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Förord

Tillsammans skapar
vi förändring

S

öndag 12 juni 2016 samma dag som 15 000
personer utrycker sin
glädje och stolthet över att gå i
West Prides rekordstora parad,
nåddes vi av den fruktansvärda
nyheten. 49 människor hade
dödats vid ett attentat i Orlando,
USA. De mördades på en klubb för
spansktalande hbtq-personer.
Ett fasansfullt och hårt slag
mot tryggheten och mot den
mötesplats som var en frizon
för många. Men istället för att
svara med hat eller stänga in
sig visade många motsatsen,
kärlek och synlighet. West
Prides paraddeltagare hedrade
massakerns offer efter paraden,
inte med en tyst minut utan
genom ett kärleksvrål.
Hatbrott och förtryck, oavsett
omfattning eller var de sker,
påminner oss om hur viktigt det
är att fortsätta vårt arbete för
att öka kunskapen och förändra
attityder – inte bara under West
Prides festival, utan året om.
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Varje år utbildar vi flera tusen
elever och lärare på skolor i Västra
Götalandsregionen, och besöker
företag och organisationer som vill
arbeta för att förändra attityder
och öka sin hbtq-kunskap.
I år hade West Pride 127 000 besök.
Regnbågsparaden slog rekord
och över tusen regnbågsflaggor
vajade under 14 dagar runt om
i Göteborgs stad. Vi är bäst i
Europa på att flagga mest och
längst. Vårt arbete med att stärka
tillgängligheten resulterade
i att fler personer med olika
normbrytande funktioner kunde
ta del av festivalen i år. Genom
West Pride Ung skapade vi
aktiviteter för unga hbtq-personer,
vi skapade en tryggare och mer
självklar mötesplats.
På festivalen 2017 ska vi satsa
på att bredda innehållet i
Regnbågsparken och vi ska skapa
fler aktiviteter för barnfamiljer,
unga och äldre. Regnbågsparaden
ska flyttas till lördagen med
förhoppningen att locka fler
deltagare och åskådare.

Om två år står Göteborg som hbtqstad i centrum för Europas blickar.
West Pride ska tillsammans
med Stockholm Pride arrangera
EuroPride 2018 och tusentals
människor från hela Sverige och
Europa väntas besöka oss. Vi ska
sätta fokus på hbtq-rättigheter ur
ett globalt perspektiv.
Tillsammans med alla
våra samarbetspartners,
medarrangörer och alla
fantastiska volontärer lyckades
vi åter skapa och genomföra en
festival där konstnärliga uttryck,
kunskapsutbyten, samtal, debatter
och tryggare mötesplatser för
hbtq-personer stått i fokus.
Stort tack till alla som på olika sätt
bidragit till West Pride 2016.
Vi ses igen den 7-11 juni 2017 och
då har regnbågsflaggorna vajat i
mer än en vecka.
Martin Rydehn
Verksamhetsledare
West Pride
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FOTO Jennie Lindén, Regnbågsredaktionen.

Sammanfattning
West Prides har genomfört sin tioende festival i ordningen. Tillsammans med
våra samarbetspartners har vi återigen skapat en normkritisk festival.

Å

r 2016 genomfördes
West Pride för tioende
året i rad. West Prides
verksamhet har fortsatt vuxit och
under verksamhetsåret har West
Prides kansli gått från tre till fem
anställda.
Under festivalperioden 30
maj–12 juni 2016 arrangerades
konst- och kultur under 260
programpunkter. Intresset för
West Pride ökar för varje år, och
besökssiffran för 2016 landade på
127 000 besök.
1 000 vajande regnbågsflaggor
fanns runt om hela Göteborg
under den två veckor långa
flaggperioden, 30 maj–12 juni,
varav 254 var uthyrda av West
Pride till intressenter och
aktörer. Västtrafik flaggade med
regnbågsflaggor på bussar och
spårvagnar under samma period.

Regnbågsparadens deltagare
var rekordmånga och i år
räknades 15 000. Paradvägen
kantades av 22 000 åskådare.

Svenska Postkodstiftelsen bidrog
med 300 000. Summan av bidragen
var totalt 2 350 000 miljoner
kronor.

180 volontärer möjliggjorde
årets festival tillsammans
med oss. Och med våra
platschefer i spetsen gjorde de
åtta verksamhetsområdena en
fantastisk festival.

Genom våra stolta partners
och bidragsgivare har vi fått
möjligheten att utveckla de
områden som verksamheten
har velat fokusera på under
verksamehetsåret. Vi har
fortsatt att vara en verksamhet
som finns året om, vi har ökat
kunskapen och bidragit till att
förändra attityder genom vår
utbildningsverksamhet, samt ökat
tillgängligheten och vårt fokus på
att inkludera unga hbtq-personer i
festivalen.

Festivalen hade 9 platschefer
med ledningsgrupper som
tillsammans blev närmare 30
personer som var verksamma
med festivalarbete under hela
året, på ideell basis. Inför
kommande festival ska fler
verksamhetsområden tillsättas
platschefer.
Från Västra Götalandsregionen
höjdes bidraget från 600 000
till 1 000 000 kronor. Göteborgs
Kulturnämnd bidrog med
1 050 000 kr.

2018 kommer West Pride att
genomföra EuroPride tillsammans
med Stockholm Pride. Inför
EuroPride kommer vi under
festivalen 2017 att testa nya vägar
och samarbeten som kommer
bidra till en fantastisk festival.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Antal besök

127 000

125 000

120 000

100 000

108 000

127 000

50 000

Paraddeltagare/

15 000/

14 300/

8 500/*

12 000/

10 000/

8 000/

5 000/

Åskådare

22 000

20 000

12 000*

45 000

30 000

20 000

15 000

Antal programpunkter

260

250

250

400

370

400

300

Volontärer

180

225

274

137

200

250

100

Platschefer

9

11

9

10

10

12/25

8

220

224

108

191

232

303

150

Bidrag Göteborg Stad

1 050 000

1 050 000

1 000 000

1 000 000

800 000

800 000

350 000

Bidrag VGR

1 000 000

600 000

600 000

600 000

400 000

300 000

300 000

Övriga bidrag

300 000

300 000

215 000

300 000

330 000

500 000

250 000

Sponsring pengar

363 000

550 000

520 000

820 000

700 000

350 000

200 000

Sponsring tjänster

2 230 000

2 000 000

8 300 000

8 000 000

8 500 000

7 000 000

1 600 000

Anställda

5

3

3

3

1,5

1

1

Nystartarjobb AF

-

-

0

0

0,5

0,5

-

Praktikanter

2

1

1

1

3

5

2

Samarbetspartners

*Bytt räknemetod
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Om West Pride

FOTO Jennie Lindén, Regnbågsredaktionen.

West Pride är en normkritisk kulturfestival som skapar trygga mötesplatser och
lyfter upp hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.

W

est Pride grundades
2007 av kulturinstitutionerna Göteborgs
Stadsteater, Pustervik, Världskulturmuseet, Röhsska Museet
och Blå Stället i Angered. Sedan
dess har West Pride varit en årlig
hbtq-festival i Göteborg. Festivalen
riktar sig i första hand till hbtqpersoner i Göteborg och Västra
Götalandsregionen och syftar
även till att nå en bredare allmänhet, såväl nationellt som internationellt.
West Prides vision är att skapa en
jämlik och inkluderande värld fri
från fördomar och diskriminering. Vårt syfte är att synliggöra
en mångfald av uttryck genom
att samordna och arrangera konst
och kultur. För att uppfylla syftet
arbetar vi dels med att skapa och
genomföra själva festivalen, och
och med uppsökande arbete och
utbildningar, främst riktat mot
skolor och våra partners, för att
lyfta normkritik och förändra attityder hos både barn och vuxna.
Vårt arbete året om, tillsammans
med festivalen, skapar
mötesplatser och arenor för
kunskapsfördjupning, samtal,
reflektion, attitydförändring och

samhällspåverkan. Vi uppmuntrar
till ett öppet samhällsklimat
som motverkar fördomar och
diskriminering på grund av
sexuell läggning, könsidentitet
och/eller -uttryck.
Genom att skapa mötesplatser
för människor och organisationer kring konst, kultur och
hbtq-frågor får festivalen effekter
utanför sin avgränsade plats i tid
och rum. Tillsammans med våra
samarbetsarrangörer och partners
skapar vi en katalysator för positiv
förändring lokalt och globalt.
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-tillgänglighetsanpassade lokaler och vi
erbjuder programpunkter som är
tillgängliga utifrån funktionalitet
och språk. West Pride är också
kostnadsfri 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 attityder 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
kultur av hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, överraskas,
utvecklas och förhoppningsvis
provoceras. Utbudet av konst och
kultur har en bredd och andas
mod och nytänk. Det ska finnas
utrymme att utmanas i sin syn på
konst och kultur.
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FOTO Ambjörn Thorhard, Jennie Lindén, Hilda Henriksson, Regnbågsredaktionen.

Grundläggande värderingar
Dessa värderingar ska genomsyra
all verksamhet inom föreningen.
Alla verksamma inom föreningen
ska känna till och följa dem. Detta
gäller även alla samarbetspartners
och externa aktörer som på olika
vis medverkar i festivalen.
1. West Pride ställer sig bakom
FN:s Deklaration om de mänskliga
rättigheterna och FN:s Konvention
om barnets rättigheter.
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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.

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
queeras liv.

Organisation
Styrelsen
Den 25 november 2015 hade
West Pride sitt ordinarie
årsmöte, som fungerar som
föreningens högsta organ och
beslutar om verksamhetsåret
och festivalens utformning. På
årsmötet 25 november valdes en
ny styrelse och Maria Jönsson till
ordförande, men efter en vecka
tillträdde hon som tillförordnad
verksamhetsledare på kansliet,
och Tasso Stafilidis gick in som
tjänstgörande ordförande.
Medlemmarna kallades till ett
extrainsatt årsmöte 7 april för
kompletteringsval med anledning
av uppkomna vakanser, och valde
då en ny styrelse och ordförande.
Komplett styrelse från 7 april:
Tasso Stafilidis, ordförande
Tobias Björk, 1:a vice ordförande
Liana Sjölund, 2:a vice ordförande
Lars Gårdfeldt, ledamot
Tage Carlsson, ledamot
Johanna Andersson, ledamot
Frida Holmqvist, ledamot
Anders Spegel, första ersättare
Erik Ljungkvist, andra ersättare
Richard Brodd, tredje ersättare
Revisorer
Jonas Jonasson,
auktoriserad revisor
Håkan Eriksson, revisor
Ronny Johansson,
revisorsersättare

Kansli
Under verksamhetsåret har
personalen på kansliet utökats
från tre till fem anställda, varav 4
verksamhetskoordinatorer och en
verksamhetsledare.
Anställda på kansliet:
Jenny Gustafsson, verksamhetskoordinator (100 %) uppsökande
arbete och programkoordinering.
Emma Percival, verksamhetskoordinator (100%) marknad och
kommunikation.
Titti Döme, verksamhetsadministratör (100% sedan december 2015)
administration och ekonomi.
Alex Snäckerström,
EuroPride-koordinator (100%
sedan maj 2016) EuroPride 2018.
Martin Rydehn, verksamhetsledare (100% sedan maj 2016) personal och finansiering.
Tidigare under verksamhetsåret
har även följande personer arbetat
på kansliet: Mattias Kristoffersson,
verksamhetsledare (100% oktoberdecember 2015), Maria Jönsson,
tillfällig verksamhetsledare (100%
december 2015-februari 2016).
Praktikanter
Kansliet har under året haft
två LIA-praktikanter, Jonathan
Linderoth och Martina Lundborg,
från Eventmarketing och managementprogrammet på yrkeshögskolan Yrgo i Göteborg. Jonathan
påbörjade sin praktik december
2015 till juni 2016 och Martina
påbörjade sin praktik januari till
juni 2016. Praktikanterna bistod
kansliet med diverse uppgifter,
men jobbade speciellt med administration, evenemang och kommunikationsrelaterade uppgifter.
Jonathan Linderoth var platschef
för området Regnbågsparaden.

Platschefer
West Pride har åtta
verksamhetsområden där
nio platschefer tillsätts för att
ansvara för de olika delarna.
Platschefernas ideella tjänster
pågår i åtta månader, med
start i november. Från fjolårets
uppsättning av platschefer valde
fyra av nio personer att stanna
kvar till festivalen 2016.
Platschefer under 2016
Benjamin Emilsson, Regnbågskvarteret
Caroline Larsson, Volontärsamordningen
Hannah Pontén, Regnbågsredaktionen
Jonathan Linderoth, Regnbågsparaden
Katarina Bäckström, Regnbågsparken
Malena Inglis, Regnbågsparken
Mirjana Radanovic, Infocentrum
Niclas Håkansson, Säkerhet
Titti Döme, Samband och Logistik
Medlemmar
West Pride har i augusti 2016 totalt
213 medlemmar i föreningen. Av
dessa är 53 betalande medlemmar/
organisationer. Resterande 160
medlemmar är volontärer som
kostnadsfritt får medlemsskap
som tack för sin insats. Vi söker
ständigt nya medlemmar till
organisationen och vill inför det
kommande verksamhetsåret
se över hur vi kan utveckla
innehållet i medlemskapet för
att engagera fler i West Prides
förening. Medlemmarna bjuds in
på West Prides årsmöten och är
det högsta beslutande organet i
föreningen.
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Festivalen 2016
Under 2016 genomförde West Pride sin tionde festival under 8-12 juni. Vi utvecklade
festivalens samtliga områden och slog rekord i antal besök och paraddeltagande.

V

år festival genomfördes
8-12 juni 2016, vilket var
den tionde festivalen i
ordningen. Det sammanlagda helhetsintrycket från årets festival är
positivt utifrån de utvärderingar
och sammanställningar som gjorts
med verksamhetens besökare och
övriga intressenter efter festivalen.
Under verksamhetsåret har West
Pride arbetat för att möjliggöra
de förändringar och förbättringar
som utgjorde fokusområden för
årets festival. Utifrån utvärderingen 2015 sammanställdes följande
fokusområden:

En mer levande parad.
Vi kommer att se över hur vi
kan ha musik i tåget på flera
ställen, där vi själva får gå in med
ljudkällor. Paradvägen kommer att
ses över av kommande platschef
för området. Den långa väntan
kan vi inte göra något åt, utan
finns till för att skapa struktur och
säkerhet. Dock kan vi motverka
den långa väntan genom att ha
mer aktiviteter, dans, musik och
tal innan avgång på Götaplatsen.

Integrera unga i festivalen.
Området West Pride Ung kommer
att ses över för att kunna förbättra
delaktigheten i resterande delar
av festivalen. Frilagret, som varit
mötesplatsen för West Pride Ung
kommer att fortsätta vara det
under mer bestämda temadagar
under genomförandet 2016.

Tillgängligare kommunikation.
West Pride bör arbeta med kommunikation som är till för alla.
Inför kommande verksamhetsår
kommer vi att se över våra kommunikationsval, såväl i trycksaker
som i webbmaterial. Detta kommer bland annat att bidra till att
fler kan få förståelse för West Pride
som organisation och varumärke.

FOTO Felicia Baatz, Regnbågsredaktionen.

Kännedom kring verksamheten
året runt. Organisationen är en
av få Pridefestivaler som kan ha
anställda som arbetar året runt.
Kännedomen kring arbetet som
West Pride utför är lågt, och
behövs därför påvisas till organisationens aktörer och intressenter.

Dans- och hängvänlig park.
Vårt arbete för att få in större
artister är en pågående process
i organisationen, däremot mer
komplicerad att genomföra
på grund av de ekonomiska
förutsättningar organisationen
har att förhålla sig till. Detta gör
att vi kommer söka fler bidrag
som riktar sig till detta ämne.
Regnbågsparken ska vara en
plats för nya möten och spontana
hängplatser.
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FOTO Ambjörn Thorhard, Agnes Asp, Regnbågsredaktionen.

Besökare
West Pride har en bred målgrupp
som besöker festivalen. Av de som
besökt festivalen och besvarat
våra enkäter som skickades ut
efter festivalen säger 78 % att de
upplevde helhetsintrycket som bra
eller mycket bra, samt att 93 % kan
tänka sig att besöka festivalen igen
nästa år. Under året uppskattas
127 000 besök på West Pride.
Säkerhet
För att skapa en trygg mötesplats
är vårt säkerhetsarbete avgörande.
Säkerhetsarbetet baseras på riskanalyser för samtliga områden och
särskilda programpunkter. Sedan
flera år tillbaka finns ett nära
samarbete med polisen. Samarbetet har i år fungerat bra och vi
tar med de positiva erfarenheterna
för att utveckla samarbetet till
nästa år. Bevakningsbolag i år var
CPG Bevakning.
Programinnehåll
West Prides kansli samlar in och
koordinerar samtliga aktörers
arrangemang, ofta bestående
av institutioner, kulturutövare,
organisationer och partners som
vill skapa evenemang under festivalperioden. Under festivalen 2016
arrangerades cirka 260 programpunkter av 148 programarrangörer
under de fem festivaldagarna.
En del utav arrangemangen

framfördes flera gånger och/eller
pågick under hela festivalen.
I år arrangerade West Pride fler
egna programpunkter än tidigare. De programpunkter som
arrangerades var bland annat
invigningen, avslutningen, konstutställningen, artister under
kvällarna, Regnbågsparaden och
programpunkter i Regnbågskvarteret i form av föreställningar och
filmvisningar.
Fortsättningsvis ska vi stärka
kontakten med samarbetspartners
och verka för ökad kvalitet i
programutbudet. Som ett led i
tillgänglighet och en satsning
inför EuroPride 2018 vill West
Pride ge information och erbjuda
programpunkter på fler språk än
svenska.
Festivalprogrammet
Det fysiska festivalprogrammet
trycktes upp i 50 000 upplagor
och släpptes officiellt i samband
med en fest som West Pride
arrangerade på Yaki-Da den 13
maj 2016. Programsläppet bjöd på
tips ur programmet från utvalda
programarrangörer och på scen
uppträdde artister och DJs.
Festivalprogrammet finansierades
till stor del genom annonsintäkter.
Det digitala festivalprogrammet
släpptes på West Prides hemsida

20 maj. Likt tidigare år delades
programmet in i fyra olika
kategorier; Regnbågskvarteret,
Regnbågsparken, På Stan och West
Pride Ung.
Regnbågskvarteret
Majoriteten av de programpunkter
som arrangeras under festivalen
förläggs i området Regnbågskvarteret, som är ett samlingsnamn
för de lokaler som är placerade
runt Götaplatsen. Genom våra
samarbetslokaler, Stadsbiblioteket,
Högskolan för scen & musik,
Riksarkivet, Konstmuseet och
Världskulturmuseet, kunde vi
återigen skapa ett tillgängligt
Regnbågskvarter.
West Prides Konstutställning
West Prides årliga konstutställning invigdes på onsdagen med
ett vernissage där besökarna fick
lyssna till konstnärerna. Konstutställning på Stadsbiblioteket
besöktes av över 700 personer.
Årets konstutställare var;
Annica Karlsson Rixon, Gun
Nordstrand, Birgitta Stenberg,
Freja Lindberg, Kerstin Bjärkstedt,
Juha Patronen, Caique Silverio,
Angelica Marken, Engendered,
Mani Saemi, Camia Pia, med flera.
Det fanns textilkonst, fotografi,
måleri, skulptur och rörlig bild.
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FOTO Jennie Lindén, Regnbågsredaktionen.

Invigning
På onsdagen 8 juni anordnade
Göteborgs Stad sin årliga flaggcermoni på Gustav Adolfstorg som
en del i invigningen av West Pride.
Invigningen fortsatte under dagen
i Regnbågsparken, där konferenciern och ordförande i West Pride,
Tasso Stafilidis, presenterade Freja
Lindberg som årets invigningstalare. Regnbågstalare var också
kommunalrådet Mariya Voyvodova, ordförande i HBTQ-rådet
och Kulturnämnden. På invigningen delade RFSL ut Allan Hellman- och Karin Boye-priset samt
vandringspriset Bra jobbat.
Invigningskvällen gästades av
Tiffany Kronlöf och Thom Gisslen,
schlagerkören och det ryska
bandet Helium Jam.
Regnbågsparken
Under West Pride byter Bältespännarparken namn till Regnbågsparken. På festivalens första dag
invigdes Regnbågsparken och
hade öppet fram till söndagen.
Regnbågsparken öppnade 16.00
på onsdagen och hade torsdag
till söndag öppet fram till 22.00
och restauratören till 00.00. Under
festivalens alla dagar fylldes
Regnbågsparken med hängvänligare ytor, musik, aktiviteter och
utställartält.
12

Årets restauratör i Regnbågsparken var Bee Kök & Bar som
flyttade delar av sin verksamhet
till Regnbågspaken under festivalen. Den stora scenen i Regnbågsparken hade varje kväll liveframträdanden med bland andra
artisterna Tiffany Kronlöf, Helium
Jam, Beri, Wiktoria, The Magnettes
och Moto Boy. West Pride har en
bred målgrupp och vill kunna
erbjuda en bredd av artister med
olika inriktning.
Utställare i årets park var bland
andra Västra Götalandsregionen,
Göteborg Stad, Västtrafik, RFSL
Göteborg, Arbetsförmedlingen
och LO Göteborg samt flera
politiska partier. Nytt för årets
Regnbågspark var att West Pride
anordnade ett West Pride Ung-tält
där aktörer som arbetar med unga
hbtq-personer bjöds in. Utställarantalet blev rekordstort och
totalt fanns 30 stycken tält på plats
under festivalen. Inför söndagens
Regnbågsparad, avvecklades
samtliga utställartält på lördagskvällen.
Infocentrum
På Infocentrum erbjuds information om festivalen, festivalprogram och festivalarmband. Infocentrum höll öppet i Nordstan likt
tidigare år. En ny satsning för året

var att Infocentrum, som tidigare
varit beläget i Stadsbiblioteket,
flyttades till Regnbågsparken.
Likt fjolåret skapade Infocentrum en popup-verksamhet för
att komma utanför Göteborgs
centrum. Popup-verksamheten
genomfördes innan festivalen
startade och volontärer från West
Pride besökte kulturinstitutioner
i Angered, Kungälv och Stenungsund. Infocentrum i Nordstan
hade öppet 30 maj-11 juni och i
Regnbågsparken 8-12 juni. Totalt
hade Infocentrum 13 000 besök
under 2016.
Festivalarmbandet
West Prides festivalarmband delas
varje år ut på våra Infocentrum.
Festivalarmbandet är kopplat till
en rad olika erbjudanden och ger
rabatterade priser på de programpunkter som tar ut entréavgift.
Årets festivalarmband erbjöd
bland annat fri entré på stadens
museum, samt rabatterade erbjudanden på caféer och produkter.
Festivalarmbandet delades ut till
närmare 15 000 personer under de
fem festivaldagarna.
Volontärsamordning
Festivalen kan genomföras tack
vare de volontärer som ideellt
engagerar sig inför och under

festivalen. Till årets festival
anslöt sig 180 volontärer till
uppdraget på West Pride där
samtliga genomgick en utbildning
i bland annat hbtq, bemötande
och tillgänglighet. Volontärerna
fördelades mellan festivalens
olika verksamhetsområden och
schemalades under de fem festivaldagarna. För att kompensera
bortfall av volontärer som uppstod
under festivalperioden tillkom
viss omorganisering för platschefer och resterande volontärer.
Inför kommande festival vill vi
öka antalet volontärer inom samtliga verksamhetsområden. Vår
restauratör och partner Bee Kök &
Bar bistod volontärerna med mat
och Västtrafik bidrog med busskort till samtliga volontärer inom
Västra Götalandsregionen under
två veckor.

Antalet besök och följare ökade på
framförallt hemsida och Facebook
under festivaldagarna. Ett utav
områdets riktlinjer för året var
att fota mer intersektionellt och
skriva mer tillgängligt - vilket gav
en bredare mångfald i de material
som publicerades under festivalen.
Regnbågsparaden
Årets upplaga av Regnbågsparaden genomfördes på festivalens sista dag. Paraddeltagarna
samlades klockan 14.00 för att
avgå klockan 15.00 från Götaplatsen för att gemensamt ta sig ner
för Kungsportsavenyn, Kungsportsplatsen, förbi Brunnsparken,
in genom Trädgårdsföreningen
med avslutning i Regnbågsparken.
I år deltog rekordmånga personer
och totalt räknades 15 000 parad-

deltagare och över 22 000
åskådare. West Pride satte också
rekord i antal anmälda ekipage
som i år var över 100 stycken,
vilket bidrog till en mer livad och
festligare parad. Vi ska fortsatt
förfina Regnbågsparaden för att
skapa en starkare upplevelse för
de som deltar. Inför West Pride
2017 och EuroPride 2018 kommer
vi att byta paraddag från söndag
till lördag, ändra och skapa en
längre paradväg.
Avslutning
Efter Regnbågsparaden samlades
10 000 personer i Regnbågsparken
för att ta del av festivalens
avslutning som likt föregående år
innehöll en Queer Allsång ledd
av Aleksa Lundberg och Mathias
Holmgren. På scen framträdde
Danskompaniet Spinn, komikern
Emma Knyckare och Allsångsorkestern, under ledning av
Zlata. Talare på avslutningen
var författaren och aktivisten
Ahmed Mohamed, ordförande
i kommunstyrelsens Ann-Sofie
Hermansson och David Lega från
kommunalrådet.

FOTO Jennie Lindén, Juni Vikhagen, Regnbågsredaktionen.

Inför festivalen 2017 ska vi förbättra våra utbildningar för volontärer så att volontärerna känner
sig säkrare i sina roller och kan
utföra sina arbetsuppgifter på
bästa sätt.

Regnbågsredaktionen
Årets Regnbågsredaktion hade
likt tidigare år i uppdrag att under
festivalperioden dokumentera,
marknadsföra och kommunicera
festivalen i de digitala kanalerna
som West Pride finns på.
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Under paradavslutningen
uppmärksammade West Pride det
fruktansvärda dådet i Orlando
genom att be hela publiken att
vråla för kärleken - mot hat och
förtryck, som även blev namnet
på West Prides pressmeddelande
som skickades ut under söndagskvällen.

i hela Europa. Årets flaggperiod
varade i två veckor, med start 30
maj till 12 juni. Totalt hyrdes 254
regnbågsflaggor ut efter bokade
beställningar på nätet.

Logistik och samband
Området samband och logistik
bistår festivalens alla områden
med transporter, matleveranser
till volontärer, leveranser av program till partners och instuitioner
samt allt material till etablering av
festivalen.

Efterfrågan på regnbågsflaggor var
stort och inför nästa festival finns
anledning att se över och om fler
flaggor ska beställas för uthyrning
till de som vill ta ställning för
hbtq-personers rättigheter. Totalt
beräknas att över 1 000 flaggor
vajade runt om i Göteborg.

Genomförandet påbörjades i mitten av maj för att leverera regnbågsflaggor, festivalprogram och
festivalarmband till de aktörer
som hade beställt. Fordonen sponsrades av vår samarbetspartner
Toyota Center Göteborg.

West Pride Ung
Ett av West Prides största
fokusområden inför festivalen
2016 var att skapa ett tydligare och
närmare sammanhang för unga
hbtq-personer på festivalen.
Genom att skapa ett West Pride
Ung-tält i Regnbågsparken
lyckades vi tillsammans med
andra organisationer som arbetar
med unga hbtq-personer, erbjuda
en mötesplats för häng, samtal och
aktiviteter.

West Pride Ung integrerades i
vårt Regnbågskvarter genom
programpunkter och även i
aktiviteter som skedde runt om
i staden, till exempel en mycket
uppskattad drog- & alkoholfri
fest för hbtq-ungdomar på
Frilagret. Vi tog stor hänsyn till
målgruppens önskemål i våra
artistbokningar till Stora Scenen i
Regnbågsparken.
Inför festivalen 2017 vill vi nå en
större bredd av människor med
ett fortsatt fokus på unga hbtqpersoner. Inom området kommer
en platschef tillsättas inför
festivalen 2017.

FOTO Moa Ekwall, Regnbågsredaktionen.

Regnbågsflaggor
En av West Prides intäktskällor
är uthyrning av regnbågsflaggor. West Pride och Göteborg har
utmärkt sig genom att vara den
stad som flaggar längst och mest

Kostnaden per regnbågsflagga var
500 kr. West Pride sålde även 587
bordsflaggor.

West Pride arrangerade delvis
egna programpunkter i tältet
varav musikquiz med Freja
Lindberg, Mio Ludvig Schörling
och Saga Becker, dragsmink
och gå på lina var några. West
Pride Ung-tältet var ett av
de mest välbesökta tälten i
Regnbågsparken.
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FOTO Janina Andersson Stridh, Jennie Lindén, Regnbågsredaktionen.

Tillgänglighet
Tillgänglighet är ett utav West
Prides värdeord. Med tillgänglighet menas bland annat att
festivalen är gratis för besökarna
och öppet för alla. Ett av våra
fokusområden under året var att
öka tillgängligheten i vår kommunikation.
Under verksamhetsåret har West
Pride på samtliga sociala medier,
hemsida, nyhetsbrev och andra
digitala kanaler utvecklat tillgängligheten, främst vad gäller
synvariationer, genom att syntolka
bilder samt skriva informationsrika och lättlästa texter.
Fokus på kommunikation och
tillgänglighet har också förbättrats
vad gäller vårt festivalprogram
som under årets festival, utöver
tryckt och på vår webbsida, gavs
ut i läsbara PDF, där tecken- och
syntolkade programpunkter
sammanställdes. Det gjordes
även en satsning på att syntolka
hela det tryckta programmet och
marknadsföra det i kanaler där
personer med synvariationer
kunde få information om att få tag
i det. West Pride erbjöd därefter

kostnadsfria CD-skivor som
skickades ut till de som önskade.
Innan festivalen genomfördes
utbildades West Prides kansli,
långtidsvolontärer och platschefer
i tillgänglighet och bemötande av
organisationen Utopia. Som ett led
i West Pride tillgänglighetsarbete
fick samtliga volontärer en kortare
utbildning inom tillgänglighet
och bemötande från West Prides
personal i samband med volontärsutbildningen.
Under festivalperioden tillhandahöll West Pride ledsagarservice
till besökare, dels genom professionell syntolkning, dels genom
våra egna volontärer som ingick
i en ledsagarpool som området
volontärsamordningen koordinerade.
De lokaler som främst användes
för programpunkter vid Regnbågskvarteret hade likt fjolåret krav
på framkomliga och tillgängliga
lokaler där hörslingor kunde
erbjudas i de flesta salar. Även i år
anordnade West Pride programpunkter för syntolkning av Regnbågsparken och Regnbågsparaden.

Vi överskred dessutom fler
programpunkter än planerat,
då våra besökare efterfrågade
fler tecken- och syntolkade
programpunkter under själva
festivalperioden.
Av West Prides egna programpunkter syntolkades 21 timmar
och teckenspråkstolkades 9
timmar, vilket innebär att samtliga
programpunkter som West
Pride arrangerade förbättrade
tillgängligheten sen i fjol.
West Prides arbete inom
tillgänglighet möjliggjordes
framförallt genom bidrag från
Svenska PostkodLotteriets
Kulturstiftelse. Vi har dessutom
kunnat stärka tillgängligheten
genom god kompetens i
arbetsgruppen för platschefer,
kansli och styrelse.
Arbetet för att vara den tillgängligaste Pridefestivalen i Sverige är
av stor vikt och prioriteras även
under nästa verksamhetsår då
vi kommer att skapa ett särskilt
verksamhetsområde för tillgänglighet och tillsätta en platschef
som leder arbetet.
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Ekonomi
Vår verksamhet har succesivt expanderat under de senaste åren, vilket
betyder att behovet av ökade bidrag följer med detta.
West Pride är beroende av de
offentliga bidrag som tilldelats oss
under 2016.
Bidraget från Göteborgs
Kulturnämnd på 1 050 000 kr
utgör en del av ett treårigt uppdrag. Västra Götalandsregionens
Kulturnämnd höjde bidraget inför
2016 till 1 000 000 kr och Postkodslotteriets kulturstiftelse anslog
300 000 kr. Det totala bidraget var
2 350 000 kr.

Intäkterna från våra partners delas
upp i kontantinsats och varor/
tjänster. Total summa av värde i
kontantinsats och varor/tjänster
är 2 637 000 kr.
De flesta partners som tillskjutit
varor & tjänster har bidragit till
att minska våra kostnader inom
områden som utgör en del av
verksamheten. 2016 utgjorde
kontantinsatserna 358 000 kr,
vilket är 14 % av den totala
sponsringsintäkten.

Bidrag från kommun, region,
stiftelser och partners är
avgörande för West Prides
verksamhet, och en förutsättning
för att kunna genomföra
festivalen.
Ökade bidrag eller sponsorintäkter skulle höja kvaliteten på festivalen, inklusive våra programpunkter, och bidra till att stärka
West Prides övriga verksamhet
ytterligare.

Bidragsgivare
och stolta partners
Genom våra bidragsgivare och samarbeten tillsammans med våra stolta
partners kan festivalen möjliggöras.
Varje år ansöker vi om
verksamhets- och projektbidrag
för att kunna bedriva vår
verksamhet året om. Under året
tilldelades West Pride bidrag
från Göteborg Stad, Västra
Götalandsregionen och Svenska
PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
Arbetet för att skicka in bidragsansökningar och rekrytering av
nya stolta partners påbörjas varje
höst på West Pride. Majoriteten av
de partners som vi samarbetade
med under fjolåret fortsätter som
partners, och nya har tillkommit
under året.
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Precis som förra året var
Brewhouse Stolt Huvudpartner
till West Pride. Samarbetet
utvecklades under året genom
olika typer av evenemang och
kunskapsutbyten.
Fler av våra befintliga partners
är bland andra Bee Kök & Bar,
Billes Tryckeri, Bräcke Diakoni,
Göteborg & Co, Nordstan, QX,
Toyota Center Göteborg och
Västtrafik. Nya partners som inlett
samarbete med oss under året
är First Hotell G, HSB Göteborg,
Higab, Dentsply IH AB och
Wellspect Healthcare.

Intresset för att vara partner till
West Pride växer varje år och vi
ser att för många är det ett viktigt
att ta ställning för hbtq-personers
rättigheter.
West Pride vill stärka de befintliga
samarbeten som finns genom mer
aktivering och utbildningar under
året.

FOTO Ambjörn Thorhard, Daniel Castro, Jennie Lindén, Juni Vikhagen, Regnbågsredaktionen.

Utbildningsverksamhet
Genom vår utbildningsverksamhet bidrar vi till attitydförändring och ökad
kunskap runt om i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

W

est Prides utbildningsverksamhet är
en del i det avgörande
arbete som görs för att förändra
attityder och öka kännedom kring
normkritik och hbtq-personers
livssituation. Vi arbetar för att
förbättra hbtq-kunskapen i skolor
som ett verktyg för att påverka och
forma värderingar. En utgångspunkt i våra utbildningar är
konst- och kultur som pedagogiskt
redskap.
Under verksamhetsåret har West
Pride mött och aktiverat elever
från 26 skolor i Göteborg och
Västra Götalandsregionen. På
skolorna träffade vi över 4 000
elever inklusive lärare. Inför
varje läsår uppdaterar West Pride
sitt skolprogram och skickar ut
till skolor i Göteborg och Västra
Götalandsregionen.
Göteborg
West Prides arbete i skolor runt
om i Göteborgs kommun uppdateras inför varje läsår och skickas
ut såväl i maj som augusti till
alla kommunens skolor. I skolprogrammet som vi erbjuder har
vi samlat vårt eget kostnadsfria
utbud tillsammans med externa
aktörers. Skolprogrammet innehar ett varierat utbud av teater,
föreläsningar och workshops,
med aktiviteter som passar från
förskoleklass upp till och med
gymnasiet.
Vi har även ett samarbete med
Göteborgs museer där vi tagit
fram en museilektionsguide
med inriktning på normkritik
och hbtq-frågor, denna guide
uppdateras varje termin. Som
sista del i skolprogrammet finns
våra kostnadsfria lärarguider,
indelade på skolår F-3, 4-6, 7-9
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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 höstterminen 2015 skapade
West Pride och Världskulturmuseet en temavecka med två spår,
ett för äldre elever med fokus på
könsidentitet och ett för de yngre
med fokus på kärlek och familj.
Vi har även samarbetat med
Kulturterminen och träffat kultursamordnare i Göteborgs Stad.
Under våren 2016 medverkade vi
på Vetenskapsfestivalen med en av
våra mest uppskattade aktiviteter
”Normkritisk sagostund med skapande verksamhet”, där vi under
två dagar mötte elever från både
Göteborg och Västra Götalandsregionen.
Vi har även utbildat personal på
Göteborgs Stadsbyggnadskontor,
personal inom skola och förskola,
Sahlgrenska sjukhuset och
Äldreomsorgen i Landala.
Västra Götalandsregionen
West Prides uppsökande arbete
i regionen har fortsatt utvecklas
under verksamhetsåret genom
arbete i skolor och såväl som
genom samarbeten med andra
Pridefestivaler. West Pride
har som mål att nå ut till alla
regionens kommuner, främst
genom den verksamhet vi skapar
under festivalperioden i Göteborg,
men även genom uppsökande
verksamhet ute i kommunerna.
Under verksamhetsåret har vi
prioriterat att rikta oss mot fem
kommuner utöver Göteborg. Vi
har besökt Öckerö, Skövde och
Uddevalla med vårt skolprogram
samt utbildat förvaltningar och

kulturinstitutioner i Bollebygd,
Härryda, Lerum, Alingsås och
Partille.
Vårt uppsökande arbete i regionen
har fortsatt att utvecklas med
bland annat skolsatsningar i
olika kommuner. Vi har besökt
skolor i Västra Götalandsregionen
med såväl föreställningar som
föreläsningar.
Även i år var vi en del av Skövde
Gymnasiums rättvisevecka
där vi utbildade elever i
”Hbtq-rättigheter ur ett globalt
perspektiv” och fick lärare ta
del av en föreläsning kring att
bemöta elever som identifierar
sig som hbtq-personer. Utöver
Skövde har vi under läsåret besökt
skolor i Uddevalla kommun samt
Öckerö kommun. Vi har mött
elever i åldrarna 6–19 år. Vi ser
mycket positivt på att de skolorna
vi besökt gärna vill ha vidare
kontakt och utbildningsinsatser
framöver.
Vi har fortsatt vår hbtq-utbildning
och kompetensutbildning i Västra
Götalandsregionen och har under
detta verksamhetsår utbildat
bibliotekspersonal i Alingsås,
Lerum och Partille, samtliga chefer i Bollebygd Kommun, personal
inom skola, folkhälsa och kultur
i Härryda kommun samt deltagit
på hbtq-kvällar på Mötesplats
Tureborg i Uddevalla. West Pride
sammanställde efter festivalen en
guide över mötesplatser för hbtqungdomar i Västra Götalandsregionen som distribuerats via våra
digitala kanaler.
I år har vi fokuserat på att ta fram
samarbeten med Strömstad Love,
Bollebygd Pride och Skövde Pride.
Vår roll har varit att konsultera de

FOTO Ola Gustafsson, Regnbågsredaktionen.

nystartade festivalerna. Genom
dessa samarbeten öppnas nya
dörrar för oss att nå ut till skolor
och företag i kommunerna med
våra utbildningsprogram.
Fokus och prioriterade
områden
Inför hösten 2016 inkom en kraftig
ökning av förfrågningar från
skolor i våra prioriterade områden,
och höstens aktiviteter blev
fullbokade i juni. Arbetet med att
komma ut i fler stadsdelar, och
framförallt prioritera de stadsdelar
som är mindre socioekonomiskt
starka, har fortsatt under året
och vi har genom mer riktad
information till våra kontaktnät
nått ut i fler av våra prioriterade
områden.
Vi har sett över våra fördjupade
samarbeten med skolor och
kommer inför läsåret 16/17 att
prova en ny modell med Fokusskolor där vi i första hand riktar
oss mot år F-6. Vi anser att det är

viktigt att arbeta med värdegrund
och normer tidigt i skolåren för att
lägga en bra grund inför tonår och
vuxenliv.
Partners
Som ett led i West Prides uppdrag
att öka kunskapen och förändra
attityder erbjuder vi utbildningar
till våra samarbetspartners,
vilket bidrar till ett mervärde för
deras engagemang i festivalen.
De utbildningar som erbjuds är
våra workshops “Grundläggande
hbtq-kunskap”, “Könsidentitet
och ett öppet bemötande”,
“Intersektionalitet i praktiken”
samt föreställningen Kärlekens
Pris.
Under verksamhetsåret har
vi fortsatt att utbilda våra
partners, nya som gamla. Vår
kompetensutveckling finns också
med fokus på genomgång av
verksamhetens egna mångfaldsoch likabehandlingsplaner.
Under verksamhetsåret har

vi bland annat utbildat våra
partners Higab, Högskolan
för scen och musik samt
kommunikationsbyrån Dragster.
Under festivalen 8-12 juni erbjöds
samtliga av våra partners att se
Kärlekens Pris kostnadsfritt.
Utbildningsverksamheten
fortsätter
Vi utvecklar ständigt den
kompetensutveckling som vi
erbjuder våra samarbetspartners
och strävar efter att nå nya
målgrupper. Vi fortsätter att
arbeta med vårt skolprogram
där vi erbjuder skolor ett gediget
konst- och kulturprogram, som
lyfter upp normkritik och hbtqfrågor.
West Prides vill vara ett
andningshål och förbättra
situationen för de personer som
inte vågar vara öppna med sin
sexuella läggning och/eller sin
könsidentitet eller könsuttryck i
sin hemkommun.
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EuroPride 2018
Sverige har tilldelats att arrangera EuroPride 2018, och för första gången
ska festivalen genomföras med två samarbetande värdstäder
- Stockholm och Göteborg mellan 27 juli och 19 augusti 2018.

V

arje år tilldelas en
europeisk Pridefestival
rättigheterna att använda
titeln ”EuroPride” av organisationen European Pride Organisers
Association (EPOA), som är ett
nätverk av europeiska Prideorganisationer.
Stockholm Pride och West Pride
beslutade hösten 2014 att lämna
in en ansökan till EPOA om att
gemensamt anordna EuroPride i
Stockholm och Göteborg 2018.
Under våren och sommaren
arbetade en arbetsgrupp
bestående av representanter
från Stockholm Pride, West
Pride, Göteborg & Co och Visit
Stockholm fram ett bud, som
presenterades på EPOA:s årsmöte
i Amsterdam i september 2015.
Budet accepterades och det beslutades om att EuroPride 2018 hålls i
Stockholm och Göteborg.
Genom att genomföra EuroPride
i två olika städer vid två tidsperioder vill vi skapa ett längre
Pridefirande – och med det även

skapa ett än större fokus på hbtqfrågor och debatt. EuroPride 2018
kommer att hållas under parollen:
”Two cities, one country – for a
united Europe, open to the world”.
Vi vill genom temat
uppmärksamma att på många
ställen runtom i världen erkänns
inte hbtq-rättigheter och Pride
kan inte firas på samma sätt som
i Sverige. Vi vill lyfta blicken
från att enbart handla om hbtqrättigheter i Sverige, till att belysa
situationen för hbtq-personer i
andra delar av världen. Vi vill
att EuroPride 2018 har ett tydligt
internationellt fokus och vi vill i
detta arbete bjuda in representanter från andra länder, bland annat
till en aktivistkonferens.
Stockholm Pride och West Pride
vill genom projektet utmana
föreställningen om vad ett EuroPride kan vara och utveckla konceptet genom att för första gången
ha ett delat värdskap.

Genom projektet vill Stockholm
Pride och West Pride fördjupa sitt
samarbete, lära av varandra och
bygga på våra respektive styrkor
inför att tusentals människor från
hela Sverige och delar av Europa
väntas besöka oss under EuroPride 2018.
I maj 2016 tillträde EuroPridekoordinatorn Alex Snäckerström
på West Prides kansli och har
som primärt uppdrag att från
West Pride samordna arbetet
inför EuroPride tillsammans med
Stockholm Pride, West Pride,
Göteborg & Co och Visit Stockholm.
Under årets festival bjöds
Styrelsen för EPAO och Stockholm
Pride in till West Pride med syftet
att stärka samarbetet inför det
delade värdskapet.
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FOTO Madeleine Martinsson, Regnbågsredaktionen.

Samarbeten och
studiebesök

Utbildningsradion
West Pride och UR etablerade
under hösten 2015 ett samarbete
för att kunna utveckla West Prides
utbildnings- och skolmaterial och
visa dokumentärfilmer under
festivalen. Tillsammans bjöd
UR och West Pride in Bollebygd
Pride och Strömstad Love till
ett samtal och filmvisningar på
hbtq-tema som UR tagit fram.
Dokumentärfilmerna som valdes
ut av arrangörerna visades under
samtliga festivaler.
West Pride visade under festivalen
tre dokumentärfilmer som valdes
ut av kansliet. Filmerna var
Intersexion, Jinkx Monsoon och
Gayby Baby. West Pride och UR
är tillsammans mycket nöjda med
utfallet och ska fortsatt utveckla
arbetet inför kommande festival.
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Stockholm Pride
I juli 2016 besökte delar av
West Prides styrelse, kansli och
platschefer Stockholm Pride.
Studiebesöket gav oss nya insikter
och tankar om hur vi själva kan
utveckla nästa festival och vi
fick tillfälle att möta respektive
platschefer, personal och styrelse
på Stockholm Pride.
Amsterdam Pride
I början av augusti besökte delar
av West Prides kansli och styrelse
Amsterdam Pride som anordnade
EuroPride 2016. Syftet var att
bygga relationer, skapa kontakter
och få inspiration inför samarbetet
EuroPride 2018. West Pride
deltog på nätverksträffar som
arrangerades av organisationen
EPOA (European Pride Organisers
Association). Inspirationen från
Amsterdam Pride 2016 gav nya
intryck och idéer inför EuroPride
2018 i Stockholm och Göteborg.

Way Out West
Under sommaren 2016 blev West
Pride inbjudna att vara med på
Way Outs West nya satsning
WOW Talks - ett initiativ av Oatly.
Vår medverkan på Way Out West
i Slottskogen arrangerades som en
talkshow där vi bjöd in gäster att
samtala om transfobi och hbtqsituationen i förorterna. Gäster
under talkshowen som bjöds in av
West Pride var Saga Becker, Alex
Snäckerström, Selma Ciric, Tanya
Charif, Trifa Shakely, Ardeshir
Bibakabadi. Tasso Stafilidis var
samtalsledare och Aviad Arik
Herman var scenkonstnär under
arrangemanget.

Kommunikation och
marknadsföring
Aktivitet på vår hemsida, sociala medier och i annan media är av stort
värde för att synliggöra vårt arbete året runt tillsammans med festivalen.

W

est Prides besökare
hämtar framförallt
information om
festivalen från Facebook och West
Prides hemsida, det är även där de
nya besökarna har fått information om att festivalen finns.
Kampanj
Av olika omständigheter lyckades
vi inte skapa den festivalkampanj
som vi hade planerat från fjolåret.
Istället genomförde vi en kampanj
där vi belyste West Prides tionde
festival. Inför festivalen, mellan
3-12 juni, publicerade West Pride
bilder från åren 2007-2016 för att
visa på hur festivalen har vuxit
med åren. Vi gjorde nedslag i
områden som statistik, kända
ansikten och betydande händelser
för festivalen. Genomförandet av
den tionde festivalen blev också
årets festivalaffisch som trycktes
upp och sattes runt om Regnbågsparken under festivalen.
Sociala Medier
På våra sociala medier når vi ut
med nyheter, information och
händelser som påverkar verksamheten, festivalen och communityt.
Efter hemsidan är den primära
informationskanalen för West
Pride Facebook.
I september 2016 har West Pride
7005 följare på Facebook, en
ökning med 19 % från september
2015 då sidan hade 5878 följare. De
andra sociala medier som används
är Instagram (1656 följare) och
Twitter (1069 följare). Våra största
målgrupp på våra sociala medier
är personer mellan 18-34 år, som
står för 53 % av våra följare.

Hemsida
West Prides hemsida behöll sin
forna form som kommunikationsbyrån Rabash skapade 2014. West
Prides hemsida är informationsbasen för West Prides verksamhet.
Hemsidan har haft samma funktioner och innehåll sedan tidigare,
med ett fåtal justeringar vad gäller
navigation för att tillgänglighetsförbättra delar av hemsidan.
Efter förra årets utvärdering var
syftet att göra större förändringar
för att tillgänglighetsförbättra
hemsidan, vilket vi inte haft möjlighet till på grund av förändringar i våra samarbeten. Hemsidan
förändras en tid innan festivalen
startar, främst vad det gäller att
programmet släpps, men också i
informationssidor. Den digitala
versionen av festivalprogrammet
på hemsidan fungerade likt tidigare år med samma funktioner.
Inför festivalen startades festivalbloggen med hjälp av volontärer
från Regnbågsredaktionen. I år
släpptes fler blogginlägg än i fjol
om våra stolta partners, som en
ytterligare exponering för att synliggöra deras engagemang under
festivalen.

Större medier har hört av sig
under verksamhetsåret, som
exempel intervjuade TV4
verksamhetskoodinatorer i
direktsändning på Nyhetsmorgon
under paraddagen. Dessutom har
SVT nämt West Pride i nyhets- och
nöjesartiklar på sin hemsida. Vi
har även flertalet gånger varit med
i P4 Göteborg när verksamheten
har släppt pressmeddelanden eller
andra nyheter.
West Pride har möjlighet att, med
små medel, lyfta och fokusera på
olika frågor som vi vill diskutera.
Med vår kommunikation har
vi möjlighet att sprida kunskap
och förändra attityder genom
att sprida mer information om
festivalen och verksamheten. Till
kommande verksamhetsår ska
West Pride nyttja sina nätverk
tillsammans med samarbetspartners för att sprida material i form
av affischer, festivalprogram och
foldrar.

Press & media
Trots att West Pride i år inte
har haft en central kampanj att
fokusera media kring har intresset
för festivalen verkligen varit stort,
vilket vi ser på antalet nyhetsartiklar där West Pride nämns.
West Pride har också gått ut med
fler antal pressmeddelanden med
olika ämnen än vad som gjordes
föregående år, vilket i sin tur
bidrar till ökningen.

23

Fokusområden 2017
Utifrån årets utvärderingar från festivalens samarbetsaktörer och besökare har vi
dragit slutsatser och bestämt oss för några fokusområden inför nästa års festival.

W

est Prides huvudsakliga uppgift är att
samordna infrastrukturen och koordinera festivalen
med alla verksamhetsområden
och aktiviteter precis som tidigare år. Utöver vårt uppdraget i
vår verksamhetsplan och inriktningen med utgångspunkt från
våra värdeord ska West Pride
särskilt fokusera på att utveckla
och förbättra festivalen 2017 inom
följande områden.
Öka synligheten
Vi ska öka synligheten och
medvetenheten om West
Pride som festival och vår
utbildningsverksamhet
året om. Festivalplatser
som Regnbågsparken och
Regnbågskvarteret ska locka
fler besökare och fungera som
platsmarkörer för West Pride.
Vi ska även öka vår synlighet
i andra medier utöver våra
egna. Målsättningen är att West
Pride ska synas i alla Göteborgs
stadsdelar samt på pridefestivaler
och i övriga kommuner inom
Västra Götalandsregionen.
Öka engagemanget och
kommunikationen med vår
målgrupp
West Pride är en gratis kulturfestival för besökarna och öppet
för alla som delar vår värdegrund.
Vår målgrupp består av utställare,
programarrangörer, partners,
allmänheten, hbtq-community
med flera. Vi ska kommunicera
med vår målgrupp genom olika
kanaler med utgångspunkt i våra
värdeord gemenskap, öppenhet,
tillgänglighet, engagemang och
nyskapande.
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Inkluderingen av barn, unga
och äldre
Vi ska fortsätta att vara en plats
där unga hbtq-personer känner sig
representerade, respekterade och
trygga. Vi vill utöka verksamheten
för unga hbtq-personer samt
skapa aktiviteter för barn- och
regnbågsfamiljer och äldre.
Regnbågsparaden
Regnbågsparaden, som är vår
största programpunkt, ska
utvecklas ytterligare inför
EuroPride 2018. Vi vill satsa på att
skapa en ny och längre paradväg
och ytterligare förbättra paraden.
Paraden ska arrangeras på en
lördag istället för söndag och
antalet åskådare ska öka. Vi ska
fortsätta att arbeta för att öka
tryggheten för paraddeltagarna.
Regnbågsparken
West Pride strävar efter att skapa
upplevelser för alla besökare. I
Regnbågsparken ska utställare
från hbtq-organisationer
synliggöras mer. Utformningen i
parken ska resultera i en attraktiv
och trygg mötesplats.
EuroPride 2018
Arbetet inför EuroPride 2018 ska
ges fortsatt hög prioritet. Genom
att ytterligare utveckla West Pride
2017 lägger vi en stabil grund för
EuroPride 2018.
Öka antalet platschefer
West Pride hade under 2016
åtta verksamhetsområden som
leds av en eller två platschefer.
Uppdraget som platschef är ideellt
och tillsammans med personal
på kansliet bildar platscheferna
samrådet.

Inför 2017 ska vi tillsätta
platschefer inom två nya områden;
Tillgänglighet och West Pride
Ung.
• Vi ska tillsätta en platschef inom
verksamhetsområdet Tillgänglighet för att säkerställa ökad
tillgänglighetsanpassning inom
övriga verksamhetsområden.
• Vi ska tillsätta en platschef inom
verksamhetsområdet West Pride
Ung för att sätta ytterligare fokus
på aktiviteter för unga hbtq-personer och stärka deras medverkan
och trygghet.
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Tack
West Pride vill rikta ett stort tack till er som möjliggjorde festivalen 2016.
Först vill vi tacka alla våra 180 fantastiska volontärer med våra nio platschefer i spetsen –
utan era ideella insatser skulle festivalens aldrig kunnat genomföras. Sedan vill vi tacka vår
huvudpartner, våra stolta partners och stolta samarbetspartners – utan er skulle festivalen
varit extremt begränsad. Och så vill vi tacka alla samarbetsarrangörer, enskilda konstutövare
och artister som på olika sätt medverkat i festivalen genom sin kunskap, konst och sina
framträdanden – utan er skulle festivalen sakna innehåll. Vi vill också tacka våra bidragsgivare
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse - utan
er finns ingen verksamhet året om. Slutligen vill vi tacka alla våra besökare och eldsjälar som
även i år gjorde festivalen till en publiksuccé.
Utan er skulle festivalen inte haft någon mening.
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Samarbetspartners och arrangörer
1200 KVADRAT-UNGDOMENS HUS
ABF GÖTEBORG
AGENDA: JÄMLIKHET
ALEXANDER RAWLINS
ALFONS ÅBERGS KULTURHUS I
GÖTEBORG
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNESTYS HBTQ-GRUPP GÖTEBORG
ANDERS BILLING VIVE
ANNA VIOLA HALLBERG
ANNICA KARLSSON RIXON
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ARENA 29
ATALANTE
BEE KÖK & BAR
BILLES TRYCKERI
BIRGITTA STENBERG
BLATTETRANS
BREWHOUSE
BRING IT TO THE FLOOR
BRÄCKE DIAKONI
CAIQUE SILVERIO
CAMIA PIA
CHALMERS
CISION
DAJANA
DENTSPLY SIRONA
DET SPELAR ROLL
DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN
DJURENS RÄTT
ELEKTROFISH
FALKEN
FANTASIFOSTER
FELICIA MALMSTRÖM
FEMINISTISKT INITIATIV GÖTEBORG
FIRST HOTEL G
FOLKUNIVERSITETET
FONTÄNHUSET GÖTEBORG
FORUM SKILL
FREAK SOCIETY
FREJA LINDBERG
FRIKYRKLIGA REGNBÅGSNÄTVERKET
VÄST
FRISKIS & SVETTIS
FRÖLUNDA KULTURHUS
G.I.A (GAYS IN ANGERED)
GAYHÄLSAN
GRYNING EHRV
GUN NORDSTRAND
GÖTEBORG & CO
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM
GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
GÖTEBORGS NATURHISTORISKA
MUSEUM
GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
GÖTEBORGS UNIVERSITET
GÖTEBORGS UNIVERSITET
GÖTEBORGSOPERAN
HAMPUS CARLSSON
HANS HIRSCHI & PHETRA H NOVAK
HAPPYPRIDE
HBT SOCIALDEMOKRATER GÖTEBORG
HBT-LIBERALER VÄST
HBTQGRUPPEN I VÄSTRA HISINGEN

HELLMANS DRENGAR
HIGAB
HJÄRNKOLL I VÄSTRA GÖTALAND
HOMAN I GÖTEBORG
HORSES
HSB GÖTEBORG
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
HÄNGET
INDIENS AMBASSAD I SVERIGE
INTERFEM
IPOC - INTERSECTIONAL PEOPLE OF
COLOR
ITCH!
JACQLINE
JÄMLIKT GÖTEBORG
KERSTIN BJÄRKSTEDT
KONFLIKTEN
KRISTIAN KASPERSEN
KUBA JASIECKI
KULTURHUSET BLÅ STÄLLET
KUNSKAPSCENTRUM FÖR JÄMLIK
VÅRD, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
KYRKAN PÅ WEST PRIDE
LERUMS BIBLIOTEK
LESBISK MAKT
LISEBERG
LO FACKEN GÖTEBORG
LO GÖTEBORG
LOUISE BLAD
M/S TRUBADUREN
MAJORNAS BIBLIOTEK
MANI SAEMI
MARIA BOHM
MARTIN & SERVERA
MEHDI SAEMI
MENTOR SVERIGE
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I
GÖTEBORG
MIMIE MÄRAK
MINNA & EDDIE
MÖTESPLATS SIMONE
NAE MSHOP GÖTEBORG HB
NEWCOMERS, RFSL GÖTEBORG
NINA MOILASHEIMO
NOBLE ENTERTAINMENT
NOEL ANDERSSON
NORDISKA AKVARELLMUSEET
NORDSTAN
NÄRHÄLSAN KUNSKAPSCENTRUM
FÖR SEXUELL HÄLSA
NÄRHÄLSAN MÖDRAHÄLSOVÅRDEN
GÖTEBORG
OSCAR FREDRIKS FÖRSAMLING
OSKAR JOHNSTRÖM
OSKAR SCHWARTZ
PERNILLA HAMMARGREN
PILGRIMSCENTRUM I GÖTEBORG
POLP
Q-ARTY BY PATRONEN(JUHA
PATRONEN)
Q´ENTE ATELJE
QUEENDOM OF COLOUR
QUEERSALSA STOCKHOLM
QX
RAINBOW AND DIVERSITY
ORGANIZATION UGANDA
RAMSBY/FISCHERSTRÖM

RFSL FÖRBUNDET
RFSL GÖTEBORG
RFSL UNGDOM
RFSL UNGDOM SYDVÄST
RFSU GÖTEBORG
RIKSARKIVET LANDSARKIVET I
GÖTEBORG
RÄTTSPSYKIATRIN/SAHLGRENSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET
RÖHSSKA MUSEET
SACORÅDET I GÖTEBORGS STAD
SAFETY DANCE
SCOUTERNA VÄSTRA KANSLIET
SENSUS VÄSTRA SVERIGE
SF BIO
SFQ - SVERIGES FÖRENADE HBTQSTUDENTER
SJÖFARTSMUSEET AKVARIET
SKAPLIGAN
SLM GÖTEBORG
SLÖJD DELUXE
STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG
STADSDELSFÖRVALTNING MAJORNALINNÉ
STADSDELSFÖRVALTNING ÖRGRYTEHÄRLANDA
STENA FASTIGHETER GÖTEBORG
STERNULFS NÖJE
STOLTA FÖRÄLDRAR
STORA TEATERN
STUDENTRADION UPPSALA GARDEROBEN
STUDIEFÖRBUNDET BILDA
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
GÖTEBORG
SVENSKA KYRKAN
SVENSKA KYRKAN I GÖTEBORG
SVEROK VÄST
SWEDAVIA
SWEDAVIA SWEDISH AIRPORTS
TCO GÖTEBORG
TEATER GAPET
TEATER UPP Å NER
TINA WILHELMSSON
TOYOTA CENTER GÖTEBORG
TRANSFORMING
TRANSFÖRENINGEN FPES
TRYGG, VACKER STAD
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
UTBILDNINGSRADION
UNGDOMSMOTTAGNINGEN VÄST
VALAND
VETENSKAP & FOLKBILDNING
VISION
VÅRDFÖRBUNDET
VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG
VÄRLDSKULTURMUSEET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
VÄSTTRAFIK
WAD-NÄTVERKET
WELLSPECT HEALTHCARE
WISH YOU WERE QUEER
YOKO DJS
YOUYUE HUANG
ÖPPNA MODERATER
ÖPPNA MODERATER VÄST
ÖRGRYTE FÖRSAMLING
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BIDRAGSGIVARE

STOLT HUVUDPARTNER

STOLTA PARTNERS

Göteborg

ARBETSFÖRMEDLINGEN • CHALMERS • CISION • HSB GÖTEBORG • MARTIN & SERVERA • HIGAB
LISEBERG • LO FACKEN I GÖTEBORG • GÖTEBORGS UNIVERSITET • DENTSPLY SIRONA IMPLANTS
WELLSPECT HEALTHCARE • SWEDAVIA • TRYGG, VACKER STAD

ADRESS: WEST PRIDE C/O BREWHOUSE, ÅVÄGEN 24, 412 51, GÖTEBORG
E-POST: INFO@WESTPRIDE.SE • TEL: 070 773 56 80 • ORG.NR: 80 24 42-0641 • BANKGIRO: 317-6088
WWW.WESTPRIDE.SE • WWW.FACEBOOK.COM/WESTPRIDE • WWW.TWITTER.COM/WESTPRIDE

