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Förord

“West Pride gör
skillnad!”

V

år omvärld är föränderlig
och lika mycket som vi här
hemma i Sverige kan räkna
in reformer som förbättrar livet för
många hbtq-personer, så sker drastiska försämringar för våra systrar
och bröder runt om i världen. Trots
att många fortfarande inte känner sig
trygga och eller vågar vara öppna med
sin sexuella läggning eller könsidentitet så har vi det förhållandevis bra.
Den aggressiva utvecklingen i
bland annat Ryssland är skrämmande
och har satt djupa spår i oss alla. Förtrycket, tortyren och de systematiska
kränkningarna som hbtq-personer
utsätts för sanktioneras av de ryska
myndigheterna med hänvisning till de
nya propagandalagarna som förbjuder
hbt-information till barn och ungdomar. Lagen används, vilket många
aktivister befarade, utan urskiljning.
Förföljelsen av hbt-personer är ett
faktum.
Dessvärre är Ryssland inte ensamt och isolerat. Flera andra länder
aviserar hårdare tag. I Uganda blåser
de politiska vindarna allt hårdare för

införande av dödsstraff och högerextrema krafter i Europa och världen
över ger sig ut på gatorna för att slå
ner oss och skrämma oss tillbaka in i
garderoberna.
Mot denna bakgrund är det
förödande att Olympiska kommittén
inför förbud av regnbågssymboler för
de tävlande i kommande mästerskap
i Ryssland. Därför behövs elitidrottare som vågar ta ställning och säga
ifrån. En av dessa är modiga Emma
Green Tregaro, härifrån Göteborg,
som agerat exemplariskt i frågan.
På kulturfronten möts vi av dagliga
rapporter om hur kulturarbetare
tvingas ställa in turnéer, gästspel
och andra besök i Ryssland. Allt
detta är djupt förödande men bevisar
styrkan i det konstnärliga uttrycket
och även i idrotten (när den inte fegar
ur), för samhällsengagemang och
attitydförändringar. Än idag lyser
idrottsföreningarna med sin frånvaro i
Regnbågsparaden.
Här har en hbtq-festival som
West Pride en viktig roll att fylla och
vi tar vårt ansvar och uppdrag på

allvar. Genom att bidra till attitydförändringar här, där vi befinner oss,
kan vi såväl visa vårt stöd till våra
förtryckta systrar och bröder som
att sätta press på förtryckarna. När
regnbågsflaggorna vajar i Göteborg är
det många som känner sig stolta och
sedda. Vi har ett ansvar att se och att
synliggöra även utanför våra regionsoch landsgränser.
Alla West Prides samarbetspartners som fyller festivalen med
innehåll är oerhört betydelsefulla och
bidrar tillsammans till detta viktiga
förändringsarbete som pågår året
runt. Höjdpunkten är genomförandet
av en innehållsrik och mångbottnad
kulturfestival som sätter fokus på
hbtq-frågorna, på inkludering i
praktiken och på ett normkritiskt
perspektiv.

FOTO Sanna Lindén/Regnbågsredaktionen.

West Pride i sig är inget enskilt
språkrör för någon, så kallad, enad
hbtq-rörelse. Istället samlar vi aktörer
utifrån en gemensam värdegrund
och skapar en arena för mötesplatser, debatt och de kulturuttryck som
också historiskt förenar oss i kampen
för respekt och lika rättigheter.
West Pride fyller ett tomrum, vi gör
skillnad.
Göteborg den 30 september 2013.

Tasso Stafilidis, verksamhetschef
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FOTO Hampus Haara/Regnbågsredaktionen.
Ansvarig utgivare: Tasso Stafilidis. Texter: Tasso Stafilidis, Thomas Johnsson och Therése Oskarsson. Grafisk form: Therése Oskarsson.
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Sammanfattning
2013 genomfördes West Pride för sjunde året i
Göteborg och likt tidigare år har vår verksamhet
fortsatt att växa på många områden.

Å

r 2013 genomfördes West
Pride för sjunde året och för
första gången under det nya
namnet som klubbades av föreningens årsmöte i november 2012. Precis
som tidigare år har vår verksamhet
fortsatt att expandera på många
områden. Vi har arrangerat konstoch kulturprogram under hela året i
många av Västra Götalandsregionens
kommuner och dessutom kompetensutvecklat de flesta av våra största
samarbetspartners och partners med
grundläggande hbt-utbildning. Festivalens kampanj och grafiska manér
gick under parollen ”I am Pride” och
hade flera delar, bland annat en analog
och digital affisch med ett hundratal
porträttbilder av stolta göteborgare.
Under festivalveckorna 20 maj–2 juni
arrangerades närmare 400 programpunkter. Intresset för festivalen

var fortsatt stort och besökssiffran
landade på 100 000 besök.
Ett nytt mediasamarbete mellan
West Pride och Metro innebar bland
annat att Metro producerade och
distribuerade årets programtidning.
Den gavs ut den 20 maj, samma
dag som festivalen drog igång, och
trycktes även i en överupplaga som
fanns tillgänglig under hela festivalen. Tidningen beräknades kunna
nå närmare 400 000 personer i hela
Västra Götalandsregionen. Programmet fanns även att tillgå på hemsidan,
som tack vare ett nytt samarbete med
webbyrån Rabash hade fått ny form
inför festivalen.

FOTO Daniel Castro, Ola Gustafsson/Regnbågsredaktionen.

Över 700 regnbågsflaggor vajade
runt om i hela Göteborg under den två
veckor långa flaggperioden 20 maj–
2 juni. Västtrafik flaggade med regnbågsflaggor på bussar och spårvagnar
under samma period.
Antalet personer som gick i Regnbågsparaden på festivalens sista dag
var 12 000. Paradvägen kantades av
45 000 åskådare.
En förutsättning för West Pride
var alla ideellt arbetande funktionärer
som i år uppgick till 137 personer.
Festivalen hade 10 platschefer
som arbetade med sina verksamhetsområden, och med deras ledningsgrupper var det närmare 40 personer
som var verksamma med festivalarbete under hela året, på ideell
basis. På kansliet, som är förlagt på
Göteborg & Co, har vi haft cirka tre
helårstjänster samt en praktikant
under året.
De flesta av programpunkterna
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arrangerades av våra närmare 200
samarbetspartners. Värdet av de
tjänster som våra sponsorer bekostade
uppgick till över 9 miljoner kronor.
Här inkluderas inte de kostnader för
programpunkter som våra samarbetspartners stod för. Utöver detta
erhöll festivalen sponsring i form av
pengar på 1 000 000 kronor.
Från Göteborgs Stad höjdes
bidraget från 800 000 kronor till
1 000 000 kronor. Västra Götalandsregionen ökade också sitt bidrag från
400 000 kronor till 600 000 kronor.
Näringslivsgruppen på Göteborg &
Co bidrog med 100 000 kronor riktat
för arbete med barn och ungdomar
i skolan. Summan av bidragen var
totalt 1,7 miljoner kronor.

West Prides
värdegrund
Dessa värderingar ska genomsyra all
verksamhet inom föreningen. Alla
verksamma inom föreningen, samt alla
samarbetspartners och externa aktörer som
medverkar i festivalen, ska följa dem.
1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och
FN:s Konvention om barnets rättigheter.
2. West Pride tar avstånd från all form
av diskriminering och förtryck utifrån
exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller
-uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social
tillhörighet.
3. West Pride tar avstånd från all form av
olaglig våldsanvändning och hot om våld.

FOTO Daniel Castro/Regnbågsredaktionen.

4. West Pride uppmuntrar till ett öppet
debattklimat, solidaritet och samverkan.
5. West Pride är öppen för alla som delar
ovanstående värderingar och respekterar den
k ultur som har sina rötter i homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners och queers liv.

Resultat 2009–2013
2013

2012

2011

2010

2009

Antal besök

100 000

108 000

127 000

60 000

10 000

Paraddeltagare/åskådare

12 000/45 000

10 000/30 000

8 000/20 000

5 000/15 000

-

Antal programpunkter

400

370

400

300

130

Funktionärer

137

200

250

100

10

Platschefer

10

10

12/25

8

-

Samarbetspartners

192

232

303

150

50

Bidrag Göteborgs stad

1 000 000

800 000

800 000

350 000

250 000

Bidrag VGR

600 000

400 000

300 000

300 000

100 000

Övriga bidrag

300 000

330 000

500 000

250 000

80 000

Sponsring pengar

820 000

700 000

350 000

200 000

1 500

Sponsring tjänster

9 000 000

8 500 000

7 000 000

1 600 000

100 000

Anställda

3

1,5

1

1

0,5

Nystartsjobb AF

0

0,5

0,5

-

-

Praktikanter

1

3

5

2

1
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Om West Pride
West Pride är en festival där normkritik och hbtqpersoners livssituation lyfts upp genom konst och
kultur. Med festivalen strävar vi efter att samla det
varierade hbtq-communityt och andra aktörer
under ett och samma paraply.

W

est Pride är en festival som
lyfter upp normkritik och
hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. Med
festivalen strävar vi efter att samla
det varierade hbtq-communityt och
andra aktörer under ett och samma
paraply. Festivalens målgrupp är alla
i Göteborg och Västra Sverige men
också nationella och internationella
besökare, oavsett etnicitet, sexuell
läggning, könsidentitet, funktionalitet och religiös åskådning. Festivalen riktar sig till alla de personer,
organisationer, institutioner och
företag som känner sig delaktiga i och
respekterar den kultur som har sina
rötter i homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners liv.
West Pride synliggör en mångfald av uttryck genom att samordna
och arrangera konst och kultur. West
Pride skapar också mötesplatser och
arenor för kunskapsfördjupning,
samtal och reflektion. Genom konsten
och kulturen uppmuntrar vi även till
ett öppet och tolerant samhällsklimat
FOTO Rebecca Honnér Widerstedt/Regnbågsredaktionen.
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i Göteborg och Västra Sverige som
motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och
könsidentitet.
West Pride når många olika
kulturutövare i Göteborg och Västra
Götalandsregionen och genom dessa
får festivalen ett brett utbud av bland
annat musik, sång, dans, teater, film,
klubb och utställningar. Förutom
ett spännande konstnärligt program
arrangeras även aktuella debatter,
seminarier och samtal. Flertalet
av programpunkterna äger rum på
olika kulturinstitutioner, exempelvis
museer och teatrar.
West Pride är en ideell kulturförening med uppdrag att arrangera
en årlig konst- och kulturfestival.
West Pride grundades 2007 som
HBT-GBG av Göteborgs Stadsteater,
Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern
(f.d. Pusterviksteatern), Röhsska
museet och Världskulturmuseet.
Sedan 2009 har festivalen genomförts
i regi av festivalföreningen.

Syfte och mål
Syftet med West Pride är:
• att erbjuda en bred bild av konst
och kultur skapad av och för hbtqpersoner
• att bryta heteronormativiteten
• att skapa nya mötesplatser och
gemenskap för hbtq-personer
• att skapa ett hbtq-vänligare samhälle
• att förstärka och förbättra Göteborg
och Västra Götalands kulturliv
• att skapa ett brett intresse för hbtqfrågor och på så vis få en öppnare
och friare stad och region genom att
synliggöra dess mångfald.
Målet med att sprida verksamheten i Västra Götalandsregionens
kommuner är att aktörer som arbetar
med konst, kultur och hbtq-perspektiv
lättare ska kunna hitta samarbetsformer och därmed utveckla sitt
arbete. Vidare vill vi undersöka vilka
nya aktörer som kan vara intresserade
av ett nätverk som detta och på vilka
sätt olika aktörer kan samverka.
West Prides mål är:
• att öppna upp samhället för dess
mångfald
• att skapa en friare stad och nya
mötesplatser för hbtq-personer
• att festivalen på olika sätt skall äga
rum i hela Västra Götalandsregionen,
• att skapa ett regionalt, nationellt och
internationellt nätverk
• att stärka festivalens varumärke
• att ifrågasätta det heteronormativa
samhället och bryta den norm som
inte berättigar alla människor likvärdigt bemötande och lika rättigheter.

Styrelsens sammansättning 20 november 2012–
28 november 2013 var följande.
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
1:a ersättare
2:a ersättare
3:e ersättare
4:e ersättare
Aukt. revisor
Revisor		
Revisorsersättare

Marcus Gustavsson
Lars Gårdfeldt
Maria Svensson
Sylvia Hanson
Aurora Cederholm
Cizzi Grönkvist
Christian Penalva
Kaj Heino
Paula Aijmer
Gladys Yanelli
Agneta Wirén
Jonas Jonasson
Håkan Eriksson
Ronny Johansson
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FOTO Ola Gustafsson, Rebecca Honnér Widerstedt,Ebba Bruce, Daniel Castro/Regnbågsredaktionen.

Föreningens styrelse

West Pride 2013
West Pride 2013 arrangerades mellan den 20 maj och 2 juni under
kampanjparollen ”I am Pride”. Under festivaldagarna sjöd staden av aktiviteter –
100 000 besök registrerades till de 400 programpunkterna, och på finaldagen gick
rekordmånga personer i Regnbågsparaden.

Alla tidigare medverkande och
samarbetspartners bjöds in till
informations- och samverkansmöten.
Särskilda möten hölls för de medverkande kulturinstitutionerna samt de
studieförbund som var engagerade
i festivalen. Även klubbarrangörer
bjöds in till ett eget möte. Publika
stormöten med information om
festivalen hölls där alla tänkbara
samarbetspartners bjöds in och vem
som helst kunde delta. Information
om festivalen och hur man kunde
delta i programmet spreds även via
mejlutskick, festivalens hemsida,
Facebook och Twitter. Därefter tog
kansliet emot anmälningar till programmet samt koordinerade dem som
var i behov av lokal eller scen.
Alla som ville fick delta med programpunkter i årets festival, så länge
arrangemanget inte bröt mot festivalens värdegrund, syfte och mål. Inga
sådana tveksamma fall uppdagades
under årets programkoordination.
Målet för årets festival var ett fortsatt
arbete med öppenhet, synlighet och
inkludering. Detta gjordes bland
annat genom den omfattande flaggningen samt fortsatt arbete med att
tydliggöra att festivalen är en paraplyorganisation som välkomnar alla
programpunkter.
Årets festivalkampanj fick namnet “I am Pride”.

8

Festivalkansliet
West Prides styrelse uppfyller sina
arbetsgivaråtaganden korrekt och har
kollektivavtal för personalen genom
medlemskap i Arbetsgivaralliansen.
Festivalkansliet förfogar över fyra
arbetsplatser på evenemangsavdelningen på Göteborg & Co. Verksamhetschefens huvuduppgifter har varit
att finna finansiering för festivalen
genom att få in bidrag och sponsring,
attrahera fler samarbetspartners,

koordinera alla olika delar i festivalen – såväl de administrativa som
de strategiskt konstnärliga samt att
arbetsleda all annan personal som
arbetar med festivalen.
På festivalkansliet arbetar Tasso
Stafilidis, verksamhetschef (25 %),
Thomas Johnsson, verksamhetskoordinator (90 %) med ansvar för bland
annat marknad och kommunikation,
Therése Oskarsson, verksamhets-

FOTO Lisa Hedström Arvidsson/Regnbågsredaktionen.

P

laneringen av festivalen 2013
påbörjades i oktober 2012.
Det operativa arbetet med
festivalen delegerades av styrelsen till
verksamhetschefen.

FOTO Ebba Bruce/Regnbågsredaktionen.

Johansson och Anna Maria Kostovska
• Säkerhet: Gisela Ahlberg
• Programpunkter: Josefin Engberg
• Sambandscentral och logistik:
Daniella Olsson

Säkerhet

Festivalen har även haft en
praktikant, Najda Secerovic från
medie- och kommunikationsprogrammet vid Högskolan i Jönköping, som
fanns på plats på festivalkansliet
från januari till maj. Najda bistod
kansliet med diverse uppgifter men
jobbade specifikt med sociala medier,
marknadsföring och andra kommunikationsrelaterade uppgifter.

Programutbudet
Festivalen koordinerar och samlar
ihop olika institutioners, kulturutövares, organisationers samt övriga
samarbetspartners arrangemang och
evenemang under festivalperioden.
Detta ger en festival med ett enormt
brett utbud. Under årets festival
registrerades 400 programpunkter
och 191 samarbetspartners. En del
av arrangemangen framfördes flera
gånger eller pågick kontinuerligt
under hela festivalen.
Flertalet programpunkter hölls i
våra samarbetspartners egna lokaler
eller i seminarietältet i Regnbågsparken. Många programpunkter

arrangerades också likt tidigare år på
de olika kulturinstitutioner som under
lång tid samarbetat med festivalen.
Många andra aktiviteter genomfördes
också runt om i staden.

Festivalarmband
I år producerade vi ett festivalarmband i samarbete med vår stolta partner Världskulturmuseet. Syftet med
armbandet var att öka synligheten
och att skapa mervärde för festivalens besökare. Festivalarmbandet
var gratis och delades ut på Infocentrum samt på övriga festivalplatser.
Genom uppvisande av armbandet
gavs rabatter på såväl kulturprogram
som i butiker. Armbandet blev väldigt
uppskattat av festivalens besökare.
Totalt delade vi ut 15 000 armband.

Verksamhetsområden
West Pride hade under 2013 åtta
verksamhetsområden som leddes av
en eller två platschefer. Platscheferna
var ansvariga för sina respektive
områden och var arvoderade på 20 %
under perioden januari till augusti (ej
juli). Platscheferna bildar tillsammans med kansliet Samrådet där det
diskuteras och beslutas gällande det
praktiska och operativa arbetet med
festivalen.
Platschefer 2013:
• Infocentrum: Selene Meza
• Regnbågsparken: Malin Finlöf
• Regnbågsparaden: Katarina Johansson
• Regnbågsredaktionen: Sandra
Schwarz
• Funktionärssamordning: Patrik
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FOTO Daniel Castro/Regnbågsredaktionen.

koordinator (100 % sedan augusti)
med ansvar för bland annat medlemsadministration och kommunikation,
och Jenny Gustafsson, verksamhetskoordinator (80 % sedan augusti) med
ansvar för bland annat uppsökande
arbete och programkoordination.
Tidigare under året har även följande
personer arbetat på kansliet: Raisa
Pennanen, programkoordinator
(100 % mars–juni), Daniella Olsson
(100 % april–juni) Jenny Widmark
Nyman (50 % januari–april) och Jennifer Jerez (100 % januari–mars).

Festivalens säkerhetsarbete är
avgörande för såväl alla arrangörer/
samarbetspartners som för våra
besökare. Utöver generella och
specifika hotbildsanalyser handlar det
om att vi gör riskanalyser för enskilda
programpunkter och för våra utåtriktade verksamhetsområden. Alla
våra funktionärer ska ha en trygg
arbetsmiljö och festivalbesökarna
ska känna sig trygga när de besöker
festivalen. Vi har ett samarbete med
säkerhetschefen på Göteborg & Co
och även en löpande dialog med polismyndighetens olika enheter (dialogpolisen, insatsansvarig, polisledning,
underrättelsetjänst och tillståndsenhet). Bevakningen sköttes av
Cubsec.

FOTO Rebecca Honnér Widerstedt/Regnbågsredaktionen.

Infocentrum
Infocentrum var öppet 20 maj–1
juni och även i år var placeringen
i Nordstan framför Turistbyrån.
Där fick besökarna information och
kunde hämta programtidningen och
festivalarmbandet. På en större yta
ställde vi ut en fotoutställning med
ett antal bilder av Carlos Zaya och
Martin Argus från fotograferingen
till affischen. 16 359 besök noterades
totalt vid informationsdisken och
utställningen. Verksamheten kunde
genomföras tack vare vårt goda
samarbete med vår stolta partner
Nordstan.

Programpunkter
Liksom 2012 arrangerades festivalens
programpunkter på flera olika platser,
bland annat på Högskolan för Scen
och Musik, Stora Teatern, Trädgårdsföreningen, Handelshögskolan,
GöteborgsOperan, Röhsska museet,
Stadsmuseet, Göteborgs Stadsteater
och Världskulturmuseet.

Den Stora Kärleksdagen

Den Stora Kärleksdagen var ett nytt
initiativ som genomfördes för första
gången. Evenemanget ägde rum den
25 maj i Trädgårdsföreningen och
idén var att ägna en heldag åt att man10

ifestera kärleken. Bland aktiviteterna
fanns speeddejting, queersalsa, ballerina training, kärlekstal, livemusik
och kärlekspyssel. Det unika med Den
Stora Kärleksdagen var att lyfta fram
alla olika samlevnadsformer. För de
par som ville gifta sig så fanns både
borgerliga och kyrkliga vigselförrättare på plats.

Regnbågsparaden
Paraden den 2 juni gick från Kanaltorget vid GöteborgsOperan via
Avenyn och Götaplatsen till Liseberg.
50 olika organisationer, föreningar
och företag gick i paraden, och totalt
12 000 personer deltog. Paraden hade
runt 45 000 åskådare. På Liseberg tog
Regnbågsgalan vid när paraden
kommit in genom grindarna.

Regnbågsparken
Regnbågsparken flyttade i år tillbaka
till Bältesspännarparken, efter att ha
varit förlagd i Trädgårdsföreningen
2012. Parken hade öppet 29 maj–
2 juni. Här fanns utställare, ett seminarietält för programpunkter och tre
matvagnar. En scen för uppträdanden
var belägen på Millennieplatsen bredvid Stora Teatern. Festivalens konstutställning, med en bred representation av olika konstnärer, visades i det
lilla växthuset i Trädgårdsföreningen.

Festivalens officiella invigning hölls i det stora seminarietältet i
Regnbågsparken på kvällen den 29
maj. West Prides ordförande Marcus
Gustavsson talade, Mattiaz Björling
framförde sin nya singel ”Våga vara
unik” och författaren Sara Lövestam
höll ett invigningstal om stoltheten
och svårigheten i komma ut-processen. RFSL Göteborg delade ut tre
priser. Regnbågsparken hade totalt
runt 29 500 besök under de fem dagar
den var öppen.

Regnbågsredaktionen
Regnbågsredaktionens uppgift var att
dokumentera festivalen och publicera
artiklar och reportage genom text,
bild och film. Materialet lades upp på
festivalens hemsida, Facebook, Twitter, Instagram och QX-blogg. Under
perioden 1 maj–9 juni hade West
Prides hemsida 46 644 besök av
30 338 unika besökare. 29 maj–2 juni
gjordes 18 396 besök av 13 597 unika
besökare. Dessa siffor är mer än en
fördubbling jämfört med samma
period 2012.

Funktionärssamordning
Funktionärssamordningen hade
huvudansvaret för att rekrytera funktionärer till årets festival. Rekryter-

ingsträffar ordnades, funktionärer
efterlystes via hemsidan och via
flyers och affischer som platscheferna
delade ut. Detta resulterade i 137
funktionärer till årets festival.
Funktionärerna fick gå en obligatorisk utbildningsdag där till exempel
arbetsuppgifter, festivalens värdegrund, en bemötandepolicy samt en
kort säkerhetsgenomgång ingick.
Som tack för sitt arbete fick
funktionärerna ett presentkit med
bland annat en bok (de fick välja
mellan olika titlar), ett gästkort
från Västtrafik som gällde i hela
regionen under två veckor, en t-shirt
som fungerade som arbetströja och
presentkort på Stora Teatern och
Göteborgs konserthus. Mat ingick
under funktionärernas arbetspass. De
som önskade fick även ett arbetsintyg
efter avslutad festival. Alla funktionärer var försäkrade med olycksfallsförsäkring som gällde under
festivalen.

Efter Regnbågsparaden på söndagen
den 1 juni hölls Regnbågsgalan på
Lisebergs stora scen. Galan producerades av Liseberg i samarbete
med West Pride. Medverkade gjorde
Martin Rolinski, Broken Door,
Niklas Andersson, Shirley Clamp,
Behrang Miri och dragshowgruppen
Tranzmission. Årets konferencier var
Sarah Dawn Finer.

Den Stora Efterfesten
För tredje året i rad arrangerade Club
KG Den Stora Efterfesten, den här
gången på Trägår’n i samarbete med
dem.
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FOTO Sanna Lindén, Rebecca Honnér Widerstedt, Hampus Haara, Daniel Castro/Regnbågsredaktionen.

Regnbågsgalan

Bidragsgivare, partners
och samarbetspartners
Värdet av de tjänster som våra partners stod för uppgick i
år till strax under 10 miljoner kronor.

T

otalt fick West Pride 1,7 miljoner kronor i bidrag 2013. De
tre största bidragsgivarna var
Göteborgs Stad 1 000 000 kronor,
Västra Götalandsregionen 600 000
kronor och Näringslivsgruppen Göteborg & Co 100 000 kronor.
Våra stolta partners gick in med
ett värde för cirka 10 miljoner kronor.
Av dessa var 820 000 kronor kontanta
pengar och resterande 9 miljonor tjänster. Utöver detta tillkom värdet av de
kostnader som festivalens samarbetspartners stod för, exempelvis
egna arrangemang, tillhandahållandet
av lokaler, teknik och personal.

West Prides stolta huvudpartners
2013 var Stureplansgruppen och
Metro. Stolta partners var Dragster
Kommunikation, Gothia Towers,
Göteborg & Co, Hire Sound,
Liseberg, Nordstan, QX, Rabash,
Trädgår’n, Trädgårdsföreningen,
RFSL, Världskulturmuseet, Västtrafik och Cision. Stolta samarbetspartners var Brewhouse, Carlos
Zaya Photograph, Martin Argus
Photo, Folkteatern Göteborg & Co,
Göteborgs konstmuseum, GöteborgsOperan, Göteborgs Stad, Göteborgs
stadsmuseum, Göteborgs stadsteater,
Göteborgs Symfoniker, Göteborgs
Konserthus, Göteborgs Universitet,
Handelshögskolan, Högskolan för

Scen och Musik, Kulturhuset Blå
Stället, Kvinnofolkhögskolan, LO,
Mornington Hotel Stravaganza, RFSL
Göteborg, RFSU Göteborg, Röhsska
museet, Sensus studieförbund,
Sjöfartsmuseet Akvariet, Stadsledningen, Stora Teatern, Teater Halland,
Vision och Världskulturmuseet.
Under 2013 hade festivalen totalt
192 samarbetspartners. Se sida 23 för
komplett lista.

Hbt-utbildning och
kompetensutveckling
Som ett led i West Prides uppdrag att förändra attityder
ger vi våra partners grundläggande hbt-utbildning.

D

en grundläggande hbt-utbildningen är såväl festivalens
motprestation till våra partners som ett led i festivalens uppdrag
att förändra attityder. West Prides
stolta partners erbjuds grundläggande hbt-utbildning för sin
personal. Partners som stöttat
festivalen på en högre nivå har fått
utbildningstillfällen inkluderade i
samarbetsavtalen. Verksamhetschef
Tasso Stafilidis leder utbildningarna.
Föreställningen Kärlekens Pris är
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en del av utbudet. Föreställningen
innehåller berättelser som baseras på
vittnesmål om hur svårt det fortfarande är att öppet manifestera sin sexuella läggning och könsidentitet, såväl
i Sverige som i andra länder. Med
sånger av Jacques Brel och Vladimir
Vysotskij får åskådaren följa med på
en resa där öppenheten kan vara en
balansgång mellan liv och död. Medverkande är även pianisten/skådespelaren Helen Sandgren Åström
alternativt Kasper Frondelius.

Under året har vi fortsatt att
utbilda våra partners, nya som
gamla. De nya för i år är bland annat
Göteborgs Universitet, Mornington
Hotel Stravaganza, Fackombuden vid
Kommunal i Hammarkullen samt
några enheter på Park- och Naturförvaltningen. Vi medverkade även på
MR-Dagarna på Svenska Mässan

och i ett samarbete med Göteborgs
Symfoniker spelades Kärlekens pris i
en fullsatt Stenhammarsal på konserthuset. Inbjudan gick ut till samtliga
partners som fick se föreställningen
gratis.

direkt till barn och ungdomar, såväl
som lärarhandledning och kompetensutbildningar. Vi har ett samarbete
med flera aktörer och får därigenom
en bredd i programutbudet. Vi arbetar
också tillsammans med stadens
museer och erbjuder museilektioner
med fokus på normkritik och hbtqfrågor. Vårt skolprogram utgår från
ett konst- och kulturperspektiv, som
är West Prides signum.

FOTO Daniel Castro/Regnbågsredaktionen.

Arbetet fortsätter under hösten. Vi
utvecklar den kompetensutveckling
som vi erbjuder våra samarbetspartners och målet är att nå fler målgrupper. Utöver den hbt-utbildning som
vi bedriver i form av föreläsningar

fortsätter vi att erbjuda skolor olika
konst- och kulturprogram som lyfter
upp normkritik och hbtq-frågor.
Under hösten 2013 kommer vi med
ett särskilt bidrag från Näringslivsgruppen på Göteborg & Co att kunna
erbjuda skolor i Göteborg utbildning
i hbtq-frågor genom konst och kultur.
Detta arbete har i skrivande stund
påbörjats och ett gediget skolprogram har skickats ut till alla skolor i
Göteborgs kommun, där vi erbjuder
lektioner och föreställningar riktade
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Kommunikation och
marknadsföring
Årets kampanjparoll var ”I am Pride”. Kampanjen var
interaktiv och levande och bestod av affischer och en
tillhörande mobilapp. Affischen skapades med bilder på
människor som ville vara en del av festivalen.

L

ikt tidigare år tog vår stolta
partner Dragster Kommunikation fram årets kampanj, ”I
am Pride”. Kampanjen var interaktiv
och levande. Den bestod av en affisch
och en tillhörande app. Affischen
skapades av bilder på människor som
ville vara en del av festivalen och
visa att de stod upp för festivalens
värdegrund. Porträttbilderna togs av
fotograferna Carlos Zaya och Martin
Argus den 9 februari i Nordstan –
exakt 100 dagar innan festivalen drog
igång.

Totalt scannades affischen 455 gånger
och det genererade 389 klick till
iampride.se. Det var dock endast 77
unika personer som använde sig av
layartjänsten. Iampride.se hade 1 610
unika besökare och totalt 2 180 besök.
Affischen trycktes i två format,
A3 och 50x70 cm, av Lindgren &

söner i Mölndal som gav festivalen
ett fördelaktigt pris. Utöver affischer
trycktes det upp 106 000 vykort som
fanns på kaféer i bland annat Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund och
Helsingborg.
Årets programtidning var en bilaga i tidningen Metro, som för första
gången var West Prides mediepartner.
Programtidningen distribuerades som
bilaga i Metro den 20 maj, samma dag
som festivalens regnbågsflaggning
startade och Infocentrum öppnade
i Nordstan. Tidningen beräknades
nå sammanlagt 400 000 läsare. Det

FOTO Hampus Haara/Regnbågsredaktionen.

Genom att ladda ner gratisappen
Layar kunde betraktare också höra
några av personerna på affischen
berätta mer om sitt engagemang.
Dessutom kunde vem som helst ladda

upp sin egen bild via appen och på så
sätt bli en del av en digital affisch som
fanns på nya sajten iampride.se som
också formgavs och utvecklades av
Dragster. Även bilder som taggades
med #iampride på Instagram blev en
del av kampanjen och den växande
affischen. 138 bilder laddades upp via
iampride.se och 1 052 bilder hashtaggades med #iampride.
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fanns även en överupplaga tillgänglig
på Infocentrum i Nordstan, i West
Prides tält i Regnbågsparken och på
andra platser under festivalen under
de två veckorna.

små blänkare och halvsidor, i den
tryckta tidningen QX samt ett flertal
banners på qx.se, qruiser.se och QX
Gay Map.

Annonserna i programtidningen
såldes av Metros egna annonssäljare.
Till lanseringen av West Prides nya
hemsida den 24 april sammanställdes
ett enkelt smygläsningsprogram. Här
presenterades alla anmälda programpunkter, dock inte med tid och plats
eftersom programläggningen vid
tidpunkten inte var klar.

Festivalens webbplats fick en helt ny
form och struktur inför årets festival.
Det arbetet gjordes av vår nya stolta
partner Rabash och påbörjades i
början av året. Fokus låg på att förbättra programdelen, både till form och
funktionalitet. Målet med nya westpride.se var att den skulle fungera för
alla, oavsett från vilken plattform de
besökte sajten. Riktlinjerna var läsvänlighet, tillgänglighet och responsiv
form. Eftersom den responsiva formen anpassar sajten till olika mobila
enheter, valde vi i år att inte satsa på
en extern app.

Press och media
Pressinformation och pressmeddelanden skickades regelbundet ut
till all media: tv, radio, dagstidningar, kvällstidningar, tidskrifter och
webbaserad media. Utöver presentationen av festivalens nyheter, artister,
programpunkter och invigningstalare
presenterade vi samarbetet med våra
stora sponsorer i pressmeddelanden.
För att presentera årets kampanj bjöd
vi in media till en presskonferens på
Stora Teatern den 7 februari, och den
24 april höll vi en presskonferens
på Göteborgs Konstmuseum där vi
presenterade festivalens nyheter och
höjdpunkter.
Samarbetet med QX fortsatte och
inför festivalen annonserade West
Pride med ett tiotal annonser, både

Hemsidan

Hemsidan användes framförallt
till att marknadsföra festivalen,
presentera programutbudet, sprida
information och rekrytera funktionärer. Under själva festivalen var
hemsidan också en av våra kanaler för
berätta om programpunkter genom
bilder och intervjuer med medverkande. Ambitionen var är att öka
tillgängligheten genom att erbjuda fler
texter på engelska, men av resurs- och
tidsskäl hade vi enbart möjlighet att
göra översättningar av några enklare
kärntexter på hemsidan.

Genom en ny funktion kunde
besökarna filtrera programpunkter
utifrån dag, ämne och plats. Inne
på varje programpunktssida kunde
besökaren se vilka liknande programpunkter som fanns och vad som hände
i närheten och samma dag. Det gick
att favoritmarkera och spara programpunkter så att besökaren kunde skapa
sitt eget festivalprogram. Programmet kopplades sedan till besökarens
Facebook-konto, så att det fanns kvar
nästa gång hen gick in på webbplatsen.
I övrigt har West Pride använt sig
av sin Facebooksida, som i skrivande
stund (september 2013) har 2 569
följare, för att skapa event, dela
nyheter, visa bilder från festivalen och
länka vidare till webbplatsen. Även
Twitter och Instagram har använts
på samma sätt. Vi uppmanade även
besökare att tagga bilder, inlägg och
tweets från festivalen med hashtaggen
#westpride13 och #iampride. Bilder
som hashtaggades med #westpride13
visades automatiskt på förstasidan på
westpride.se.
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Uppsökande arbete i regionen
Vårt uppsökande arbete i regionen har fortsatt att utvecklas med
bland annat fördjupade långsiktiga samarbeten med skolor i
olika kommuner. På så sätt har vi synliggjort festivalen som det
andningshål den är för alla de invånare som aldrig skulle våga vara
öppna med sin sexuella läggning och/eller sin könsidentitet eller
könsidentitetsuttryck i sin hemkommun.

W

est Pride har som mål att
nå ut till alla regionens
kommuner, dels med den
verksamhet vi skapar under festivalperioden i Göteborg och dels genom
uppsökande verksamhet ute i
kommunerna, i samverkan med dessa.
Den verksamhet vi erbjuder under
festivalperioden i Göteborg är av
väldigt stor betydelse för alla ute i
regionen som inte vågar vara öppna
i sin egen kommun. Med festivalen
skapar vi en trygghetszon i Göteborg
dit många kommer för att våga leva ut
och bejaka sin sexuella läggning och/
eller könsidentitet.

West Prides arbete i skolor runt
om i Göteborgs kommun inleddes
efter sommaren och i början av september i år skickades ett skolprogram
ut till alla kommunens skolor. Där
erbjuder vi lektioner och föreställningar riktade direkt till barn och ung-

domar, såväl som lärarhandledning
och kompetensutbildningar. Vi har ett
samarbete med flera aktörer och får
därigenom en bredd i programutbudet. Vi arbetar till exempel tillsammans med stadens museum och
erbjuder museilektioner med fokus
på normkritik och hbtq-frågor. Vi har
även tagit fram en guide kring hur
skolor enkelt kan arbeta med hbtq och
genusfrågor i alla åldrar.
Under det kommande året planerar vi ett antal nedslag i stadsdelar och
i regionen, så kallade Regnbågsdagar.
Målet är tre–fem stycken. Dessa
dagar handlar om att anordna kulturupplevelser med hbtq-inriktning och
att bjuda in till festivalen i ett tidigt
skede. Förhoppningen är att kunna
genomföra dessa dagar tillsammans
med lokala skolor, organisationer och
föreningar.

FOTO Ebba Bruce/Regnbågsredaktionen.

Vårt uppsökande arbete i
regionen har fortsatt att utvecklas
med bland annat fördjupade långsiktiga samarbeten med skolor i
olika kommuner. De kommuner och
platser vi besökt är Kulturhuset i
Stenungsund, Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg och Hulebäcksgymnasiet i Härryda kommun. När

det gäller Hulebäcksgymnasiet så
kommer vi att fördjupa vårt arbete
på många plan. Arbetet med värdegrundsfrågor kommer att genomsyra
flera av utbildningarna på skolan,
såväl i deras vardagliga undervisning som genom att de medverkar i
festivalen. Festivalen blir en arena
för elevernas arbetsplatspraktik.
Från vår sida kommer vi att bidra
till att stärka elevers identitet genom
mångfalds- och värdegrundsarbete.
Genom vårt samarbete med Skolprojekt gränslöst har vi gymnasieskolor
i ytterligare 3–4 kommuner på gång.
Med nuvarande ekonomi kan vi ha tre
sådana samarbeten. Det uppsökande
arbetet fokuseras till sen höst och
tidig vår.
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Studiebesök, samarbeten och
internationellt arbete
Under 2013 har West Pride besökt två andra pridefestivaler med syfte att inspireras
och knyta kontakter inför framtida samarbeten.

Samarbete med Oslo

Målet med Oslosamarbetet är
dels att etablera en kontakt som kan
ge ett värdefullt erfarenhetsutbyte,
och dels att vi tillsammans ska kunna
locka besökare till våra respektive
festivaler. West Pride kommer till
exempel att på olika sätt införliva
Norge och Oslo i kommande festival,
till exempel genom att bjuda in norska
konstnärer, debattörer eller artister. På
så sätt hjälper vi till att marknadsföra
EuroPride, som hålls cirka en månad
efter West Pride. Oslos prideorganisation kommer att besöka Göteborg i
november och vi ska besöka Oslo i
februari, för att prata vidare om vad
vi kan göra tillsammans.

Studiebesök på
Stockholm Pride

Tre medarbetare från kansliet samt
platschefen för funktionärssamordningen var på plats under årets upplaga av Stockholm Pride. Syftet var att
ta lärdom av hur de arbetar med bland
annat park, seminarieverksamhet och
funktionärer.
Platschefen för funktionärssamordningen, Patrik Johansson, upplevde
besöket som mycket värdefullt.

FOTO Sanna Lindén/Regnbågsredaktionen.

Ett mål med West Prides internationella arbete är att inom en tioårsperiod värva evenemanget EuroPride
till Göteborg. Som ett första led i
detta gjorde West Pride i juni ett
studiebesök på Skeive dager i Oslo,
värdstaden för EuroPride 2014. Syftet
var att ta intryck av festivalen och att
knyta kontakter med festivalarrangörerna inför ett kommande samarbete.
Med på studiebesöket fanns styrelsemedlemmar, kanslipersonal och
platschefer.

Stockholm Pride har ett väl utvecklat
datasystem för funktionärssamordning som eventuellt kan vara något
för West Pride att ta efter. Jenny
Gustafsson och Therése Oskarsson
från kansliet lyssnade bland annat på
seminarier och paneldebatter om hur
pridefestivaler kan organiseras.

EPOA
I september blev West Pride antagna
som medlemmar i EPOA, European
Pride Organizers Association. Medlemsansökan behandlades på föreningens årsmöte som i år hölls i Vilnius
i Litauen den 27–29 september. Delar
av West Prides personal fanns på plats
för att delta i diskussioner och seminarier och ta del av andra prideorganisationers arbete
EPOA har funnits sedan 1991 och
är ett nätverk av prideorganisationer
i Europa. Deras syfte är att lyfta
pride-evenemang på en europeisk
nivå, att stödja lokala och nationella
prideorganisationer samt att underlätta nätverkande och erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. EPOA äger

varumärket EuroPride och är de som
utfärdar licenser om att arrangera
evenemanget.
Medlemskapet innebär att West
Pride har möjlighet att ansöka om
EuroPride till Göteborg och att vi
blir en del i en gemenskap med stor
erfarenhet av pridefestivaler och hbtqfrågor. Genom medlemskapet i EPOA
är vi automatiskt även medlemmar i
InterPride, The International Association of Pride Organizers.

Folkets Hus och Parker
Sedan oktober är West Pride medlemmar i Folkets Hus och Parker, en
organisation som samlar folkparker,
festivaler och Folkets Hus-föreningar
i hela landet. Medlemskapet innebär
förutom chans till erfarenhetsutbyte
också möjlighet till rådgivning och
förmånliga avtal inom bland annat
telefoni och . FHP erbjuder dessutom
alla medlemmar ett brett utbud av
scenprogram till förmånliga priser.
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De allra flesta som fyllt i våra utvärderingar är nöjda med årets festival. Besökare,
samarbetspartners och programarrangörer uttrycker en glädje över att festivalen
innebär ökad synlighet och inbjuder till diskussion om viktiga frågor.

E

fter festivalen samlade vi in
utvärderingar från besökare,
samarbetspartners, platschefer, funktionärer, partners och
anställda på kansliet. Utvärderingarna
ligger till grund för våra slutsatser
och upplägget av nästa års festival.
Överlag är det positiva omdömen som
kommer fram. En väldigt stor del
av de svarande uppger att de tycker
att festivalen är viktig och att den
bidrar till att förändra attityder och
till att skapa diskussion. Majoriteten
av besökarna ger exempelvis betyget
Bra eller Mycket bra till helhetsintrycket kring tillgänglighet, programinnehåll, service och bekvämligheter,
marknadsföring och webb.
En återkommande synpunkt bland
funktionärer, besökare, programpunktsarrangörer och kanslipersonal är dock att programmet var
alltför omfattande. Många intressanta
programpunkter krockade, och i och
med att programpunkterna ägde rum
på ett flertal platser runt om i staden
upplevde många besökare det som
besvärligt att hinna mellan de olika
programpunkterna. En enda samlad
plats för alla seminarier, debatter,
föreläsningar och andra programpunkter efterlyses.
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Ett annat önskemål från
besökarna är att Regnbågsparken ska
vara en plats för scenkonst, mat och
möten, snarare än en plats för enbart
informerande utställare och upplysning.
Regnbågsparaden upplevs av
majoriteten som en fantastiskt bra
möjlighet att kunna nå ut med sitt
budskap till allmänheten och visa
sitt stöd för hbtq-personer. Många
har uttryckt i sina utvärderingar att
paraden väcker känslor av stolthet och
hopp.
När det gäller tillgänglighet får
festivalen kritik, främst för tillgången
på teckentolkning och lokaler med
teleslinga.
Den största kritiken har dock
varit – precis som i fjol – programmet, både det tryckta och det digitala.
Många arrangörer har visserligen sagt
att det blev ett lyft för synligheten
och spridningen att programmet kom
ut som bilaga i Metro, men många
besökare upplevde tidningen som
tråkig, svårläst och med för stort
heterofokus. När det gäller den nya
hemsidan fick uppfräschningen
lovord från många håll, men många
besökare upplevde tyvärr att filtre-

ringsfunktionen på programsidan
inte fungerade så bra som de hade
hoppats. Många uppgav att det var
svårt att få överblick, och att de hade
svårt att söka fram programpunkter
inom ett visst ämnesområde. Många
besökare hörde av sig och önskade
ett enklare program att ladda ner och
skriva ut, och därför lade vi ut hela
programtidningen som pdf väl synlig
på hemsidan under festivalen.
Våra samarbetspartners uppger i
sina utvärderingar att kontakten med
kanslipersonal fungerat bra och näst
intill alla vill vara delaktiga på West
Pride nästa år.

FOTOT Lisa Hedström Arvidsson/Regnbågsredaktionen.

FOTO Lisa Hedström Arvidsson/Regnbågsredaktionen.

Utvärderingar

Slutsatser
Ingen annan festival i hela landet har kunnat presentera en sådan expansion som
West Pride vad gäller verksamhet, samarbeten, antal besök och programpunkter,
vår attitydförändrande verksamhet med utbildningar och kompetensutveckling för
våra partners och kommunala verksamheter, mängden partners och nivån på deras
ekonomiska åtaganden med mera.

E

fter årets genomförande
har vi tittat på vad som
fungerat bra och dåligt.
Utifrån resultatet av årets festival och såväl de externa som
de interna utvärderingarna har
vi kommit fram till bland annat
följande.

Vårt uppdrag
Att uppnå en attitydförändring i samhället genom festivalens insatser och
genomförande är vårt övergripande
mål. Den synlighet och öppenhet som
West Pride har bidragit till skapar
reella förutsättningar för att motverka
fördomar och förändra negativa
attityder mot hbtq-personer. Vi har på
så sätt åter uppnått vårt övergripande
mål och även fått bekräftat vilken
avgörande betydelse festivalen har
för alla de individer som än idag inte
vågar vara öppna med sin sexuella
läggning eller könsidentitet. Vi har i
år även gjort besöksmätningar som
visar på detta.

Ekonomi
Festivalen är beroende av de offentliga bidragen. Både kommunen
och regionen har höjt bidragen till
festivalen men vi konstaterar att detta
inte varit tillräckligt då höjningarna
inte matchat de summor vi sökt
för att täcka verksamhetens behov.
Sponsorintäkterna som är uppdelade
i kontantinsatser och tjänster ligger
kvar på samma höga nivå som förra
året men där vi inte lyckats öka nivån
på kontantinsatserna. Totalt uppgick
bidragen till drygt 1,7 miljoner kronor
och sponsringen till närmare 9 miljoner kronor varav nästan
1 miljon kronor var kontanta medel
och resterande tjänster.

Partners och bidragsgivare är
således avgörande för festivalens existens då West Pride även
fortsättningsvis är en gratisfestival.
Värdet av de insatser som festivalens
samarbetspartners som arrangerar
programpunkter är dessutom inte
uträknat men det handlar om betydande summor som arrangörerna
själva bekostar för de programpunkter
som presenteras på festivalen.
De satsningar på kvalitetshöjande
insatser vi planerade fick revideras
och festivalen kunde inte genomföra
den planerade verksamheten. Bland
annat handlade det om att arrangera
egna programpunkter genom att köpa
in akter med hög konstnärlig kvalitét
och även välkända publikdragande
artister. Ekonomin begränsade också
de särskilda satsningarna vi avsåg
genomföra på internationellt utbyte
och bredare marknadsföring av
festivalen. Ett annat område som blev
lidande var paketeringen av festivalen
som hade kunnat bli mycket bättre,
till exempel genom skyltning för
att öka tillgängligheten. Fler konsekvenser redovisas under respektive
rubrik nedan.

Kansli och platschefer
Efter förra årets festival fick vi tack
vare de ökade bidragen möjlighet att
göra en satsning på 2,5 tjänster samtidigt som verksamhetschefen gick ner
till 25%-tjänst. Av olika anledningar
ledde inte satsningen till den stabilitet
och ökade verksamhet som var tanken
utan det blev en turbulent tid och
många arbetsuppgifter genomfördes
aldrig. Efter årsskiftet resulterade
detta i personalförändringar. Kansliets uppgifter kunde verkställas tack

vare kvarvarande personal, särskilda
personalinsatser med visstidsanställningar och de deltidsarvoderade
platscheferna.
Att kansliet är underbemannat är
ett faktum men relationen mellan
festivalens ekonomi och personalkostnader måste vara rimlig. Dessutom
har festivalen satsat på mer personal
än tidigare. Klart är att vi behöver
genomföra strukturförändringar och
samtidigt begränsa arbetsbelastningen
till en rimlig nivå.

Funktionärer
I år har många av funktionärerna
varit helt nya. Deras insatser har
varit avgörande och utan deras hårda
arbete skulle festivalen aldrig kunna
genomföras. En brist för kontinuiteten
och kunskapen har varit att många
av de tidigare funktionärerna valt att
inte ställa upp även i år. Likaså har vi
sett att en alltför stor del av de som
anmält sig som funktionärer sedan
inte dykt upp. Vi behöver se över hur
vi rekryterar funktionärer och hur vi
får dem att stanna.

Vårt ansvar under
genomförandet
Ett av de områden som lyftes upp i
förra årets utvärderingsrapport var
ansvarsfrågan gentemot besökarna
under genomförandet. Trots att vi haft
fokus på detta har vi inte lyckats nå
hela vägen fram och skulle något allvarligt inträffa är det inte helt säkerställt att vi hade klarat av att hantera
det. Det är en ekonomisk fråga men
då marginalerna är minimala har vi
inte kunnat prioritera detta.
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Samarbetspartners

Som en inkluderande festival är tillgänglighetsfrågorna mycket viktiga
för oss. Att festivalen uppnår målen
om tillgänglighet gällande socioekonomiska perspektiv är ett faktum
men att festivalens programpunkter
ska vara tillgängliga oavsett funktionalitet har vi inte lyckats uppnå. Vi
har misslyckats på den punkten och
oavsett skälen, som varit att kansliet
inte förmått lösa frågan ihop med de
ekonomiska förutsättningarna, beklagar vi djupt detta.

Det engagemang och de insatser som
våra samarbetspartners står för är
fantastiskt. I princip är det festivalens
samarbetspartners som gör festivalen
och fyller programmet med innehåll. Här varierar insatserna alltid
beroende på bland annat om det är en
enskild konstutövare, en liten ideell
organisation eller en kulturinstitution.
Festivalens och kansliets uppgift ska
vara att skapa förutsättningar för våra
samarbetspartners medverkan oavsett
om det är små eller stora aktörer.

Seminarier

Namnet West Pride

I år hade vi ingen samarbetspartner
som kunde erbjuda många lokaler
på samma plats. Detta tillsammans
med att vårt programkoordineringsarbete kom igång alldeles för sent
resulterade i lokaler på många olika
platser. Denna spridning resulterade i
sin tur i att festivalbesökarna inte hittade till alla lokaler och avsaknaden
av skyltning till vissa lokaler gjorde
dessa mer svårfunna. Allt för många
seminarier hade allt för få besökare.
Ytterligare avgörande orsak till detta
var den stora mängden av seminarier.
Detta trots att festivalledningen efterlyste färre antal seminarier men med
högre kvalitet.

Efter festivalens namnbyte som
beslutades av årsmötet i november
2012 har vi tagit emot många positiva
reaktioner på det internationellt
mer gångbara namnet. Men under
våren skapades en aktivistgrupp
som riktade kritik mot namnet och
att festivalen inte skulle ha problematiserat västvärldens historia av
kolonialism och förtryck. Denna
relativt lilla grupp aktivister lyfte
även upp andra kritiska synpunkter
som i vissa fall var befogade men i
andra inte, då många påståenden inte
stämde överens med verkligheten. Om
festivalen även fortsättningsvis ska
vara inkluderande är det viktigt att vi
kommer ut med informationen om hur
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FOTO Sanna Lindén/Regnbågsredaktionen.

Tillgänglighet

festivalen fungerar. Om att festivalen
faktiskt är en plattform för att lyfta
upp kritik, med högt till tak och där
olika åsikter kan mötas och debatteras. Självfallet är en förutsättning
för detta att inte motarbeta festivalen.

Regnbågsparken
I år slogs det besöksrekord i Regnbågsparken som var förlagd i Bältesspännarparken. Trots detta lyckades
vi aldrig skapa ett riktigt häng där
besökarna stannade kvar. Detta var
helt och hållet en ekonomisk fråga
och att vi inte hade lyckats få någon
sponsor att åta sig uppdraget. Till
detta kan vi också lägga till att alltför
många av parkens utställare inte
genomförde aktiviteter i sina tält utan
ägnade sig huvudsakligen åt information. Vissa stängde också för tidigt.
Givetvis fanns de utställare som hade
satsat stort på sitt tält och sina aktiviteter. Vi skapade ett seminarietält
tillsammans med RFSL och en scen
byggdes upp på andra sidan gatan
under fredagen och lördagen.
I utvärderingarna har många
framfört önskemål om att skapa en
park med aktiviteter, mat, dryck och
underhållning. Allt för att skapa ett
häng, en plats där besökarna stannar.

Foto Sanna Lindén/Regnbågsredaktionen.

Förslag till förändringar
inör festivalen 2014
Övergripande:
Kvalitet före kvantitet.
Vi måste uppmuntra till en bra
spridning i programmet och begränsa
antalet programpunkter. Frågan är
hur en begränsning ska göras utan
att inskränka mångfalden. Krav
måste ställas på att arrangörerna kan
motivera hur deras programpunkt
har en tydlig koppling till hbtq och/
eller konst och kultur. Programkoordineringen på kansliet måste arbeta
mer med att aktivt söka upp programpunkter för att garantera bredden och
inkluderingen men också kvalitén.
Centralisering och komprimering.
Vi behöver gå tillbaka till det lyckade
konceptet med ETT hus eller EN
plats för seminarieverksamheten,
ett kvarter där allt är nära. Gärna
parken också. Vår kommunikation av
festivaldatum bör fokuseras på tiden
då parken är öppen och seminarierna
pågår.
Tydlighet kring syfte, mål vision.
Vi behöver bli tydligare och även
utveckla festivalens syfte, mål och
vision. Att vi får anpassa verksamheten utifrån budgeten på riktigt och
inte fortsätta göra mycket mer än vad
vi har kapacitet till, det är inte hållbart. Detta fungerar på kort sikt men
kan vara förödande på lång sikt.

Specifikt:
Verksamhet i hela staden. Genom
särskilda nedslag i olika stadsdelar
och bostadsområden där vi arrangerar
särskilda regnbågsdagar under första
delen av våren, för att på så sätt nå ut
till fler.

Regnbågsparaden. Bör ligga kvar
på söndagen av praktiska skäl.
Dock är det osäkert hur vi gör med
Regnbågsgalan på Liseberg. Då det
framkommit en del synpunkter pågår
nu diskussioner för att finna en annan
lösning kring genomförandet av
Regnbågsgalan.

Den stora kärleksdagen. Evenemanget kommer inte att genomföras
som en särskild dag i festivalens regi.
Eventuellt återanvänder vi aktiviteter
som genomförs i Regnbågsparken.

Festivalarmbandet. Ska vara kvar
då mottagandet var överväldigande.
Konceptet behöver förfinas.

Regnbågskvarteret. Kräver ett
samlat kvarter för alla seminarier
och föreställningar. Önskvärt är att
detta kvarter utgörs av aktörerna runt
Götaplatsen.
Regnbågspark. Antingen i anslutning
till Götaplatsen och Näckrosdammen
eller i Bältesspännarparken. Det är
viktigt att vi får in servering av mat
och dryck. Förebilden är hur Haket
lyckades att skapa ett häng på festivalen 2011. Vi kommer att utarbeta
tydligare avtal med utställare i parken
och ställa krav på att de har aktiviteter
i sina tält och håller sig till bestämda
öppettider.
Program. Vi begränsar antalet
programpunkter för bättre kvalitet,
utifrån våra arenor och tillgången på
lokaler. I programläggningen inventerar vi aktivt programpunkter samt
arbetar för att täcka upp alla delar i
hbtq samt flera olika konstformer.

Tillgänglighetskrav. Ska upprättas
för alla medverkande arrangörer och
arenor. Tillgänglighetskravet ska
vara absolut. Festivalen måste ta bort
hinder.
Uppsökande arbete. Vi riktar oss till
skolor i Göteborg och i Västra Götalandsregionens kommuner. Nytt är att
vi även riktar oss till elever i åldern
6–11 år. Det uppsökande arbetet ska
riktas in på skolor och kommuner som
vill ha ett fördjupat och långsiktigt
samarbete med festivalen. Allt festivalens uppsökande arbete kring hbtq
ska ha koppling till konst och kultur.
Kompetensutveckling. Ska även
fortsättningsvis vara en förutsättning
för festivalens partners som ett led i
att bidra till attitydförändringar.
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PRIDE
Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen
Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller
lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Koncept: dragster.se Foto: zayaphotography.com & maphoto.se

Tack!

FESTIVALPROGRAM

West Pride vill rikta ett stort tack till alla som möjliggjort festivalen 2013.

Först vill vi tacka alla våra fantastiska volontärer med platscheferna i spetsen – utan era ideella insatser skulle
festivalens infrastruktur aldrig fungerat. Sedan vill vi tacka våra huvudpartners, våra stolta partners och stolta
samarbetspartners – utan er skulle festivalen varit ytterst begränsad. Vi vill även tacka våra ambassadörer som
spridit uppmärksamhet om West Pride och dess värderingar – utan er hade våra frågor inte lyfts lika stort. Och så
vill vi tacka alla samarbetspartners och enskilda konstutövare och artister som på olika sätt medverkat i festivalen
genom sin konst och sina framträdanden – utan er skulle festivalen sakna innehåll. Slutligen vill vi tacka alla våra
besökare som med återigen gjorde festivalen till en publiksuccé. Utan er skulle festivalen inte haft någon mening.

20 MAJ –2 JUNI 2013 GÖTEBORG
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Samarbetspartners 2013
1. 2Mothers in a car wash
2. Ajohan Lahti
3. Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg AB
4. Anna Due
5. Anna Fock
6. Anosh Sheytan
7. Arab Initiative
8. Asylrätt för hbt-personer
9. Bee Kök & Bar
10. Benjamin Beard
11. Binkiboy Dance Company
12. Bloody Mary Music
13. Brottsofferjouren RFSL
14. C.U.M Production & Entertainment AB
15. Cakemob & Ikipedia
16. Alaneme
17. Carlos Zaya Photography
18. Ciprian Gorga
19. club KG
20. Club Milk
21. Club Mood
22. David Joséph
23. Djungeltrumman
24. Dog Lounge Göteborg
25. Edin Management
26. EKHO Göteborg och Svenska kyrkan i
Göteborg
27. Elin Høyland
28. West Coast Jitterbugs
29. Emelie Röndal + Anna Ehrlemark
30. Erik Ivarsson Trio
31. Erik Myrberg
32. Folkmusikkaféet och Kontaktimpro Gbg
33. Fackförbundet Vision
34. Feed the Horse
35. Feministiskt Fokus – filmaktivism,
Kvinnofolkhögskolan
36. Feministiskt initiativ
37. Feministiskt initiativ Västra Götaland
38. Fetish People Party
39. Filip Lundberg
40. Flocken
41. Folkdansringen Göteborg / Göteborgs
National Dans Sällskap
42. Folkpartiet Liberalerna Göteborg/HBT
Liberalerna
43. Folkteatern
44. forum SKILL
45. Frank Alfredsson
46. frEak sociEty
47. Fredsam
48. Fröa Konstnärliga Teater
49. Frölunda Kulturhus
50. Gretas
51. Göteborgs konstmuseum
52. Göteborgs rättighetscenter
53. Göteborgs rättighetscenter
54. Polyföreningen
55. Sveriges Makalösa Föräldrar
56. Göteborgs Stad
57. Göteborgs Stad Centrum
58. Göteborgs Stad Majorna-Linné
59. Göteborgs stad Utbildning
60. Göteborgs stad, Kulturhuset Kåken
61. Göteborgs stad, Kulturhuset Kåken och
ungdomssatsningen Fängelset
62. Göteborgs stadsmuseum
63. Göteborgs Stadsteater
64. Göteborgs universitet och Centrum för
genusforskning (GIG)
65. GöteborgsOperan
66. Hagabion
67. Haket
68. HBT Seniorerna
69. Hellmans Drengar
70. Hire Sound Sweden
71. Hiv-Sverige
72. Homan i Göteborg
73. Håbeteku och Sveriges Förenade HBTQ-

studenter (SFQ)
74. Högskolan för scen och musik
75. ICER Event
76. Ikipedia
77. Johan Knudsen
78. Jonas Lindh
79. Josefin Engberg
80. Juha Patronen
81. Julia Runstål
82. Katarina Hallberg Musik
83. Kenneth Sandberg
84. Khalid Rashid
85. Kian Sigge/Pelle Pelters
86. KID-projektet Kvinnofolkhögskolan
87. Kim Kelly is my friend
88. Kiriaka
89. World Dance Company
90. Kristina Hultman
91. Kultur 414
92. Kulturgruppen för resandefolket
93. Lerums bibliotek och Studiförbundet vuxenskolan
94. Liseberg
95. Litterär Salong over the Rainbow
96. Lunch Beat Göteborg
97. Majornas bibliotek
98. Marcus Linda Lindmark
99. Margé Westh
100. Martin Argus Photography
101. Matilda
102. Mattiaz
103. MENA Group, Arab and Latin initiatives
104. Michael Kim W. Peterson
105. Miljöpartiet de gröna i Göteborg
106. Mini Eklund
107. Minna Svensson
108. Mordbarn
109. Mornington Hotel Stravaganza
110. Mymim
111. Mödrahälsovården Närhälsan Göteborg
112. Mölndalsrevyn
113. Mötesplats Simone , GIA
114. Nationella Sekretariatet för Genusforskning
115. Noaks Ark Göteborg
116. Oskar Schwartz
117. Kvinnofolkhögskolan/Queersalsa Gbg
118. Queersalsa Stockholm
119. Privat
120. Queer Choir Göteborg
121. Queersalsa Göteborg Show Team
122. Queersalsa Stockholm Students Performanceteam
123. Qviding FIF
124. Ragnheiður Bjarnarson
125. Ramsby/Fischerström
126. Regnbågen - Göteborg
127. Regnbågsteatern
128. RFSL
129. Ingen människa är illegal
130. RFSL Förbundet
131. RFSL Göteborg
132. RFSL Göteborg
133. RFSL Göteborg & PG-Väst
134. RFSL Ungdom
135. RFSL Ungdom Göteborg
136. RFSU Göteborg
137. RFSU Göteborgs BDSMFgrupp
138. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg
139. Rättvisepartiet Socialisterna
140. Röhsska museet
141. Hotel Ricasol
142. Sarah Berthag Ljones
143. SDF Örgryte-Härlanda
144. SDF Örgryte-Härlanda i samarbete med
lokala pensionärsrådet
145. Sensus Studieföbund
146. Sexualmedicinskt Centrum (SMC)
147. Simon J Berger
148. Sjöfartsmuseet Akvariet

149. Skolkyrkan i Göteborg
150. SLM Göteborg
151. Slöjd i Väst och föreningen SlöjdLustar
152. Smash Music Group
153. Socialdemokraterna Göteborg HBTs
154. Stiftelsen Friends
155. Stina Svensson, talesperson Feministiskt
Initiativ
156. Stolta Föräldrar
157. Stora Teatern
158. Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg
159. Susanna Risberg
160. SVAR PÅ TAL
161. Svenska kyrkan i Göteborg
162. TCO
163. TCO Göteborg
164. Teater Halland AB
165. Tesla
166. Tess Emma
167. That Secret
168. The Last Temptation of Kristian Kaspersen
169. Tippan Productions
170. Tobias Livheim
171. TransForm
172. Transföreningen FPES
173. Transgruppen/RFSL Göteborg
174. Trädgårdsföreningen
175. Tupilak (Nordic/international rainbow cultural
network)
176. Tvärpolitiskt hbtq-nätverk i Göteborg stad
och Västra Götalandsregionen
177. Ung pirat Göteborg
178. Ung Vänster Göteborg & Bohuslän
179. Ungdom Mot Rasism - Göteborg
180. Ungdomsmottagningen
181. Ungdomsmottagningen Gamlestaden
182. Ungdomsmottagningen Väst
183. Wish Göteborg
184. Wish PowerExchange
185. Voiceworks
186. Vårdförbundet
187. Vänsterpartiet Göteborg
188. Världskulturmuseet
189. Xzenu och Humanistenas HBTQ-Nätverk
190. Yogapantrarna
191. Öppna Moderater
192. Öppna Moderater Väst

FOTO Sanna Lindén/Regnbågsredaktionen

23

Bidragsgivare 2013

Stolta huvudpartners 2013

Stolta partners 2013
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Stolta samarbetspartners 2013
Brewhouse | Carlos Zaya Photograph | Martin Argus Photo | Folkteatern | Göteborg & Co
Göteborgs konstmuseum | GöteborgsOperan | Göteborgs Stad | Göteborgs stadsmuseum | Göteborgs stadsteater
Göteborgs Symfoniker/Göteborgs Konserthus | Handelshögskolan | Högskolan för Scen och Musik
Kulturhuset Blå Stället | Kvinnofolkhögskolan | LO | RFSL Göteborg | RFSU Göteborg
Röhsska museet | Sensus studieförbund | Sjöfartsmuseet Akvariet | Stadsledningen
Stora Teatern | Teater Halland | Vision | Världskulturmuseet

WEST PRIDE

Besöksadress: Göteborg & Co, Mässans Gata 8, vån 7, Göteborg
Postadress: West Pride , Göteborg & Co, Box 29, 401 20 Göteborg
E-post: info@westpride.se | Tel: 031-368 40 00 (vxl)
www.westpride.se | www.facebook.com/westpride | www.twitter.com/westpride
Org.nr: 80 24 42-0641 | Bankgiro: 317-6088

