande nyfikenhet till vad människan på andra
sidan bordet har säga? Vad är egentligen vitsen med att lägga energi på att göra alla
tekniska, sociala, kulturella och vetenskapliga gärningar om vi inte har någon att dela dem
tillsammans med?
Vi människor är så mycket mer än de underverk vi skapar i form av skyskrapor och
jobbkarriärer. Så mycket mer än de orättvisor vi ser som exempelvis etniska, sexuella och
genusbarriärer. Vårt största underverk är och förblir det som ser vi framför oss. Här och nu.
Det är din granne bredvid, det är dina släktingar. Och då menar jag alla dina nära och kära,
d.v.s. varenda person på detta jordklot. För vi är samma familj, vi är av samma kött och blod,
vi är varandras systrar och vi är varandras bröder. Trots att tusen mil kan oss skilja, eller
tusen år av olika uppfostran så delar vi i grunden samma kultur. Och det är kärlekens kultur.
Kärleken till varandra.
Kärleken är det största vi har, ja så är det. Och vi i Befrielserörelsen Jamtland delar i allra
högsta HBTG-rörelsens okränkbara och tidlösa idéer om allas människors lika värde. Att alla
har rätt till sin egen sexualitet och sitt val av livsstil oavsett vem du är och var du är född.
Vi i Befrielserörelsen Jamtland är en opolitisk förening som har som mål att generera en så
positiv bild av vår republik som möjligt så att utflyttningen skall minska och fler jämtar,
Härjedalingar och nyinflyttade skall välja att stanna kvar i denna härliga plats på jorden...
Det är därför en självklarhet för oss att verka för att Republiken skall vara en öppen och
tolerant plats i framtiden där du skall känna du välkommen och trygg att våga leva det liv
som du vill leva utan att behöva kompromissa en endaste millimeter... Du duger som är, ja
mer än så. Vi ä l s k a r dig för att du är den just du är.
Kärleken är det största vi har. Ja så är det. vi önskar er alla en underbar yranvecka Ni Vackra
Människor!
Mae råkes!"

