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”
I år är det 50 år sedan 
Stonewallkravallerna i New York, 
som symboliserar startskottet för 
den moderna Priderörelsen. Den 
28 juni 1969 fick stamgästerna 
på The Stonewall Inn nog av 
polisens trakasserier och gjorde 
motstånd – ett våldsamt motstånd 
som fick hela Greenwich Village 
i New York att vakna till liv och 
reagera. Sedan dess har en 
Pride-marsch anordnats på 
årsdagen för att manifestera 
mänskliga rättigheter. Två av 
eldsjälarna i den rörelse som 
skapades ur Stonewallkravallerna 
var transpersonerna Marsha P 
Johnson och Silvia Rivera. Båda 
ägnade sina liv åt att arbeta för 
HBTQ-personers rättigheter, trots 
att de själva var mycket utsatta 
och levde på marginalen. Utan 
hänsyn till deras hjältemodiga 
insatser vände gay-communityn 
dem ryggen när de inte längre 
behövdes i frontlinjen. 

HBTQ-communityn är en 
brokig skara och består av alla 
de olikheter som människor 
besitter, med olika ideal och 
politisk åskådning. West Pride 
är en paraplyorganisation som 
välkomnar HBTQ-aktivister från 
vänster till höger så länge våra 
grundläggande värderingar och 
respekt för andra efterlevs. Alla 

aktivister är viktiga, både de som 
tar de stora fighterna och de som 
till vardags står upp för andra 
genom civilkurage. Det får vi aldrig 
glömma. Årets regnbågstalare, 
Abdolah Hoseini från Afghanistan 
som höll sitt brandtal inför 10 000 
åskådare i Pride Park efter Pride 
Parade ser samhället i Sverige 
som ett paradis jämfört med 
hur HBTQ-personer behandlas i 
Afghanistan. Han kan inte förstå 
varför alla röster inom HBTQ-
communityn i Sverige inte arbetar 
som en enad kraft för en bättre 
framtid, där ingen diskrimineras 
eller kränks.

Det har hänt mycket sedan den 
28 juni 1969, och utvecklingen 
har över tid varit positiv. Låt oss 
glädjas över framstegen men 
fortsätta kämpa för allas lika 
värde. Vi kommer inte att vara 
tillfreds förrän Pridefestivaler 
inte längre behövs i vårt 
samhälle. Det är 75 år sedan 
homosexualitet avkriminaliserades 
i Sverige och det är 40 år 
sedan sjukdomsstämpeln 
togs bort av Socialstyrelsen. 
Ändå är det endast hälften av 
de som identifierar sig som 
HBTQ som väljer att vara 
öppna på sin arbetsplats, då 
risken för diskriminering eller 
kränkning är uppenbar. Andelen 

hatbrott mot HBTQ-personer 
är fortsatt hög enligt Brås 
senaste sammanställning. Vissa 
religiösa grupper, både kristna 
och muslimska, hävdar att det 
är möjligt att omprogrammera 
icke-heterosexuella. Nordiska 
Motståndsrörelsen, en nazistisk 
våldsbejakande organisation 
med uttalat hat riktat mot HBTQ-
rörelsen, får enligt Säpo allt fler 
anhängare. 

Orsakerna till bakslagen är flera. 
Ett exempel är högerpopulismens 
frammarsch i Europa. Ett annat 
är de kulturella krockar och det 
hedersförtryck som uppstår när 
ett ökat antal människor i Sverige 
som kommer från länder där de 
sedan födseln blivit indoktrinerade 
att homosexualitet är brottsligt. 
Att inte förglömma är även den 
hederskultur och fördomar 
som existerar mitt ibland oss i 
majoritetssamhället. Det finns 
fler exempel och det är viktigt att 
känna till orsakerna till problemen, 
men vi väljer att fokusera på hur 
de kan lösas. Vad kan vi göra för 
att motverka dessa mörka krafter 
som fått fäste i Sverige? Det 
handlar i hög grad om utbildning 
och upplysning.

FÖRORD

Foto: Giulia Troisi
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DÄRFÖR
...är West Pride ute på skolor och utbildar 
elever och lärare i hela Västra Götaland. 

...utbildar West Pride sina
 samarbetspartner i HBTQ-frågor. 

 ...har West Pride tillsammans med en psykolog tagit 
fram en terapi som motverkar trans-, bi- och homofobi, 

som finns tillgänglig kostnadsfritt på Spotify. 

...arrangerar West Pride varje år en Pridefestival med 
hundratals viktiga programpunkter som är öppen och 

gratis för alla att besöka. 

Det har givit gott resultat. Den senaste undersökningen 
från SOM-institutet* visar att Göteborgs invånare 

tycker att West Pride bidrar till ett öppnare samhälle. 
För det är vi mycket stolta!

 
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig

* SOM-institutet är en oberoende  
opinions- ochundersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, 

som sedan 1986 mäter svenskarnas vanor och attityder.

1944
Samkönade  

sexuella aktiviteter 
avkriminaliseras i 

Sverige.

1950
Riksförbundet för de 
homosexuellas och 

bisexuellas rättigheter 
grundas.

1977
Den första frigörelse-

demonstrationen i 
Sverige hålls!  

Det utvecklas senare  
till att bli Pride.

2006
EU-parlamentet 

upplöste homofobiska 
lagar och bestämde att 
Prideparader och dylikt 

inte får förbjudas.

2014
Världens första  

samiska Pride-festival 
anordnas i Kiruna.

1979
Stämpeln  

homosexualitet = 
sjukdom togs bort  

i Sverige.

1999
Lag om förbud mot 

diskriminering i 
arbetslivet p g a sexuell 

läggning införs.

2006
Diskriminering p g a 

sexuell läggning och kön 
blir förbjudet i skolan.

2015
Sexuell läggning och kön 

blir skäl för att kunna 
söka asyl i Sverige.

1971
Första svenska  

Pridedemonstrationen  
i Örebro!

1969
Stonewallupproret 

– grunden till frigörelsen!

1978
Homosexuella är 

äntligen byxmyndiga vid 
samma ålder som 

hetrosexuella.

2005
Lesbiska par gavs 

samma rätt till assisterad 
befruktning, som 

hetrosexuella.

2009
Första maj, 2009,  
ingicks det första  

samkönade äktenskapet 
i Sverige.

2018
Transpersoner 

inkluderas och erkänns i 
en svensk grundlag för 

första gången.

1990
Världshälso-

organisationen gick ut 
och tog bort 

homosexualitet som en 
sinnessjukdom.

2004
Homosexuella män 

beskrevs som pedofiler i 
läroböcker i Svenska 
skolor fram till 2004.

2013
Alla som genomgick 

juridisk könskorrigering 
tvingades sterilisera sig 

fram tills nu.

PRIDE-HISTORIA I KORTHET:

2007
West Pride 
grundades.
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OM WEST PRIDE

VISION 
En jämlik värld fri från fördomar 
och diskriminering.

VÄRDEGRUND
Dessa värderingar ska genomsyra 
all verksamhet inom föreningen. 
Alla verksamma inom föreningen 
ska känna till och följa dem. Detta 
gäller även alla samarbetspartners 
och externa aktörer som på olika 
vis medverkar i festivalen. 

1. West Pride ställer sig bakom 
FN:s Deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, FN:s Konvention 
om kvinnors rättigheter och FN:s 
Konvention om barnets rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all 
form av diskriminering och förtryck 
utifrån exempelvis etnicitet, 
hudfärg, kön, könsidentitet och/
eller -uttryck, ålder, funktionalitet, 
sexuell läggning, sexualitet, 
trosuppfattning eller social 
tillhörighet.

3. West Pride värnar om ett 
samhälle utan våld och hot om 
våld.

4. West Pride är öppen för 
alla som delar ovanstående 
värderingar och respekterar 
den kultur som har sina rötter 
i homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras liv. 

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga 
mötesplatser för HBTQ-personer och lyfter upp normkritik och HBTQ-
personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig 
i första hand till HBTQ-personer i Göteborg och Västra Götaland, men 
även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att 
samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser 
och arenor genom samtal, reflektion och utbildning för att uppnå 
kunskapsfördjupning, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill 
uppmuntra till ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar och 
diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller 
-uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartner är vi en 
katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. 

OM WEST PRIDE 
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GEMENSKAP
West Pride sprider glädje. West Pride är 
en festival där människor kan mötas och 

ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda 
mötesplatser och tillsammanskänsla. 

Våra besökare ska känna sig stärkta i sin 
identitet och i sina livsval. 

TILLGÄNGLIGHET
Alla ska kunna vara med på och ta del av West 

Pride. Vårt mål är att erbjuda programpunkter som 
är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West 
Pride är en öppen festival och gratis för besökarna.

ÖPPENHET
På West Pride bemöts alla med respekt. 

Vi är välkomnande och ömsesidigt 
inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat 

där debatter och ifrågasättande får ta 
plats. Här skapas nya möten. 

ENGAGEMANG
West Pride vill göra skillnad året om. Vi förändrar 

attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv 
för ett hållbart samhälle. Genom att utbilda 
andra i HBTQ-frågor vill vi uppmuntra till ett 
engagemang som sträcker sig långt utanför 
festivalens tid och rum. Vi är solidariska med 

andra delar av världen.  

VÄRDEORD

NYSKAPANDE 
På West Pride erbjuds konst, kultur och 

seminarier som anknyter till hbtq-personers 
liv och rättigheter. Våra besökare ska 
inspireras, överraskas, utvecklas och 

förhoppningsvis provoceras. Utbudet ska ha 
en bredd, andas mod och vara nytänkande. 

Det ska finnas utrymme att utmanas. 
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ORGANISATION

Näst efter årsmötet är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen 
sammanträder och fattar beslut i övergripande strategiska frågor, medan kansliet beslutar 
om operativa frågor.

STYRELSE 

Styrelsens arbete regleras 
av en av styrelsen antagen 
arbetsordning. Föreningen har 
anställda, kansliet, som på 
delegation av styrelsen verkställer 
de samordnande uppdragen 
för West Pride samt verkar för 
målen i verksamhetsplanen. 
Förhållandet mellan styrelsen och 
de anställda regleras genom av 
styrelsen beslutad attest- och 
delegationsordning. 

Styrelseledamöterna väljs på ett 
respektive två år, vilket innebär 
fram till årsmötet i mars 2020, 
respektive mars 2021. Ledamoten 
Adam Alian valde att i juli 2019 
lämna sitt styrelseuppdrag. 

På årsmötet 2019 på Riksarkivet 
valdes följande personer: 

LEDAMÖTER

Tasso Stafilidis, ordförande,  
omval 2 år

Alexandra Ward-Slotte,  
vice ordförande, nyval 1 år

Anna-Carin Timgren,  
2:a vice ordförande,  
invald 2018, 1 år kvar

Richard Brodd, omval 2 år

Klas Nordh, omval 2 år

Agneta Wirén, nyval 2 år

Adam Alian, nyval 1 år

ERSÄTTARE (i nämnd ordning)

Milla Johansson, 1 år

Tom Andersson, 1 år

Lars Gårdfeldt, 1 år

Carin Malmberg, 1 år

VALBEREDNINGEN

Mariya Voyvodova

Frida Tornfalk

Tobias Björk

Lena Bergström

Eric Stark

REVISORER

Jonas Jonasson, auktoriserad

Håkan Eriksson, förtroendevald

West Prides styrelse. Foto: Agnes Asp
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KANSLI 

Under året har sex personer 
varit anställda på kansliet med 
varierande sysslograd och 
anställningsperiod. Arbetstrycket 
har varit hårt, delvis på grund av 
att planeringstiden inför festivalen 
2019 förkortades med två 
månader då EuroPride anordnades 
i slutet av augusti 2018.   

ANSTÄLLDA PÅ KANSLIET

Emma Gunterberg Sachs, 
verksamhetsansvarig (100 %)

Naida Izic, festivalkoordinator  
(100 %)

Jenny Gustafsson, utbildnings- 
och programkoordinator (100% 
jan-feb, 60 % sedan mars 2019)

Titti Döme, 
verksamhetsadministratör (100 %)

Sara Dehi, programkoordinator (50 
% februari–mars, 100 % april–juni, 
50 % sedan juli)

Agnes Asp, kommunikatör (50 % 
mars–april, 100 % maj–juni)

Rebecka Adin, festivalchef 
(tjänstledig 100 % sedan 
september 2018)

Matilda Häger, som studerar 
kursen Kvalificerad arbetspraktik 
med humanistisk inriktning vid 
Göteborgs universitet, praktiserar 
under hösten 2019 på West Prides 
kansli.

PLATSCHEFER 

West Pride har även i år haft 
tio verksamhetsområden med 
platschefer. Platschefernas 
tjänster varierade i varaktighet 
beroende på område. Samtliga 
platschefer var nya för i år, men de 
flesta hade erfarenhet av att arbeta 
på West Pride, bland annat som 
vice platschefer, i ledningsgrupp 
och som volontärer. Nytt för i 
år var att Fryshuset, som en 
organisation, agerade platschef 
för West Pride Ung. 

PLATSCHEFER 2019

• Amanda Hellsten Romeborn, 
Volontärsamordning

• Anton Romanus, Pride Park

• Bella Stenberg, Prideredaktion

• Fryshuset, West Pride Ung

• Matilda Häger, Pride House

• Patrik Andersson, Pride Parade

• Sabina Lashari, Backstage

• Sofie Eklund, Infocentrum

• Titti Döme, Samband och logistik

• Tomas Berkovics, 
Säkerhetssamordning

MEDLEMMAR

I september 2019 uppgick antalet 
medlemmar till 109, inklusive 
medlemsorganisationer, en ökning 
från föregående år. Nu står vi 
inför utmaningen att fortsätta den 

positiva trenden samt behålla 
och engagera de som valt att bli 
medlemmar.

En medlem i West Pride är 
antingen en privatperson eller 
en organisation. Möjligheten att 
vara stödmedlem finns också. 
Medlemmar har rösträtt och kan 
på årsmötet påverka West Pride 
som festival och förening. 

Styrelsen och kansliet har 
ansvar för medlemsvärvning 
och en kontinuerlig 
medlemskommunikation genom 
bland annat nyhetsbrev och i 
sociala medier. Även festivalens 
Infocentrum arbetade under 
sina öppettider för att värva 
medlemmar.

Emma Gunterberg 
Sachs

Naida Izić Jenny Gustafsson Titti Döme Sara Dehi Agnes Asp
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KAJ HEINO- PRISET
Kaj Heino, som gick bort i september 2016, var en tongivande aktivist inom 
flykting-, mänskliga rättighets- och antidiskrimineringsfrågor. Kaj var bland annat 
aktiv i West Pride sedan festivalen grundades och ledamot i Göteborgs Stads 
HBTQ-råd. 

Kaj Heino-priset instiftades 2017 av West Pride och 
ska delas ut varje år i samband med festivalen. Priset 
är en utmärkelse, inte en summa pengar. Utmärkelsen 
ska ges till den/de som verkat i Kaj Heinos anda, 
som aktivist inom flykting-, mänskliga rättighets- och/
eller antidiskrimineringsfrågor. Priset kan ges till en 
enskild eller flera personer men också till en eller flera 
organisationer. Det första Kaj Heino-priset delades ut 
2017. Hittills har priset delats ut till Pia Emanuelsson, 
Ardeshir Bibakabadi och föreningen HOMAN år 

2017, och Gunnar Bäckström, Adam Alian, RFSL 
Newcomers Göteborg och HBTQ-rådet Göteborgs 
Stad år 2018.  

I år valde styrelsen att avstå från att dela ut 
Kaj Heino-priset eftersom det inte inkommit 
några nomineringar. Inför 2020 satsar vi mer på 
kommunikationen om priset för att nå ut med 
information och uppmaningar att nominera. 

Kaj Heino. Foto: Jennie Lindén
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FESTIVALEN I SIFFROR

89 000 besök 

15 000 paraddeltagare

30 000 paradåskådare

271 programpunkter

10 000 följare på Facebook

3 700 följare på Instagram

312 omnämningar i media

2 publicerade debattartiklar

49 000 unika besök på  
hemsidan i juni

FESTIVALEN 2019
Veckan bjöd på inspirerande scenframträdanden 
i parken, viktiga seminarier och workshops i Pride 
House och på stan samt en fantastisk paraddag med 
glad stämning men med en underton av allvar. 

Göteborg sprakade av 
regnbågsfärger med tusentals 
regnbågsflaggor på flaggstänger, 
bussar och spårvagnar, banér på 
stadens lyktstolpar, fimpomater i 
regnbågsfärger med pridebudskap 
och festivalutsmyckning i 
Bältesspännarparken. Till och med 
stadens budbilar var folierade 
med pridebudskap. West Pride 
lanserade två kampanjer som fick 
stort genomslag samt betydande 
utrymme i media, med bland annat 
tre intervjuer i SVT och TV4.

Festivalen genomfördes återigen 
i juni, den internationella 
pridemånaden, till skillnad från 
2018 då West Pride arrangerade 
EuroPride i Göteborg i augusti 
samtidigt som Göteborgs 
Kulturkalas. Festivalen startade 
onsdag den 12 juni med 

öppnandet av Pride Park i 
Bältesspännarparken. Pride Park 
hölls öppet i fyra dagar, men var i 
år stängd på söndagen. Beslutet 
att ha parken stängd på söndagen 
har sin grund i att Pride Parade 
genomfördes på lördagen då fler 
åskådare befinner sig i centrala 
stan istället för på söndagen, den 
sedvanliga dagen. Delar av tälten 
i parken fick därför rivas inför 
paraden, dels för att utställare ville 
delta i paraden, dels för att göra 
mer utrymme för paraddeltagarnas 
ankomst. Söndagen tog 
avstamp i temadagen, ett nytt 
koncept som lanserades i år. 
Temadagen innebar en heldag 
på Världskulturmuseet med 
seminarier och workshops 
kring utvecklingen efter 
Stonewallkravallerna och aktivism 
fram tills idag.

89 000 BESÖK 
Totalt fick festivalen 89 000 besök 
i Pride Park, Pride House, Pride 
Parade och på prideevenemang 
i andra lokaler i Göteborg och i 
regionen. Att besöksantalet var 
lägre jämfört med 2017 (128 000), 
som är det senaste jämförbara 
året, kan bero på en rad olika 
anledningar. 

För första gången på många år 
kunde West Pride inte dela ut 
en programtidning och förlorade 
därigenom en av sina viktigaste 
kommunikationskanaler. Metro, 
som hade ingått ett avtal med 
West Pride om att producera och 
distribuera programtidningen i 
Göteborg och Västra Götaland, 

meddelande i ett sent skede 
att de på grund av ekonomiska 
bekymmer inte kunde hålla sitt 
avtal. Då Metro fått betalt i förskott 
var de ekonomiska medel som 
avsatts för programtidningen 
redan förbrukade. 

Arbetet med att utveckla en 
ny hemsida för West Pride 
blev av olika skäl försenat 
och vissa problem kunde inte 
åtgärdas i tid. Bland annat 
fungerade inte sökfunktionen för 
programpunkter, vilket gjorde 
det svårare för besökare att 
överblicka programpunkter och 
planera sina besök. Utvecklingen 
fortsätter och vi förväntar oss att 
kunna presentera en felfri och 

lätthanterlig hemsida nästa år. 
West Prides största bokning,  
Beatrice Eli med Showgirl ställde 
in sitt framträdande, vilket gjorde 
många fans besvikna. Eli bröt 
kontraktet så sent som den 3 juni, 
för att istället vara med på ett 
annat evenemang.

Pride Park var, som nämnts 
tidigare, öppen en dag kortare än 
tidigare år.

Det lägre besöksantalet 
kan förmodligen till stor 
del också härledas till 
West Prides uppdaterade 
besöksräkningsmetoder, som nu 
är mer restriktiva än tidigare. Med 
det sagt är 89 000 besök ändå en 
siffra att vara stolt över.
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TEMA 2019 – AKTIVISM 
Med Stonewallkravallernas 50-årsdag i åtanke lyfte West Pride aktivism som årets tema.  
Utan gräsrötter och eldsjälar som pionjärer i mänskliga rättigheter hade inte utvecklingen tagit 
fart. West Pride hyllade genom festivalen både historiens och dagens aktivister. Genom att 
uppmuntra alla programarrangörer att ta fasta på temat samt att arrangera temadagen under 
festivalens sista dag presenterades ett programutbud som speglade temat väl. Även West 
Prides kommunikation och kampanjer tog fasta på temat, exempelvis genom kampanjen 
Folkets anslagstavla där vi lät några av dagens aktivister sprida sina budskap genom West 
Prides kanaler.

Ett urval av affischer från West Prides affischkampanj. 

Marscha P Johnson och Sally Rivera. 
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271 PROGRAMPUNKTER 
West Pride skapar programinnehåll genom egna bokningar, men framför allt i samarbete med 
institutioner, kulturutövare, organisationer och partner som står bakom West Prides 
värdegrund. Kansliet samlade in och koordinerade samtliga aktörers arrangemang, inklusive 
de egenproducerade. Under West Pride 2019 anordnades 271 programpunkter av cirka 105 
olika programarrangörer. Ungefär hälften av punkterna var förlagda i Pride House. Övriga 
ägde rum i Pride Park, på stora scenen och hos utställarna, eller runt om i staden i 
programarrangörernas egna lokaler. Majoriteten av programinnehållet var workshops, 
föreläsningar och paneldebatter.

PROGRAMPUNKTER (Obs! En programpunkt kan ha mer än en genre.)

Barn och familj ................................12
Engelska ........................................49
Fest, Mingel och Häng ....................81
Film ..................................................2
Konstutställning ..............................43
Musik .............................................73
Seminarium och Debatt ................110
Teater, Dans och Performance ........54
West Pride Ung ..............................18
Workshop ......................................42

Familjen Kaos.
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PROGRAMSLÄPP 
I samband med att programmet släpptes på webben anordnades 
den 25 maj i år en releasefest med Gunn Lundemo och Club Qonfetti 
på restaurangen The Concept. Där presenterades programmet för 
ett hundratal deltagare och besökare. På plats fanns även hela 
kansliet, några styrelseledamöter och flera platschefer, volontärer 
och medlemmar.

Uppträdande på The Concept. Foto: Naida Izic
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WEST PRIDES EGENARRANGERADE PROGRAMPUNKTER
Onsdag: Invigning samt längre konserter med Sebastian Walldén och Tami T. 
Konferencier Eden Lost.
Torsdag: Familjen Kaos. Konferencier Denise Olsson Bergqvist.
Fredag: Drag- & Burlesquegalan. Konferencier Klubbägaren.
Lördag: Queer allsång, Zlata, Rhys, Joy. Konferencier Yolanda Bohm Ramirez.

PRIDE PARK SCEN 
Festivalen invigdes onsdag 
den 12 juni på scenen i Pride 
Park och arrangerades av 
West Pride i samarbete med 
Göteborgs Stad. Konferencier var 
West Prides ordförande Tasso 
Stafilidis, som presenterade 
årets invigningstalare: Göteborgs 
legendariska HBTQ-kämpe Berit 
Larsson, transaktivisten och 
poeten Yolanda Bohm Ramirez, 
stadsdirektör Eva Hessman, 
stadens HR-direktör Tina 

Liljedahl Scheel, West Prides 
verksamhetsansvarig Emma 
Gunterberg Sachs och West 
Prides vice ordförande Alexandra 
Ward-Slotte. Invigningsceremonin 
gästades också av musikerna 
Sebastian Walldén, Tami T och 
dragking Eden Lost. Eden Lost var 
även konferencier under kvällen 
och presenterade längre konserter 
med Sebastian Walldén, Tami T, 
Boris Jelic och Hampus Carlsson.

På scenen i Pride Park uppträdde 
utöver de programpunkter West 
Pride själva arrangerade även 
Boris Jelic, Hampus Carlsson, 
Lucas Schönefeld, Aron Promnitz, 
Göteborgs feministiska kör, LL 
Pride, Emrik, Drag Idol, Amaunet, 
Elara, Maria Bohm, Teater 
Phantastisk, Alba Omega Trio, 
Effeminate Baz, These Heavy 
Clouds och olika DJ:s bokade av 
restauratören Moxy.

Joy uppträder i Pride Park. Foto: Stefan Roudén
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DRAG- & BURLESQUEGALAN
En stor publikfavorit är den årligt återkommande Drag- & Burlesquegalan på fredagskvällen. Här 
blandades glitter, kamp, glamour, queerness, lösögonfransar, brandtal och performance art i en 
fartfylld kabaré. Publiken fick ta del av uppträdanden från dragqueens, dragkings, voguedansare och 
glamorösa burlesque- och boylesquestjärnor. Headliner var amerikanska Peppermint, känd från 
tv-programmet ”RuPaul’s Dragrace”. På scenen syntes också brittiska RhyssPieces, The Rebellettes, 
Drama Kings, Madame Heinz, Pepper Potemkin, Ivoncita, Velvet Vixens, Seymour Bottoms och 
Admira Thunderpussy, som även var galans konferencier. 

Peppermint uppträder i Pride Park. Foto: Hampus Haara
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PRIDE PARADE
Pride Parade avgick klockan 16:00 lördag den 15 juni från Götaplatsen. Paraden 
gick längs Kungsportsavenyn, Östra Hamngatan, Södra Hamngatan och Nya 
Storgatan för att avslutas i Bältesspännarparken. Med 74 anmälda ekipage och en 
stor grupp för allmänheten uppgick antalet deltagare till 15 000. Längs paradvägen 
stod 30 000 åskådare som hyllade alla förbipasserande i paraden.

West Pride valde i år att placera 
”Marching for those who can’t” 
längst fram för att hylla aktivister 
och aktivism samt påvisa behovet 
av Pride världen över. Med 
detta ville vi betona att paraden 
inte enbart är en fest för att fira 
framgångarna inom HBTQ-frågor, 
utan lika mycket en manifestation 
och demonstration för de 
orättvisor vi fortfarande bekämpar 
lokalt, nationellt och internationellt. 

Efter Pride Parade samlades 
tusentals personer i Pride Park för 
att ta del av paradavslutningen:  
Queer Allsång ledd av Yolanda 
Bohm Ramirez och Zlata Wolim 
med band, där publiken sjöng 
med i ”klassiker” som ”Dans 
på West Prides parkscen” och 
”Född sånhär”. Zlata bjöd även 
på flera egna låtar, inklusive nya 
låten ”Strong Enough”. Publiken 
fick även ta del av ett mycket 
gripande tal av regnbågstalaren 

Abdolah Hoseini som söker asyl 
i Sverige. Efter allsången klev 
stjärnskottet Rhys upp på scenen, 
vars debutalbum ”Stages” har nått 
över 100 miljoner streams totalt. 
Därefter följde en högenergisk 
konsert med Joy som bland annat 
spelade sin nya singel ”Coin 
Collector” som handlar om att inte 
skämmas över det vi har bakom 
oss utan istället bli stärkta av det. 

Foto: Hampus Haara.
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PRIDE PARADE 
Nytt för i år var att en avgift 
togs ut för de myndigheter och 
fackförbund som endast ville delta 
i paraden men inte engagerade sig 
på annat vis genom partnerskap 
eller som utställare. Beslutet 
gällande paradavgift fattades 
relativt sent och reaktionerna 
bland de berörda var blandade. 

Inför nästa år kommer vi gå ut 
tidigare med vad som gäller och 
påminna i förväg. Företag som inte 
är partner till West Pride får inte 
medverka i paraden.

Säkerhetsarbetet inför och under 
paraden var gediget. Planerings- 
och säkerhetsmöten hölls från 
januari kontinuerligt med polisen, 
Trafikkontoret och andra berörda 

aktörer. Polisen tillsatte en egen 
insatschef som gjorde en detaljrik 
planering inför genomförandet. 
West Pride bistod Trafikkontoret 
med flaggvakter som hjälpte till att 
bevaka korsningar och omdirigera 
bilar. Det fanns även volontärer 
vars enda uppgift var säkerheten i 
paraden.

Foto: Mimmi Hålldén

Foto: Hampus Haara.



19

”Jätteroligt. Stort och framförallt viktigt med tanke på 
de nazistiska organisationerna som finns omkring oss i 
samhället. Det märks att människor vill engagera sig och 
visa att mänskliga rättigheter och demokrati står stadigt”.  
– Anders

”Vi bor i Göteborg så det var en självklarhet. 
Vi älskar allt med den. Jag var här förra 
året i samband med Europride och jag är 
förundrad över hur mycket kärlek det är. Det 
är så bra stämning. Poliser, barn, kyrkan, 
alla är tillsammans oavsett om man gör olika 
saker. Vi vill också gå för de som inte kan 
och till exempel för de i Lettland där de som 
demonstrerar emot Pride är fler än de som går 
i Pride. Att göra det här är jätteviktigt”. 
– Nico och Giovanni.

PRIDE HOUSE 
I konceptet Pride House 
samlar West Pride festivalens 
föreläsningar, seminarier, 
workshops, samtal och 
utställningar. Några av dessa 
arrangerades av West Pride 
själva, men framför allt av våra 
många olika programarrangörer. 
West Pride tillhandahöll lokal, 
personal och tekniker, samt West 
Prides ovärderliga platschefer 
och volontärer som var på plats 
under festivalen. Pride House 
huserade i flera lokaler, främst 
kring Götaplatsen. Bland lokalerna 

fanns Göteborgs Stadsbibliotek, 
Högskolan för scen och musik 
(Artisten), Riksarkivet, Göteborgs 
Stadsteater och Bio Göta, men 
också Världskulturmuseet vid 
Korsvägen. Ungefär hälften av 
våra programpunkter arrangerades 
i Pride House. Antal besök i Pride 
House under festivalen var cirka 
2 500 stycken. Tack vare gott 
samarbete med våra lokalpartner 
kunde vi erbjuda ett tillgängligt 
och kostnadsfritt Pride House för 
både arrangörer och besökare. 

QX intervjuade paraddeltagare angående paraden:

Saga Becker. Foto: Leo Attmed.
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Ziko Zinnia

WEST PRIDES KONSTUTSTÄLLNING

West Prides årliga konstutställning invigdes traditionsenligt på festivalens första dag. Under vernissagen 
framförde Ziko Zinnia en monolog och ett performance och därtill fanns tillfälle till mingel. Totalt hade 
konstutställningen cirka 500 besök. Medverkande konstnärer var Mahnaz Abediyan, Ziko Zinnia, 
Sapphochatten och Bertil Nelhans, och konstarterna var performance, grafisk konst, måleri, skulptur, fotografi 
och rörlig bild. Vernissagen teckentolkades och under festivalen hölls en syntolkad konstvandring.
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TEMADAG AKTIVISM 
West Pride arrangerade under söndag den 16 juni en temadag inspirerad av 
Stonewallkravallerna (Stonewall Riots) i New York för 50 år sedan. Temadagen ägde rum 
på Världskulturmuseet och innehöll föreläsningar och föreställningar rörande aktivism, 
queerhistoria och transfrågor. Temadagen var en hyllning som också uppmärksammade 
alla aktivister som sedan Stonewall banat väg för HBTQ-rörelsen. Medverkande var 
bland andra Annika Hamrud, RFSL Ungdom, Jämställdhetsmyndigheten och REVET 
Scenkonst. Saga Becker var konferencier under dagen.

Temadagen hade ungefär 700 besökare och följdes av avtackning av West Prides 
ovärderliga volontärer.

Marsha P Johnson och Sylvia Rivera

Marsha P Johnson



22

WEST PRIDE UNG 
West Pride Ung är vår satsning för unga HBTQ-personer upp till 25 år. Liksom tidigare år hade West 
Pride Ung ett eget tält i Pride Park som gav besökare en trygg mötesplats för att umgås. Besökarna 
kunde också ta del av aktiviteter som pyssel, samtal med bland andra Rainbow Muslims som var i 
tältet under två dagar, och artistbesök av bland andra Sebastian Walldén. Även i Pride House 
arrangeras programpunkter riktade till West Pride Ungs målgrupp, både i West Prides egen regi och 
tillsammans med organisationer och föreningar som arbetar för målgruppen året om.
 
Nytt för i år var att West Pride hade ett gott samarbete med Fryshuset Göteborg, vars personal 
jobbade i egenskap av platschefer för West Pride Ung. Fryshuset arbetar för att unga ska ha möjlighet 
att utöva sina passioner, men också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. Totalt 
hade tältet cirka 1 400 besök under festivalen.

Foto: Hampus Haara

Foto: Tracie Lau BerggrenWest Pride Ungs tält i Pride Park. Foto: Isabella Svensson
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I år var parken tillbaka i 
Bältesspännarparken, efter att 
under förra årets EuroPride 
flyttats till Kungstorget. Däremot 
behölls namnet Pride Park, som 
nu ersatt Regnbågsparken. 
Under veckan fylldes Pride Park 
av aktiviteter, musik, utställartält 
och möten mellan människor. 
Allvar blandades med glädje 
medan besökare gick runt bland 
utställarna eller lyssnade på 
artister som förmedlade budskap 
om kärlek och kamp för mänskliga 
rättigheter. 

Totalt gjordes cirka 20 000 besök 
i Pride Park under veckan och 30 

utställare deltog, inräknat West 
Pride Ung med eget tält. 

En av årets stora förändringar var 
att utställarna fick välja om de ville 
stänga sitt tält på fredag kväll för 
att kunna delta i Pride Parade. 
Resultatet blev att ungefär hälften 
valde att stänga på fredagen och 
hälften höll öppet på paraddagen. 
En annan viktig förändring var 
att parken stängde redan efter 
lördagens avslutning, till förmån 
för söndagens temadag på 
Världskulturmuseet. Tältmästarna 
levererade utställartälten och AV1 
levererade scen och teknik.

Precis som föregående år 
uppmanade West Pride våra 
besökare att tänka på miljön. 
Utställare och paraddeltagare 
tilläts inte dela ut flyers eller sprida 
konfetti, och skulle hålla rent i 
både park och parad.

Årets restauratör var Moxy. Moxy 
är sedan tio år en av de största 
HBTQ-klubbarna i Stockholm och 
har under flera års tid varit krögare 
under Stockholm Pride. Förutom 
mat och dryck till besökare 
och hårt arbetande volontärer 
anordnade Moxy DJ:s på kvällarna 
och lunchbeats på dagarna för att 
locka besökare till dans. 

PRIDE PARK

UTSTÄLLARE: 
ABF/LO
AMNESTY
COURAGE 4 LIFE
DJURENS RÄTT
FEMINISTISKT INITIATIV
FRYSHUSET (DEL AV WEST PRIDE UNG)
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER
HAPPYPRIDE
HOMAN I GÖTEBORG
KYRKAN PÅ WEST PRIDE

LIBERALERNA GÖTEBORG
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
MOXY
MÖLNDALS STAD
NÄRHÄLSAN SRHR-BUSSEN
POLISMYNDIGHETEN
RADO UGANDA
RAINBOW MUSLIMS (DEL AV WEST PRIDE 
UNG)
REALSTARS
RFSL GÖTEBORG

SACORÅDET
SINGELKNAPPEN
SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET
TCO GÖTEBORG
TRANSFÖRENINGEN FPES
UNHCR
VÄNSTERPARTIET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
WEST PRIDE UNG
ÖPPNA MODERATER VÄST

Pride Park i Bältespännarparken. 
Foto: Tracie Lau Berggren
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SÄKERHET 
West Pride arbetar hårt för att 
skapa trygga mötesplatser. 
Under festivalen gör vi det 
genom ett tätt samarbete med 
polisen, vårt vaktbolag och vår 
egen säkerhetssamordning 
som består av säkerhetschef, 
vice säkerhetschef och 
säkerhetsvolontärer. 

Som tidigare fick alla som 
arbetade med festivalen lämna in 
utdrag från belastningsregistret; 
styrelse, kansli, platschefer och 
volontärer. Detta är en del i att 
säkerställa att arbetsplatsen 
och festivalen är trygg för alla 
medarbetare, deltagare och 
besökare.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet är ett av West 
Prides värdeord och präglar hela 
verksamheten, digitalt och fysiskt 
på plats i Pride House och Pride 
Park. I begreppet tillgänglighet 
ingår också att festivalen är gratis 
för besökarna, så att alla som vill 
och står bakom vår värdegrund 
ska ha möjlighet att ta del av den, 
även de med ont om pengar. 

West Pride arbetar för att 
erbjuda olika alternativ och 
anpassa tillgängligheten. I år 
erbjöds professionella tolkar vid 
utvalda programpunkter samt 
ledsagning från festivalens egna 
ledsagarpool. Ledsagarpoolen 
bestod av volontärer som anmält 
sig för att hjälpa besökare med 
specialbehov. Ett av verktygen 
som användes var Passalens* 
app, där besökare kunde önska 
vilka programpunkter de ville ha 
ledsagning på.

Under verksamhetsåret har 
West Pride i samtliga sociala 
medier, på sin hemsida och i 
andra digitala kanaler arbetat 
med tillgänglighet. Däribland 
syntolkning av bilder för personer 
med synvariationer och lättläst 
text för de som haft behov av det. 
För att göra festivalens program 
tillgängligt för olika målgrupper 
har West Pride i mån av resurser 
erbjudit teckenspråks- och 
syntolkning av programpunkter. 
Av programpunkterna hölls 
49 på engelska, och några 
få på farsi och arabiska. Sex 
programpunkter syntolkades 
och 17 programpunkter 
teckenspråkstolkades. 

De lokaler som främst användes 
för programpunkter i Pride House 
hade likt fjolåret krav att vara 
framkomliga och tillgängliga. 
Hörslingor kunde erbjudas i de 
flesta lokaler. I Pride Park arbetade 
vi med tillgänglighet genom 
att göra parken lättåtkomlig 
med grässkydd, kabelskydd, 
tillgänglighetsanpassade toaletter, 
att hålla rent i passager samt 
teckenspråks- och syntolkning av 
vissa programpunkter på scenen.

West Pride jobbar även med 
att kommunicera delar av 
programmet på engelska, samt 
syntolkning på hemsidan och i 
sociala medier. 

West Pride har en bit kvar innan 
hela festivalen är så tillgänglig som 
vi önskar, men utifrån våra resurser 
försöker vi ständigt förbättra 
oss. Vårt arbete för att vara en 
tillgänglig festival ska genomsyra 
samtliga områden och fortsätter 
att vara en prioritering även 
nästkommande verksamhetsår.

*  Passalen är en ideell allmännyttig förening med fokusgrupp barn och unga 
vuxna med funktionsvariationer.

Foto: Victoria Svensson
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KOMMUNIKATION

NYTT KREATIVT SAMARBETE 

I slutet av 2018 inledde Grey Gothenburg och West Pride ett samarbete där Grey gick in som partner 
på silvernivå. Grey Gothenburg är en reklambyrå som ingår i ett internationellt nätverk av byråer. 
Samarbetet har varit enormt fruktbart och bland annat resulterat i en ny grafisk profil, två kampanjer 
och skapandet av flertalet annonser, exponeringsmaterial och profilprodukter. Den kreativa och den 
estetiska nivån har varit jämn och hög, och har resulterat i en nominering till Svenska Designpriset i 
kategorin grafisk identitet.

West Pride fick möjlighet att foliera fem av stadens budbilar med reklam för Homofobiterapi.

Genom Clear Channel visades reklam för Homofobiterapi på 500 digitala skärmar i shoppingcenter runt om i Sverige under festivalveckan.



26

KAMPANJER

FOLKETS ANSLAGSTAVLA

Den första kampanjen som lanserades var Folkets anslagstavla. Tanken var att skapa en plattform 
som gav utrymme för en mångfald av röster som kunde upplevas både som bekväma och 
obekväma. Folkets anslagstavla var en hyllning till de individer och organisationer som tillsammans 
utgör kampen för ett rättvist och jämlikt samhälle. 
 
Under våren samlade West Pride in citat, åsikter och ståndpunkter från aktivister över hela 
Västsverige. En helsidesannons i QX uppmanade läsarna att riva ut sidan, skriva ett budskap och 
skicka in till West Pride. Affischer med budskapen sattes upp vid fem olika tillfällen runt om i 
Göteborg. Digitalt skapades affischer med fler budskap som spreds i West Prides sociala medier. 
Dessa hade 30 400 visningar på Facebook och gillades 500 gånger på Instagram. 

Affischtavla i Göteborg.
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HOMOFOBITERAPI

Reklamfilmerna visar korta snuttar på situationer, djur eller annat som ger upphov till vanliga fobier som klaustrofobi, spindelfobi och bacillfobi. Det kontrasteras med en 
bild på en människa för att visa det absurda med trans-, bi- eller homofobi.

Homfobiterapi är en motreaktion 
till de grupper i Sverige och 
internationellt som tror sig kunna 
omprogrammera HBTQ-personer 
eller vill stämpla dem som 
avvikande eller sjuka. 

West Pride gav psykologen 
Ragnar Bern i uppdrag att ta 
fram en terapi som baseras på 
kognitiv beteendeterapi för att 
motverka trans-, bi- och homofobi. 
Resultatet blev en självhjälpsterapi 
i åtta steg som finns tillgänglig på 
Spotify. 

Mellan varje steg får lyssnaren 
en hemuppgift att arbeta med. 
Terapin, som är anonym, kan 
vara till hjälp för de personer 
som vill leva ett friare liv som inte 
begränsas av inlärda fobier eller 
fördomar. Den kan också vara 
till hjälp för personer som har 
bestämt sig för att komma ut inför 

vänner och familj genom att dela 
detta verktyget till dem. I augusti 
2019 hade 436 personer lyssnat 
på terapin 892 gånger på Spotify.

Kampanjsajten homofobiterapi.se 
och själva terapin på Spotify gick 
live inför lanseringen den 17 maj 
på IDAHOT-dagen (International 
Day Against Homophobia, 
Transphobia and Biphobia). 
Homofobiterapi lanserades 
genom tre korta reklamfilmer som 
spreds genom sociala medier. 
Pressmeddelande gick ut samma 
dag, dock hade pressbearbetning 
påbörjats ett par veckor tidigare. 
Flera influencers kontaktades 
på Instagram och uppmanades 
att dela reklamfilmerna. I West 
Prides egna kanaler visades 
filmerna 71 400 gånger på 
Facebook, 10 200 gånger på 
Instagram och 1 300 gånger på 
Youtube, till och med augusti. 

Även Google AdWords köptes 
under festivalperioden, för att 
öka träffnivån på sökningar 
av ord som kan relateras till 
homofobiterapi. Detta resulterade 
i 47 472 ytterligare visningar på 
reklamfilmerna. Way Out West och 
Bokmässan publicerade filmerna 
i sina sociala medier. Way Out 
West visade även filmerna på 
storbildsskärmar under sin festival 
i augusti 2019.
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SOCIALA MEDIER

FACEBOOK

West Prides Facebooksida har 10 212 följare vilket motsvarar en ökning med 10 % sedan i fjol. 70 % 
av dessa är kvinnor, 25 % män och resten oidentifierade. Hälften bor i Göteborg, 670 stycken i 
Stockholm och 220 stycken i Malmö. Resten bor utspridda med en tyngdpunkt på västkusten. De 
flesta har valt svenska som språk, medan 1 500 personer valt engelska.

West Pride har postat 171 inlägg från januari till augusti 2019. Det inlägg som fått flest reaktioner var 
West Prides avståndstagande till hoten som drabbade Tranemo Pride. Inlägget nådde 113 000 
personer och resulterade i över 6 000 reaktioner, kommentarer och delningar. 34 evenemang på 
Facebook har skapats under perioden och nått totalt 177 000 personer och genererat 8 300 
evenemangssvar.

GENOMSLAG I MEDIA

West Pride bjöds in till Morgonstudion i SVT och Nyhetsmorgon i TV4 för att berätta om terapin under 
festivalens första dag den 12 juni. Även P3, Aftonbladet TV, QX och i tidningen Göteborg Direkt 
intervjuade West Pride om Homofobiterapi. Dessutom publicerade nättidningen Syre en debattartikel 
som behandlade behovet av homofobiterapi, undertecknad av West Prides verksamhetsansvarig och 
ordförande. Enligt Cision omnämndes Homofobiterapi 21 olika gånger i media med en total räckvidd 
på 8,3 miljoner.



29

HEMSIDA
West Prides hemsida är informationsbasen för vår verksamhet. Viktig information kring festivalen, 
organisationen och utbildningsverksamheten finns på både svenska och engelska som en del av vårt 
tillgänglighetsarbete. 
 
Som tidigare nämnts utvecklade West Pride en ny hemsida då den föregående inte följde GDPR och 
hade oreparerbara fel. Evenius Development har programmerat hemsidan som är mer funktionell och 
lättnavigerad än den föregående. 
 
Under juni månad har 31 541 användare varit inne 49 273 gånger på vår hemsida och tittat på 68 683 
sidor. Cirka 80 % använder svenska och cirka 14 % engelska som språk på sina webbläsare.

ÖVRIG MARKNADSFÖRING
Förutom kampanjerna Folkets anslagstavla och Homofobiterapi marknadsfördes festivalen i sig, artister 
och programpunkter flitigt i sociala medier. En affisch som lyfte scenprogrammet sattes upp vid fem 
olika tillfällen på stadens affischtavlor. West Pride annonserade i QX, Bokmässans Skolspåret, 
Biblioteksspåret, Seminarieprogram och Mässtidning. Liksom 2018 arrangerade West Pride i samarbete 
med Bokmässan Göteborg en Book hunt, en bokjakt där 30 böcker gömdes på oväntade ställen som 
spårvagnar, caféer och vårdcentraler. Böckernas upphittare fick boken tillsammans med entrébiljett till 
Bokmässan. De utvalda böckerna hade temat jämställdhet, vilket också är ett av Bokmässans teman 
för 2019.

INSTAGRAM

Från och med årsskiftet fram till augusti 2019 har West Pride postat 186 inlägg på Instagram samt ett 
antal stories. 3 696 personer följer West Prides Instagram-konto. Det motsvarar en ökning på 20 % 
jämfört med samma period föregående år.

TWITTER

West Pride har nu 2 098 följare på Twitter, vilket är 19 stycken fler än förra året. Alla West Prides 
pressmeddelanden går även ut som tweets. 

Yolanda BohmAbdolah Hoseini, årets Regnbågstalare.
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UTSMYCKNING AV STADEN 
Göteborg har utmärkt sig genom att vara den stad som 
flaggar mest och längst i hela Europa. I år vajade ett 
tusental flaggor runt om i staden under West Pride. 
Bland annat är det Göteborgs Stad, organisationer, 
företag, olika skolor och andra inrättningar som flaggar. 
Årets flaggperiod varade i två veckor, 3 till 16 juni. Av alla 
flaggor som hissades hyrde West Pride ut 230 stycken. 
Varje flagga kostar 500 kr att hyra. Dessutom såldes 209 
bordsflaggor för 50 kr styck, vilket är ett viktigt 
ekonomiskt tillskott till föreningen.
 
Längs flera centrala stråk i Göteborg sattes West Pride-
banér upp på lyktstolpar för att uppmärksamma 
festivalperioden. Runt om Pride Park i Bältesspännar-
parken spändes staketklädsel upp med West Pride-tryck 
för att markera festivalområdet och smycka parken.

PROFILPRODUKTER
Alla volontärer, anställda och förtroendevalda i West Prides styrelse bar West Prides T-shirt, 
hoodie och nyckelband under festivalen. Förutom att volontärerna som tack fick bland annat 
en tygväska fick även personer som valde att bli medlemmar under festivalen en tygpåse. 
Påsen var designad med festivalens logotyp på ena sidan och den andra blank, med plats att 
skriva ett eget budskap på. Infocentrum tillhandahöll textilpennor för de som önskade skapa 
ett budskap på plats.

Banér i Göteborg.
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FESTIVALARMBAND

Varje år tar West Pride fram ett festivalarmband som delas 
ut gratis till festivalens besökare. Armbandet delas ut hos 
våra Infocentrum och är kopplat till en rad olika 
erbjudanden som vi skapar tillsammans med aktörer i 
stan. Årets festivalarmband erbjöd bland annat fri entré på 
olika muséer och rabatterade priser på en rad olika caféer, 
salonger och produkter. Det gav även rabatt på de få 
programpunkter som behöver ta ut entréavgift, till exempel 
vissa klubbar och fester som äger rum under festivalen.
 
Armbandet bidrar också till en synlighet för festivalen och 
skapar en tillhörighet för de personer som bär det. 
Att bära West Prides festivalarmband är också ett 
ställningstagande för att visa sitt tydliga stöd för det 
festivalen står för och HBTQ-frågor i stort. 
Festivalarmbandet delades ut till 8 000 personer och tog 
slut redan på lördagen den 15 juni. Inför 2020 tar vi med 
oss detta och trycker upp fler. 

PRESS OCH MEDIA
Mellan 1 september 2018 och 1 september 2019 har West Pride omnämnts 184 gånger i 
media, exklusive Twitter och Facebook med koncentration i juni, enligt Cision. Dessa 
omnämnanden nådde ut till 116,2 miljoner läsare. På externa Twitter- och Facebookkonton 
har West Pride omnämnts 405 gånger under perioden. Inslag i radio och tv samt i 
papperstidningar är inte medräknande i statistiken. 
 
Bland toppkällorna finns Göteborgs-Posten online, QX.se, Sveriges Radio online, Mölndals-
Posten online, svt.se, TV4play.se, etc.se, Expressen online. 

Vad gäller etermedia har West Pride medverkat i radio och tv flera gånger, bland annat i 
direktsända intervjuer. 
 
En debattartikel om asylbedömningar av HBTQ-flyktingar, författad av West Prides 
ordförande Tasso Stafilidis, publicerades i Göteborgs-Posten kort efter festivalen.

Foto: Jennifer Ek Peter
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HOMOFOBITERAPI I MEDIA

Lanseringen av Homofobiterapi fick ett mycket lyckat genomslag i media, trots ringa resurser 
för marknadsföring. Homofobiterapi omnämndes 21 gånger i online-media och nådde 
därigenom 8,3 miljoner läsare, enligt Cision.
 
Den 12 juni, på festivalens första dag, intervjuades ordförande och verksamhetsansvarig i 
Morgonstudion i SVT under ett 10 minuter långt inslag. Senare samma dag intervjuades West 
Prides ordförande samt psykolog Ragnar Bern i Nyhetsmorgon i TV4 om samma ämne.
 
Verksamhetsansvarig intervjuades också i Göteborg Direkt, QX, Vaken med P3 och 
Aftonbladet TV om Homofobiterapi. Dessutom publicerades en debattartikel på ämnet i 
nättidningen Syre.

INFORMATION OCH INTERN FESTIVALBEVAKNING

INFOCENTRUM

På Infocentrum erbjöds information om festivalen, höjdpunkter ur festivalprogrammet och 
festivalarmband. Infocentrum höll öppet i Nordstan mellan 7 och 14 juni. Infocentrum i Pride 
Park hade samma öppettider som parken. Totalt hade de två Infocentrum 7 000 besök under 
festivalen. Även i år arrangerade Infocentrum en popupverksamhet för att nå målgrupper 
utanför centrala Göteborg. Popupverksamheten genomfördes innan festivalen startade och 
volontärer från West Pride besökte bland annat Mölndals bibliotek, Kyrkbytorget, Landvetter 
Kulturhus och Blå Stället i Angered.

PRIDEREDAKTIONEN

Rapporteringen från genomförandet skedde framför allt på West Prides hemsida och i sociala 
medier. Det var vår Prideredaktion som med hjälp av volontärer berättade om bland annat 
programpunkter, parken, besökare och partneraktiviteter.

Ordförande Tasso Stafilidis och psykolog Ragnar Bern i Nyhetsmorgon i TV4
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SOM-INSTITUTETS UNDERSÖKNING

*SOM-institutet är en oberoende opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs 
universitet, som sedan 1986 mäter svenskarnas vanor och attityder.

2018 var West Pride för första gången med i SOM-institutets* årliga undersökning 
om göteborgarnas attityder och vanor. Då West Prides existens bygger på att 
förändra attityder i samhället, att skapa trygga mötesplatser för HBTQ-personer 
samt att lyfta normkritiskt tänkande är det ytterst relevant att kunna mäta resultatet 
av arbetet. Resultatet av SOM-institutets undersökning bevisar att West Pride har 
en betydande roll för samhällsklimatet i Göteborg. 

58 % av Göteborgs invånare totalt 
och 86 % av de som identifierar 
sig som HBTQ instämmer helt eller 
delvis i att West Pride bidrar till 
ett öppnare samhällsklimat. Hela 
89 % av dem som besökte West 
Pride 2018 anser att West Pride 
bidrar till ett öppet samhällsklimat.

2018 besökte 20 % av Göteborgs 
invånare West Pride, vilket 
motsvarar 120 000 personer. 
Särskilt invånare mellan 16 

och 49 år är mycket positiva 
till West Prides inverkan. Ju 
äldre en person är, desto mer 
skeptisk är den. Även personer 
med medelhög eller hög 
utbildningsnivå är mer positiva 
jämfört med dem med medellåg 
eller låg utbildningsnivå. Personer 
uppvuxna i Sverige är generellt 
mer positiva än de som antingen 
är uppvuxna utanför Sverige eller 
har föräldrar som är uppvuxna 
utanför Sverige.

Ett mönster kan urskiljas i 
göteborgarnas svar beroende på 
vilken stadsdel de bor i. 77 % 
av invånarna i Majorna-Linné i 
jämförelse med 24 % av invånarna 
på Norra Hisingen tycker att 
West Pride bidrar till ett öppnare 
samhällsklimat. Ju mer centralt en 
person bor, desto mer positiva är 
den.

Foto: Stefan Roudén
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MÅLUPPFYLLNAD OCH 
FOKUSOMRÅDEN 2019
MÅLUPPFYLLNAD

Under 2019 antogs två övergripande långsiktiga huvudmål för West Prides verksamhet. 
Resultatet av SOM-institutets undersökning, som redovisas på sida 33, visar mycket tydligt 
att West Pride lever upp till de båda antagna långsiktiga huvudmålen. För att bryta ner de 
övergripande målen har även delmål och aktiviteter tagits fram för ett kortare perspektiv.

LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL

West Pride arbetar för en positiv förändring i 
samhället som gynnar HBTQ-personer.

DELMÅL 1:

West Prides utbildningsverksamhet når minst tre 
kommuner per år i Västra Götaland. 

Detta delmål har med råge uppfyllts då West Pride under 
perioden utbildat i HBTQ-frågor i tio kommuner i Västra 
Götaland.

DELMÅL 2: 

West Pride utbildar alla partner och sponsorer 
inom HBTQ. 

I West Prides partnerskap ingår från och med 2019 
utbildning på alla partnerskapsnivåer. Dock fanns det inte 
tid att utbilda alla partner inför festivalen. Under hösten 
2019 kommer vi fortsätta att utbilda våra partner.

DELMÅL 3:

20 % av festivalens besök kommer ifrån övriga 
Västra Götaland (utanför Göteborg).

Webbenkäten* indikerade att 30 % av besökarna var 
boende i Västra Götaland utanför Göteborgs kommun, 
vilket tyder på att vi når ut i regionen och att festivalen 
inte endast tilltalar boende i Göteborg.

LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL

West Pride arbetar för att vara relevant för 
HBTQ-personer.

DELMÅL 1: 

Festivalen besöks av HBTQ-personer från alla 
stadsdelar i Göteborg.

Webbenkäten* indikerar att festivalen hade besök från 
alla stadsdelar i Göteborg, även om besökare från 
Centrum var överrepresenterade.

DELMÅL 2: 

Ligga i framkant gällande programinnehåll under 
festivalen.

80 % av de som svarade på webbenkäten* ansåg att det 
fanns programpunkter som passade dem, vilket indikerar 
att program innehållet håller den bredd och det djup som 
efterfrågas och eftersträvas.

DELMÅL 3:

Skapa trygga mötesplatser där ingen besökare/
deltagare eller någon i organisationen utsätts för 
hot, våld eller trakasserier under aktiviteter 
genomförda av oss.

En åtgärd för att uppnå detta är att begära in utdrag ur 
belastningsregistret från alla volontärer, anställda och 
förtroendevalda. Volontärerna får dessutom utbildning i 
bemötande och säkerhet inför festivalen.

Samarbetet med polisen var gott och den dagliga 
dialogen inför och under festivalen säkerställde att West 
Pride löpande hölls uppdaterade i eventuella hot eller 
situationer.

Webbenkäten* indikerar dock att cirka 15 % av 
besökarna inte upplevde West Pride som en trygg 
mötesplats, vilket är något som måste beaktas i nästa 
års säkerhetsplanering och arbete.

*  Under och direkt efter festivalen uppmanades besökare att svara på en 
webbenkät. 247 personer svarade på enkäten. Då respondenterna inte 
var slumpmässigt utvalda eller underlaget tillräckligt stort ger webbenkäten 
endast en indikation och inte ett statistiskt säkerställt resultat. 
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FOKUSOMRÅDEN 2020

West Prides övergripande mål är bidra till en positiv förändring i samhället som gynnar 
HBTQ-personer samt att sträva efter att vara så relevant som möjligt för HBTQ-personer i 
hela Västra Götaland. 

Vår primära metod för att nå våra övergripande mål är att varje år arrangera en Pridefestival med 
relevant programinnehåll som synliggör en mångfald av uttryck. Genom att samordna och arrangera 
konst och kultur lockar vi HBTQ-personer i Göteborg och hela Västra Götaland. Vi skapar 
mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och 
samhällspåverkan. Genom West Prides alla kontaktytor med samarbetspartner, institutioner, 
leverantörer och myndigheter sprider vi också kunskap och påverkar attityder. Vår festival kostar 
inget för besökaren och är öppen för alla som står bakom alla människors lika värde.

Även genom att utbilda elever och lärare i skolan i hela Västra Götaland i HBTQ-frågor når vi våra 
övergripande mål. Skolan är en viktig samhällsinstitution där fördomar och bristande kunskap om 
svensk lagstiftning kan motverkas. Tråkigt nog är det alltför många skolor som inte följer läroplanen 
när det kommer till HBTQ-kunskap, bemötande och likabehandling. Skolinspektionens egen 
granskning (Sex- och samlevnadsundervisning från 2018) visar att ”det finns stora brister i 
undervisningen om normer och HBTQ och det saknas ofta möjligheter för elever att reflektera kring 
hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller 
sexualitet, identitet och relationer.” I en aktuell studie (Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid) från 
Göteborgs universitet av Per Nordén framkommer det att barn till homosexuella föräldrar redan från 
förskoleålder får försvara sin existens samt ”informera och förklara icke-normativ sexualitet, 
könsöverskridande identitet och sitt queera släktskap”. 

RELEVANS FÖR HBTQ-PERSONER

West Pride är en del av HBTQ-communityn. För att säkerställa West Prides relevans för HBTQ-
personer kommer representanter från West Prides kansli att fortsätta att närvara som åhörare på alla 
HBTQ-rådets sammankomster och open hearings i Göteborg. Medlemmar i West Prides styrelse 
finns även invalda som representanter från civilsamhället i HBTQ-rådet i Göteborg. 

Verksamhetsansvarig på West Pride blev 2019 invald i Västra Götalandsregionens Samråd HBTQ 
som ligger under regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter. Samrådet har bland annat 
som uppgift att bidra till framtagande av den regionala utvecklingsstrategin för 2021–2030

Pride Park. Foto: Emma Gunterberg Sachs
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PARTNERUTBILDNING

West Pride erbjuder kostnadsfri HBTQ-utbildning på alla partnernivåer. Under 2020 
kommer arbetet att fortsätta med att säkerställa HBTQ-kompetensen hos samtliga av våra 
partner.

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Genom vår utbildningsverksamhet vill vi nå fler elever och lärare i regionens skolor för att 
stärka och stödja skolors mångfaldsarbete. Vi erbjuder kostnadsfria aktiviteter samt 
lektionstips och guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring HBTQ, genus och 
jämställdhet. 
 
Som ett led i vårt uppsökande och kompetenshöjande arbete inom Göteborgs Stad och 
Västra Götaland satsar vi också på fokusskolor. Fokusskolorna får kostnadsfri utbildning av 
all personal och elever i relevanta frågor och stöd i sitt likabehandlingsarbete. 
 
West Pride kommer att satsa på att genomföra fler HBTQ-diplomeringar där företag och 
organisationer kan få en djupare förståelse för HBTQ-frågor, bemötande och 
intersektionalitet. De kan också få konsultation kring sina interna likabehandlingsplaner 
eller policys. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet 
var först ut att genomgå den uppdaterade HBTQ-diplomeringen som lanserades 2019. 

Nordic Choice Hotel inför parad. Foto: Daniel Castro
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Foto: Giulia Troisi
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EKONOMI 
BIDRAG OCH PARTNER
West Prides verksamhet är beroende av de offentliga bidrag som tilldelas oss. Genom det 
ekonomiska stöd vi får av våra samarbetspartner kan vi hålla festivalen öppen och gratis för 
besökarna samt utan kostnad utbilda elever och lärare i regionen.
 
Varje år ansöker West Pride om verksamhets- och projektbidrag. Under 2019 tilldelades West Pride 
bidrag på 1 093 000 kr från Göteborgs Stad, 1 100 000 kr från Västra Götalandsregionen och 448 435 
kr från Skolverket. Även Näringslivsgruppen tilldelade West Pride ett bidrag på 150 000 kr under två 
år. Skolverkets och Näringslivsgruppens bidrag är öronmärkta för utbildning av elever och lärare i 
HBTQ-kunskap.
 
Ett särskilt bidrag från destinationsbolaget Göteborg & Co på 6 000 000 kr för att arrangera EuroPride 
portionerades ut mellan 2016 och 2018, vilket innebar att West Pride i år var tillbaka på en finansiell 
nivå i paritet med 2015. Detta faktum förenades med utmaningar i form av förväntningar på festivalen 
som var svåra att leva upp till. Bland annat saknades ekonomiska medel för att boka större artister.
 
Ekonomiskt stöd från våra partner i övrigt uppgick till 1 145 000 kr i kontanta insatser. Utöver detta 
tillkom stöd i form av varor, tjänster och marknadsföring som beräknas motsvara ett värde på 
1 320 000 kr. 
 
Arbetet med att hitta bra och långvariga samarbeten sker löpande och är en förutsättning för att hålla 
en bra kvalitet på festivalen genom att skapa ett mer innehållsrikt och brett program. Medlen används 
även till att utbilda skolor, företag och organisationer.

Glada medarbetare på Volvo Group inför paradstart.
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Arbetet med att skicka in bidragsansökningar och rekrytera nya stolta partner påbörjas varje höst. 
Många partner som West Pride samarbetar med återkommer år efter år, samtidigt som nya 
tillkommer och vissa försvinner. 
 
I år hade West Pride inga huvudparters på guldnivå men desto fler på silvernivå. Grey Gothenburg 
tecknade ett treårigt partnerskap på silvernivå i utbyte mot reklambyråtjänster. Volvo Group och 
Bokmässan ökade sitt engagemang i West Pride och gick över från brons- till silvernivå. Chalmers, 
Nordic Choice Hotels, Nordstan, QX och RFSL Göteborgs låg kvar på silvernivå.
 
De flesta företag och organisationer valde att gå in eller ligga kvar som stolta partner på bronsnivå. 
Dessa var: AV1, AstraZeneca, Bräcke Diakoni, Cision, Front Advokater, Gillis Edman Begravning och 
Familjejuridik, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Higab, Hive, Jetty, Liseberg, Newbody, Volvo 
Cars, Västtrafik och Way Out West. Vi tecknade för andra året vårt partnerkoncept ”Official 
Nightclubs” med The Concept och Bee Kök & Bar.
 
Vi märker att det finns ett stort intresse för att engagera sig som partner till West Pride. Att ingå ett 
partnerskap med festivalen innebär också att företaget ställer sig bakom West Prides värdegrund, 
vilket ligger i linje med festivalens syfte med attitydförändring och ökad medvetenhet. I våra 
samarbetsavtal för partner ingår West Prides grundläggande utbildning inom HBTQ, som öppnar nya 
dörrar och möjliggör kompetensutveckling för de anställda hos varje samarbetspartner till West Pride. 
Många partner väljer att delta i Pride Parade vilket ökar insynen i vad Priderörelsen betyder och ofta 
bidrar till en stark sammanhållning mellan medarbetarna. Det löpande arbetet fortsätter med att hitta 
synergier och partner som aktivt arbetar med de här frågorna, eller som vill lära sig mer och utvecklas 
tillsammans med oss.

Foto: Kristin Stolt.
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West Prides utbildningsverksamhet är en del i det avgörande arbete som 
görs för att förändra attityder och öka kännedom kring normkritik och HBTQ-
personers livssituation. Vi utbildar på skolor, organisationer, företag, myndigheter 
och hos våra partner. 

SKOLOR 
Den psykiska ohälsan hos unga HBTQ-personer är alarmerande. Många vittnar om att 
skolan och olika idrottsverksamheter är otrygga platser där bemötandet från lärare och 
idrottsledare många gånger upplevs som dåligt. I vissa fall tvingas elever utbilda sina lärare 
och idrottsledare inom HBTQ-frågor. 

West Pride lägger därför stort fokus på utbildning och kunskapsförmedling för att förskjuta 
ansvaret från elever och unga till lärare, ledare och andra vuxna. En utgångspunkt i våra 
utbildningar är konst och kultur som pedagogiskt redskap. Året runt arbetar vi med dels ett 
skolprogram anpassat för enstaka insatser på skolor runt om i regionen, dels med 
fokusskolor. Att vara fokusskola innebär en djupare utbildning för all personal på skolan, 
samt stöd och löpande konsultation i likabehandlingsarbetet under hela året.

SKOLPROGRAMMET

I vårt skolprogram har vi samlat de kostnadsfria aktiviteter som West Pride erbjuder. Det 
innefattar såväl teater och föreläsningar som workshops med aktiviteter som passar från 
förskoleklass upp till gymnasiet. Vi har även ett samarbete med Göteborgs museer, där vi 
tagit fram en museilektionsguide med inriktning på normkritik och HBTQ-frågor som 
uppdateras varje termin. Som en sista del i skolprogrammet finns våra kostnadsfria 
lärarguider, indelade på skolår F–3, 4–6, 7–9 samt gymnasiet. Där har vi samlat 
pedagogiska tips samt konst- och kulturtips i form av litteratur och film som kan användas 
i undervisningen. 

Inför varje läsår uppdaterar West Pride sitt skolprogram och skickar ut till skolor i Göteborg 
och Västra Götaland. Under läsåret 2018/2019 har West Pride mött och aktiverat elever 
från omkring 40 skolor i Göteborg och Västra Götaland. Med hjälp av ett nytt bidrag från 
Skolverket för att motverka sexuella trakasserier och diskriminering kunde vi öka våra 
resurser och arbeta med skolorna i större utsträckning än tidigare år. På skolorna utbildade 
vi 6 245 elever. Vi har dessutom utbildat lärare och skolpersonal på sju skolor i 

WEST PRIDES 
UTBILDNINGSVERKSAMHET
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FOKUSSKOLOR 

Som en del av West Prides kompetenshöjande arbete satsar vi också på fokusskolor. Detta arbete 
stödjs av Grundskoleförvaltningen och i samråd med dem väljs fyra skolor inom Göteborgs Stad och 
två i övriga regionen. Fokusskolorna får kostnadsfri utbildning för all personal på skolan, samt stöd 
och löpande konsultation i likabehandlingsarbetet under hela året. Vi genomför aktiviteter med elever 
redan i år F–3 då vi anser att det är viktigt att arbeta med värdegrund och normer tidigt i skolåren för 
att lägga en bra grund inför tonår och vuxenliv. 

I gengäld åtar sig skolan att arbeta med att få in HBTQ-frågor och bemötande aktivt året om i sin 
utbildningsplan. När läsåret är slut redovisar skolan hur deras arbete sett ut efter West Prides besök. 

IDROTTSFÖRBUND
På grund av ovanstående vittnesmål om psykisk ohälsa och otrygga miljöer för HBTQ-personer 
under fritidsaktiviteter har vi inlett en kontakt med Västra Götalands Idrottsförbund för att erbjuda 
våra utbildningar till idrottsföreningar. West Pride är en del av det program som skickas ut till deras 
medlemsföreningar och under hösten kommer vi att hålla en öppen workshop i samarbete med dem. 
Att rikta vår utbildning även till idrottsföreningar är högst relevant, då kartläggningar visar att andelen 
HBTQ-personer som idrottar i en förening är förhållandevis låg jämfört med andelen personer som 
följer hetero- och cisnormen. Många HBTQ-personer upplever sig osynliggjorda inom idrotten och 
vittnar om att HBTQ enbart kommer på tal med homo- och transfobisk jargong. En del har blivit 
trakasserade och stödet från tränarna är ofta frånvarande. För transpersoner innebär könsnormerna 
att de utestängs från idrottssammanhang då såväl själva träningen som omklädningsrum är 
könsuppdelade enligt cisnormen.

WEST PRIDES 
UTBILDNINGSVERKSAMHET

MEDVERKANDE SKOLOR

ALMEKÄRRSKOLAN

ASKIMSKOLAN

BILLSTRÖMSKA FOLKHÖGSKOLAN

BOHUSSKOLAN

BOKMÄSSAN 2018

BOLLEBYGD PRIDE

BÄCKÄNGSGYMNASIET I BORÅS

DALASKOLAN

DISERÖDSKOLAN

DONSÖSKOLAN

ESTETSPÅRET JOHANNEBERG

FUXERNASKOLAN

GUSTAVISKOLAN

HAGASKOLAN

HERRGÅRDSSKOLAN

HOVÅSSKOLAN

HULEBÄCKSGYMNASIET

HVITFELDTSKA

HÖGSTADIESKOLA ALINGSÅS

ISGY

JOHANNEBERGSSKOLAN

JONSERED SKOLA

KNAPPEKULLASKOLAN

KVIBERGSKOLAN

LÄRARASSISTENTUTBILDNING

MOSSEBERGSKOLAN STORA OCH LILLA

NYGÅRDSSKOLAN

OXLEDSKOLAN

PARTILLE GYMNASIUM

POLHEMSGYMNASIET

RAMBERGSSKOLAN

SKINNEFJÄLLSSKOLAN

SKÅRSKOLAN

SKÖVDE GYMNASIESKOLAN

STORA HÖGASKOLAN

STRÖMSKOLAN

STUDIUM SFI

SURTESKOLAN

SÖDERHAMN PRIDE

UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

VETENSKAPSFESTIVALEN

VÄLLSJÖSKOLAN

YSTADS GYMNASIESKOLOR 

ÖSTRA GÖTEBORG, SAMHÄLLE OCH 

KULTUR

grundläggande HBTQ-kunskap, inkludering och bemötande. I år har West Pride utbildat bland annat 
personal inom kultur och fritid i Östra Göteborg, skolpersonal i Askim, Lundby och på Donsö samt 
blivande lärarassistenter hos Folkuniversitetet. Vi har även likt tidigare år ett fortsatt samarbete med SFI 
Studium där vi utbildat vuxna elever.
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FÖRETAG, MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER
West Prides utbildningsverksamhet är en del i det avgörande arbete som görs för att 
förändra attityder och öka kännedom kring normkritik och HBTQ-personers livssituation. 
Vi utbildar på skolor, organisationer, företag, myndigheter och hos våra partner. 

West Pride erbjuder flera olika utbildningar för att möta olika behov hos organisationer, myndigheter, 
partner och företag. 

GRUNDLÄGGANDE HBTQ-UTBILDNING

Vår grundläggande HBTQ-utbildning innehåller föreläsning, workshop och diskussioner fördelat på 
tre timmar. Den kan bokas som en fristående utbildning och är därmed möjlig att bokas av alla 
företag, myndigheter och organisationer oavsett om de är partner eller inte. Vi har utbildat partner, 
myndigheter, organisationer och företag och under verksamhetsåret nått 895 personer vid 15 tillfällen. 
Denna utbildning kan även bokas med särskild inriktning mot idrottsföreningar.

MÅNGFALD, DISKRIMINERING OCH BEMÖTANDE 

Vi utgår från den kunskap beställaren fått genom West Prides ”Grundläggande HBTQ-utbildning”. 
Kunskapen fördjupas genom att kopplas till beställarens egna verksamhet med fokus på såväl det 
interna som det externa. Vi tipsar om verktyg och metoder att ta med i mångfaldsarbetet. Kunskap 
om det intersektionella perspektivet ger goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsklimat och 
samarbetsmöjligheter utåt då det innefattar alla diskrimineringsgrunder.

KÄRLEKENS PRIS 

Kärlekens pris är en teaterföreställning med berättelser och sånger som baseras på vittnesmål om 
hur svårt det fortfarande är att öppet manifestera sin sexuella läggning och könsidentitet, i Sverige 
och i världen. Skådespelaren, författaren, tidigare riksdagsledamoten och ordförande för West Pride 
Tasso Stafilidis tar med åskådarna på en resa där öppenheten kan vara en balansgång på en skör 
tråd mellan liv och död. ”Kärlekens pris” har spelats för 2 850 personer under året.

Foto: Goeun Choi
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HBTQ-DIPLOMERING

Under våren 2019 uppdaterade vi vår HBTQ-diplomering samt 
återlanserade den. West Prides HBTQ-diplomering erbjuds till 
företag, organisationer, myndigheter och partner inom privat och 
offentlig sektor. Med West Prides HBTQ-diplomering vill vi öka 
normmedvetenheten och stärka både arbetsgivares och 
anställdas HBTQ-kunskap, vilket är en förutsättning för ett 
professionellt bemötande av HBTQ-personer internt och externt. 
Vår diplomering består av fem olika utbildningstillfällen för att ge 
bredd och djup i upplevelse och kunskap. Tillfällena består av 
föreläsning och workshops i grundläggande HBTQ-kunskap 
samt mångfald, diskriminering och bemötande, 
teaterföreställningen Kärlekens pris med efterföljande samtal, 
stöd i utveckling av en handlingsplan i normmedvetet bemötande 
samt implementering av denna. Dessutom görs en uppföljning för 
att stämma av arbetet med handlingsplanen. 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs 
universitet var först ut att genomgå den uppdaterade HBTQ-
diplomeringen. Framöver kommer vi att satsa ännu mer på 
information och kommunikation om diplomeringen för att få fler 
att genomgå den.

UTBILDNING AV PARTNER

Som ett led i West Prides uppdrag att öka kunskapen och förändra attityder utbildar vi våra 
samarbetspartner. I partneravtalet på brons- och silvernivå ingår vår workshop ”Grundläggande 
HBTQ-utbildning”. Partner på guldnivå har rätt till vår HBTQ-diplomering som är en 
femstegsutbildning för organisationer och företag. 

Bland de partner och företag vi hunnit utbilda under verksamhetsåret är Grey som gått in som 
silverpartner och Göteborgs universitet som är bronspartner. Under hösten 2019 kommer vi lägga 
extra mycket tid på att utbilda de partner som ännu inte genomgått utbildning.

Diplomering av Institutionen för pedagogik  
och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 
Tasso Stafilidis och Anna-Carin Jonsson. 
Foto: Emma Gunterberg Sachs
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West Prides uppsökande arbete i regionen har fortsatt utvecklas under verksamhetsåret 
genom utbildningsarbete i skolor, på arbetsplatser, idrottsföreningar och genom 
samarbeten med andra Pridefestivaler. West Pride har som mål att nå ut till alla regionens 
kommuner, främst genom den verksamhet vi skapar under festivalperioden i Göteborg, 
men även genom uppsökande verksamhet ute i kommunerna. 

Vi har under året haft ett givande samarbete med Göteborgsregionen genom deras HBTQ-
samordnare. Till exempel har West Pride genom våra sociala medier, Infocentrum och West Pride 
Ung förmedlat och spridit information om Göteborgsregionens ungdomsläger och inkluderande 
fritidsverksamheter för unga HBTQ-personer, samt kunnat konsultera inom konst och kultur för och 
av HBTQ-communityn. De i sin tur har hjälpt oss sprida information om oss, våra 
kompetensutbildningar och vårt skolprogram.

Under verksamhetsåret prioriterade vi att utöver Göteborgs Stad rikta oss mot tre till fem kommuner 
med skolprogrammet, ett mål som vi överskred med råge. Vi har undervisat 4 400 skolelever i Ale, 
Bollebygd, Borås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Skövde, Stenungssund och Uddevalla 
med vårt skolprogram. Vi har också utbildat skolpersonal, företag, myndigheter och organisationer i 
Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Partille, Söderhamn och Tjörn. Att vi lyckades möta personer från 
så pass många kommuner detta år berodde främst på bidraget från Skolverket. 

Under vår egen festival arrangerar West Pride Ung årligen mingel för unga HBTQ-personer, så även i 
år. Olika verksamheter i Västra Götaland bjöds in för att presentera sina verksamheter. Även genom 
våra popups hade West Pride möjlighet att synas runt om i Västra Götaland.

WEST PRIDE  
VÄSTRA GÖTALAND

Foto: Felicia Bergstrand.
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West Pride försöker synas på fler sätt, bland annat med egna popups med Infocenter 
och på andra Pridefestivaler. I mån av resurser försöker vi närvara på andra aktiviteter där 
vi kan sprida HBTQ-kunskap och därmed ständigt arbeta med kunskapsspridning för att 
nå vår vision om en jämställd värld fri från diskriminering.

BOKMÄSSAN GÖTEBORG
West Pride har deltagit på Bokmässan i Göteborg 2018 och kommer delta även 2019. 2018 hade vi en 
monter där vi informerade om vår verksamhet samt erbjöd ett kunskapshöjande quiz och 
flaggkunskap kring olika HBTQ-flaggor. Vi bjöd även besökarna på föreställningen ”Kärlekens pris”. 
300 åskådare, såväl skolungdomar som vuxna, fick ta del av berättelser om hur det är att leva som 
HBTQ-person runt om i världen. 

Inför Bokmässan 2019 har vi förberett ett HBTQ-bibliotek till West Prides monter med författarbesök, 
boksigneringar och samtal med aktivister som Atilla Yoldas, Annika Hamrud och Saga Becker. 

VETENSKAPSFESTIVALEN 
West Pride medverkade i Vetenskapsfestivalen 2019, med vår lektion ”Normkritisk sagostund med 
skapande verksamhet”. Den ingick som ett pass inom skolprogrammet, där lärare kunde boka in sina 
klasser för att lyssna på en normkritisk saga och sedan delta i en workshop.

ANDRA PRIDEFESTIVALER
Likt tidigare år erbjuder vi stödsamarbeten till andra Pridefestivaler i Västra Götaland och medverkar 
därigenom till arbetet för ett likvärdigt bemötande i alla kommuner i regionen. Stödet anpassas efter 
behov, och vi har hjälpt till med allt från flaggutlåning till konsultation kring organisation, 
programinnehåll och utbildningsinsatser. I år har West Pride bland annat gett konsultation till Öckerö 
Pride och Borås Pride samt lånat ut regnbågsflaggor till Trollhättan Pride och Lysekil Pride. Under 
Söderhamn Pride och Bollebygd Pride spelade West Pride Kärlekens pris från vårt 
utbildningsprogram. 

EVENEMANG  
OCH SAMARBETEN

West Prides Infocentrum i Nordstan.
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West Pride är oändligt tacksamma för alla som möjliggjorde festivalen 2019. Vårt första 
tack riktar vi till alla våra otroliga volontärer med våra tio platschefer i spetsen – utan ert 
starka engagemang och ideella insatser skulle festivalen aldrig vara möjlig. 

Vi vill också tacka våra stolta partner – tack vare er blir festivalen så mycket mer.

Vi glömmer såklart inte våra programarrangörer, enskilda konstutövare, organisationer, 
invigningstalare och artister som på olika sätt medverkat i festivalen genom sin kunskap, sin 
konst och sina framträdanden – utan innehållet som ni är med och skapar finns ingen festival. 

Vi vill tacka våra stolta bidragsgivare Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Skolverket 
och Näringslivsgruppen – utan er finns ingen verksamhet året om och inga utbildningar. 

Tack till alla besökare och eldsjälar som gjorde West Pride 2019 till en festival vi sent 
kommer att glömma. Slutligen vill vi tacka alla som gått före oss och banat väg så att vi 
tillsammans med alla ovanstående fått möjlighet att genomföra denna festival, något som 
flera i världen ännu inte kan. Dessa fortsätter vi kämpa för!

Tusen tack för er delaktighet och ert engagemang. 
Vi ses igen nästa år, 3-7 juni för West Pride 2020!

TACK!

STOLTA BRONSPARTNER

AV1 | ASTRAZENECA | BEE BAR & KÖK | BRÄCKE DIAKONI | CISION | FRONT ADVOKATER |  
GILLIS EDMAN | GÖTEBORGS STAD | GÖTEBORGS UNIVERSITET | HIGAB | HIVE | JETTY | LISEBERG |  

NEWBODY | THE CONCEPT | VOLVO CARS | VÄSTTRAFIK | WAY OUT WEST 

STOLTA BIDRAGSGIVARE

STOLTA SUPPORTERS

ABF GÖTEBORG | ARKITEKTKOPIA | CASINO COSMOPOL | CEVT | CLAS OHLSON | LO-DISTRIKTET I 
VÄSTSVERIGE | LÄNSFÖRSÄKRINGAR I GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN | SEMCON

Göteborg

STOLTA SILVERPARTNER
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ABF GÖTEBORG

ADMIRA THUNDERPUSSY

ALBA OMEGA TRIO

ALINGSÅS KULTURHUS 

AMAUNET

AMNESTY

ANGEREDS BIBLIOTEK 

ARENA 29

ARKITEKTKOPIA

ARNE NILSSON

ARON PROMNITZ

ASTRAZENECA

AV1

AZRAEL LOST ÄVEN KALLAD EDEN LOST

 

BEE KÖK & BAR

BERIT LARSSON

BIOGRAF GÖTA

BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK 

BOKMÄSSAN GÖTEBORG 

BORIS JELIC

BRÄCKE DIAKONI

 

CASINO COSMOPOL 

CEVT

CHALMERS

CISION

CLAS OHLSON

COURAGE 4 LIFE

 

DENISE OLSSON BERGKVIST 

DJ BABY ANGEL MOA & BASSE THE KID

DJURENS RÄTT

DRAG IDOL – SWEDEN

 

EFFEMINATE BAZ

EKHO GÖTEBORG

ELEKTROFISH

EMRIK ”M-ROCK” LARSSON

ESTRELLA AB

EVA BORGSTRÖM

EVA HESSMAN

EVENIUS DEVELOPMENT 

 

FAMILJEN KAOS 

FEMINISTISKT INITIATIV GÖTEBORG

FREINETSKOLAN BILD & FORM

FRILAGRET

FRISKIS & SVETTIS GÖTEBORG

FRONT ADVOKATER

FRYSHUSET

 

G.I.A

GILLIS EDMAN 

GREY GOTHENBURG

GUNN LUNDEMO

GUTS

GÖTEBORGS FEMINISTISKA KÖR

GÖTEBORGS KONSTMUSEUM

GÖTEBORGS NATURHISTORISKA MUSEUM

GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER

GÖTEBORGS STAD

GÖTEBORGS STAD HBTQ-RÅD

GÖTEBORGS STADSMUSEUM

GÖTEBORGS STADSTEATER

GÖTEBORGS UNIVERSITET 

HAGABADET

HAGABION

HAMPUS CARLSSON

HAPPYPRIDE

HBTQ-LABBET

HEDVIG BERLEKOM

HELLMANS DRENGAR

HIGAB

HIVE

HOMAN GÖTEBORG

HOUSE OF COLORS – UNGDOMSSATSNINGEN HISINGEN

HÄLSOTEKET ÖSTRA GÖTEBORG 

HÄRRYDA KOMMUN

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK 

 

IVONCITA & MR DRAMA 

 

JETTY

JOY M’BATHA

 

KHALID ALESMAEL 

KLUBB RÖRELSEN

KLUBBÄGAREN

KONSTKOLLEKTIVET

KULTUR OCH BIBLIOTEK LERUM

KYRKAN PÅ WEST PRIDE 

KÅLLEREDS BIBLIOTEK

 

LANDVETTER KULTURHUS 

LERUMS BIBLIOTEK

LIBERALERNA GÖTEBORG

LISEBERG

LL PRIDE – SHOWGRUPP

LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE

LUCAS MUSIC

LUNCH BEAT GBG 

LUSH

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN

MADAME HEINZ

MARIA BOHM

MIKAEL LJUNGBERGS MINNESFOND

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I GÖTEBORG

MIMERS KULTURSHUS KUNGÄLV

MOXY

MÖLNDALS STAD

MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK 

MÖLNDALS STADSMUSEUM  

NATUR & KULTUR

NEWBODY

NOAKS ARK GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

NORDIC CHOICE HOTEL

NORDSTAN

NÄRINGSLIVSGRUPPEN GÖTEBORG & CO

 

OSCAR FREDRIKS FÖRSAMLING

 

PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN 

PASSALEN

PEPPER POTEMKIN

PEPPERMINT

PIA LASKAR

POLISMYNDIGHETEN

QRAB

QUEERSALSA STOCKHOLM

QX

 

RADO UGANDA

RAGNAR BERN

RAINBOW MUSLIMS

REALSTARS

REVET SCENKONST

RFSL

RFSL GÖTEBORG

RFSL NEWCOMERS

RFSL UNGDOM

RFSU GÖTEBORG

RHYS

RHYSSPIECES

RIKSARKIVET

ROHDELLS TOLK & SPRÅKKONSULT AB

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

 

SABINA WÄRME

SACO-RÅDET

SAGA BECKER

SAQMI

SEBASTIAN WALLDÉN 

SEMCON

SENSUS

SEYMOUR BOTTOMS

SHEDO

SING SING AB

SINGELKNAPPEN

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET GÖTEBORG

SKOLVERKET

SONIKA SYNTOLKNING

STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG

STORA TEATERN

SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET

SVENSKA KYRKAN

TAMI T

TCO GÖTEBORG

TEATER KATTMA

TEATER PHANTASTISK

THE CONCEPT

THE DRAMA KINGS

THE REBELETTES

THESE HEAVY CLOUDS

TINA LILJEDAHL SCHEEL

TRAFIKKONTORET

TRANSAMMANS

TRANSFÖRENINGEN FPES

UNGAS KRAFT

UNHCR

UNIONEN 

 

VELVET VIXENS

VETENSKAPSFESTIVALEN

VISION

VOLVO CARS

VOLVO GROUP

VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG

VÄRLDSKULTURMUSEET

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

VÄSTTRAFIK AB

 

WAY OUT WEST

WEST PRIDE UNG

 

YOLANDA BOHM RAMIREZ

 

ZLATA

ÖPPNA MODERATER VÄST



westpride.se

Foto: Sanna Lindén.


