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West Pride står upp mot förtrycket
Två saker vet vi med säkerhet: det 
ena är att förtrycket mot HBTQ-
personer i vissa delar av världen 
är alldeles förödande, det andra 
är att internationella protester mot 
diskrimineringen i många fall ger 
resultat. Se bara på Ryssland. 
Där har Putin infört en lag med 
syftet att förhindra att minderåriga 
“rekryteras in” i vad som kallas 
“icke-heterosexuella relationer”. 

Lagen ska skydda minderåriga 
mot “information” om sådant som 
anses strida mot “traditionellt 
ryska familjevärderingar”. Det 
innebär i praktiken en tvångströja 
på snart sagt all verksamhet med 
HBTQ-anknytning. Höga böter 
döms ut. Ingen HBTQ-verksamhet 
får ske öppet, eftersom mind-
eråriga då riskerar att “få informa-
tion” om “icke-heterosexuella” 
relationer.  

Homosexuella föräldrar lever med 
rädslan att bli fråntagna sina barn 
- det säger sig ju själv att när ett 
barn har två mammor hemma, 

så får barnet bara genom mam-
mornas närvaro “information” om 
att det finns “icke-heterosexuella” 
relationer. I samhällen som Ryss-
land, där homo-/bi- och transfobin 
är statligt sanktionerad ökar även 
våldsbrotten och trakasserierna 
mot HBTQ-personer. Den statliga 
lagstiftningen tas som intäkt för 
att bögar och lesbiska, bi-och 
transpersoner och queers är 
lovligt byte. Hatbrotten är därmed 
utbredda. 

Men som sagt, en annan tydlig 
trend på senare tid är att vi också 
ser hur internationella protester 
mot diskrimineringen faktiskt kan 
ge effekt. Det är fantastiskt att se 
hur protester från HBTQ-rörelsen, 
i samarbete med mänskliga rät-
tighetsorganisationer som Human 
Rights Watch, och företrädare 
för idrottsrörelsen, har lyckats få 
den konservativa Internationella 
Olympiska Kommittén (IOC) att 
ändra sina regler för vilka städer 
och länder som i framtiden ska 
kunna stå som värdar för de 
Olympiska Spelen.  IOC har nu 

infört en regelparagraf som kräver 
att värdlandet för de Olympiska 
Spelen inte diskriminerar någon 
på grund av bland annat kön 
(vilket inkluderar vilka könsuttryck 
du har, vilket kön din partner har 
mm). 

West Pride har länge arbetat för 
internationell solidaritet och har 
i ett flertal år bjudit in långväga 
gäster från länder där HBTQ-
personer förföljs och diskrim-
ineras genom lagstiftning och 
allmänhetens attityder. Under 
2015 års festival vill vi rikta ett 
särskilt fokus på de internatio-
nella frågorna. För två saker vet 
vi säkert: i vissa delar av världen 
är förtrycket mot HBTQ-personer 
alldeles förödande, men genom 
internationell uppmärksamhet och 
internationella protester kan vi 
tillsammans göra en bättre värld 
möjlig. Följ med oss, du också, 
2015. Du behövs!

Göteborg den 29 sept 2014

West Prides Styrelse
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Sammanfattning

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, Kulturhu-
set Blå Stället, Stora Teatern (f.d. 
Pusterviksteatern), Röhsska museet 
och Världskulturmuseet. Sedan 2009 
har festivalen genomförts i regi av 
festivalföreningen.

År 2014 genomfördes West Pride för 
åttonde året. Detta var den andra gån-
gen under namnet West Pride, vilket 
klubbades av föreningens årsmöte i 
november 2012. Precis som tidigare 
år har vår verksamhet utvecklats 
inom många områden, i år avseende 
tillgänglighet och ungdomsverksam-
het. Vi har besökt skolor i Göteborg 
och Västra Götalandsregionen där vi 
arrangerat konst- och kulturprogram, 
samt stöttat kommuner i regionen i 
att utveckla egna Pride-festivaler. Vi 
har dessutom kompetensutvecklat de 
flesta av våra största samarbetspart-
ners och partners med grundläggande 
hbtq-utbildning. 

Festivalens marknadsföringskam-
panj gick under parollen ”En konstig 
festival” och hade fyra delar: En 
konstig utställning, En konstig blogg, 
En konstig podcast och En konstig 
utmaning. Syftet var både att skapa 

uppmärksamhet kring festivalen, samt 
att få tillstånd en diskussion kring vad 
som räknas som konstigt respektive 
normalt och varför det är på det viset. 

Årets festival koncentrerade verksam-
heten i såväl tid, rum som innehåll, 
detta efter önskemål från de utvärder-
ingar våra besökare och samar-
betspartners lämnat in 2013. Syftet 
var att förbättra kvalitén på festivalen 
samt att besökare skulle få en inten-
sivare festivalupplevelse. Under fes-
tivalveckorna 19 maj–1 juni arrang-
erades närmare 250 programpunkter, 
varav majoriteten koncentrerades till 
28 maj-1 juni. Intresset för festivalen 
var mycket stort och besökssiffran 
landade på 120 000 besök. 

Årets programblad beräknades nå 
närmare 400 000 personer i hela 
Västra Götalandsregionen. Mediesa-
marbetet mellan West Pride och 
Metro innebar bland annat att Metro 
producerade och distribuerade årets 
programtidning. Den gavs ut den 28 
maj, samma dag som festivalen drog 
igång, och trycktes även i en överup-
plaga som fanns tillgänglig under hela 
festivalen. Programmet fanns även att 
tillgå på hemsidan, samt i ett tryckt 
programblad som delades ut hos våra 
infocenter.

Över 1000 regnbågsflaggor vajade 
runt om i hela Göteborg under den två 
veckor långa flaggperioden 19 maj–1 
juni. Flaggorna vajade på flaggstän-
ger, gatstolpar och kollektivtrafikfor-
don. 

Antalet personer som gick i Regn-
bågsparaden på festivalens sista dag 
var 8500. Paradvägen kantades av 
12 000 åskådare. Dessa siffror är 
på pappret lägre än tidigare år, även 
om det var rekordmånga ekipage (97 
stycken, jämfört med 2013 års parad 
med 56 stycken ekipage) på plats 
under paradens genomförande. Denna 

skillnad i siffror från tidigare år beror 
på ett nytt sätt att räkna deltagare och 
åskådare, där vi går från uppskattade 
siffror till reella siffor.

En förutsättning för West Prides 
genomförande var alla ideellt 
arbetande volontärer som i år uppgick 
till 220 personer. Av dessa 220 var 
cirka 30 stycken långtidsvolontärer, 
antingen platschefer eller lednings-
gruppmedlemmar. Antalet platschefer 
uppgick till nio stycken. De hade ans-
varet för att planera sina respektive 
verksamhetsområden. Till deras hjälp 
tillsatte de ledningsgrupper, vilka 
var verksamma med festivalarbetet 
under lång tid innan festivalgenom-
förandet. På kansliet, som är förlagt 
på Göteborg & Co, har vi haft cirka 
tre helårstjänster samt en praktikant 
under året.

En annan förutsättning för festivalens 
genomförande är de bidrag vi fått.  
Från Göteborgs Stad fick vi bidrag på 
1 000 000 kronor. Västra Götalands-
regionen gav även i år ett bidrag på 
600 000 kronor. Näringslivsgruppen 
på Göteborg & Co bidrog med 100 
000 kronor riktat för arbete med barn 
och ungdomar i skolan. Övriga bidrag 
uppnådde i år 115 000 kronor. Sum-
man av bidragen var strax över 1,8 
miljoner kronor.

Värdet av de tjänster som våra stolta 
partners sponsrade festivalen med 
uppgick till cirka 8 miljoner kronor. 
Utöver detta erhöll festivalen 520 000 
kronor i sponsring i form av pengar. 
Här inkluderas inte de kostnader för 
programpunkter som våra samar-
betspartners stod för. De flesta av 
programpunkterna arrangerades av 
våra 153 samarbetspartners inom 
programarrangemang.

2014 genomfördes West Pride för åttonde året i 
Göteborg och likt tidigare år har vår verksamhet 
fortsatt att växa på många områden.

2014 2013 2012 2011 2010

Antal besök 120 000 100 000 108 000 127 000 60 000

Paraddeltagare/åskådare 8 500/12 000* 12 000/45 000 10 000/30 000 8 000/20 000 5 000/15 000

Antal programpunkter 250 400 370 400 300

Funktionärer 225 137 200 250 100

Platschefer 9 10 10 12/25 8

Samarbetspartners 231 192 232 303 150

Bidrag Göteborgs stad 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 350 000

Bidrag VGR 600 000 600 000 400 000 300 000 300 000

Övriga bidrag 215 000 300 000 330 000 500 000 250 000

Sponsring pengar 520 000 820 000 700 000 350 000 200 000

Sponsring tjänster 8 300 000 8 000 000 8 500 000 7 000 000 1 600 000

Anställda 3 3 1,5 1 1

Nystartsjobb AF 0 0 0,5 0,5 -

Praktikanter 1 1 3 5 2
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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 Dekla-
ration 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 lägg-
ning, sexualitet, tros uppfattning eller social 
tillhörighet.

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

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 
 kultur som har sina rötter i homosexuellas, 
 bisexuellas, transpersoners och queers liv.

Resultat 2010–2014

* Nytt räknesätt infört
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West Pride är en gratis kulturfesti-
val som skapar trygga mötesplatser 
för hbtq-personer och som lyfter 
upp normkritik och hbtq-personers 
livssituation genom konst och kultur. 
Festivalen riktar sig i första hand till 
hbtq-¬personer i Göteborg och Västra 
Götalandsregionen. Därtill hoppas 
West Pride även nå ut till hbtq-per-
soner och en bredare allmänhet såväl 
nationellt som internationellt.

Vår vision är en jämlik och inklu-
derande värld fri från fördomar och 
diskriminering. Vårt huvudsakliga 
syfte är att synliggöra en mångfald 
av uttryck genom att samordna och 
arrangera konst och kultur. Vi skapar 
mötesplatser och arenor för kun-
skapsfördjupning, samtal, reflektion, 
attitydförändring och samhällspåver-
kan. Vi vill uppmuntra till ett öppet 
samhällsklimat som motverkar fördo-
mar och diskriminering på grund av 
sexuell läggning, könsidentitet och/
eller -¬uttryck. För att uppfylla syftet 
arbetar vi dels med skapandet och 

genomförandet av själva festivalen, 
men även med uppsökande arbete 
(mer info sidan 17), främst riktat mot 
skolor, för att lyfta normkritik och för 
att förändra attityder hos såväl barn 
som vuxna.

Genom våra arrangemang och samar-
betspartners är vi en katalysator för 
positiv förändring lokalt och globalt. 
Genom att skapa mötesplatser för 
människor och organisationer kring 
konst, kultur och hbtq-¬frågor får 
festivalen effekter utanför sin avgrän-
sade plats i tid och rum.

West Pride når många olika kul-
turutövare 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. 

West Prides värdeord

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.

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.

Tillgänglighet
Alla ska kunna vara med på och ta 
del av West Pride. Vårt mål är en 
nolltolerans mot icke-tillgänglighet-
sanpassade lokaler och vi erbjuder 
programpunkter som är tillgängliga 
utifrån funktionalitet och språk. West 
Pride är också gratis och öppet för alla 
som delar våra värderingar.

Engagemang
West Pride vill göra skillnad året om. 
Vi vill uppmuntra till ett engagemang 
som sträcker sig utanför festivalens 
tid och rum. West Pride förändrar atti-
tyder och verkar ur ett normkritiskt 
perspektiv för ett hållbart samhälle. 
Vi är solidariska med andra delar av 
världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande
På West Pride erbjuds konst och kul-
tur av hög kvalitet. Våra besökare ska 
inspireras, överraskas, utvecklas och 
förhoppningsvis provoceras. Utbudet 
av konst och kultur har en bredd och 
andas mod och nytänkande. Det ska 
finnas utrymme att utmanas i sin syn 
på konst och kultur.

Om West Pride
West Pride är en festival där normkritik och hbtq-
personers livssituation lyfts upp genom konst och 
kultur. Med festivalen strävar vi efter att samla 
alla delar av hbtq-communityt och andra aktörer 
under ett och samma paraply. West Pride är en 
partipolitiskt obunden ideell förening.

Föreningens styrelse
Styrelsens sammansättning 28 november 2013– 
26 november 2014 var följande.

Ordförande: Laila Poulsen
1:e vice ordf. Lars Gårdfeldt
2:e vice ordf. Tasso Stafilidis
Ledamot:  Cecilia Grönkvist
Ledamot:                 Maria Jönsson 
1:a ersättare: Liana Sjölund 
2:a ersättare: Kaj Heino
3:e ersättare: Tanya Charif
4:e ersättare: Marcus Gustavsson

Auktoriserad revisor:  Jonas Jonasson 
Förtroendevald revisor:  Håkan Eriksson 
Revisorsersättare:  Ronny Johansson
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West Pride 2014

Planeringen av 2014 års festival 
påbörjades under hösten 2013. Från 
augusti till och med november 2013 
arbetsleddes kanslipersonalen av 
en verksamhetschef. Efter årsmötet 
den 28 november 2013 förändrades 
organisationen till en platt struktur, 
utan verksamhetschef. Sedan dess har 
föreningen tre anställda verksamhet-
skoordinatorer som på delegation av 
styrelsen verkställer det samordnande 
uppdraget för West Pride samt de 
operativa målen. Förhållandet mellan 
styrelsen och de anställda regleras 
genom en av styrelsen beslutad attest- 
och delegationsordning samt arbet-
sordning. Styrelsen är föreningens 
högsta beslutande organ, näst efter 
årsmötet, och fattar beslut i övergri-
pande strategiska frågor. 

För att kunna koncentrera festivalens 
innehåll infördes dels ett maxantal på 
antal programpunkter per organ-
isation, och dels ett krav på tydlig 
hbtq-koppling, som arrangörerna 
fick motivera i sin programpunktsan-
mälan. Precis som tidigare år måste 
alla arrangörer även skriva under på 
festivalens värdegrund, syfte och mål. 
På så vis lyckades vi minska antalet 
programpunkter från 400 (år 2013) till 
250 stycken. Detta gav inte bara en 
högre kvalitet, utan även i snitt mer 
än dubbelt så höga besökssiffror per 
programpunkt.

Inför 2014 års festival tog vi med oss 
de synpunkter som inkom i utvärder-
ingarna av 2013 års festival och 
gjorde följande förändringar: 
-Satsning på tillgänglighet
-Kvalitet före kvantitet; samla ihop 
och renodla festivalen innehållsmäs-
sigt

-Samla seminarier/debatter på en plats
-Tydligare inriktning mot HBTQ
-Tillbaka till konst och kultur som är 
festivalens grund
-Satsning på skolprogram och region-
alt arbete
-Omstrukturering till platt organisa-
tionsstruktur

Festivalkansliet
West Prides styrelse uppfyller 
sina arbetsgivaråtaganden och har 

kollektivavtal för personalen genom 
medlemskap i Arbetsgivaralliansen. 
Festivalkansliet förfogar över tre 
arbetsplatser på evenemangsavdelnin-
gen på Göteborg & Co. 

På festivalkansliet arbetar Carl-Erik 
Carlsson, verksamhetskoordinator 
(50 % sedan augusti) med ansvar för 
bland annat internationella kontakter 
och tillgänglighet, Daniella Crona, 
verksamhetskoordinator (100 % 

sedan augusti) med ansvar för bland 
annat medlems-administration och 
partnerarbete, och Jenny Gustafsson, 
verksamhetskoordinator (80 %) med 
ansvar för bland annat uppsökande 
arbete och programkoordinering. 
Tidigare under året har även föl-
jande personer arbetat på kansliet: 
Tasso Stafilidis, verksamhetschef (25 
% t.o.m. november 2013) Therese 
Oskarsson, programkoordinator 
(100 % augusti 2013 – juni 2014) och 
Thomas Johnsson (90 % t.o.m. juni 
2014 men tjänsten avslutas i oktober 
2014).

Festivalen har även haft en prakti-
kant, Emma Percival från medie- och 
kommunikationsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad, som fanns på 
plats på festivalkansliet från januari 
till och med 1 juni. Emma bistod 
kansliet med diverse uppgifter men 
jobbade specifikt med sociala medier, 
marknadsföring och andra kommuni-
kationsrelaterade uppgifter.

Programutbudet
Festivalen koordinerar och samlar 
ihop olika institutioners, kulturutöva-
res, organisationers samt övriga 
samarbetspartners arrangemang och 
evenemang under festivalperioden. 
Detta ger en festival med ett mycket 
brett utbud. Under årets festival 
registrerades 250 programpunkter av 
153 olika programpunktsarrangörer. 
En del av arrangemangen framfördes 
flera gånger eller pågick kontinuerligt 
under hela festivalen.

Flertalet programpunkter hölls i vårt 
Regnbågskvarter runt Götaplatsen i 
samarbete med de olika kulturinstitu-

tioner som under lång tid samarbetat 
med festivalen. Många programpunk-
ter arrangerades också av våra samar-
betspartners i deras egna lokaler eller 
i Regnbågsparken. 

För att nå vårt mål med ett kvali-
tativt, inkluderande och brett 
program arbetar vi aktivt med att 
inventera normkritisk konst- och 
kulturverksamhet. Vi arbetar utifrån 
ett intersektionalitetsperspektiv och 
söker upp nya, oetablerade akter och 
aktörer inom hela hbtq-spektrat och 
bjuder in dem till festivalen. 

Vi har under 2014 års festival åter lagt 
ett större fokus på konst och kultur. 
Vi har exempelvis valt att arbeta med 
en kampanj som haft ett tydligt fokus 
på detta, för att understryka att West 
Pride är just en hbtq-festival med 
rötter i konst och kultur. Kampanjen 
gick under namnet ”En konstig fes-
tival” och bestod dels av konstnärer 
som skapade verk utifrån begreppet 
”konstig”, och dels av en podcast 
och en blogg som diskuterade konst, 
kultur och hbtq.

Flaggning
Återigen slogs rekord i antalet 
regnbågsflaggor i och runt Göteborg. 
Totalt vajade över 1000 flaggor i 
staden. West Pride hyrde ut över 500 
flaggor och för att kunna möta den 
stora efterfrågan fick vi dessutom 
köpa in nya flaggor. Även Väst-
trafik flaggade likt tidigare år på 
spårvagnar och bussar, även de med 
över 500 flaggor. Intresset att köpa 
bordsflaggor från West Pride var 
också stort. Många organisationer, 
däribland kommunala förvaltningar 

och sjukvårdsmottagningar, vill visa 
att de är en öppen och inkluderande 
verksamhet året om och köpte därför 
flaggor. 

Flaggningen med regnbågsflaggor i 
hela staden är ett vinnande koncept 
som vi fortsätter att utveckla. Inte i 
någon annan stad i världen flaggar 
så många regnbågsflaggor samtidigt! 
Flaggningen har en otroligt stor syn-
lighet och signalerar starkt och tydligt 
till både Göteborgare och inresande 
besökare att Göteborg är en öppen 
stad. 

Festivalarmband
Ett festivalarmband producerades 
i samarbete med vår stolta huvud-
partner Stureplansgruppen och vår 
stolta partner RFSL. Syftet med 
armbandet var att öka festivalens 
synlighet och att skapa mervärde för 
festivalens besökare. Festivalarm-
bandet var gratis och delades ut på 
Infocentrum samt i Regnbågsparken. 
Genom uppvisande av armbandet 
gavs rabatter på såväl kulturprogram 
som i butiker. Armbandet blev väldigt 
uppskattat av festivalens besökare, 
så pass att i fick ransonera det. Totalt 
delade vi ut 14 500 armband, som tog 
slut innan festivalens sista dag.

Verksamhetsområden

West Pride hade under 2014 åtta 
verksamhetsområden som leddes av 
en eller två platschefer. Platscheferna 
var ansvariga för sina respektive 
områden och arbetade huvudsakligen 
ideellt. Några påbörjade sitt arbete 
redan under hösten och andra kom 
igång tätt inpå festivalens genom-
förande. Det utgick en arvodering på 

West Pride 2014 arrangerades mellan den 19 maj och 1 juni under 
kampanjparollen ”En konstig festival”. Under de huvudsakliga festivaldagarna 28 
maj till 1 juni, sjöd staden av aktiviteter – 120 000 besök registrerades och på 
finaldagen gick rekordmånga ekipage i Regnbågsparaden.
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18 000 kr per platschef, vilket givetvis 
inte var en ersättning för allt volontärt 
arbete utan mer av en symbolisk 
ersättning för det intensiva arbetet 
under genomförandet. Platschefernas 
uppdrag sträckte sig över perioden 
december 2013 till augusti 2014. 
Platscheferna bildar tillsammans med 
kansliet ett samråd där det diskuteras 
och beslutas gällande det praktiska 
och operativa arbetet med festivalen.

Platschefer 2014:
• Infocentrum: Selene Meza
• Regnbågsparken: Filip Eklund
• Regnbågsparaden: Matilda Lindb-
lom
• Regnbågskvarteret: Carl-Erik Carls-
son
• Regnbågsredaktionen: Julija SIdner
• Volontärssamordning: Patrik 
Johansson och Anna Maria Kostovska
• Säkerhet: Kassandra Sjören
• Sambandscentral och logistik: 
Therese Oskarsson

Infocentrum
Allmänheten och många av våra 
besökare hade mycket stor nytta av 
våra Infocentrum i Nordstan och på 
det nya stadsbiblioteket. Besöksanta-
let var i år 15852. I Infocentrum delas 
festivalarmband och program ut och 
här kan besökare få hjälp med guid-
ning i programmet samt praktisk info.  

Regnbågsparken
I år skapade vi en öppen Regnbåg-
spark i Bältesspännarparken och det 
blev en succé. Parken var öppen 28 
maj – 1 juni.  I såväl utvärdering som 
i möten med utställare och besökare 
som besökt festivalen tidigare år 
framkom att de var mycket glada över 
parkens utformning och innehåll och 
känsla. Till skillnad från 2013 fanns 
ett stort tält med scen och krögare 
i parken, vilket bjöd in människor 
till att umgås och att stanna längre. 
I utvärderingar från 2013 fanns det 
många önskemål om att just detta 

saknades och vi är därför glada att vi 
lyckades skapade det. 

Förändringarna bidrog till en mer 
levande park. Parken sjöd av liv då vi 
arbetade mycket med att ha ett aktivt 
scenprogram med aktiviteter för barn 
och familj, seminarier, konserter och 
spännande aktiviteter som queersmide 
och hbtq-quiz. Under kvällarna stod 
Haket för mat och servering där 
besökarna kunde äta, dricka och 
umgås och ta del av olika akter på den 
närliggande scenen. Att det fanns ett 
scenprogram och servering gynnade 
också utställarna som fick många 
besökare i sina tält. Regnbågsparken 
hade över 50 000 besök under de fem 
dagar den var öppen.

Regnbågsparaden
Regnbågsparaden 2014 blev rekord-
stor och hela 96 föranmälda grupper 
gick med, nästan dubbelt så många 
som föregående år. Cirka 8 500 per-
soner gick i paraden och tiotusentals 
åskådare kantade gatorna. Vi har i år 
förbättrat vårt räkningssystem och 
gått från uppskattade siffror till reella 
räknade antal. 

Paraden är en möjlighet att nå ut 
till den breda allmänheten. Med 
paraden vill vi integrera festivalen 
i hela Göteborg genom att utöver 
alla aktivister bjuda in förenin-
gar, företag, idrottsorganisationer, 
myndigheter, förvaltningar, bolag 
etc. I år samarbetade festivalen med 
eventbildningen på Lindholmen i ett 
projekt att få fler idrottsföreningar i 
paraden. Det resulterade i att Qviding 
fotboll, GAIS och Dock City Rollers 
gick med. Kravet på de som deltar 
i paraden är att de ska stå bakom 
festivalens värdegrund samt våra 
mångfalds- och inkluderingsmål om 
allas lika värde och lika rättigheter. 

Nytt för i år var att paraden startade 
på Götaplatsen. Innan avgång talade 

ett flertal politiker från olika partier 
om kampen för att få vara den man 
vill vara och älska vem man vill. 
Paraden avslutades i Trädgårds-
föreningen.

Regnbågskvarteret 
I år skapade vi ett regnbågskvarter i 
institutionerna kring Götaplatsen där 
vi samlade seminarier, debatter och 
föreställningar. Kvarterets aktiviteter 
återfanns i lokaler hos Högskolan 
för Scen och Musik, Göteborgs 
Stadsbibliotek, Göteborgs Konstmu-
seum, Hasselblad Center, Göteborgs 
Konserthus, Bio Roy samt Världskul-
turmuseet. Besökarna kunde enkelt ta 
sig mellan lokalerna och hinna med så 
många programpunkter de önskade. 
Detta visade sig vara ett lyckat 
koncept som vi vill fortsätta med. 
Besökssiffrorna mer än fördubblades 
från tidigare år.

Dessutom har kravet på tillgänglighet 
varit definitivt när det gäller lokaler. 
Alla lokaler i regnbågskvarteret är 
tillgängliga för rullstolsburna och har 
tillgänglig toalett. Det erbjöds des-
sutom syn- och teckentolkning på ett 
antal programpunkterna. 

Regnbågsredaktionen
Regnbågsredaktionen består av ideellt 
arbetande fotografer, skribenter och 
webbredaktörer som löpande bevakar 
och dokumenterar festivalen i ord 
och bild. De publicerar material på 
festivalens hemsida, i sociala medier 
och i andra kanaler där alla som inte 
har möjlighet att närvara på festiva-
len ändå kan följa allt som händer 
under festivalen. Redaktionen har 
som uppdrag att synliggöra festiva-
lens bredd genom att bevaka allt från 
enskilda programpunkter till den 
stora Regnbågsparaden. Det är också 
Regnbågsredaktionen som levererar 
festivalens officiella pressbilder. 

Volontärssamordningen
Vi hade rekordmånga anmälda volo-
ntärer inför årets festival, ett resultat 
av nytänkande kring värvning från 
volontärssamordningen. I och med 
att festivalen växer stadigt behövs 
dock ännu fler. Målet är att få så 
många som möjligt intresserade av 
att engagera sig. En nivå på 250-300 
funktionärer är vad festivalen behöver 
inför nästa år. 

Volontärssamordningen rekryterar 
funktionärer och fördelar dessa till 
våra olika verksamhetsområden 
utifrån volontärerna intresse och 
verksamheternas behov. Här adminis-
treras även de förmåner som volo-
ntärerna får för sitt ideella arbete med 
festivalen men också den obligato-
riska utbildningen. Volontärerna är 
försäkrade.

Alla volontärer fick genom volontärs-
samordningen genomgå en obligato-
risk utbildning där till exempel arbet-
suppgifter, bemötandepolicy, säkerhet 
och grundläggande hbtq-kunskap 
ingick. Efter festivalen fick alla volo-
ntärerna som önskade ett arbetsintyg 
från festivalen, via Kansliet.

Säkerhet
Festivalens säkerhetsarbete har 
genomgått en stor förändring och 
växt enormt det senaste året tack vare 
höga ambitioner från platschefen 
för säkerhet. Samarbetet med polisen 
har fungerat väl både inför och under 
festivalen. Bevakningen av festivalen, 
främst Regnbågsparken, sköttes av 
Cubsec.

Det är avgörande att alla festivalens 
funktionärer, samarbetspartners och 
besökare känner sig trygga när de 
arbetar med, verkar i och besöker 
festivalen. Under de obligatoriska volo-
ntärsutbildningar ägnas säkerhet en 
egen del. Vi tar ansvar för festivalens 
övergripande säkerhetsbehov och 
säkerhetstänket genomsyrar alla 
festivalens verksamheter. I år lades 
extra pengar på säkerheten i parken 
eftersom det fanns alkoholservering 
där.

Logistik och sambandscentral
Alla centrala behov för de olika 
verksamhetsområdena samordnas 
logistiskt utifrån behoven av material, 
transporter, distribution etc. Sam-
bandscentralen är bemannad under 
hela festivalen som en resurs för alla 
platschefer och för volontärerna vid 
akuta behov. I år hade denna grupp 
för få volontärer, något som behöver 
åtgärdas till nästa år.
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Bidragsgivare, partners 
och samarbetspartners

Värdet av de tjänster som våra partners stod för uppgick i 
år till strax över 8 miljoner kronor.

Totalt fick West Pride 1,8 miljoner 
kronor i bidrag 2014. De fyra största 
bidragsgivarna var Göteborgs Stad 
1 000 000 kronor, Västra Götaland-
sregionen 600 000 kronor, Näring-
slivsgruppen Göteborg & Co 100 000 
kronor och Svenska Postkodstiftelsen 
100 000 kr.

Våra stolta partners gick in med ett 
värde motsvarande cirka 9 miljoner 
kronor. Av dessa var 520 000 kronor 
kontanta pengar och resterande 8,3 
miljoner i tjänster. Utöver detta 
tillkom värdet av de kostnader som 
festivalens samarbetspartners stod 
för, exempelvis egna arrangemang.

West Prides stolta huvudpartner 
2014 var Stureplansgruppen. Stolta 
partners var Billes Tryckeri, Dragster 
Kommunikation, Göteborg & co, 
Haket, Liseberg, Nordstan, Rabash, 
RFSL, QX, och Västtrafik.

West Prides samarbetspartners 2014 
var Brewhouse, Chalmers, Cision, 
Cubsec, Frilagret, Generator, Gothia 
Towers, Göteborgs konstmuseum/
Hasselblad Center, Göteborgs Stads-
bibliotek, Göteborgs symfoniker/
Göteborgs konserthus, Göteborgs 
Universitet, Högskolan för scen & 
musik, Kultur i Väst, LO, Metro, 
Mornington Stravaganza, RFSL 

Göteborg, RFSU Göteborg, Stadsled-
ningen, Stora Teatern, Swedavia, 
Trygg vacker stad, Trädgårdsförenin-
gen, Vision, Västra Götalandsre-
gionen och Världskulturmuseet,

Under 2014 hade festivalen totalt 231 
samarbetspartners. Siffran inkluderar 
Stolt huvudpartner, Stolt partner, 
Samabetspartners och programpunkt-
sarrangörer. Se sidan 27 för komplett 
lista.

Som ett led i West Prides uppdrag att förändra attityder 
ger vi våra partners grundläggande hbtq-utbildning.

Den grundläggande hbtq-utbildningen 
är såväl festivalens motprestation till 
våra partners som ett led i festiva-
lens uppdrag att förändra attityder. 
West Prides stolta partners erbjuds 
grundläggande hbtq-utbildning för 
sin personal, vilket blir ett mervärde 
för deras engagemang i festivalen. 
Partners som stöttat festivalen på en 
högre nivå har fått utbildningstillfäl-
len inkluderade i samarbetsavtalen. 
Verksamhetskoordinator Jenny Gus-
tafsson leder utbildningarna, med stöd 
av föreningens 2:e vice ordförande 
Tasso Stafilidis. 

Föreställningen Kärlekens Pris är 
en del av utbudet. Föreställningen 
innehåller berättelser som baseras på 
vittnesmål om hur svårt det fort-
farande 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 skådespelaren 
Tasso Stafilidis samt pianisten Kasper 
Frondelius alternativt Helen Sandgren 
Åström. 

Under året har vi fortsatt att utbilda 
våra partners, nya som gamla. Vår 
kompetensutveckling har utvecklats 
med en vidareutbildning med fokus 
på intersektionalitet. Detta verksam-
hetsår har bland annat Liseberg, 
Västtrafik och Rabash tagit del av vår 
partnerutbildning.

Vi har dessutom utbildat myndigheter 
och offentliga förvaltningar såsom 
Göteborgs Stad Västra Hisingen, 
Stadsvärdarna samt Polisledningen i 
Västra Götaland, inklusive en fördju-
pande del för Länspolismästarens 
ledningsstab.

Hbtq-utbildning och 
kompetensutveckling

Övrig verksamhet

Invigning och avslutning
Festivalens invigningsdag var full 
med spännande aktiviteter, bland 
annat vernissage av West Prides sam-
lade konstutställning, vernissage av 
vår kampanjutställning ”En konstig 
utställning”, invigningsceremoni 
i Regnbågsparken med talare och 
musikframträdanden samt Regnbågs-
gala på Liseberg. 

Nästa års festival kommer vi att 
fortsätta med den traditionsenliga 
invigningen i Regnbågsparken, där vi 
önskar större ekonomiskt utrymme 
för programinnehåll. Avslutningen 
efter Regnbågsparaden var i år ett 
helt ny koncept; en queer allsång där 
fest, sång och glädje blandades med 
politiska brandtal och enad kamp 
för hbtq-personers rättigheter – ett 
lyckat event som vi önskar göra till 
tradition.

Konstutställningar 
West Prides samlade konstutställn-
ing, med bland annat måleri, skulptur 
och fotografi visades i Kristallfoajén 
på Stora Teatern. Utställningen 
var öppen 28 maj – 31 maj och var 
välbesökt. 

I denna utställning samlar vi alla 
konstnärer som anmäler sig till vårt 
program, som sedan fanns på plats 
personligen under utställningens 
vernissage. Under vernissagen bjöds 
det på mingel med dryck och tilltugg, 
samt tal av West Prides 2:e vice ord-
förande Tasso Stafildis, konstnären 
och författaren Birgitta Stenberg samt 
representant från transföreningen 
FPES, de två sistnämnda medverkade 
som utställare i utställningen.

Vi hade även vår kampanjutställning, 
”En konstig utställning” som visades 
på utställningshallen på Stadsbib-
lioteket. I denna utställning deltog: 
Meritxell Aumedes (dansvideo), Mary 
Coble (installation/performance), 
Martin Elgueta (gouache), Elias 
Ericson (teckning) och Nino Mick & 
Anna Jadéus (poetryslam och musik). 

West Pride Ung
Vi lyckades att för första gången 
genomföra ett program speciellt 
inriktat på ungdomar. West Pride 
Ung arrangerades på Frilagret under 
festivalens fem dagar och bjöd in till 
häng, pyssel inför paraden, teater, 
dansfest och spännande seminarier 
för ungdomar. Här ges alla med-
verkande utrymme att genomföra 
bl.a. seminarier, debatter, uppträda 
på öppen scen, ställa ut konst i den 
öppna salongen och visa film. Detta 
koncept planeras att utökas inför 
festivalen 2015.

Tillgänglighet
West Pride är en festival som ska vara 
tillgänglig för alla, inte bara genom 
att den är gratis utan också vad 
gäller funktionalitet. Inför festivalen 
2014 hade vi kontakt med ett antal 
personer som utgjorde en referens-

grupp för tillgänglighetsfrågor. Detta 
resulterade i att vi satsade på ökad 
tillgänglighet för syn- och hörselska-
dade. Samtliga programpunkter där 
West Pride var arrangör syntolkades 
och flera teckentolkades. Även två 
filmer samt en konstrunda syntol-
kades. 

I regnbågskvarteret där majoriteten 
av alla programpunkter förlades var 
kravet på tillgängliga lokaler absolut. 
På Artisten hade vi ordnat så att det 
fanns hörslingor i de flesta salarna.

Internationella gäster och soli-
daritetsfonden
Till årets festival bjöd West Pride in 
tolv gäster från hbt-organisationen 
RADO i Uganda men tyvärr nekades 
personerna visum för att resa hit. 
Detta är mycket problematiskt efter-
som situationen för hbtq-personer i 
Uganda och en del andra afrikanska 
länder har hårdnat. Att de inte tillåts 
resa till vår Pridefestival och kunna 
leva öppet för ett tag blir ytterligare 
ett hårt slag i ansiktet för dem. 

För att i framtiden kunna bjuda in 
internationella gäster skapades i 
år en solidaritetsfond med ett eget 
bankgiro. I ett samarbete med elever 
på NTI-gymnasiet samlades pengar 
in till fonden via pärlarmband som 
eleverna tillverkade och sålde.
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Vi har nått nya målgrupper då vi 
även har utbildat idrottsledare samt 
idrottsutövare i BIG – Basket i 
Göteborg. 

Dessutom erbjuder vi vår grundläg-
gande hbtq-utbildning till lärare och 
skolpersonal på de skolor som West 
Pride inleder fördjupade samarbeten 
med, och under vintern utbildades 
Hulebäcksgymnasiets personal. Se 
mer info om vårt uppsökande arbete 
i skolan på sid 17.

Arbetet fortsätter under hösten 2014. 
Vi utvecklar den kompetensutveck-
ling som vi erbjuder våra samar-
betspartners och fortsätter sträva 
efter att nå nya målgrupper. 

Vi fortsätter även att arbeta med vårt 
skolprogram där vi erbjuder skolor 
olika konst- och kulturprogram som 
lyfter upp normkritik och hbtq-
frågor. 

Under hösten 2014 kommer vi, precis 
som i fjol, att erhålla ett särskilt 

bidrag från Näringslivsgruppen på 
Göteborg & Co att kunna arbeta mot 
skolor i Göteborg med vårt skol-
program. Detta skolprogram utgår 
från ett konst- och kulturperspektiv, 
vilket är West Prides signum.

Kommunikation och 
marknadsföring
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Likt tidigare år tog vår stolta partner Dragster Kommunikation 
fram årets kampanj, “En konstig festival”. Syftet med 
kampanjen var, kort sammanfattat, att ifrågasätta normer 
genom konst och kultur och att få festivalbesökarna att 
reflektera kring vad som uppfattas som “normalt” respektive 
“konstigt” i det heteronormativa samhället och att därigenom 
utmana dessa föreställningar.  
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Kampanjen bestod av fyra delar varav 
två drog igång den 17 februari då det 
var exakt 100 dagar kvar till festiva-
lens invigningsdag.

• En konstig podcast. Som ett led i 
årets kampanj skapades en helt ny 
podcast, kallad En konstig podcast, i 
sju avsnitt. Planeringen och genom-
förandet gjordes av platschefen 
för Regnbågsredaktionen, i nära 
samarbete med West Prides kansli. 
Programledare var Cissi Ramsby 
och Lovisa Fischerström och tillsam-
mans med gäster diskuterade de sex, 
jämställdhet och tillgänglighet – alltid 
med avstamp i normkritik, konst och 
kultur. Podcasten spelades in på Nord-
iska Folkhögskolan och distribuerades 
genom Itunes. Under festivalgenom-
förandet producerade Regnbågsre-
daktionen ytterligare avsnitt med 
intervjuer och nedslag från festivalen. 

• En konstig blogg. Med ett inlägg om 
dagen fram till festivalen fanns många 
möjligheter att angripa kampanjens 
tema ur olika vinklar. Här public-
erades text, foto, video och annat som 
på något sätt utmanade normerna. 
Dessutom varvades de normkritiska 
inläggen med information om stor-
möten, programsläpp och annat kring 
West Prides genomförande. 
 
• En konstig utställning. I bör
jan av året gjorde kansliet en inventer-
ing av konstnärer som skulle kunna 
passa in i projektet. Vi sökte konst-

närer som jobbade inom olika fält och 
med olika tekniker för att få en så 
bred som mångsidig utställning som 
möjligt. Följande konstnärer tackade 
ja till att delta: Meritxell Aumedes 
(dansvideo), Mary Coble (installa-
tion/performance), Martin Elgueta 
(gouache-måleri), Elias Ericson (teck-
ning) och Nino Mick & Anna Jadéus 
(poetryslam och musik). Konstnärerna 
fick helt fria händer att skapa ett verk 
utifrån kampanjens tema, och på West 
Prides invigningsdag den 28 maj hölls 
vernissage för utställningen. Utställn-
ingen ägde rum i utställningshallen på 
Stadsbiblioteket. 

• En konstig utmaning. Under genom-
förandet uppmanade vi festival-
besökarna att själva utmana normerna 
genom att utföra handlingar som 
traditionellt ses som “konstiga”. Det 
kunde handla om att hålla handen med 
någon av samma kön och promenera 
längs Avenyn, prata med en främling 
på spårvagnen, bära ett vinterklädes-
plagg mitt i sommaren eller sjunga en 
sång högt på en offentlig plats. 
 
Trycksaker
En affisch togs fram vars primära 
syfte var att marknadsföra festivalen. 
Affischens bildcollage skapades av 
West Prides praktikant. Affischen 
trycktes i A3-format av Billes Tryck-
eri AB. 
Årets festivalprogram kom ut i två 
versioner: en programtidning i Metro 
och ett vikt programblad. 

• Programtidningen distribuerades 
som bilaga i Metro den 28 maj, samma 
dag som festivalen invigdes. Tidnin-
gen beräknades nå sammanlagt 400 
000 läsare i hela Västra Götalands-
regionen. Tidningen fanns även 
tillgänglig på Infocentrum och i West 
Prides tält i Regnbågsparken. 

• Ett vikt programblad planerades och 
formgavs av kommunikationsansvarig 
på West Prides kansli. Det innehöll 
samtliga programpunkter, sorterade 
efter dag och plats, samt praktiskt 
information om Infocentrum, Reg-
nbågsparaden, Regnbågsparken och 
West Prides andra verksamhetsom-
råden. Programbladet trycktes upp i 
20 000 exemplar av Billes Tryckeri 
AB och åtgången var strykande. 

Press och media
Pressinformation och pressmed-
delanden skickades ut till all media 
(tv, radio, dagstidningar, kvällstid-
ningar, tidskrifter och webbaserad 
media) med presentation av festivalens 
nyheter, artister och programpunkter 
och talare. Alla pressmeddelanden har 
kommunicerats via verktyget Cision. 

För att presentera årets kampanj bjöd 
vi in media till en presskonferens på 
Konstmuseet den 17 februari, och den 
2 maj höll vi en presskonferens på 
samma plats där vi presenterade festi-
valens nyheter och höjdpunkter. 
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Medieintresset för årets festival var 
stort med mängder av tidningsar-
tiklar och inslag i lokalradio och 
lokal-tv. Glädjande var att se att TT 
plockade upp pressmeddelandet om 
Regnbågsparaden vilket resulterade 
i synlighet i lokalpress över hela 
landet. 
 
Hemsidan 
Kommunikationsbyrån Rabash som 
byggde West Prides webbplats i 
fjol hade även i år ansvar för web-
ben. I början av verksamhetsåret 
hade vi ett möte med Rabash där 
vi gick igenom vilka förbättringar 
och förändringar som önskades. 
I huvudsak handlade det om att 
förenkla sorteringsfunktionen 
av programpunkter, men även att 
implementera En konstig blogg på 
hemsidan. 

Hemsidan användes framförallt till 
att marknadsföra festivalen, presen-
tera programutbudet, sprida infor-
mation och rekrytera funktionärer. 
Under själva festivalen var hemsidan 

vår huvudkanal för att sprida bilder 
och rapporter från festivalen. Här 
kommunicerades även ändringar i 
festivalprogrammet. 

Besökarna kunde filtrera program-
punkter 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 besök-
aren kunde skapa sitt eget festival-
program. 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 2014) har 4 332 
följare, för att skapa event, dela 
nyheter, visa bilder från festivalen 
och länka vidare till hemsidan. 

Även Twitter och Instagram 
har använts på samma sätt. Vi 

uppmanade även besökare att 
tagga bilder, inlägg och tweets från 
festivalen med hashtaggen #west-
pride14. Bilder som taggades med 
#westpride14 visades automatiskt på 
förstasidan på westpride.se.

Uppsökande arbete i regionen
Vårt uppsökande arbete i regionen har genomgått en enorm utveckling under 
verksamhetsåret 2013/2014, genom skapandet av ett gediget skolprogram 
bestående av flera olika delar. Vi har under året besökt cirka 25 skolor i Göteborg 
och Västra Götalandsregionen. 

Vi eftersöker fortfarande fördjupade långsiktiga samarbeten med skolor i olika 
kommuner, formen för dessa har utvecklats och förändrats under året. Genom 
vårt uppsökande arbete har vi verkat för att öka kunskap och förändra attityder, 
samt 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.

West 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. 
För det gånga verksamhetsåret har vi 
haft resurser för att rikta oss mot tre 
kommuner utöver Göteborg. Under 
2014 besökte vi Borås, Härryda och 
Skövde med vårt skolprogram.

West Prides arbete i skolor runt om i 
Göteborgs kommun inleddes i slutet 
av sommaren 2013 och i början av 
september samma år skickades ett 
skolprogram ut till alla kommunens 
skolor. I detta skolprogram har vi 
samlat vårt eget kostnadsfria utbud 

tillsammans med externa aktörers. 
Här finns ett varierat utbud av teater, 
föreläsningar och workshops, med 
aktiviteter som passar från förskole-
klass upp till och med gymnasiet. Vi 
har även ett samarbete med Göte-
borgs museer där vi tagit fram en 
museilektionsguide med inriktning 
på normkritik och hbtq-frågor. Som 
sista del i skolprogrammet finns våra 
kostnadsfria lärarguider, indelade på 
skolår F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet, 
där vi har samlat pedagogiska tips 
tillsammans med konst och kulturtips 
i form av litteratur och film som kan 
användas i undervisningen. 

Under höst 2013 och vinter 2014 
mötte vi elever från cirka 25 olika 

skolor, dels genom att vi besökte 
skolorna men även genom ett samar-
bete med Världskulturmuseet där vi 
gemensamt skapade en temavecka 
för elever i högstadiet och gymnasiet.  
Inför höstterminen 2014 uppdaterades 
alla delar i programmet och skickades 
åter ut till Göteborgs alla skolor, men 
nu även till skolor i Västra Götaland-
sregionen. 
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Studiebesök, samarbeten och 
internationellt arbete

EPOA och EuroPride
till Göteborg 2018 

West Pride är medlem av EPOA, 
European Pride Organizers Associa-
tion. EPOA har funnits sedan 1991 
och är ett nätverk av Pride organ-
isationer i Europa. Deras syfte är att 
stödja lokala och nationella Pride 
organisationer runt om i Europa, 
samt att underlätta nätverkande 
och erfarenhetsutbyte medlemmar 
emellan. EPOA äger varumärket 
EuroPride och är de som utfärdar 
licenser om att arrangera evenem-
anget. 

I samband med EPOAs möte i Riga 
i augusti meddelades att West Pride 
tillsammans med Stockholm Pride 
avser att ansöka om att få arrangera 
EuroPride 2018. Denna avsiktsförklar-
ing blir startskottet på en ansökning-
sprocedur som kommer att pågå under 
2015. Vid EPOAs möte i Amsterdam 
nästa år kommer sedan beslut att fattas 
om huruvida EuroPride 2018 kom-
mer att gå av stapeln i Göteborg och 
Stockholm. 

Som en led i förarbetet med att ansöka 
om EuroPride har West Pride haft ett 
samarbete med Oslo Pride, vilka i år 
var EuroPride-arrangörer. Represent-
anter från West Pride var i Oslo på 
studiebesök. Oslo Pride Oslo Pride 
medverkade på West Pride som utstäl-
lare i Regnbågsparken och deltog i 
paraden. 

Studiebesök på Stockholm Pride 
Under året har samarbetet med Stock-
holm Pride fortsatt. Ordförande Laila 
Poulsen, kanslist Jenny Gustafsson 
och platschef Carl-Erik Carlsson var 
på plats för att följa festivalens arbete. 
Särskilt fokus lades vid att få mer 
information om hur Stockholm Pride 
arbetar med seminarier och work-

shops, samt med kommunikation och 
marknadsföring. 

West Prides representanter upplevde 
besöket som mycket värdefullt. Festi-
valernas struktur liknar varandra på 
många vis, samtidigt blir West Prides 
egenart tydlig genom att studera hur 
Stockholm Pride fungerar. Ett exempel 
är att West Pride är en gratisfestival 
med bidrag från kommun och region, 
men att Stockholm Pride helt är 
beroende av biljettintäkter.  

Solidaritetsfonden och interna-
tionella gäster
Syftet med West Prides solidaritetsar-
bete är att kunna bjuda in personer till 
festivalen, vilka inte kan leva öppet i 
sina hemländer. Vi vill erbjuda dem en 
möjlighet att vara på en plats och i ett 
sammanhang där de kan vara öppna 
med sin sexualitet och inte behöva vara 
oroliga för våld eller förtryck. Vi vill 
ge dem en upplevelse där de kan känna 
glädje och stolthet över sig själva. 

Till årets festival bjöd West Pride in 
tolv gäster från hbt-organisationen 
RADO i Uganda men tyvärr nekades 
personerna visum för att resa hit. Detta 
är mycket problematiskt eftersom 
situationen för hbtq-personer i Uganda 

och en del andra afrikanska länder har 
hårdnat. Att de inte tillåts resa till vår 
Pridefestival och kunna leva öppet för 
ett tag blir ytterligare ett hårt slag i 
ansiktet för dem. 

Solidaritetsfonden har funnits i flera 
år, men i år har arbetet med att samla 
in pengar ökats. Under 2014 gjorde till 
exempel NTI-gymnasiet ett projekt där 
de bland annat tillverkade och sålde 
armband. Förtjänsten från armbans-
försäljningen gick oavkortat till fon-
den. Dessutom har flera privatpersoner 
visat sin solidaritet genom att sätta in 
pengar i fonden. West Pride hoppas 
att kunna öka sitt solidaritetsarbete 
tack vare den ökade insamlingen till 
fonden. 

Folkets Hus och Parker 
Sedan oktober 2013 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. FHP erbjuder dessutom alla 
medlemmar ett brett utbud av scenpro-
gram till förmånliga priser.

2014 har varit ett aktivt år för West Pride vad gäller internationellt arbete. Föreningen har 
bland annat tillkännagivit sin avsikt att ansöka om att få arrangera EuroPride 2018 och 
dessutom har arbetet med West Prides solidaritetsfond utvecklats. 

Utöver våra utskick till skol-
orna sprids vårt skolprogram via 
plattformen Hjärntorget, amt har 
uppmärksammats i media. 

Vi för statistik över de intressean-
mälningar och beställningar vi får 
in gällande skolprogrammet. Vi 
använder denna statistik som en del 
i vår dialog med utbildningsans-
variga i stadsdelar och kommuner, 
för att visa på det kunskapsbehov 
som faktiskt finns i skolorna. I 
förlängningen vill vi att alla skolor 
ska få del av normkritisk peda-
gogik, samt att West Pride ska ha 
tillräckliga ekonomiska resurser 
för att kunna tacka ja till alla 
förfrågningar. Vi använder också 
statistiken för att kunna visa att de 
förfrågningar vi får in är ojämnt 
fördelade både ut geografiskt och 
intersektionellt perspektiv. 

Vårt uppsökande arbete i regionen 
har fortsatt att utvecklas med 
bland annat fördjupade långsiktiga 
samarbeten med skolor i olika kom-
muner. Vi har besökt gymnasies-
kolor i Västra Götalandsregionen 
med såväl föreställningar som 
föreläsningar. Den skola vi arbetat 
mest med är Hulebäcksgymnasiet 
i Härryda, som var en del av fram-
tagandet av konceptet ”Fördjupat 
samarbete med West Pride”. 

Grundtanken var en samarbetsform 
där eleverna kunde delta i festiva-
len genom praktik och temaarbeten 
utifrån de olika gymnasieprogram-
mens inriktning, samtidigt som 
West Pride aktivt bidrog till att 
stärka elevers identitet genom kon-
tinuerligt mångfalds- och värdegr-
undsarbete (mer information finns i 
2013 års rapport). 

Denna samarbetsform utvärderades 
och har därefter omstrukturerats. 
Nu har vi tagit fram en ny mall för 
våra fördjupade samarbeten, där 
West Pride går in med aktiviteter 
för elever, kompetensutveckling 
för lärare samt konsultation i att 
arbeta med normkritisk pedagogik 
med mångfaldsfokus året om, i alla 
skolans olika ämnen. Det motkrav 
vi ställer på skolan är en plan över 
ur deras långsiktiga värdegrundsar-
bete kring mångfald ska genom-
föras, samt ett konkret mål som 
kan vara att skapa regnbågsdagar 
på skolan eller i närområdet eller 
att skapa en tidning eller film med 
tema Pride. Nytt för höstens samar-
beten är att vi kommer påbörja 
samarbete med Studiums SFI- och 
vuxenutbildningar.

Vi har även kontakt med Youth 
Embassy, vilka främst är 
verksamma i Fyrbodal, kring ett 

samarbete där vi blir deras partner 
i hbtq-utbildning. Genom dem 
kommer vi att möta elever i hela 
Fyrbodals området. Detta samar-
bete ser i nuläget ut att starta i 
början av 2015.

West Pride har stöttat flera kommu-
ner i Västra Götalandsregionen i att 
skapa egna Pridedagar genom att 
bland annat bistå med konsultation 
kring programläggning, festival-
planering och låna ut flaggor. I år 
stöttade vi Pridedagar i Härryda, 
Skövde och Uddevalla. Vi lånade 
även ut flaggor till Falkenberg och 
Helsingborg.

Under det kommande verksamhet-
såret planerar vi att fortsätta med 
vårt skolprogram i såväl Göteborg 
som Västra Götalandsregionen, 
dock är vi starkt begränsade av det 
faktum att vi är underbemannade i 
relation till de förfrågningar vi får 
in. Därför kan vi inte öka antalet 
besök. Vi fortsätter dock att påtala 
skolornas behov av kunskap i mötet 
med politiker och bidragsgivare. Vi 
hoppas att det ska leda till att våra 
ekonomiska resurser ökar och att vi 
därigenom kan stötta alla skolor. 
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För att möta problematiken och hitta 
lösningar avser West Pride att lyfta 
frågan i ett större forum med de 
organisationer som deltar i paraden 
och med festivalens medlemsorgan-
isationer. Frågan har varit uppe vid ett 
flertal gånger och även diskuterats med 
polisen men hittills har vi inte lyckats 
bli av med företeelsen som på många 
sätt förstår för paraden och bryter mot 
det vi står för. Vad gäller årets nya 
paradväg har utvärderingarna visat på 
både positiv och negativ kritik. 

När det gäller tillgänglighet får festi-
valen positiv kritik för vårt arbete med 
detta. Samtidigt uppmanas festivalen 
att fortsätta att utveckla detta arbete 
ännu mer.  

Hemsida och programblad får även i år 
kritik för att vara svåranvända. Detta 
trots aktivt arbete från kansliet och 
webbyrån. Formen och utseendet på 
det vikta programbladet uppskattades, 
men texterna fick kritik för att vara 
svårlästa. Det efterfrågades även en 
tydligare karta i programbladet. 

Festivalen får också kritik gällande 
partipolitikens roll på festivalen. I och 
med att det var valår anmäldes det 
många programpunkter av politiska 
partiet, vilket sedan kritiserats av 
besökare som upplevde att flera av 
dessa punkter snarare handlade om att 
partiet ville marknadsföra sig snarare 
än att fokusera på hbtq-frågor och 
konst och kultur. Det framfördes även 
kritik gällande ojämn representation 
från de olika partierna.

Slutligen så uppger våra samarbetspart-
ners i sina utvärderingar att kontakten 
med kanslipersonal har fungerat bra 
och näst intill alla vill vara delaktiga på 
West Pride nästa år. 
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Efter festivalen samlade vi in 
utvärderingar från besökare, samar-
betspartners, 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 exem-
pelvis betyget Bra eller Mycket bra till 
helhetsintrycket kring tillgänglighet, 
programinnehåll, service och bekväm-
ligheter. Här kan också nämnas 
Göteborgs stads nyligen utkomna rap-
port Normbrytande liv i Göteborg. I 
rapporten lyfts West Pride flera gånger 
fram som en avgörande aktör för 
inkludering och öppenhet 

En återkommande synpunkt bland 
funktionärer, besökare, samarbetspart-
ners och programpunktsarrangörer 
är att 2014 års festival upplevdes som 
den bästa festivalen hittills. Det som 
framhölls som mest positivt var att 
festivalen hade koncentrerats i tid rum 
och plats, samt att den upplevdes som 
tydligare inriktad på hbtq-personer. 

Regnbågsparken ansågs ha fått ett 
rejält lyft och beskrevs med ord som 
levande och hängvänlig. Dock påta-
lades att det saknades kända artister 
på scen. För att skapa egna program-
programpunkter skulle West Pride 
behöva ökade ekonomiska resurser, 
vilket föreningen har ansökt om. Ett 
annat önskemål från besökarna och 
utställare är att Regnbågsparken ska ha 
kortare öppettider med mer fokus mot 
kvällstid. Att parken hade en server-
ing uppskattades, samtidigt som kritik 

framfördes mot prisnivå och utbud. 
 
Regnbågsparaden upplevs av mång 
som festivalens höjdpunkt. Många 
har uttryckt i sina utvärderingar att 
paraden väcker känslor av stolthet, 
hopp och gemenskap. I år kom det 
tyvärr många rapporter om hatisk 
känsla i paraden. Denna känsla spreds 
av en grupp som varken anmält sig 
eller godkänts av paradledningen. I 
West Prides värdegrund och i våra 
paradregler står det tydligt att festi-
valen inte accepterar hot, våld och 
kränkningar. 

Utvärderingar

2014 års festival var att döma av utvärderingarna en succé. Publikrekord i Infocentrum och 
Regnbågsparken och fler besök än tidigare på seminarieprogrammet. Det finns dock behov 
av ökad finansiering för att kunna satsa mer på tillgänglighet, köpa in eget program och 
kunna ge ersättning till festivalens platschefer. Majoriteten av de som fyllt i våra utvärderingar 
är nöjda med årets festival. Besökare, samarbetspartners och programarrangörer uttrycker 
en glädje över att festivalen innebär ökad synlighet för hbtq-personer och deras livssituation. 
Dessutom inbjuder festivalen till möten och diskussioner kring normkritiskt viktiga frågor. 
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Slutsatser

Efter 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 sam-
hället 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. Precis som det står i 
Göteborgs stads rapport ”Normbry-
tande liv i Göteborg” ses West Pride 
som en avgörande aktör för inkluder-
ing och öppenhet i staden.

Förändringar inför 2014
I fjolårets rapport skrev vi om ett 
flertal förändringar vi ämnade göra 
inför festivalen 2014, dessa var:
 
-Kvalitet före kvantitet – koncentrera 
innehållet.
-Centralisering och komprimering. 
-Tydlighet kring syfte, mål vision.
-Verksamhet i hela staden. 
-Regnbågspark med servering och 
aktiviteter.

-Tillgänglighetskrav. 
-Uppsökande arbete. 

Till vår glädje har vi lyckats genom-
föra samtliga förändringar ovan, men 
flertalet av dem måste fortsätta att 
förfinas, till exempel tillgänglighet 
och verksamhet i hela staden. Vi 
fortsätter därför att arbeta aktivt med 
att förbättra de satsningar vi gjorde 
inför årets festival. 

Ekonomi
Festivalen är beroende av de offent-
liga bidragen. Både kommunen och 
regionen ger bidrag till festivalen 
men vi konstaterar att detta inte varit 
tillräckligt då höjningarna inte mat-
chat de summor vi sökt för att täcka 
verksamhetens behov. Sponsorintäk-
terna som är uppdelade i kontan-
tinsatser och tjänster, där värdet av 
tjänster ligger kvar på samma höga 
nivå som förra året men där vi inte 
minskat nivån på kontantinsatserna. 
Totalt uppgick bidragen till drygt 1,8 
miljoner kronor och sponsringen till 
strax under 9 miljoner kronor varav 
520 000 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 programpunktsarrangörer står 
för är dessutom inte uträknat men det 
handlar om betydande summor som 
arrangörerna själva bekostar för de 
programpunkter som presenteras på 
festivalen. 

I år var målet att få in ökade spon-
sorintäkter prioriterat och summan 
för detta var 2 miljoner kronor. 
Denna summa reviderades senare 
till 1 miljon kronor då arbetet med 
sponsorrekryteringen inte verkställ-
des som planerat och resultatet blev 
hälften av den reviderade summan 
tack vare det förlängda avtalet med 
Stureplansgruppen. Konsekvensen 
blev att budgeten fick revideras med 
en minskning på 1,5 miljoner kronor. 
Intäkterna av pengar vid sidan av de 
offentliga bidragen är avgörande för 
festivalen och årets resultat visar på 
ett misslyckande men också på att 
prioriteringen av detta arbete inte får 
rubbas.

Vi har i flera år ansökt om ökade 
anslag för att kunna satsa på att köpa 
in eget program. Då utvärderingarna 
varje år påtalar att våra besökare 
saknar välkända publikdragande 
artister vill vi återigen trycka på att 
vi behöver ekonomisk möjlighet att 
faktiskt kunna genomföra detta. Eko-
nomin begränsade också de särskilda 
satsningarna vi avsåg genomföra på 
internationellt utbyte och bredare 
marknadsföring av festivalen. 

Kansli och platschefer 
Efter senaste årsskiftet omorgan-
iserades kansliets arbete till ett platt 
organisation. Då verksamhetschefen 
Tasso Stafilidis avslutade sin tjänst 
var det presidiet som tog över ansva-
ret som uppdragsgivare i sin arbets-
givarroll och verksamhetskoordina-
torerna skulle fungera som ett team 

Att koncentrera festivalen visade sig vara ett vinnande koncept, så även den ökade 
kvalitetssäkringen på att allt innehåll skulle ha hög relevans för hbtq-personer och deras 
vänner. Vi måste fortsätta vara tydliga utåt med hur festivalen fungerar, med lättillgänglig 
kommunikation kring såväl programsamordning, parad och park, men även kring vår 
värdegrund och partipolitiska obundenhet. Vårt uppsökande arbete har genomgått ett 
rejält lyft och expanderat rejält, vår attitydförändrande verksamhet äger rum året om.

med beredningsansvar och fria att 
lägga förslag till presidiet. Verksam-
hetskoordinatorerna skulle i sin tur 
arbetsleda platscheferna. 

Denna omorganisation var resul-
tatet av att pröva på något nytt och 
överlämna det operativa ansvaret 
till verksamhetskoordinatorerna och 
genom dem till platscheferna och 
deras ledningsgrupper. 

Det är unikt i landet att en Pridefes-
tival har tillsvidareanställd personal 
men det är prioritering från styrelsens 
sida men har även att göra med hur 
festivalen grundades. Förhoppningen 
var att detta skulle fungera och även 
utveckla kansliets arbete men det 
fungerade inte fullt och styrelsen har 
därför beslutat att förändra organ-
isationen igen med bland annat en 
arbetsledare och personalansvarig. 
Att kansliet är underbemannat är ett 
faktum men relationen mellan festiva-
lens ekonomi och personalkostnader 
måste vara rimlig. Likaså är det av 
stor vikt att kansliet begränsar sina 
arbetsuppgifter och inte operativt går 
in i produktionen då detta är mycket 
tidskrävande då arbetsuppgifterna är 
många.

Volontärer
I år har flera av volontärerna varit 
återkommande, samtidigt som vi fått 
in helt nya ansikten i festivalen. Deras 
insatser har varit avgörande och utan 
deras hårda arbete skulle festivalen 
aldrig kunna genomföras. Det var 

rekord i antal anmälda volontärer, 
med närmare 300 stycken, dock har 
det som tidigare år varit en stor del 
som hoppade av eller helt enkelt inte 
dök upp. Det är viktigt för festivalen 
att inför även nästa år få tillbaka flera 
av de som redan arbetat som volo-
ntärer och vi behöver arbeta aktivt 
med volontärsvård och se över hur vi 
får dem att stanna. Vi måste också 
fundera över hur vi undviker avhopp.

Samarbetspartners
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 inne-
håll. 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.

Regnbågsparken
I år nästan dubblerades besökssif-
frorna från förra året i Regnbåg-
sparken, som även detta år var förlagd 
i Bältesspännarparken. Trots att vi 
saknar ekonomiska förutsättningar 
lyckades vår platschef för parken 
att skapa en hängvänlig och levande 
park. Att vi i år kunde erbjuda server-
ing bidrog till de ökade sifforna, 
då många besökare uppskattade 
att kunna njuta av mat och dryck i 
parken. 

Vi saknade dock möjlighet att kunna 
skapa ett scenprogram med välkända 
artister under festivalens kvällar, 
något som skulle bidra till större 
nöjdhet bland våra besökare. Våra 
besökare efterlyser ännu mer aktivitet 
i parken, något som kräver ökade eko-
nomiska anslag för att genomföras. 
Våra utställare hade även problem 
med de långa öppettiderna.

Regnbågsparaden
Även i paraden fanns en dubblering 
av siffror sedan i fjol. Dubbleringen 
gäller i detta fall antalet anmälda 
ekipage (97 stycken). Paraddeltagarna 
upplevdes som fler än någonsin, något 
som dock blir otydligt i de redovisade 
siffrorna. Detta beror som tidigare 
nämnts på den ändrade räkne-
metoden. Vi har gått från uppskattade 
siffror till reella siffror.

Majoriteten av West Prides besök-
are uppger att Regnbågsparaden är 
festivalens höjdpunkt, som ger dem 
en känsla av glädje, stolthet och 
gemenskap. Tyvärr upplevdes paraden 
i år som problematisk av några delta-
gande ekipage, på grund av kränk-
ande påhopp från oanmälda grupper. 
Alla som går i paraden måste skriva 
under på West Prides värdegrund, 
och därmed ta avstånd från våld och 
kränkningar. 

West Pride tar starkt avstånd från de 
grupper i årets parad, som inte spred 
kärlek och gemenskap utan istället 
otrygghet och hatiska budskap mot 
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andra i paraden. Dessa grupper var 
alltså inte anmälda till paraden och 
heller inte godkända av paradled-
ningen. Som det står att läsa tidigare 
i rapporten så kommer West Pride 
att arbeta aktivt med denna prob-
lematik genom att söka hjälp och 
råd från polisen, vilka ansvarar för 
säkerheten under paraden, såväl som 
andra Pridefestivaler i Europa.
Den nya paradvägen, från Göta-
platsen till Trädgårdsföreningen 
mottog såväl beröm som kritik, 
och paradavslutningen i Trädgårds-
föreningen fick uteslutande positiv 
feedback och är ett koncept vi 
därför planerar fortsätta, dock med 
ändra placering av scenen. Att 
återgå till Regnbågsgala på Liseberg 
är inte längre aktuellt.

Partipolitisk obundenhet
West Pride är religiöst och partipoli-
tiskt obundna, detta ifrågasattes av 
Öppna Moderater i en publicerad 
debattartikel med hänvisning till 
urvalet av talare i samband med 
inledningen och avslutningen av 
paraden. Vi kommer att förändra 
vårt arbete för att försäkra oss 
om att inte samma ifrågasättande 
uppstår igen. Men det går inte att 
utesluta politik från West Pride. 
Hela hbtq-rörelsen är en politisk 

rörelse som både historiskt och i 
nutid drivit/er frågor om hbtq-rät-
tigheter och det är genom politiska 
beslut av partipolitiker som lett till 
lagstiftningsreformer etc. Därför är 
vi tydliga med att alla de politiska 
partier som ställer sig bakom vår 
värdegrund är välkomna till West 
Pride. West Pride är däremot strikt 
partipolitiskt neutrala. 

På scenen i Regnbågsparken sche-
malades de akter som angett ett 
beräknat publikantal på över flera 
hundra personer, oavsett vem som 
var programpunktens arrangör. 
Detta ledde till att programpunkt-
sarrangörer hade inbjudna gäster 
som hade olika partitillhörighet.  

Samma sak när vissa partier köpte 
in artister som de presenterade 
precis som alla andra program-
punkter. Miljöpartiet som t.ex. hade 
sin kongress i Göteborg valde att 
lägga programaktiviteter i Regnbåg-
sparken som de finansierade. Fyra 
stora artister som de självfallet fick 
presentera och hela deras kongress 
avslutades med att gå med i paraden. 
Dock kommunicerades inte samar-
betes upplägg från Miljöpartiets 
sida på det sätt West Pride önskat, 
då de i sin egen marknadsföring 

framställde arrangemanget som 
friställt från West Pride. Ska samar-
beten likt detta fortsätta förekomma 
krävs tydligare avtal mellan festi-
valen och partiet där det faktiska 
upplägget inte blir otydligt utåt sett. 
Vi lyssnar på kritiken, analyser den 
och tar med oss lärdomarna från 
detta inför kommande års festival.

Förändringar inför 2015

Verksamhet året runt. Genom vårt 
uppsökande arbete verkar vi året 
runt för att förändra attityder och 
sprida normkritisk konst & kultur 
i Göteborg och Västra Götaland-
sregionen. Genom kompetensut-
veckling som en förutsättning för 
festivalens partners som ett led i 
att bidra till attitydförändringar. 
Uppsökande arbete där vi riktar oss 
till skolor i Göteborg och i Västra 
Götalandsregionens kommuner 
fortsätter löpande. 

Regnbågskvarteret. Konceptet 
fortsätter och vi planerar att 
utsmycka kvarteret mer för större 
synlighet utifrån. 

Regnbågsparken. Fortsätter att 
förläggas i Bältesspännarparken. Vi 
satsar på att behålla vår servering 
och samtidigt utveckla den enligt 
de önskemål våra besökare angett 
i sina utvärderingar. Vi kortar ner 
öppettiderna något och satsar på 
en tydligare kvällsverksamhet i 
Parken, i motsats till Kvarteret 
som får tydligt fokus på dagtid. Vi 
önskar fortsätta utveckla aktiviteter 
och happenings i parken för att få 
våra besökare att vilja stanna kvar.

Program. Kravet på tydlig hbtq-
koppling kvarstår. Så även en 
maxgräns på fem programpunk-
ter per arrangör/organisation. Vi 
fortsätter att arbeta aktivt med att 
inventera intressanta programpunk-
ter, med fokus på intersektionalitet. 
Efter önskemål lägger vi extra 
fokus på att få med ännu fler pro-
grampunkter av och med ungdomar 
och/eller har internationellt fokus 
samt transfrågor.

Programblad. Mediesamarbetet 
med Metro är avslutat och nästa års 
programblad kommer att pro-
duceras och spridas i egen regi, i ett 
häfte, som är tydligt och lättläst.

Regnbågsparaden. Vi ser utveck-
lingsbehov på flera områden som 
rör paraden. Först och främst ser 
vi ett behov av att arbeta för en 
mer levande paradväg, och tydlig 
uppstartsplats. Vi hoppas kunna 
skapa en livligare och åskådar vän-
ligare paradväg genom att placera 
ut kringaktiviteter med fokus på 
konst och kultur längs paradvägen. 
Vi vill även göra samma sak på 
Götaplatsen där ekipagen samlas 
inför avgång. 

Vi ser också ett behov av att struk-
turera om uppsamlingsytan jämfört 
med under årets genomförande, att 
samla alla ekipage på en gemensam 
yta istället för att splittra dem över 
flera ytor. Om antalet anmälda 
ekipage växer ytterligare behövs 
eventuellt en annan startplats för 
paraden. 

Hanteringen av oanmälda grupper 
och kränkningar i paraden kommer 
att prioriteras högt av såväl festi-
valledningen som säkerhetslednin-
gen. Vi kommer även kommunicera 
ut såväl regler och vår ståndpunkt 
mycket tydligare.

Vi kommer även att jobba med 
tydligare kommunikation kring 
paraden, bland annat gällande vilka 
som får delta. Regnbågsparaden 
är inte tänkt som en arena för 
kommersiella företag och bolag 
att marknadsföra sig själva på, och 
de enda företag som får gå med i 
paraden är de som är West Prides 
partners, vilka bidrar till festivalens 
genomförande.
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West Pride vill rikta ett stort tack till alla som möjliggjort festivalen 2014.

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 

samarbets partners – 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.

Tack!Göteborg

Trygg, vacker stad

28 maj–1 juni 2014
en konstig festival

Samarbetspartners 2014

1. 4-Gott
2. Albot & Albot
3. Amnesty HBTQ-grupp Göteborg 
4. Angies Bitches
5. Anita Edling
6. Anna-Karin Ingars
7. Artisten- Högskolan för Scen och Musik
8. Atalante
9. Avant magasin
10. Axenti presentreklam 
11. Bataljonen
12. Betlehemskyrka
13. Bio Roy
14. Biblioteken i SDF Majorna-Linné
15. Billes tryckeri
16. Birgitta Stenberg
17. BnB Show
18. Brewhouse
19. Brothers Among Wera
20. Brott och Straff
21. Bruno Gmünder Group GmbH
22. Cakemob
23. Camia Pia Pettersson
24. CH Enterprises
25. Cision
26. club KG
27. Condecco
28. Cubsec
29. Danskompani Direkt
30. David Joséph
31. Djungeltrumman
32. Domkyrkoförsamlingen, Svenska kyrkan i 
Göteborg
33. Dragster
34. Dyke Hard
35. Ebba Bruce
36. EKHO Göteborg
37. EKHO och Annedals församling
38. Elektra Fryshuset Göteborg 
39. Emelie & Loke
40. Emelie & Mikael
41. Emmaus
42. Estrella 
43. Eva Ingemansson Dansproduktion
44. Faktum
45. Falck Academy
46. Feed the horse
47. Feministiskt Initiativ Göteborg
48. Femotion Dance Company
49. Folkbildningsterror
50. Folkpartiet i Göteborg
51. Folkteatern Göteborg
52. Fotbollssupportrar mot homofobi
53. Fotograf Kerstin Ekström
54. frEak sociEty
55. Frilagret
56. Förbundet Djurens rätt
57. Generator
58. Genusgruppen Västra Hisingen
59. GIA - Gays in Angered
60. Gothia Towers
61. Gothenburg Roller Derby
62. Gruppen
63. Gun Nordstrand
64. Göta Studentkår
65. Göteborg Bear Club
66. Göteborgs universitet
67. Göteborg Landvetter Airoprt /Swedavia
68. Göteborgs förenade musikalaktivister
69. Göteborgs International Film Festival -GIFF
70. Göteborgs konstmuseum
71. Göteborgs kyrkliga stadsmission
72. Göteborgs rättighetscenter mot 
diskriminering
73. Göteborgs Stad
74. Göteborgs stad - kulturförvaltningen
75. Göteborgs stad - kulturnämnden
76. Göteborgs stadsmuséum
77. Göteborg stad Centrum 

78. Göteborgs stad - stadsledningen
79. Göteborgs stad - Kretslopp och vatten
80. Göteborgs stad - Sdf Majorna Linné
81. Göteborgs stad - mänskliga rättigheter och 
nationella minoriteter
82. Göteborgs stad - HBTQ-råd
83. Göteborgs stadsteater
84. Göteborgs Synfoniker /Göteborgs konserthus
85. Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska 
högskola 
86. GöteborgsOperan
87. GöteborgsOperans Danskompani
88. Göteborg & Co
89. Haket
90. Handelshögskolan
91. Hans Hirschi
92. Hasselblad Center
93. HBT-socialdemokrater
94. Henke Wermelin & Nattskiftet
95. Homan i Göteborg
96. Hopp och Tro
97. Hälsoteket i Angered
98. Hörselskadades förening i Göteborg
99. ICER Event AB
100. Ikipedia
101. Imel Anthony
102. Innerstaden i Göteborg
103. IPOC - Intersectional People of Color
104. Ivans Smedja
105. J. Åke Englund
106. Jessica Englund
107. Josefssons Husvagnar
108. Juha Patronen
109. Karin Haglund & Kristina Burén
110. Kerstin Bjärksted
111. Khalid Rashid
112. Kultur i Väst
113. Kulturföreningen Subvox
114. Kulturgruppen för resandefolket
115. Kulturhuset Blå Stället
116. Kvalitetsteatern - Lesbisk Makt 2014
117. Kvinnofolkhögskolan
118.Kyrkan på West Pride
119. Ladyfest Göteborg
120. Linus Törneberg
121. Liseberg
122. Litterär Salong over the Rainbow
123. Livet
124. LO
125. Lärarförbundet
126. Margé Westh
127. Martin & Servera
128. Matilda Ivarsson Dahlberg
129. Metro
130. Michaela de la Cour
131. Miljöpartiet de gröna
132. Minna Svensson
133. Moderaterna i Göteborg
134. Mornington Hotel Stravaganza
135. Musiker mot Rasism
136. Nettbuss
137. Newcomers RFSL Göteborg
138. Noaks Ark Göteborg
139. Nordstan
140. Närhälsan, Kunskapscentrum för Sexuell 
hälsa
141. Näringslivsgruppen
142. Omelettfoto
143. One More Song Production
144. Per.får.mens
145. Polestar Fitness
146. Polisen
147. POLp
148. Polyföreningen 
149. Positiva Gruppen Väst
150. Postkodlotteriets kulturstiftelse
151. Pågen
152. Queerdans
153. QX

154. Rabash
155. Ramsby / Fischerström
156. Red Nova
157.  RFSL
158. RFSL Göteborg
159. RFSL Ungdom
160. RFSL:s Brottsofferjour
161. RFSU Göteborg
162. Riksarkivet, Landsarkivet Göteborg
163. Räddningsmissionen
164. Rätthetskommittén
165. Rättviseförmedlingen 
166. Röhsska museet
167. SAFE (students for safe sex)
168. Safety Dance
169. Salong Nova
170. SATS Kompassen
171. Scouterna
172. SDF Örgryte - Härlanda
173. SegWay adventure
174. Sensus studieförbund
175. Settings -normkreativa möjligheter
176. Sexologikonsulterna
177. Sister King
178. Sjöfartsmuseet Akvariet
179. Skolkyrkan i Göteborg
180. SLM Göteborg
181. Step in Time
182. Stolta Föräldrar
183. Stora Teatern
184. Studentprästerna
185. Studentprästerna i Göteborg
186. Studio BuJi
187. Stureplansgruppen
188. SVAR PÅ TAL
189. Swedavia
190. Svenska kyrkan - Haga församling
191. Svenska kyrkan - Lundby församling
192. Svenska kyrkan - Örgryte församling
193. Sveriges förendade HBTQ-studenter
194. TCO Göteborg
195. Teater Rabiat
196. That Secret
197. Tina Wilhemsson & Annelie Salminen
198. Transföreningen FPES
199. Trygg, vacker stad
200. Trädgårdsföreningen
201. Trädgårdsföreningen, park och naturförvalt
ningen
202. Tupilak
203. Turistbyrån Göteborg & Co
204. Unga Feminister Göteborg
205. Ungdomsmottagningen Väst
206. Utopia
207. Wallenstam
208. Vetenskapsfestivalen
209. White Limo
210. Wish Göteborg
211. Vision
212. Vårdförbundet
213. Vänsterpartiet Göteborg
214. Världskulturmuseet
215. Västra Götalandsregionen
216. Västra Götalandsregionen - kultursekretari-
atet
217. Västtrafik
218. Yoko Djs
219. Öppna Moderater Väst
220. 12 septemberrörelsen 



Bidragsgivare 2014

Stolta huvudpartners 2014

Stolta samarbetspartners 2014

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

Brewhouse | Swedavia| Trädgårdsföreningen | Generator | Chalmers 
Göteborgs konstmuseum | Cision | Göteborgs Stad | Gothia Towers | Metro

Göteborgs Symfoniker/Göteborgs Konserthus | Trygg, vacker stad
Högskolan för Scen och Musik  | Nettbuss | Faktum| LO | RFSL Göteborg 

RFSU Göteborg | Wallenstam | Cubsec | Stadsledningen 
Stora Teatern | Rättviseförmdelingen | Vision 

Stolta partners 2014


