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Inför West Pride 2017 genom-
förde vi en kampanj kallad 
”Move With Pride”. Kampanjen 

belyste två viktiga frågor; vad 
priderörelsen betyder för hbtq-
personers rättigheter och hur vi 
tillsammans kan lyckas åstadkomma 
förändring. Det centrala budskapet 
i årets kampanj var att aktivt delta 
i Regnbågsparaden. I år slog vi 
rekord med 16 000 deltagare och 
ca 24 000 åskådare. Paraden är 
den tydligaste symbolen vi har för 
enat engagemang Pridefiranden 
världen över. Genom paraden visar 
miljontals människor varje år att vi 
rör oss För Allas lika värde.  

2018 blir ett spännande år när 
EuroPride för första gången ska 
arrangeras i Göteborg. West Pride 
har hedrande fått uppdraget att 
förvalta Europas egen Pridefestival. 
Men vi är inte ensamma.Till-
sammans med Stockholm Pride  
ska vi skapa EuroPride-historia 
genom att arrangera evenemanget i 
två städer. I samband med det byter 
vår festival datum och vi genomför 
EuroPride mitt under Göteborgs 
Kulturkalas.

2017 års West Pride var på många 

sätt en generalrepetition inför 
stundande EuroPride 2018. Vi 
testkörde en ny paradväg med 
avslutning på Götaplatsen, utökade 
scenprogrammet och bevakades  
av internationella medier.

En viktig del av West Pride är 
scenprogrammet. I år fortsatte 
arbetet med att sätta större akter 
på vår scen under festivalen. I 
Regnbågsparken kunde vi bland 
annat erbjuda stora namn inom 
svensk hiphop, såsom Linda Pira 
och Maxida Märak. Den populära 
Drag och Burlesque-galan 
under fredagskvällen lyste upp 
sommarnatten med sitt akrobatiska 
och glittrande innehåll. Men West 
Pride är så mycket mer. Genom det 
breda programmet ska Alla kunna 
hitta något att delta i och ta del av. 
En av våra absolut största satsningar 
i år var på det unga programmet. 
West Pride Ung fick bland annat en 
egen symbol i programmet och ett 
eget flak i paraden. Det var något 
som uppskattades mycket av unga 
hbtq-personer under festivalen.

Liksom många andra festivaler 
går inte West Pride oberörd av den 
oro som är en effekt av de många 

terrordåd som den senaste tiden 
drabbat vår närhet och omvärld. 
Att kunna erbjuda en trygg och 
säker mötesplats för våra besökare 
är och kommer alltid att vara en av 
våra största prioriteringar. Vi är fast 
beslutna om att ett gott arbete kring 
säkerheten skapar förutsättningar 
för att inte låta oron ta överhanden 
och hindra oss från att stå upp för 
mänskliga rättigheter. Under 2017 
hölls som vanligt en nära dialog 
kring säkerhet under festivalen med 
berörda myndigheter inför, under 
och efter evenemanget.  

West Pride har gjort sin elfte 
festival i ordningen och vi kommer 
att fortsätta framåt. Tack vare alla 
programarrangörer, platschefer och 
volontärer, samarbetspartners och 
supporters är det möjligt. Ju fler 
som engagerar sig för att genomföra 
festivalen desto bättre kommer vi  
att bli. Tack alla som bidrog under 
året 2017. Utan er ingen festival.

Rebecka Adin, 
verksamhetsledare

FÖRORD
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Vårt syfte är att synliggöra 
en mångfald av uttryck genom 

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

VISION 
En jämlik värld fri från fördomar och 
diskriminering.

VÄRDEGRUND
Dessa värderingar ska genomsyra 
all verksamhet inom föreningen. 

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

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

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

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

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

Gemenskap
West Pride sprider glädje. West Pride är 
en festival där människor kan mötas och 

ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda 
mötesplatser och tillsammanskänsla. 

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

TillGänGliGhet
Alla ska kunna vara med på och ta del 
av West Pride. Vårt mål är att erbjuda 
programpunkter som är tillgängliga 
utifrån funktionalitet och språk. West 
Pride är en öppen festival och gratis  
för besökarna.

Öppenhet
På West Pride bemöts alla med respekt. 

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

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

engaGemang
West Pride vill göra skillnad året om.  
Vi förändrar attityder och verkar ur ett 
normkritiskt perspektiv för ett hållbart samhälle. 
Genom att utbilda andra i hbtq-frågor vill vi 
uppmuntra till ett engagemang som sträcker 
sig långt utanför festivalens tid och rum. Vi är 
solidariska med andra delar av världen. 

West Pride – en katalysator  
för positiv förändring

VÄRDEORD

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

OM WEST PRIDE

nyskapande 
På West Pride erbjuds konst, kultur och 
seminarier som anknyter till hbtq-personers 
liv och rättigheter. Våra besökare ska 
inspireras, överraskas, utvecklas och 
förhoppningsvis provoceras. Utbudet ska ha 
en bredd, andas mod och vara nytänkande. 
Det ska finnas utrymme att utmanas.
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Organisation

OM WEST PRIDE

Tasso har varit aktiv i  
West Pride sedan sep-
tember 2009, först som 

verksamhetschef och sedan 2013 i 
styrelsen. Tasso har varit ordförande 
sedan december 2015.  West Prides 
styrelse väljs på ett respektive två år. 
Med det ändrade verksamhetsåret 
innebär det fram till årsmötet i 
mars 2018 respektive mars 2019. 
Ledamöter Tage Carlsson och Karin 
Eriksson valde att lämna styrelsen 
under 2017.

Styrelsen är föreningens högsta 
beslutande organ näst efter årsmötet 
och kommer att sammanträda 
och fatta beslut i övergripande 

och strategiska frågor. Styrelsens 
arbete regleras av en av styrelsen 
antagen arbetsordning. Föreningen 
har anställda som på delegation 
av styrelsen ska verkställa det 
samordnande uppdraget för 
West Pride samt de operativa 
målen i denna verksamhetsplan. 
Förhållandet mellan styrelsen 
och de anställda regleras genom 
av styrelsen beslutad attest- 

och delegationsordning samt 
arbetsordning. 

West Prides Styrelse 
• Tasso Stafilidis, ordförande, 2 år. 
• Tobias Björk, vice ordförande,  

2 år. 
• Frida Tornfalk fd Holmqvist,  

2:a vice ordförande, 2 år. 
• Ledamot (vakant).
• Liana Sjölund, ledamot, 1 år. 
• Ledamot (vakant). 
• Lars Gårdfeldt, ledamot, 1 år 

kvar. 
• Erik Ljungqvist, ersättare, 1 år. 
• Richard Brodd, ersättare, 1år. 
• Fredric Jakobsson, ersättare, 1 år. 

(Nyval) 
• Klas Nordh, ersättare, 1år. (Nyval)

Valberedning   
• Patrik Nordin, sammankallande, 

fram till årsmötet 2018
• Maria Jern, fram till årsmötet 

2018
• Patrik Hinnersson, fram till 

årsmötet 2018

Revisorer   
• Jonas Jonasson, auktoriserad 

revisor, fram till årsmötet 2018
• Håkan Eriksson, revisor, fram  

till årsmötet 2018
• Ronny Johansson, 

revisorsersättare, fram till 
årsmötet 2018

Kansli
Under verksamhetsåret har kansliet 
haft fem anställda, förutom under 
upplärningsperioder för ny personal. 

Under dessa perioder har två 
personer arbetat parallellt i samma 
tjänst. Personalstyrkan består av 4 
verksamhetskoordinatorer och en 
verksamhetsledare.

Anställda på kansliet
• Jenny Gustafsson, verksamhets-

koordinator (100 %) uppsökande 
arbete och programkoordinering.

• Caroline Gollungberg, 
verksamhetskoordinator  
(100 % april-september 2017)

• Titti Döme, verksamhets-
administratör (100%) 
administration och ekonomi.

• Alex Snäckerström, EuroPride-
koordinator (100%) EuroPride 
2018.

• Rebecka Adin, verksamhetsledare 
(100% sedan mars 2017) personal 
och finansiering. 

Tidigare under verksamhet-
såret har även följande 
personer arbetat på kansliet
• Martin Rydehn, 

verksamhetsledare (100%  
maj 2016-mars 2017)

• Emma Percival, marknad  
och kommunikation (100%  
till januari 2017) 

• Linda Gester, marknad och 
kommunikation ((50-100%  
jan-maj 2017).

 
Kansliet har även haft två 
LIA-praktikanter under året, 
Jenny Fjellström och Anneli 
Hårdén. De studerade under 
perioden Eventmarketing och 

Under tisdagen 29 november 2016 valde West Prides årsmöte en ny 
styrelse. Årsmötet hölls på Riksarkivet där föreningens medlemmar 
gav Tasso Stafilidis förnyat förtroende som ordförande för West Pride. 

Det är en stor ära att bli återvald 
som ordförande för West Pride. 
Jag känner ett stort ansvar för 

det arbete vi gör och har framför 
oss med vår personal, våra 

platschefer, samarbetspartners 
och alla volontärer som skapar 

West Prides festival tillsammans.

TASSO STAFILIDIS
ORDFÖRANDE FÖR WEST PRIDE 

managementprogrammet på 
yrkeshögskolan YRGO i Göteborg. 
Båda praktikanter praktiserade 
från slutet av mars till början 
av juni 2017. Anneli och Jenny 
bistod kansliet med diverse 
uppgifter, men jobbade speciellt 
med administration, evenemang 
och kommunikationsrelaterade 
uppgifter. Jenny Fjellström var 
under årets festival även platschef 
för området Regnbågsparken med 
Anneli Hårdén i ledningsgrupp. 

Platschefer
West Pride har i år haft tio 
verksamhetsområden, vilket är 
en ökning med två jämfört med 
föregående år. Tillkommande  
är områdena Tillgänglighet och  
West Pride Ung, som ett resultat 
av 2017 års fokusområden. Elva 
platschefer har i år varit aktiva 
och ansvariga för de olika delarna. 
Platschefernas ideella tjänster 
pågår i åtta månader, med start i 
november. Fyra platschefer från  

föregående års uppsättning önskade 
stanna kvar under 2017 års festival 
och samtliga fick förnyat förtroende 
från West Pride.  De fick alla förnyat 
förtroende av West Pride till att 
genomföra ytterligare en festival.

Platschefer under West Pride 
2017
• Sara Dehi, Regnbågskvarteret
• Caroline Larsson, 

Volontärsamordningen 
• Agnes Asp, 

Regnbågsredaktionen 
• Klas Nordh, Regnbågsparaden 
• Jenny Fjellström, 

Regnbågsparken
• Marla Zavala, Regnbågsparken
• Mirjana Radanovic, 

Infocentrum
• Niclas Håkansson, Säkerhet
• Titti Döme, Samband och 

Logistik
• Louise Lindahl, Tillgänglighet
• Alice Andrews, West Pride Ung

 

Medlemmar
West Pride har i augusti 2017 totalt 
276 medlemmar i föreningen. 
En medlen i West Pride kan 
vara antingen privatperson eller 
organisation. Som medlem har 
du möjlighet att påverka West 
Pride som festival och förening 
genom att delta på årsmötet. 
Styrelsen i samarbete med 
festivalkansliet har ett särskilt 
ansvar för medlemsvärvning 
och en kontinuerlig medlems-
kommunikation. 

En målsättning, som fastställdes 
under årsmötet i november 2016 är:
• Att jobba med en aktiv 
medlemsvärvning.
• Att jobba med nyhetsbrev och 
andra informationskanaler för att 
nå medlemmarna samt presumtiva 
medlemmar och festivalbesökare.
• Att jobba aktivt för att få flera 
organisationsmedlemmar.
• Att se till att West Pride är en 
attraktiv organisation att var 
medlem i.

8 9

FOTO: Victoria Björnholm



FESTIVALEN 2017

Det sammanlagda 
helhetsintrycket från 
årets festival är positivt 

utifrån de utvärderingar och 
sammanställningar som gjorts med 
verksamhetens besökare och övriga 
intressenter efter festivalen. Årets 
besöksutvärdering gjordes genom 
en webbenkät som spreds genom 
West Prides egna kanaler, såsom 
Twitter, Facebook och hemsida.

Besökare 
West Pride 2017 hade totalt ca 128 
000 besök på alla programaktiviteter 
under veckan. Av dessa besök var 
ungefär 80 000 från Göteborgs 
kommun och 33 000 från övriga 
Västra Götaland. Ca 7000 av dessa 

under 18 år, 90 000 mellan 18-45 år, 
20 000 mellan 46-60 år och 12 000 
mellan 61 och uppåt. Samtliga siffror 
baseras på de enkät-underlag vi har 
fått in under/efter festivalen 2017.  

Programinnehåll
West Prides innehåll skapas i 
samarbete mellan West Pride, 
institutioner, kulturutövare, 
organisationer och partners.  
Kansliet samlar in och koordinerar 
samtliga aktörers arrangemang, 
inklusive de West Pride själva 
anordnar. Under festivalveckan 
2017 arrangerades cirka 290 
programpunkter av ungefär 160 
olika programarrangörer. En del av 
arrangemangen framfördes flera 

gånger eller pågick under hela 
festivalen.

West Pride arbetar ständigt för att 
bredda sitt program och strävar 
efter att lyfta hbtq-frågan ur ett 
intersektionellt perspektiv. För 
att nå det målet arbetar festivalen 
uppsökande och bjuder in 
såväl nya som återkommande 
programarrangörer. Inför 2017 
års festival var ett av West Prides 
fokusområden att skapa ett större 
program för såväl West Pride 
Ung som för normbrytande barn/ 
barn som lever i normbrytande 
familjer. West Pride Ung blev ett 
eget verksamhetsområde och en 
platschef tillsattes för att arbeta 
specifikt med program för unga 

Festivalen genomfördes i år 7-11 juni, vilket var den elfte 
hbtq-festivalen i Göteborg. Årets festival var trots regn 
och rusk välbesökt och lockade människor bosatta i 
Göteborg såväl som övriga Sverige och andra länder.

Festivalen 2017

hbtq-personer. När det kom till 
barnperspektivet så uppmanades 
arrangörer att ha med detta i 
sina programpunkter och ett 
särskilt fokus lades på söndagen 
där det bjöds på bland annat 
normkritisk barnteater, knattedisco, 
sagoläsning, allsång för de yngsta 
och dragworkshop för barn och 
familj. Det fanns under årets festival 
också ett fokus på föräldrar till 
normbrytande barn då föreningen 
Stolta Föräldrar anordnade en 
internationell konferens.

Bland årets seminarier kunde 
vi precis som i fjol se ett starkt 
fokus på asylfrågor och hur det 
är att leva som hbtq-flyktning, en 
brännande samhällsfråga som lyftes 
ur flera perspektiv på årets festival.  
Likaså fanns det ett ökat fokus på 
transfrågor med olika fokus som 
exempelvis vård, arbetsliv, familj, 
juridik och personliga berättelser. 

West Pride har en bred målgrupp 
och vill kunna erbjuda en 
bredd även bland de artister vi 
bokar till Regnbågsparken. De 
programpunkter på parkscenen som 
West Pride själva arrangerade under 
2017 var bland annat invigningen, 

Drag-& burlesquegalan, Queer 
allsång, Jan Hammarlund, 
Maxida Märak, Linda Pira, Oscar 
Zia, Mariette och Cameron 
Jai. Utöver scenprogrammet 
arrangerade West Pride den årligen 
återkommande konstutställningen, 
Regnbågsparaden, teater-
föreställningen Kärlekens Pris samt 
ett seminarie kring att att vara 
nyanländ hbtq-person i Sverige.

47 av årets programpunkter var på 
engelska, vilket är en ökning jämfört 
med festivalen 2016. Eftersom att 
nästkommande år präglas stort 
av värdskapet för EuroPride 2018 
Stockholm Göteborg kommer 
en ökning av såväl antalet 
programpunkter på andra språk och 
den flerspråkiga kommunikationen 
kring festivalen att öka.

Festivalprogrammet 
Det fysiska festivalprogrammet 
trycktes upp i 25 000 upplagor och 
släpptes officiellt i slutet av maj. 
Festivalprogrammet delades ut till 
allmänheten genom West Prides två 
infocentrum samt distribuerades 
till 41 platser i Göteborg och Västra 
Götaland. I samband med att web-

programmet släpptes anordnades 
en fest på klubben Gretas den 12:e 
maj. Under kvällen presenterades 
programmet för ett hundratal 
deltagare och på plats fanns 
West Prides styrelse, kansli och 
platschefer för att berätta om årets 
festival. Senare på kvällen bjöds 
publiken på uppträdande av artisten 
Jesper Peterson (känd från Idol). 
Gretas bjöd på Dragshow och DJ. 

Festivalprogrammet finansierades 
genom annonsintäkter. 
Annonsplats i programmet bokas 
under våren och går framförallt 
till företag/organisationer inom 
communityt samt till West Prides 
samarbetspartners. Likt all vår 
övriga verksamhet måste en 
annonsör stå bakom West Prides 
värdegrund. Likt tidigare år 
delades programmet in i fyra olika 
kategorier; Regnbågskvarteret, 
Regnbågsparken, På Stan och West 
Pride Ung. West Pride Ung fick 
även en egen symbol i programmet 
för lättare orientering bland 
programpunkterna.
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Regnbågskvarteret 
Majoriteten av de program-
punkter som arrangeras under 
festivalen förläggs i området 
Regnbågskvarteret, som är ett 
samlingsnamn för de lokaler som 
är placerade runt Götaplatsen. 
Arrangörer som anordnar program-
punkter i regnbågskvarteret får 
kostnadsfritt tillgång till lokal, 
tack vare ett gott samarbete med 
Göteborgs Konserthus, Göteborgs 
Stadsbibliotek, Högskolan för 
scen & musik, Riksarkivet, Bio 
Göta och Världskulturmuseet. 
Genom lokalerna som West Pride 
får låna kunde ett tillgängligt 
Regnbågskvarter skapas även  
detta år.

West Prides Konstutställning 
West Prides årliga konstutställning 
invigdes under festivalens första 
dag med vernissage där besökarna 
fick lyssna till konstnärerna. 
Konstutställningen på Stads-
biblioteket besöktes av närmare 
900 personer. Årets konstutställare 
var Mio Schörling, Mani Saemi, 
Gun Nordstrand, Birgitta Stenberg, 
Kerstin Bjärkstedt, Juha Patronen, 
Love Prelog, Louise Blad och Iliana 
Theodosiadou. Bland disciplinerna i 
årets konst fanns måleri, textilkonst, 
fotografi och rörlig bild.

FESTIVALEN 2017

Invigning 
Festivalen invigdes onsdagen 
den 7 juni i Regnbågsparken, där 
konferenciern och ordförande 
för West Pride, Tasso Stafilidis, 
presenterade Edwin Sikot samt 
Lena Bergström som årets 
invigningstalare. Pastor Edwin 
Sikot berättade om sin flykt från sitt 
hemland Kenya efter att ha ingått i 
det första homosexuella äktenskapet 
i landet. Edwin lyfte situationen 
för hbtq-personer i Afrika, kopplat 
till hbtq-rörelsen i Sverige. 
Lena Bergström är ordförande 
för föreningen Stolta Föräldrar 
Göteborg och hon berättade om 
den föräldrakonferens föreningen 
anordnade i samband med årets 
West Pride. Lena betonade att vi 
befinner oss i ett land där hbtq-
festivalerna blir allt fler samtidigt 
som de i andra länder slås ner 
medan solidariska föräldrar runt 
om i världen står upp för sina barn 
och sig själva. Invigningskvällen 
gästades också av musikerna 
Cameron Jai, Jan Hammarlund 
och Christina Kjellsson med band. 

Dansgruppen Lindy Deluxe fanns på 
scen och framförde queer lindyhop.

Regnbågsparken
Under West Pride byter 
Bältespännarparken namn till 
Regnbågsparken. Den invigdes 
på festivalens första dag och 
stängdes på söndagen efter en 
avslutningsceremoni med tacktal 
och artistframträdanden. Under 
festivalens alla dagar fylldes 
Regnbågsparken med musik, 
aktiviteter, utställartält och möten 
mellan människor.

Årets restauratör i Regnbågsparken 
var Restaurang Valand. Förutom mat 
och dryck stod årets restauratör för 
DJ två av kvällarna, vilket ledde till 
ett dansgolv under bar himmel mitt 
i centrala Göteborg. Det öppna och 
tillgängliga dansgolvet bjöd på en 
fantastisk mångfald av människor 
som dansade med varandra. För 
många av West Prides medarbetare 
är just den där stunden ett vackert 
minne som hänger kvar.

Utställare i Regnbågsparken 2017 
park var: Västra Götalandsregionen, 
Göteborg Stad, Västtrafik, RFSL 
Göteborg, Arbetsförmedlingen, 
Mölndals stad, LO-distriktet i 
Västsverige, House of Nord AB 
(HappyPride), Transföreningen 
FPES, Homan i Göteborg, Djurens 
Rätt, Miljöpartiet Göteborg, 
Närhälsan BMM, Vänsterpartiet, 
Liberalerna Göteborg, Öppna 
Moderater Väst, Gillis Edman 
Familjejuridik, Sacorådet i 
Göteborgs Stad, Feministiskt 
intiativ, Kyrkan på West Pride, TCO 
Göteborg, RFSU:s Lokalavdelning 
i Göteborg, D-väskan, Faktum, 
Amnesty International, RADO 
Uganda, Kvinna till Kvinna, 
Göteborgs rättighetscenter mot 
diskriminering, Hyresgästföreningen 
västra Sverige och Polisen. 

Utställarantalet var totalt 29 stycken. 
Utöver de hade West Pride tält 
för West Pride Ung, West Prides 
pysseltält och Infocentrum. 
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KAJ HEINO-PRISET
Kaj Heino var en tongivande aktivist 
inom flykting-, mänskliga rättighets- och 
antidiskrimineringsfrågor, han dog i september 
2016. Kaj var bland annat aktiv i West Prides 
sedan festivalen grundades och ledamot 
i Göteborgs Stads HBTQ-råd. Kaj Heino-
priset instiftades 2017 av West Pride och ska 
delas ut varje år i samband med festivalen. 
Det är en utmärkelse och ingen summa 
pengar. Utmärkelsen ska ges till den/de som 
verkat i Kaj Heinos anda, som aktivist inom 
flykting-, mänskliga rättighets- och/ eller 
antidiskrimineringsfrågor. Den kan ges såväl 
till en enskild eller flera personer men också 

till en eller flera 
organisationer. 2017 
var året då det första 
Kaj Heino-priset 
delades ut. Årets 
pristagare var Pia 
Emanuelsson samt 
Ardeshir Bibakabadi 
och föreningen 
HOMAN.

FOTO: Daniel Castro



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. 

Infocentrum
På Infocentrum erbjuds information 
om festivalen, festivalprogram 
och festivalarmband. Infocentrum 
höll öppet i Nordstan under två 
veckor likt tidigare år. Under 
festivalen finns Infocentrum även i 
Regnbågsparken.

Likt fjolåret skapade Infocentrum 
en popup-verksamhet för att nå 
målgrupperna som befinner sig 
utanför Göteborgs centrum. Popup-
verksamheten genomfördes innan 
festivalen startade och volontärer 
från West Pride besökte Blå Stället 
i Angered och Bergsjöns bibliotek. 
Infocentrum i Nordstan hade 
öppet 29:e maj-10:e juni och i 
Regnbågsparken 7:e-11:e juni. Totalt 
hade Infocentrum 14 000 besök 
under 2017, vilket är en ökning med 
1000 personer sedan 2016.  
 
Festivalarmbandet 
West Pride har ett festivalarmband 
som delas ut gratis till festivalens 
besökare. Armbandet delas ut hos 
Infocentrum och är kopplat till en 
rad olika erbjudanden och rabatt på 
de få programpunkter som behöver 
ta ut en entréavgift. Exempel på 
detta är vissa klubbar och fester 
som äger rum under festivalen. 
Armbandet bidrar även till en 
synlighet för festivalen och skapar 
en tillhörighet för de personer 
som bär det. Att bära West Prides 
festivalarmband är också att visa sitt 
tydliga stöd för West Pride och hbtq-

frågor i stort.

Årets festivalarmband erbjöd 
bland annat fri entré på stadens 
museum och rabatterade priser på 
en rad olika caféer och produkter. 
Festivalarmbandet delades ut till 
närmare 15 000 personer.

Volontärsamordning 
Festivalen kan genomföras tack 
vare alla de volontärer som ideellt 
engagerar sig inför och under 
festivalen. Till årets festival anslöt sig 
150 volontärer. Samtliga genomgick 
en utbildning i bland annat 

hbtq-kunskap, bemötande och 
tillgänglighet. West Prides volontärer 
fördelas mellan festivalens 
olika verksamhetsområden och 
schemaläggs utifrån behov. 
För att kompensera för bortfall 
av volontärer tillkom viss 
omorganisering för platschefer 
och resterande volontärer 
under festivalperioden. Inför 
kommande festival vill vi öka 
antalet volontärer inom samtliga 
verksamhetsområden. 

Våra samarbetspartners bidrog 
till volontärerna under festivalen. 
Restaurang Valand bistod med mat 
under utbildningsdagarna samt 
under festivalveckan och Västtrafik 
bidrog med busskort till samtliga 
volontärer för resor i hela regionen 

under 30 dagar.  Volontärerna fick 
även gåvor från Lush, Happy Pride 
samt GAIS, IFK Göteborg, BK 
Häcken och ÖIS. Alla volontärer får 
dessutom kläder att bära under sina 
arbetspass, en väska och automatiskt 
medlemsskap i West Pride som tack 
för sin insats.

Regnbågsredaktionen
Årets Regnbågsredaktion hade 
likt tidigare år i uppdrag att 
dokumentera, marknadsföra och 
kommunicera festivalen i West 
Prides olika kanaler. 

Den frekventa rapporteringen som 
pågår under festivalen leder till att 
antalet besökare och följare ökar i 
stort sett varje år. De kanaler som är 
störst i West Prides kommunikation 
är hemsidan och Facebook. Arbetet 
med intersektionell och tillgänglig 
kommunikation fortsatte under årets 
festival, vilket leder till att West Pride 
gestaltar bredare och ger fler tillgång 
till det Regnbågsredaktionen 
producerar.

Totalt gjorde Regnbågsredaktionen 
under festivalen 38 blogginlägg, 
17 tweets, 23 Facebookinlägg, 
26 Instagraminlägg och över 10 
livehändelser på Instagram.

Regnbågsparaden
I år var Regnbågsparaden förlagd 
på lördagen under festivalveckan. 
Paraddeltagarna samlades vid 
GöteborgsOperan klockan 14.00  
för att en timme senare gemensamt  
ta sig upp mot Götaplatsen. 

I år räknades 16 000 paraddeltagare 
och över 24 000 åskådare, vilket 
är rekord. Inför EuroPride nästa 
år kommer West Pride att arbeta 
ännu mer med ökad och tydligare 
kommunikation samt fortsätta det 
nära samarbetet med Staden och 
Polisen kring säkerheten. 2017 års 
paradväg var en generalrepetition 
inför 2018 då paraden avslutas på 
Götaplasen och invid Göteborgs 
Kulturkalas största scen. 

Paradavslutning 
Efter Regnbågsparaden samlades 
tusentals personer i Regnbågsparken 
för att sjunga Queer Allsång 
tillsammans med Yolanda Bohm och 
Zlata Wolim med band. Efter allsången 
följde en kväll där artisterna avlöste 
varandra och publiken fick lyssna på 
Alice B, Johnathan Celestin, Oscar Zia 
och Linda Pira; som presenterades i 
samarbete med West Prides partner 
Way out West. 

Festivalens avslutningskväll
Festivalen avslutades på söndagen,  
där Mariette spelade på stora scenen 
följt av ett tacktal från West Prides 
styrelse riktat till alla volontärer, 
arrangörer, partners och besökare.  
Det hela avrundades med en 
dragshow av Diamond Dogs som 
gjorde sin sista turné någonsin som 
grupp. Konferencier för kvällen var 
Hector Lopez tillsammans med 
Fredrik Claudia Jacobsson. Trots 
regn och rusk samlades närmare 
1000 personer framför scenen för att 
tillsammans avsluta årets festival. 

PARADDAGEN
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West Pride Ung
West Pride Ung är den del av West 
Pride som riktar sig till ungdomar 
och unga vuxna upp till 30 år. 
Liksom förra året hade West Pride 
Ung ett eget tält i regnbågsparken. 
Tältet hade under festivalen drygt 
500 besökare och innehöll både 
plats för samtal, framträdanden 
och pyssel. West Pride Ung hade 
i år även ett samarbete med 
Freeshop, som skapade möjlighet 
för människor att kunna komma 
och byta kläder i tältet. Tältet och 
dess programpunkter riktades till 
personer upp till 30 år. 

Att satsa på den unga målgruppen 
var ett av West Prides fokusområden 
för 2017. Satsningen kommer att 
leva kvar och i framtiden kommer 
West Pride göra fler liknande riktade 
satsningar.

FESTIVALEN 2017

Tillgänglighet
Tillgänglighet är ett av West Prides 
värdeord. Med tillgänglighet menas 
bland annat att festivalen är gratis 
för besökarna och att West Pride 
arbetar med att alla som vill och 
som står bakom vår värdegrund ska 
kunna delta. Tillgängligheten var 
också ett av årets fokusområden. 

Under verksamhetsåret har 
West Pride på samtliga sociala 
medier, hemsida, nyhetsbrev och 
andra digitala kanaler arbetat 
med tillgängligheten. Olika 
målgrupper behöver olika former 
av anpassningar. För personer med 
synvariationer är syntolkning av 
bilder en viktig del. För personer 

med behov av lättläst text har 
föreningen arbetat med att skriva 
informationsrika och lättlästa texter.

För att göra festivalprogrammet 
tillgängligt för olika målgrupper har 
West Pride använt nätverk inom 
Synskadades Riksförbund och 
taltidningarna. Det gav en extra 
uppmärksamhet, men är bara ett 
steg på vägen för att nå ut till fler.

Under festivalperioden tillhandahöll 
West Pride ledsagarservice och 
tolkning till besökare, dels genom 
professionell syntolkning och 
teckentolkning av programpunkter, 
och dels genom volontärer som 
ingick i en ledsagarpool. 

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.

West Pride tillhandahöll syn-
tolkning av 14 programpunkter 
(sammanlagt 13 timmar) och 
teckenspråkstolkning av 5 
programpunkter (sammanlagt  
6 timmar). 

West Prides arbete för att vara en 
tillgänglig festival ska genomsyra 
festivalens alla områden och 
fortsätter att vara en prioritering 
även nästkommande verksamhetsår.  

Logistik och samband
Området samband och logistik 
bistår festivalens alla områden 
med transporter, matleveranser till 
volontärer, leveranser av program 
till partners och intuitioner samt allt 
material till etablering av festivalen. 
Genomförandet påbörjades i 
mitten av maj för att leverera 
regnbågsflaggor, festivalprogram 
och festivalarmband till de aktörer 
som hade beställt. Fordonen 
sponsrades och stripades upp fint  
av vår samarbetspartner Toyota 
Center Göteborg.

Regnbågsflaggor
West Pride hyr ut regnbågsflaggor. 
Göteborg har utmärkt sig genom att 
vara den stad som flaggar längst och 
mest i hela Europa.

Årets flaggperiod varade i två 
veckor, med start 29 maj till 11 juni. 
Totalt hyrdes 277 regnbågsflaggor ut 
efter bokade beställningar på nätet. 
Hyreskostnaden per regnbågsflagga 

är 500 kr. West Pride sålde även  
440 bordsflaggor.

Totalt beräknas att över 1000 flaggor 
vajade runt om i Göteborg.
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MÅLUPPFYLLNAD FOKUSOMRÅDEN 2017

Måluppfyllnad  
fokusområden 2017
Varje år görs en webbaserad utvärdering efter festivalen. 
Den ligger till grund för kommande års fokusområden, 
som finns till för att utveckla festivalen till det bättre 
varje år. Under verksamhetsåret har West Pride arbetat 
för att möjliggöra de förändringar och förbättringar som 
utgjorde fokusområden för årets festival.

Under 2017 antogs ett flertal fokusområden som skulle 
utvecklas och förbättras inom West Pride och här 
presenteras en uppföljning av hur festivalen arbetade  
med dessa områden. 

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.”

West Pride har under 2017 haft 
en EuroPride-koordinator som 
har arbetat med planeringen 
inför EuroPride 2018. EuroPride-
koordinatorns arbete har också 
varit centralt i samarbetet med 
samarbetspartners, EPOA (European 
Pride Organisers’ Association) och 
Stockholm Pride.

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.”

Under 2017 fick West Pride en 
större synlighet genom bland annat 
strategiskt placerade annonser 
och samarbeten med medier. En 
utmaning som kvarstår är att nå 
ut bredare med information om 
utbildningsverksamheten för att nå ut 
längre från Göteborgs stadskärna. Det 
är ett arbete som kommer fortgå och 
trappas upp inför EuroPride 2018.

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.

Under året har också ett större 
fokus legat på unga- och äldre 

besökare. Genom att West Pride 
Ung har tagit större plats under 
festivalen har West Pride haft 
fler unga besökare än vanligt. Vi 
har även haft ett utökat program 
för normbrytande barn och/eller 
barn som lever i normbrytande 
familjer. West Pride kommer att 
fortsätta arbeta med den unga 
målgruppen men rikta ännu mer 
fokus på att på ett bättre sätt nå 
ut även till äldre hbtq-personer.  

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.”

Regnbågsparaden 2017 hade ett stort 
fokus på säkerheten och lyckades väl 
med att byta dag och att trots det slå 
rekord i antal deltagare. Inför nästa år 
kommer West Pride att jobba med att 
ge deltagarna mer information, vilket 
ska leda till att Regnbågsparaden ska 
bli lättare att delta i för alla.

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.”
 

Under 2017 tillsattes en 
platschef för tillgänglighet 
och en för West Pride Ung. 
Platschefen för tillgänglighet 
skötte koordineringen av 
tolkningstjänster samt bokningar 
inom West Prides ledsagarpool 
som är ett uppskattat inslag i 
festivalen. Platschef för West 
Pride Ung breddade det unga 
programmet och såg till att det 
tog större plats under festivalen. 

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.”

Regnbågsparken upplevdes 
enligt utvärderingarna som en 
trygg och säker mötesplats. Inför 

2018 kommer arbetet med dess 
utveckling att fortsätta och då 
på en helt ny plats i och med att 
den förflyttas till Kungstorget. 
Utvecklingen gäller såväl 
utbildning inom hbtq av alla 
parter som tillsammans skapar 
festivalen som att skapa mer 
gemenskap för målgruppen och 
aktiviteter på plats.

Öka engagemanget och 
kommunikationen med vår 
målgrupp

”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.”

West Pride har under året arbetat 
med att öka engagemanget 
och kommunikationen med 
målgruppen. Det har gjorts 
genom att bland annat berätta om 
värdeorden genom flera inlägg i 
sociala medier.
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Skapa förstärkta och större 
samarbeten
West Pride ska under det 
kommande året stärka befintliga och 
skapa nya samarbeten genom att 
synliggöra och öka engagemanget 
för festivalen och hbtq-comunityt. 
Därtill ingår att hålla ett gott 
samarbete med festivalen och 
organisationen Stockholm Pride 
inför och under genomförandet av 
EuroPride 2018. Det ingår också  
att skapa ett gott samarbete och  
en god samverkan ihop med 
Göteborgs Kulturkalas med vilken  
vi delar arena. 

Genom att synliggöra utbildningar 
och erbjuda alla arrangörer och 
utställare delaktighet vill vi förändra 
attityder och skapa en tryggare 
festival med bättre bemötande. Vi 
vill också tydligt förankra kännedom 
kring våra stadgar, vår organisation 
och vår målgrupp för festivalens 
olika samarbetspartners.

Öka internationellt riktade 
programpunkter och 
kommunikation
West Pride ska genom EuroPride 
2018 skapa ett ökat internationellt 
program där målet är att 75 % 
av programpunkterna ska vara 
på ett annat språk än svenska. 
Detta för att kunna bredda 

programmets tillgänglighet för 
hitresande besökare. Vi kommer 
att rikta kommunikation och 
marknadsföring till besökare utanför 
Sveriges gränser. Inte bara till övriga 
Norden utan även övriga Europa. 
West Prides intersektionella grund 
kommer likt alla år att genomsyra 
programmet och valet  
av programpunkter.

Aktivistengagemang inom och 
utanför Sverige
Vi vill bjuda in hbtq-aktivister inom 
och utanför Sverige att delta i- och 
hålla egna programpunkter under 
festivalen. Vi vill lyfta historier från 
delar av Europa där hbtq-personer 
fortfarande stämplas som kriminella 
och samtidigt också lyfta de länder 
som redan kommit långt i kampen 
för allas lika värde. 

Skapa större synlighet i Hela 
staden och Västra Götaland
West Pride ska öka sin närvaro på 
övriga Pridefestivaler runt omkring 
i Västra Götaland. Vi ska förutom 
vårt nuvarande uppsökande arbete 
och utbildningsarbete i regionen 
även arbeta för att inspirera och 
entusiasmera övriga kommuner 
och prideorganistioner i Västra 
Götalands län inför EuroPride 2018 
så att festivalen inte bara blir en  
 

angelägenhet för två städer utan  
för två regioner och ett helt land. 

Genom Göteborgs stads 
förstärkta arbete inom Mänskliga 
Rättighetsområdet under 2018 
kan vi samverka för att synliggöra 
EuroPride 2018 samt inspirera  
lokala aktörer att engagera sig  
inför – och under festivalen. 
 
Parad
Ett stort fokus kommer ligga på 
att skapa en bättre parad. Genom 
värdskapet för EuroPride 2018 
Stockholm Göteborg förväntas fler 
deltagare och åskådare. I paraden 
alla ska känna sig säkra, synliggjorda 
och viktiga. Därför kommer årets 
parad att ge hbtq-communityt större 
plats, fokusera på en ökad säkerhet 
och förbättra kommunikationen 
med alla deltagare.

Park
Parken kommer under 2018 att 
få en ny och bättre utformning. 
Parken flyttas till Kungstorget som 
är hjärtat av Göteborgs Kulturkalas. 
West Pride vill göra plats för fler 
aktiviteter i parken som är förlagda 
på annan plats än scenen och 
aktivt bjuda in fler utställare med 
hbtq-koppling att presentera sin 
verksamhet och driva försäljning  
i parken.

FOKUSOMRÅDEN 2018

Fokusområden 2018
West Prides huvudsakliga uppdrag är att samordna 
infrastrukturen och koordinera festivalen med alla 
verksamhetsområden och aktiviteter precis som tidigare 
år. Utöver vår verksamhetsplan och inriktningen med 
utgångspunkt från våra värdeord ska West Pride särskilt 
fokusera på att genomföra EuroPride 2018 och därtill har 
alla fokusområden utgångspunkt ur detta huvudfokus: 
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Ekonomi

Bidragsgivare och 
samarbetspartners

West Prides verksamhet är beroende av de offentliga 
bidrag som tilldelas oss. Genom det ekonomiska stöd  
vi får av samarbetspartners kan vi hålla festivalen öppen 
och gratis för besökarna. 

Varje år ansöker West Pride om verksamhets-  
och projektbidrag för att kunna bedriva verk-
samheten. 2017 tilldelades föreningen bidrag från 
Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Varje år ansöker West 
Pride om verksamhets- 
och projektbidrag. Under 

2017 tilldelades West Pride bidrag 
på 1 050 000 kr från Göteborgs 
Stad och 1 000 000 kr från Västra 
Götalandsregionen. Övrigt 
ekonomiskt stöd från våra partners 

och sponsorer gick upp till 650 000 
kr i kontanta insatser. Utöver detta 
tillkom stöd i form av varor och 
tjänster. 

Allt stöd från partners och 
bidragsgivare används för att  
höja kvalitén på festivalen och  
bidrar till att skapa ett mer inne-

hållsrikt och bredare program,  
samt ger oss möjlighet att stärka  
vår årliga verksamhet. Arbetet 
med att hitta bra och långvariga 
samarbeten sker löpande och är  
en förutsättning för att hålla en  
bra kvalité på festivalen. 

Arbetet för att skicka 
in bidragsansökningar 
och rekrytering av nya 

stolta partners påbörjas varje höst. 
Många partners som West Pride 
samarbetar med återkommer som 
partners år efter år, samtidigt som 
nya tillkommer. 

Precis som förra året var Brewhouse 
Stolt Huvudpartner till West Pride. 
Befintliga partners är bland andra 
RFSL Göteborg, Billes Tryckeri, 
Bräcke Diakoni, Göteborg & Co, 
Nordstan, QX, Toyota Center 
Göteborg och Västtrafik. Nya 
partners som inlett samarbete med 

oss under året är Restaurang Valand, 
Way Out West genom Luger, Clarion 
Hotell Post, Matter, ABF Göteborg, 
Front Advokater, Gillis Edman 
Begravning och Familjejuridik, Volvo 
Group och Försäkringskassan.

Vi märker att det finns ett stort 
intresse att engagera sig som 
partner till West Pride. Att ingå ett 
partnerskap med festivalen innebär 
också att företaget ställer sig bakom 
West Prides värdegrund, vilket också 
ligger i linje med festivalens syfte 
med attitydförändring och ökad 
medvetenhet. Samarbetspartners 
har också möjlighet att genomgå 

West Prides grundläggande 
utbildning inom hbtq, vilket 
öppnar nya dörrar och möljiggör 
kompetensutveckling för de 
anställda hos varje samarbetspart 
till West Pride. Många partners 
väljer att delta i Regnbågsparaden 
vilket också berikar insynen i vad 
Priderörelsen betyder och ofta bidrar 
till en stark sammanhållning mellan 
medarbetarna. Det löpande arbetet 
fortsätter med att hitta synergier och 
partners som aktivt arbetar med de 
här frågorna, eller som vill lära sig 
mer och utvecklas tillsammans med oss.

Stockholm Pride
Redan i december 2016 inleddes ett 
samarbete med Stockholm Pride då 
West Prides kansli och platschefer 
träffade sina motssvarigheter hos 
Stockholm Pride på en gemensam 
Kick-off i Stockholm. I början 
av augusti 2017 besökte delar av 
West Prides styrelse, kansli och 
platschefer återigen Stockholm 
Pride under genomförandet av deras 
festival. 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, vilket var en 
bra uppstart för för samarbetet 
med EuroPride 2018 Stockholm 
Göteborg. 

WorldPride i Madrid och 
London Pride
I början av juli besökte delar av 
West Prides kansli och styrelse 
WorldPride i Madrid. Syftet var att 
offentligt hämta hem värdskapet 
för EuroPride i form av ett 
överlämnande på scen, men också 
att bygga relationer, skapa kontakter, 
få inspiration samt marknadsföra 
EuroPride 2018. West Pride var 
också representerade under London 
Pride där i bland annat deltog i 
paraden under EuroPride flagg  
ihop med Stockholm Pride.

Way Out West 
West Pride hade även i år möjlighet 
att medverka på Way Out West 
i Slottskogen, tack vare ett gott 
samarbete. I år var West Pride 
representerade på plats med ett tält 
som under veckan lockade 3000 
besökare. I tältet pratade vi hbtq och 
aktiverade deltagarna genom lekar 
och spel med koppling till ämnet.

Även i år deltog West Pride på WoW 
talks, som är ett seminarieforum 
under festivalen. Flera hundra 
personer lyssnade till samtalsledare 
Tasso Stafilidis och gästerna 
Thomas Sekelius, Alexandra 
Dahlström, Christina Kjellsson 
under programpunkten ”Fucking 
queer från då till nu”. Samtalet tog 
avstamp i filmen ”Fucking Åmål” 
och handlade om vad som har hänt 
gällande hbtq-frågor de senaste  
20 åren.

West Prides samarbete med Way 
out West är ett exempel på hur 
partnerskap kan berika båda 
parter. West Pride och Way out 
Wests samarbete har i år lett till att 
såväl höja kvalitén på West Prides 
artistbokningar som att belysa hbtq-
frågan i Way out Wests plattformar. 

STUDIEBESÖK OCH SAMARBETEN

Studiebesök och samarbeten

EKONOMI  /  B IDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS
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West Prides utbildningsverksamhet  
är en del i det avgörande arbete  
som görs för att förändra attityder 
och öka kännedom kring normkritik 
och hbtq-personers livssituation.  
Att förbättra hbtq-kunskapen i skolor 
är ett verktyg för att påverka och 
forma värderingar. En utgångspunkt 
i utbildningarna är konst- och kultur 
som pedagogiskt redskap.  

Under verksamhetsåret har West 
Pride mött och aktiverat elever från 
24 skolor i Göteborg och Västra 
Götaland. På skolorna har vi träffat 
nästan 4000 elever. Vi har även 
utbildat lärare och skolpersonal  
på 8 skolor i grundläggande 
hbtq-kunskap samt könsidentitet 
och bemötande. Inför varje läsår 
uppdaterar West Pride sitt skol-
program och skickar ut till skolor  
i Göteborg och Västra Götaland. 

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Utbildningsverksamhet
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GÖTEBORG

VÄSTRA GÖTALAND

Uppsökande arbete  
West Prides arbete i skolor i 
Göteborgs kommun uppdateras 
inför varje läsår och skolprogrammet 
som West Pride erbjuder skickas till 
skolorna i maj och augusti. 
I skolprogrammet har vi samlat 
vårt eget kostnadsfria utbud 
tillsammans med externa aktörers. 
Skolprogrammet innehar ett varierat 
utbud av teater, föreläsningar 
och workshops som passar från 
förskoleklass upp till gymnasiet. 
Det finns även ett samarbete med 
Göteborgs museer, som tillsammans 
med West Pride har tagit fram en 
museilektionsguide med inriktning 
på normkritik och hbtq-frågor. Denna 

guide uppdateras varje termin. Som 
sista del i skolprogrammet finns våra 
lärarguider, indelade på skolår F-3, 
4-6, 7-9 samt gymnasiet. Där finns 
pedagogiska förslag tillsammans 
med konst och kulturtips i form av 
litteratur och film som kan användas i 
undervisningen. 

Under detta verksamhetsår har 
West Pride mött elever i Göteborg i 
skolans alla stadier - från år förskolan 
till gymnasiet. Vi har även utbildat 
vuxna elever på SFI Studium, ett 
samarbete som West Pride prioriterar 
att fortsätta med även framöver. 
Utöver de aktiviteter vi gjort ute på 
skolor så har vi återigen medverkat 
på Vetenskapsfestivalen 2017 med en 

av våra mest uppskattade aktiviteter 
”Normkritisk sagostund med 
skapande verksamhet”. 

Hbtq-utbildning och 
kompetensutveckling 
West Pride utbildar även vuxna i 
hbtq-kunskap, transkompetens 
och bemötande. I år utbildades 
bland annat personal inom skola 
och förskola i Östra Göteborg, 
Majorna-Linné samt Norra Hisingen, 
personal inom Göteborgs stad, 
idrottsföreningen Gothenburg 
Roller Derby, Sahlgrenska sjukhuset, 
Frilagret och Äldreomsorgen i 
Landala. 

Uppsökande arbete
West Prides uppsökande arbete i 
regionen har fortsatt att utvecklas 
under verksamhetsåret genom 
utbildningsarbete i skolor, på 
arbetsplatser och genom samarbeten 
med andra pridefestivaler. West 
Pride har som mål att nå ut till alla 
regionens kommuner, främst genom 
den verksamhet som skapas under 
festivalperioden i Göteborg, men även 
genom uppsökande verksamhet ute i 
kommunerna. 

Under verksamhetsåret har 
prioriteringen varit att rikta arbetet 
med skolprogrammet mot tre till fem 
kommuner utöver Göteborg. Vi har 
träffat cirka 1400 skolelever i åldrarna 
6-19 år i Partille, Mellerud och 
Härryda samt utbildat skolpersonal 
i Lerum, Härryda och Partille. Vi har 
även haft Pop-up verksamhet inför 
festivalen i Kållered (Mölndal).

En insikt från detta arbete är att 

intresset för att arbeta med hbtq-
frågor i skolor är svalare utanför 
Göteborg Stad. Det har gjort 
det svårt att få med nya skolor i 
förändringsarbetet. Mer positivt är att 
skolorna som har fått besök av West 
Pride gärna vill ha vidare kontakt och 
fler utbildningsinsatser framöver. 

Hbtq-utbildning i regionen 
I år har West Pride satsat specifikt 
på att utbilda skolpersonal i Västra 
Götaland inom hbtq-kunskap, 
transkompetens och bemötande. 
Utbildningarna har förlagts på 
Ugglums skola i Partille, Kulturskolan 
i Härryda och Lerums gymnasieskola. 
Det viktigt att fortsätta utbilda 
personal som möter barn och unga 
eftersom den psykiska ohälsan hos 
unga hbtq-personer är alarmerande. 
Många unga vittnar om att skolan är 
en otrygg plats och att bemötandet 
från lärare upplevs som dåligt. West 
Pride anser att det är skolor och 

pedagogers ansvar att inhämta den 
kunskap om hbtqfrågor som krävs 
för att kunna ge bra bemötande till 
varje elev. West Pride vill vara del i att 
förmedla denna kunskap.

I år har West Pride Ung tagit initiativ 
till att vara en del av föreningens 
uppsökande verksamhet. Under 
festivalen hölls ett mingel där olika 
verksamheter som riktar sig till unga 
hbtq-personer fick presentera sitt 
arbete för målgruppen. 

Ytterligare en insats för att underlätta 
för unga hbtq-personer i Västra 
Götaland är att West Pride genom 
hemsidan westpride.se guidar unga 
till mötesplatser för hbtq-ungdomar.

Själva festivalen har hög betydelse för 
boende i Västra Götaland. West Pride 
vill vara ett andningshål och förbättra 
situationen för de personer som inte 
har möjlighet att vara öppna med sin 
sexuella läggning, könsidentitet och/
eller könsuttryck i sin hemkommun.
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SAMARBETSNÄTVERK I VÄSTRA GÖTALAND

HBTQ FÖR WEST PRIDES 
SAMARBETSPARTNERS

FOKUSSKOLOR OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 

HBTQ-DIPLOMERING

West Pride har fortsatt med 
stödsamarbeten tillsammans med 
andra Pride-festivaler. Under året 
har festivalen stöttat upp Mellerud 
Pride, Uddevalla Pride, Öckerö Pride 
och Bollebygd Pride. Vi har även 
haft dialog med Borås Pride, Skövde 
Pride samt den vilande Strömstad 
Love. Stödet anpassas efter behov 
och har varit allt från flaggutlåning 
till konsultation kring organisation, 
programinnehåll och utbildning. 
West Pride har även medverkat på 
plats under flera av festivalerna, 
bland annat på invigningen av 
Öckerö Pride där West Prides 
ordförande samt verksamhetsledare 
var på plats. Genom utbytet skapas 
kontaktvägar till skolor och företag 
i de olika kommunerna som sedan 
används för att starta samarbeten, 
sprida information om utbildningar 
och öka hbtq-kunskapen i regionen. 
Ett exempel på det är Öckerö Pride 

som har bokat in West Prides 
utbildningar hösten 2017. Mölndal 
är en annan kommun som deltar 
engagerat under West Pride och som 
i sin tur får stöttning och deltagande 
av West Pride på event i kommunen.
Under årets festival arrangerades 
även ett mingel för mötesplatser för 
unga hbtq-personer där Uddevalla 
Pride, Öckerö Pride och Borås Pride 
medverkade- 

Inför EuroPride vill West Pride få 
igång hela Västra Götaland under 
2018 och få så många som möjligt 
av kommunerna i länet att på 
något sätt lyfta hbtq-frågorna i sina 
verksamheter. 

West Pride vill skapa en EuroPride-
stafett under hela året där 
kommunerna själva eller genom/
tillsammans med sina Pridefestivaler 
kan engagera sig och sätta ljuset 
på delaktighets-/rättighetsfrågor, 
mänskliga rättigheter och specifikt 

hbtq-frågor. Vi kommer även att 
bistå med stöd och expertis för att få 
igång ett långsiktigt engagemang i 
Västra Götalands kommuner. 

Målet är att nå minst hälften 
kommunerna och att minst hälften 
av dessa ska engagera sig. West 
Pride kommer att kunna konsultera 
kommunerna och bistå med 
kunskap och expertis. Vi vill rikta oss 
direkt till kommunernas invånare, 
genom kommunerna och eller de 
Pridefestivaler som redan finns och 
till kommunernas personal samt 
grundskolan och gymnasiet. Vi 
kommer också att kunna erbjuda 
kommunerna program som de kan 
boka, båda artister och konstnärer 
men också internationella besöka 
och aktivister från länder i världen 
där hbtq-personer fortfarande lever 
under ett stort förtryck.

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” och föreställningen 
Kärlekens Pris. Kompetensutvecklingen 
som erbjuds finns också med 
fördjupningsdelar, med fokus på 
genomgång av verksamhetens egna 
mångfalds- och likabehandlingsplaner.

Under verksamhetsåret har West Pride 
utbildat strax över 1400 anställda 
hos våra partners, där ibland Bräcke 
Diakoni, Västtrafik, Valand, ABF, Luger 
och Brewhouse. Under festivalen 7-11 
juni erbjöds samtliga av våra partners 
en exklusiv visning av föreställningen 
Kärlekens Pris. Följande partners fanns 
representerade på visningen: Volvo 
Group, Göteborgs Universitet, Gillis 
Edman begravning och familjejuridik, 
Västtrafik och HSB. 

West Prides mål är att nå fler 
stadsdelar i Göteborg och fler 
kommuner i Västra Götaland. 
Stor vikt läggs vid att prioritera 
de stadsdelar som är mindre 
socioekonomiskt starka. Genom 
riktad information till kontaktnät har 
West Pride nått ut i flera prioriterade 
områden med utbildning av såväl 
elever som skolpersonal. Målet är 
att nå ut i fler kommuner i Västra 
Götaland. En ny väg för att nå målet 
har testats under året genom en 
satsning på Fokusskolor.

Genom att vara en fokusskola 
får skolan kostnadsfri utbildning 
för all personal och stöd i 
likabehandlingsarbetet. West Pride 
genomför också aktiviteter med 
elever i årskurs F-3 eftersom att det 
är viktigt att arbeta med värdegrund 
och normer tidigt i skolåren. I 
gengäld arbetar skolan aktivt under 
året med att få in hbtq-frågor 
och bemötande i klassrummen. 
I slutet av läsåret redovisas hur 
arbetet efter West Prides besök har 
gått. Läsåret 2016/2017 har Ellen 

Key-skolan på Norra Hisingen 
och Ugglums skola i Partille varit 
fokusskolor. Vid utvärderingar 
efter avslutat läsår togs beslutet att 
fortsätta med konceptet och satsa 
på fler fokusskolor och långsiktiga 
samarbeten. Det gör i framtiden att 
West Pride utför färre punktinsatser. 
Vi kommer att erbjuda plats till 
2 skolor i Göteborg och 2 skolor 
i Västra Götaland. Intresset i 
Göteborg är starkt. Fokus ligger 
därför i att boka in fler skolor i 
Västra Götaland inför läsåret 17/18.

Under verksamhetsåret har det tagits fram en helt ny 
hbtq-diplomering som erbjuds till våra partners. De 
första att genomgå den nya utbildningen var Luger, 
som bland annat står bakom Way out West. Syftet med 
diplomeringen är att öka normmedvetenheten och stärka 
personalens hbtq-kunskap, vilket är en förutsättning 
för professionellt bemötande av hbtq-personer både 
internt och externt – en viktig del i verksamhetens 
mångfaldsarbete. 

Diplomeringen består av fyra delar: 
1. Teaterföreställningen Kärlekens Pris som belyser hbtq-
personers livsvillkor genom vittnesmål om hur svårt det 
fortfarande är att öppet manifestera sin sexuella läggning 
och könsidentitet, såväl i Sverige som i världen.

2. ”Grundläggande HBTQ-kunskap” En halvdags 
workshop med fokus på ord, begrepp och lagstiftning 
som berör hbtq samt gruppövningar och diskussion kring 
normkritik och värdegrundsfrågor. 

3. ”Mångfald, könsidentitet och ett öppet bemötande”  
En föreläsning som baseras på forskning kring hur 
transpersoners livssituation ser ut och fördjupar sig i 
hur ett konkret arbete för att bemöta människor oavsett 
könsidentitet kan se ut. Därtill lyfter vi vikten av att 
ha fördjupad kunskap i ett intersektionellt perspektiv 
där kompetens oavsett exempelvis etnicitet, sexuell 
läggning eller kön ger mycket goda förutsättningar för ett 
hälsosamt arbetsklimat och samarbetsmöjligheter utåt.

4. ”Utveckling/vidareutveckling av policy kring 
bemötande” Möte med arbetsgrupp med fokus på  
samtal, diskussion och konsultation om hur en policy i 
bemötande utformas för att inkludera alla människor. 
Däröver tillkommer uppföljningsträffar.
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Varje 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 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 Stockholm 
Visitors Board 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. Nu är det äntligen dags.

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 hbtq-frågor och debatt. 
EuroPride sammanfaller också väl 
med det svenska riksdagsvalet, vilket 
skapar möjlighet till att hbtq-frågor 
får ta större plats i den politiska 
agendan. 

EuroPride 2018 kommer att hållas 
under parollen: ”Two cities, one 
country – for a united Europe, open 
to the world”. Vi vill genom parollen 
uppmärksamma att många städer 
och länder runtom i världen inte 
erkänner hbtq-rättigheter. Vi vill 
lyfta blicken från att enbart handla 
om hbtq-rättigheter i Sverige till att 
belysa situationen för hbtq-personer 
i andra delar av världen.

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 och 
lära av varandra inför att tusentals 
människor från hela Sverige och 
delar av Europa väntas besöka 
EuroPride 2018. 

EuroPride 2018 leds av en strategisk 
styrgrupp med representanter från 
båda organisationer och städer. En 
övergripande projektledare svarar 
till styrgruppen och har som uppgift 
att samordna det gemensamma 
arbetet. Därtill har varje organisation 
en egen arbetsgrupp som genomför 
festivalen i respektive stad. West 
Pride har sedan 2016 haft en 
EuroPride-koordinator för att 
samordna det förberedande arbetet 
medan ordinarie verksamhet pågår. 
Inför genomförande-året har hela 
West Prides organisation gått in i 
EuroPride och det operativa arbetet 
utförs av kansliet. 

Kampanjen 2017 döptes till 
”Move With Pride” . Syftet 
med kampanjen var att få 

fler deltagare i Regnbågsparaden 
och att få fler att våga ta ställning 
för allas lika värde. Som grund till 
kampanjen låg ett grafiskt maner 
och ett tankesätt som West Pride 
och  kommunikationsbyrån Matter 
skapat tillsammans. ”Move With 
Pride” togs sedan ut i West Prides 
kanaler och kommunicerade 
budskap som: ”Rörelsen får inte 
stanna” och ”Ingen är fri förrän 
alla är fria”. Kommunikativa 
metoder för årets kampanj var 
bland annat storytelling, film och 
pressmeddelanden.

Hemsida
West Prides hemsida är 
informationsbasen för West Prides 
verksamhet. 

Inför EuroPride 2018 kommer 
hemsidan att ses över och göras 
mer tillgänglig för internationella 
besökare. Genom bland annat 
sökoptimering och översättning 
till andra språk kommer West 
Prides hemsida bli mer attraktiv 
och resultera i ännu fler besök än 
tidigare. 

Festivalbloggen, som brukar startas 
strax innan festival och hålla på 
endast under festivalveckan kom 
från i år att innehålla blogginlägg 
om West Pride även under resten 
av året. Intentionen är att fortsätta 
publicera relevant innehåll som 
handlar om festivalen på bloggen 
året om. Under festivalen drivs 
hemsidan helt och hållet av 

West Prides regnbågsredaktion, 
som rapporterar om bland annat 
programpunkter, parken, besökare 
och partneraktiviteter.

westpride.se hade från januari till 
juni 2017 närmare 96 000 unika 
besökare.

Sociala Medier
På våra sociala medier når vi ut med 
nyheter, information och händelser 
som påverkar verksamheten, 
festivalen och communityt. Den 
primära informationskanalen där 
besökarna hämtar information om 
West Pride är Facebook. I september 
2017 hade West Pride 8012 följare på 
Facebook, en ökning med 14 procent 
sedan september 2016 (7005 följare). 
Andra sociala medier som används 
är Instagram, med 2342 följare (1656 
följare september 2016) och Twitter, 
med 2013 förjare (1069 följare 
september 2016). West Prides största 
målgrupp på våra sociala medier är 
personer mellan 18 och 34 år, som 
står för 52 procent av våra följare 
på Facebook. Hälften av våra följare 
bor i Göteborg. Andra största staden 
är Stockholm, där sex procent av 
våra följare bor. Nästan tio procent 
av våra följare på Facebook bor i ett 
annat land än Sverige.

Press & media
West Pride har genom årets PR 
arbete nått ut till en stor publik 
genom ett flertal medier. Arbetet 
med pressmeddelanden, annonser 
och medierelationer har därmed lett 
till ett gott resultat för föreningens 
och festivalens synlighet.

Ett större fokus än tidigare har legat 
på att få till annonseringar som når 
ut till olika målgrupper. Exempelvis 
har Festivalen synts i Expressen, 
Djungeltrumman, Nöjesguiden, 
Metro, Ögonblicket och Ljud-
magasinet. I Metro skapades en 
egen bilaga för festivalen som 
bladades in under en dag samt 
trycktes upp i 5000 sär-ex vilka 
spreds till festivalens InfoCentrum 
och på stan. En intervju i Ljud-
magasinet och Ögonblicket gjorde 
att festivalen nådde ut till personer 
med synnedsättning i hela Västra 
Götaland. 

Det gjordes ett flertal intervjuer 
och bevakningar innan och under 
festivalen. T ex har West Pride 
uppmärksammats i SVT, Sveriges 
Radio, Göteborgs fria tidning 
och GT . Göteborgsposten har 
ensamt skrivit ungefär 15 artiklar 
om festivalen under året. West 
Pride uppmärksammades även 
i internationella medier genom 
samarbete med journalistbesök 
i Göteborg. Bland annat skrev 
Huffington Post en artikel om 
Göteborgs väg till att bli en hbtq-
stad och tidningen Curve Magasine 
kallade Göteborg och West Pride för 
”the Pride of West Sweden”.

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.

EUROPRIDE 2018

Sverige har tilldelats värdskapet för EuroPride 2018,  
och för första gången ska festivalen genomföras med två 
samarbetande värdstäder – Stockholm och Göteborg. 
Europride 2018 Stockholm Göteborg pågår mellan 27 juli 
och 19 augusti 2018.

West Prides största kommunikationskanaler  
är Facebook och hemsidan westpride.se. 

Europride 2018

Kommunikation  
och marknadsföring
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Samarbetspartners
ABF GÖTEBORG
AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR
ALEX BERNÉRUS
ALFONS ÅBERGS KULTURHUS
ALLT ÄR MÖJLIGT
ALYSSA CHLOE / EDWIN SAFARY / EXPOSE 
DANCE FESTIVAL 
AMNESTY INTERNATIONAL
ANGEREDS BIBLIOTEK
ANTIFFA VÄNSTERFITTA
ARTISTEN HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH 
MUSIK
ASCHIM ANTIKLIMAKS 
AV1
BEARS INTERNATIONAL
BEVERLY GIRL
BILLES TRYCKERI AB
BIO GÖTA
BIQUPAN
BIRGITTA STENBERG
BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK
BK HÄCKEN
BREWHOUSE
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
BRÄCKE DIAKONI
BUTIK KUBIK
CARL JOHANS FÖRSAMLING
CENTERPARTIET I GÖTEBORG
CHALMERS
CHOICE HOTEL CLARION POST
CLARA STRAUCH
CLUB SUNSET
DAVID ZAAR
DHR GÖTEBORG
EKHO GÖTEBORG
ELEKTROFISH
ELSA & THE UNICORNS
EMMAUS BJÖRKÅ
ERIK TORO
FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR GÖTEBORG
FOLKETS BIO
FOLKTEATERN
FONTÄNHUSET GÖTEBORG
FREESHOP.SE
FRILAGRET 
FRISKIS & SVETTIS GÖTEBORG
FRONT ADVOKATBYRÅ
FRYSHUSET
FRÖLUNDA KULTURHUS
FÖRENINGEN HBTQBO
FÖRENINGEN VETENSKAP OCH 
FOLKBILDNING
FÖRSÄKRINGSKASSAN
GAZENET
GAIS
GILLIS EDMAN BEGRAVNING OCH 
FAMILJEJURIDIK
GRETAS
GRYNING VÅRD
GUN NORDSTRAND
GUNN LUNDEMO
GÖTEBORG & CO
GÖTEBORGS FEMINISTISKA KÖR
GÖTEBORGS KONSERTHUS
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM
GÖTEBORGS KULTURKALAS
GÖTEBORGS NATURHISTORISKA MUSEUM
GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER MOT 
DISKRIMINERING
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK
GÖTEBORGS STADSMUSEUM

GÖTEBORGS STADSTEATER
GÖTEBORGS UNIVERSITET
GÖTEBORGSOPERAN
HANNES PETTERSSON
HBT-LIBERALER VÄST
HBT-S
HBTQ-GRUPPEN, VÄSTRA HISINGEN
HENKE WERMELIN & HIS NEW LOVE
HIGAB
HIV-SVERIGE
HJÄRNKOLL I VÄSTRA GÖTALAND
HOUSE OF NORD (HAPPY PRIDE)
HSB
HSO GÖTEBORG
HUMANISTERNAS HBTQ-NÄTVERK 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION VÄSTRA 
SVERIGE
HÄLSOTEKET ÖSTRA GÖTEBORG
HÄNGET
HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK
IFK GÖTEBORG
ILIANA THEODOSIADOU
IRRBLOSS GROUP OF ARTS
IVY SEPTEMBER ROSENAUER 
JOHANNA MARSEILLE
JUSEK
KAFFEFLICKORNA OCH SYNDAFLODEN
KERSTIN BJÄRKSTEDT
KOM (KONSUMENT - OCH 
MEDBORGARSERVICE)
KONFLIKTEN
KUL-KUL-LELE 
KULTURGRUPPEN FÖR RESANDEFOLKET
KULTURHUSET BLÅ STÄLLET
KULTURHUSET KÅKEN
KULTURKOLLEKTIVET UTKANTEN, SIRI 
HOLM OCH RUT ELLIOT BLOMQVIST
KUNSKAPSCENTRUM FÖR SEXUELL HÄLSA 
VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
KYRKAN PÅ WEST PRIDE
KÄRRA BIBLIOTEK
LERUMS BIBLIOTEK
LESBISK MAKT
LIBERALERNA GÖTEBORG
LINNÉSTADENS BIBLIOTEK
LITTERÄR SALONG OVER THE RAINBOW
LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE 
LOUISE BLAD
LOVE PRELOG
LUSH
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND
MANDY RICH
MARIA BOHM
MARTIN OCH SERVERA
MATTER
MEDICINHISTORISKA MUSEET
MIO SCHÖRLING
MTR-EXPRESS
MUSIKER MOT RASISM
MYRORNA
MÖLNDALS STAD
MÖLNDALS STAD/ HBTQ-LABBET
MÖTESPLATS - KULTURHUS
NIKI YRLA
NORDSTAN
NORRA FRITID ANGERED
NÄTVERKET 50/50
OPEN NEW DOORS GOTHENBURG
OSCAR FREDRIKS FÖRSAMLING
PANDURO HOBBY
PAPYRUS SVERIGE AB
PILGRIMSCENRUM GÖTEBORG OCH 

ANNEDALS FÖRSAMLING
POLISMYNDIGHETEN REGION VÄST
PRISSY PUG PRODUCTION
Q-ARTY BY PATRONEN
Q´ENTE ATELJE - EVA WIRÉN
QUEERSALSA STOCKHOLM 
QX
RAMSBY/FISCHERSTRÖM
REVOLUTION OCH MARXISTISKA 
STUDENTER
RFSL
RFSL GÖTEBORG
RFSL UNGDOM
RFSU
RFSU GÖTEBORG
RIKSARKIVET LANDSARKIVET I GÖTEBORG
RISK GÖTEBORG
ROSENKAFÉET
RÖDA STEN KONSTHALL
SACORÅDET I GÖTEBORGS STAD
SAFETY DANCE
SAGA BECKER
SCOUTERNA
SDF ANGERED
SDF MAJORNA-LINNÉ
SDF ÖRGRYTE-HÄRLANDA
SENSUS GÖTEBORG
SFQ - SVERIGES FÖRENADE  HBTQIA+ 
-STUDENTER
SHARDAY
SJÖFARTSMUSÉET AKVARIET GÖTEBORG
SKOLKYRKAN
SLM GÖTEBORG
SLÖJD DELUXE
SLÖJDDETALJER
SOCIAL UTVECKLING GÖTEBORGS STAD
SSU GÖTEBORG
STENA LINE
STICKY FINGERS
STOLTA FÖRÄLDRAR GÖTEBORG
STORA TEATERN
SVENSKA KYRKAN
TCO GÖTEBORG
TEATER KATTMA
TJEJER SOM OSS
TOYOTA CENTER GÖTEBORG
TRAFIKKONTORET I GÖTEBORG
TRANSFÖRENINGEN FPES
TRANSPARANT
TRYGG, VACKER STAD
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, PARK- OCH 
NATURFÖRVALTNINGEN
TUPILAK/ILGCN
TUVE BIBLIOTEK 
ULRIKA WESTERLUND
UNGA RÖRELSEHINDRADE 
GÖTEBORGSKLUBBEN
UNIONEN GÖTEBORG
VALAND
VISION
VOLVO GROUP
VÄRLDSKULTURMUSEET
VÄSTARVET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
VÄSTTRAFIK AB
WAY OUT WEST (LUGER)
WHITE LIMO
WISH YOU WERE QUEER
XENIA KLEIN 
ÖIS
ÖPPNA MODERATER VÄST 
ÖRGRYTE FÖRSAMLING

Tack!
West Pride vill rikta ett stort tack till alla  

som möjliggjorde festivalen 2017. 

Först vill vi tacka alla våra fantastiska volontärer 
med våra elva platschefer i spetsen – utan era ideella 
insatser skulle festivalen aldrig kunnat genomföras. 

Vi vill också tacka vår huvudpartner, våra stolta 
partners och stolta samarbetspartners – utan er skulle 

festivalen varit mycket begränsad. Viktiga är också 
alla samarbetsarrangörer, enskilda konstutövare, 

invigningstalare och artister som på olika sätt 
medverkat i festivalen genom sin kunskap, konst och 

framträdanden – utan er skulle festivalen sakna innehåll. 
Vi vill också tacka våra bidragsgivare Göteborg Stad 

och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen – utan 
er finns ingen verksamhet året om och inga utbildningar. 

Slutligen vill vi tacka alla besökare och eldsjälar som 
även i år gjorde festivalen till en publiksuccé.

Tusen tack för er delaktighet och ert engagemang.  
Vi ses igen under EuroPride 2018 Stockholm Göteborg.
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BIDRAGSGIVARE

STOLT HUVUDPARTNER

STOLTA PARTNERS

STOLTA SUPPORTERS

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

GÖTEBORGS UNIVERSITET • HIGAB • HSB • FRONT ADVOKATBYRÅ • VOLVO GROUP  
HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION VÄST • LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE • ABF 
FÖRSÄKRINGSKASSAN • TRYGG, VACKER STAD • BRÄCKE DIAKONI • CHALMERS  

GILLIS EDMAN BEGRAVNING OCH FAMILJEJURIDIK

MARTIN OCH SERVERA • GRYNING VÅRD • STENA LINE • LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Göteborg


