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FÖRORD

EuroPride Parade 2018

Ett år av samverkan

”

Foto: Giulia Troisi

Two cities, one country, for a united Europe open to the world.
Genom denna paroll skapade West
Pride tillsammans med Stockholm
Pride ett EuroPride-arrangemang
som för första gången sträckte sig
över två städer och tre veckor. Vår
ambition var att skapa ett avtryck
inte bara i Sverige utan också i
Europa där vi som land står upp
för mänskliga rättigheter, sprider
kunskap och samtidigt manifesterar för ett öppnare samhälle
genom konst- och kulturyttringar.
Under 2018 fick Göteborgs Stad
dessutom ett förstärkt uppdrag att
höja kompetensen i frågor som rör
mänskliga rättigheter, demokrati
och normkritik. Det som gav vårt
arbete en ännu djupare innebörd
för invånarna genom seminarier,
workshops och föreläsningar för
allmänheten i flera stadsdelar i
Göteborg där också West Pride
medverkade.
225 000 besök i Göteborg
Genom vårt samarbete med
Göteborgs Kulturkalas kunde vi i
år nå ut bredare med vårt budskap
samt kommunicera med fler av
de personer som vi i vanliga fall
4

inte lyckas nå. Tillsammans med
Kulturkalaset, som i år hade Pridetema, samlade vi 1,7 miljoner besök
under 6 dagar. Antalet besök på rena
EuroPride-programpunkter uppgick
till 225 000, vilket är en ökning
med nästan 100 000 jämfört med
2017. Paraden som gick från Heden
till Götaplatsen den 18 augusti
samlade 25 000 deltagare och 50 000
åskådare i ett hav av regnbågsfärger,
glädje och musik. Kvällen avslutades
i ett crescendo av glädje och regn
med Boy George och Culture Clubs
konsert på Götaplatsen.
Besökarna gav toppbetyg
Origo Group genomförde personliga
intervjuer med ett tusental besökare
på EuroPride med syfte att samla
information om deras upplevelse.
93% av besökarna gav EuroPride
2018 i Göteborg ett betyg mellan
5 och 7 på en 7-gradig skala. 95%
ansåg att EuroPride underlättar
för människor att mötas och 96%
att festivalen präglas av en glad
stämning. Besökarna gav överlag
EuroPride i Göteborg över-

väldigande bra omdöme inom alla
områden. Läs mer på sidan 23.
Samverkan ger resultat
Aldrig tidigare har West Pride
samverkat på så många plan och
med så många organisationer och
aktörer, vilket har resulterat i att
vi kunnat nå ut till fler människor
än någonsin. För detta arbete är
vi oerhört stolta. Vi är evigt tacksamma för alla våra bidragsgivares,
partners, programarrangörers och
volontärers stöd. Tillsammans är
vi starka! Samtidigt är vi varse att
motkrafterna, både i Sverige och
Europa, samlar styrka med syfte
att underminera vårt arbete nu
mer än på länge.
West Prides arbete, precis som
andra organisationers arbete
med människors lika värde, är
fullständigt nödvändigt idag
och i framtiden.
Vi ses 12 – 16 juni 2019!
Emma Gunterberg Sachs
verksamhetsansvarig, West Pride
Foto: Mimmi Hålldén, Amanda Karlsson, Victoria Björnholm, Daniel Castro
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OM WEST PRIDE

Foto: Jennie Lindén

West Pride – en katalysator
för positiv förändring
West Pride är en konst– och kulturfestival
som skapar trygga mötesplatser för hbtqpersoner och lyfter upp normkritik och hbtqpersoners 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.

VÄRDEORD
Foto: Kristin Stolt

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.

VISION

Tillgänglighet

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.
Glada deltagare i EuroPride Parade

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.

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.

Engagemang

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.

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.

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

Nyskapande

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.

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.
Foto: Daniel Castro

Foto: Daniel Castro
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O R G A N I S AT I O N

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

ersättare Erik Ljungqvist valde
att lämna styrelsen under 2018.
Tisdagen 28 mars 2018 valde West
Prides årsmöte, som hölls på
Riksarkivet, en ny styrelse.

West Prides styrelseledamöter
väljs på ett respektive två år,
vilket innebär fram till årsmötet i
mars 2018 respektive mars 2019.
Ledamöter Liana Sjölund och

• Klas Nordh, ledamot

West Prides styrelse

West Prides styrelse

• Lars Gårdfeldt, 1a ersättare
• Adam Alian, 2a ersättare, nyvald
• Peter Dahlin, 3e ersättare, nyvald
Valberedning
• Patrik Nordin, sammankallande
• Maria Rydén

• Tasso Stafilidis, ordförande

• Ann-Marie Ekström

• Tobias Björk, 1:a vice ordförande

• Lena Bergström

• Frida Tornfalk, 2:a vice ordförande
• Richard Brodd, ledamot
• AnnaCarin Timgren, ledamot,
nyvald
• Alexandra Ward Slotte, ledamot,
nyvald

Revisorer
• Jonas Jonasson, auktoriserad
revisor
• Håkan Eriksson, förtroendevald
revisor
• Ronny Johansson, revisorsersättare

Anställda på kansliet
• Emma Gunterberg Sachs,
verksamhetsansvarig
(100% sedan december 2017)

Platschefer
West Pride har i år haft tio
verksamhetsområden med en
platschef och en vice platschef var.
Området tillgänglighet togs bort
inför 2018 och inkluderades istället
i samtliga områden. Området
Backstage tillkom i och med
den utökade scenverksamheten.
Platschefernas ideella tjänster
varade i år i tio månader, med start i
november. Från fjolårets uppsättning
av elva platschefer visade fem
personer intresse för att stanna
kvar till festivalen 2018. De fick alla
förnyat förtroende av West Pride att
genomföra ytterligare en festival.

Foto: Agnes Asp
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• Rebecka Adin, festivalchef
(100% sedan mars 2017, tjänstledig
från september 2018)
• Titti Döme, verksamhetsadministratör (100%)
• Jenny Gustafsson, utbildningsoch programkoordinator (100%)
• Agnes Asp, kommunikatör
(100% sedan mars 2018)
• Naida Izic, programkoordinator
(100% sedan april 2018)

Emma Gunterberg Sachs
Foto: Agnes Asp

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ näst efter årsmötet och
sammanträder och fattar beslut i övergripande och strategiska frågor.

I december 2017 gjordes en
omorganisation på kansliet där
verksamhetsledarens roll delades
upp på två - en festivalchef och
en verksamhetsansvarig, detta för
att stärka verksamheten inför det
omfattande arbetet med EuroPride
2018 och säkerställa verksamhetens
framtida kvalitativa arbete. I mars
anställdes en kommunikatör
för att avlasta kansliet med
kommunikativa uppgifter i samband med att festivalen närmade
sig. Under våren anställdes
också en ekonomiadministratör,
programkoordinator och
verksamhetsadministratör för
att ytterligare stötta verksamheten under genomförandet.
Alf Kjeller från Stockholm Pride
var övergripande projektledare
för hela genomförandet av
EuroPride 2018 i båda städerna.

Foto: Karin Kennergren

Kansli

• Anita Nylander, ekonomi
(15-30% sedan april 2018)
• Emil Reinholdsson,
verksamhetsadministratör
(100% juni-augusti 2018)
Under våren hade vi glädje av att
ha en praktikant på kansliet, Anton
Balaz Leuba, som arbetade med
produktion av scenprogrammet i
parken. Anton studerar musik- och
ljudproduktion på Högskolan för
scen och musik i Göteborg. Anton
var även under festivalen platschef
för backstage i EuroPride Park.

Platschefer under
EuroPride 2018
• Sara Dehi, EuroPride House
• Caroline Larsson,
Volontärsamordningen
• Agnes Asp, Regnbågsredaktionen
• Sebastian Lindholm, EuroPride
Parade
• Denice Marquez Larsson,
EuroPride Park
• Anton Balaz Leuba, Backstage
EuroPride Park
• Mirjana Radanovic, Infocentrum
• Niclas Håkansson, Säkerhet
• Emil Reinholdsson, Samband
och Logistik
• Zamuel Mepra Johansson Lindsjö,
West Pride Ung

Rebecka Adin

Medlemmar
I september 2018 uppgick antalet
medlemmar till 86.
Det är en minskning från föregående år och vi står nu inför utmaningen att värva fler medlemmar.
En medlem i West Pride är
antingen en privatperson eller
en organisation. Möjligheten att
vara stödmedlem finns också.
Medlemmar har rösträtt och kan
på årsmötet påverka West Pride
som festival och förening.
Styrelsen och kansliet har
ansvar för medlemsvärvning
och en kontinuerlig medlemskommunikation genom bl.a.
nyhetsbrev och sociala medier.
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Rainbow Riots från bland annat
Uganda och Jamaica, Ivan Coyote
från Canada och konferencieren
Stephen Ireland från Storbritannien.

Festivalen i Göteborg genomfördes 14–19 augusti. Det var den tolfte
hbtq-festivalen i Göteborg, men den första med ett internationellt
fokus. Efter en av de varmaste somrarna på många år kom så en del
regnskurar just under festivalen och svalkade alla lokala, nationella
och internationella besökare.
EuroPride 2018 Stockholm
Göteborg
EuroPride har arrangerats sedan
1992. Varje år tilldelas en europeisk
pridefestival rättigheterna
att använda titeln EuroPride
av organisationen European
Pride Organisers’ Association,
EPOA, ett nätverk av europeiska
Prideorganisationer.
För första gången någonsin
delades värdskapet av två prideorganisationer i två städer, West
Pride och Stockholm Pride med
budskapet ”Two cities, one country,
for a united Europe open to the
world.” Genom parollen ville vi
lyfta blicken från Sverige och belysa
mångfald, alla människors lika
rättigheter och integration samt
hylla hbtq-kultur i Europa och
världen. En arbetsgrupp bestående
av representanter från West
Pride, Göteborg & Co, Stockholm
Pride och Stockholm Visitors
Board arbetade fram ett bud som
presenterades på EPOAs årsmöte
2015. EuroPride 2018 började i
Stockholm 27 juli - 4 augusti och
10

fortsatte i Göteborg under samma
dagar som Göteborgs Kulturkalas,
14 - 19 augusti.
West Pride och Göteborgs Kulturkalas samarbetade inför och under
genomförandet av EuroPride 2018
Göteborg. West Pride kunde på så
sätt nå ut bredare och synliggöra
hbtq-frågor, och dessutom lyfte
Kulturkalaset hbtq-temat i sitt
program.
Programinnehåll
West Pride i samarbete med
institutioner, kulturutövare,
organisationer och partners skapade
programinnehållet. Kansliet
samlade in och koordinerade
samtliga aktörers arrangemang,
inklusive de egenproducerade.
Under EuroPride 2018 anordnades
cirka 300 programpunkter av
150 olika programarrangörer.
Ungefär hälften av festivalens
program låg på våra scener eller
i EuroPride House och hälften
på stan i programarrangörernas
egna lokaler. West Pride arbetar
ständigt för att bredda sitt program

och strävar efter att lyfta hbtqfrågor ur ett intersektionellt
perspektiv. För att nå målet arbetade
festivalen uppsökande och bjöd
in såväl nya som återkommande
programarrangörer.
Inför 2018 och EuroPride var
ett av fokusområdena att öka
antalet internationellt inriktade
programpunkter genom att ha
fler arrangemang på andra språk
än svenska jämfört med tidigare
festivaler. Detta för att kunna
bredda programmets tillgänglighet
för hitresande besökare. Av årets
program hölls 92 programpunkter
på engelska eller andra språk.
Dels riktade vi kommunikation
och marknadsföring till besökare
utanför Sveriges gränser, och
dels uppmuntrade vi arrangörer
att arrangera programpunkter
på andra språk, samt bokade fler
internationella artister/akter till
EuroPride Park Stage än tidigare år.
Exempelvis bokade vi Beverly Girl
från Finland, Jinkx Monsoon från
USA, Soa de Muse från Frankrike,
Mashrou’ Leila från Libanon,

Programsläpp
I samband med att programmet
släpptes på webben anordnades
tillsammans med Göteborgs
Kulturkalas en releasefest på
klubben Valand den 28 juni. Under
kvällen presenterades programmet
för ett hundratal deltagare och på
plats fanns West Prides styrelse,
kansli och platschefer, samt
Kulturkalasets medarbetare, för att
berätta om båda festivalerna.
Invigning
EuroPride 2018 Göteborg invigdes
med en öppningsceremoni av
EuroPride Park tisdagen den 14
augusti på Kungstorget. Ordförande
för West Pride, Tasso Stafilidis och
Stockholm Prides ordförande Britta
Davidsohn inledde ceremonin
och sedan följde tal av Mark
Levengood, Göteborgs Stads
stadsdirektör Eva Hessman och
Foto: Jennie Lindén

Festivalen 2018

Foto: Giulia Troisi

EuroPride Park Stage på Kungstorget

Då 2018 är valår i Sverige har
politiken präglat stora delar av
programmet. Flera politiska samtal
har arrangerats där hbtq-personers
hälsa, arbetsliv, vård och juridik har
varit återkommande ämnen, liksom
asylfrågor och hur det är att leva
som hbtq-flykting.

HR-direktör Tina Liljedahl-Scheel
samt West Prides hederpris till
minne av Kaj Heino delades ut.
Ceremonin avslutades med en
spelning av hiphop-duon LASH.
Ceremonin hade syntolkning,
teckenspråkstolkning och internationell teckenspråkstolkning.
EuroPride Park Stage

Mashrou’ Leila

På EuroPride Park Stage på Kungstorget kunde vi stolt presentera det
libanesiska bandet Mashrou’ Leila
som själva är hbtq-aktivister. Då
de är bannlysta i flera länder på
grund av sin sexuella läggning och
sina budskap var detta en viktig
spelning för att visa att kampen för
hbtq-personers rättigheter fortsätter.
Likaså arbetar kollektivet Rainbow
Riots för hbtq-personers rättigheter
i bland annat Jamaica och Uganda.
Även de levererade en energisk och
glädjefylld spelning.
Under festivalens första kväll
anordnades en rafflande stand
up-kväll med Petrina Solange,
Emma Knyckare, Ami Hallberg
Pauli, Bianca Kronlöf och Josefin
Johansson.
Den fackliga organisationen SACO
anordnade “Fackens dag” under
torsdagen. De presenterade stora
artister som Panetoz, Divine och
Wiktoria. En bred publik samlades
för att lyssna på artisterna och på

LASH

de lärorika och viktiga samtalen
om bland annat arbetsmiljö, som
musiken varvades med.
I festivalens breda scenprogram
fanns också bland annat Loreen,
Norwood, Hellmans Drengar &
Dismissed, Gunn Lundemo &
Jasmine Kara, EQ Loves Music,
Theater Phantastic, Maja Francis,
Queer Salsa, Alba Omega,
Sallyswag och Christina Kjellsson.

KAJ HEINO-PRISET
Kaj Heino var en tongivande aktivist
inom flykting-, mänskliga rättighetsoch antidiskrimineringsfrågor. Han
avled i september 2016. Kaj var bland
annat aktiv i West Pride sedan festivalen
grundades och ledamot i Göteborgs
Stads Hbtq-råd. Kaj Heinopriset
instiftades 2017 av West Pride och
ska delas ut varje år i samband med
festivalen. Det är en utmärkelse och

inte en summa pengar. Utmärkelsen
ska ges till den/de som verkat i Kaj
Heinos anda, som aktivist inom
flykting-, mänskliga rättighets- och/
eller antidiskrimineringsfrågor. 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. 2018 års
pristagare var Gunnar Bäckström, Adam
Alian, RFSL Newcomers Göteborg och
Hbtq-rådet Göteborgs Stad.
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Foto: Daniel Castro

SJ:s EuroPride-tåg.

Foto: Jennie Lindén

Silent VR disco i
Brewhouse tält i parken.

Drag- & Burlesquegalan är en av West
Prides stående inslag under festivalen
och i år var inget undantag. Det handlar
om queer scenkonst med artister som
anses bäst inom sin genre i såväl Sverige
som i världen med en tydlig röd tråd av
normbrytande och aktivism - framförallt
hbtq-aktivism och feminism. Årets akter
var Admira Thunderpussy, Madame
Heinz, Lou Henry Hoover (USA), Emma
Hei Rim Andersson, Fräulein Frauke,
Ivoncita, Soa de Muse (FR), dansare
från Performing Arts School i Göteborg
och Jinkx Monsoon (USA). 3 700
entusiastiska åskådare fanns i publiken.
Human Rights Conference
I sann EuroPride-anda anordnades
en Human Rights Conference, en
heldagskonferens med fler än tio
stycken programpunkter som var
särskilt inriktade på samtal om
mänskliga rättigheter för hbtq-personer
ur ett internationellt perspektiv. EUkommissionären Cecilia Malmström
var öppningstalare. De redan nämnda
Rainbow Riots spelade inte bara för
oss utan deltog även i ett seminarium
under Human Rights Conference. Andra
deltagare under dagen var bland annat
Jason Jones som kämpar för förändrad
lagstiftning av hbtq-frågor i Trinidad och
Tobago. Aktivister från Irak, Jordanien

12

och Georgien deltog i ett panelsamtal där de diskuterade strategier,
utmaningar och möjligheter för hbtqaktivering/-arbete i egna regioner. Även
Julia Ehrt som är executive director of
Transgender Europe (TGEU) deltog
under dagen. Dessa och många fler
bidrog till en dialog om hbtq-frågor
nationellt och internationellt, en stor
satsning med stor framgång.
EuroPride Park
Inför EuroPride 2018 flyttades
Regnbågsparken från Bältespännarparken till Kungstorget och fick namnet
EuroPride Park. Den invigdes på
festivalens första dag och stängdes på
söndagen efter avslutningsceremonin
med tacktal och artistframträdande.
Under festivalens alla dagar fylldes
EuroPride Park med musik, aktiviteter,
utställartält, mat och möten mellan
människor.

återvinningskärl utställda på området
än tidigare år. Vatten på flaska fanns inte
att köpa utan besökare och arrangörer
uppmuntrades till att använda vattenposter som fanns utplacerade på stan.
Även i år var Valand restauratör i
EuroPride Park. Förutom mat och dryck
stod restauratören för DJ under sen kväll
vilket lockade till dans. Valand såg också
till att alla våra hårt arbetande volontärer
fick mat under veckan. Valand hade två
tält med olika utbud.
Cecilia Malmström inviger
Human Rights Conference.

Utställare på Basargatan runt EuroPride Park

Foto: Jacob Berging

Drag- & Burlesquegala

47 utställare i EuroPride Park
ABF
AMNESTY GBG
AMORESHOP.SE
ARCTIC COLLECTION
BREWHOUSE
COURAGE 4 LIFE
DEMOCRATS ABROAD
DJURENS RÄTT
ENOUGH IS ENOUGH
FEMINISTISKT INITIATIV GÖTEBORG
FOLKSPEL
FÖRENINGEN HOMAN GÖTEBORG
FÖRSVARSMAKTEN
GILLIS EDMAN BEGRAVNING &
FAMILJEJURIDIK AB
GRÖN UNGDOM GÖTEBORG
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGSMODERATERNA
HAPPYPRIDE
KATOLSKA HBTQ-GRUPPEN
KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET
AVDELNING VÄST
KVINNA TILL KVINNA
KYRKAN PÅ WEST PRIDE
LIBERALERNA GÖTEBORG
LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
MÖLNDALS STAD
NAIL IT BY SOFIA
NÄRHÄLSAN
POLISMYNDIGHETEN
QX
RADO UGANDA
REALSTARS
RFSL GÖTEBORG
RKUF GÖTEBORG
SACORÅDET I GÖTEBORGS STAD
SAHLGRENSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET/OMR2/
RÄTTSPYKIATRI
SALONG RANDEVU
SCOUTERNA
SJ
SOCIALDEMOKRATERNA
SVENSKA PRIDE
TCO GÖTEBORG
TEL AVIV PRIDE
TRANFÖRENINGEN FPES
WEST PRIDE UNG
VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
VÄSTTRAFIK AB

Foto: Jessie Chen

Jinkx Monsoon på
Drag- & Burlesquegalan.

Folkspel ställer
ut i parken.

Totalt gjordes ca 40 000 besök i
EuroPride Park under festivalveckan.
Nytt för i år var att festivalen miljödiplomerades. Det märktes bland
annat i parken där utställarna inte
fick dela ut tryckt material och där allt
kaffe, te och socker som serverades var
etiskt och ekologiskt märkt samt att
merparten av maten som såldes inne
på restaurangområdet hade ekologiska
ingredienser. Det var också betydligt fler
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Foto: Emma G Sachs
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Tillsammans med Göteborgs
Kulturkalas miljödiplomerades
EuroPride 2018 Göteborg. För
att vara ett hållbart evenemang
följdes en hållbarhetspolicy som
genomsyrade alla delar av festivalen.
Hållbarhetspolicy för
Kulturkalaset/EuroPride 2018
Göteborg
EuroPride 2018 Göteborg ska
bidra till:
• Utvecklingen av Göteborg som
en hållbar och nyskapande
destination och evenemangsstad.
• En långsiktigt hållbar utveckling
av evenemanget.
• Minimerad miljöbelastning och
miljömedvetna val.

• Minskad segregation och ökad
tillgänglighet.

Volontärsamordning

Foto: Emma G Sachs

Miljödiplomerad festival

• Jämställdhet och mångfald i vårt
arbete, såväl inom organisationen
som bland våra medverkande och
besökare.

Festivalen kunde genomföras
tack vare alla de volontärer som
ideellt engagerar sig inför och
under festivalen. Till årets festival
anslöt sig ca 200 volontärer.
Samtliga genomgick en utbildning
i bland annat hbtq-kunskap,
bemötande och tillgänglighet
samt en genomgående HLR- och
brandsäkerhetsutbildning.

• Att ingen ska exkluderas på grund
av kön, etnicitet, funktionalitet,
sexuell läggning, könsidentitet
och/eller könsidentitetsuttryck,
religion eller ålder.
• Att bryta segregeringen och stärka
samhörigheten.

West Prides volontärer
fördelades mellan festivalens
olika verksamhetsområden och
schemalades utifrån behov. Då vi
är beroende av volontära krafter,
gör volontärsamordningen ett
viktigt arbete med att se till att
volontärerna trivs och att det inte
är för få på något område.

• En positiv utveckling av samhället
och våra intressenter.
• Att våra avtalspartners arbetar med
de tre hållbarhetsdimensionerna;
ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet samt att plattformen
Kulturkalaset ska kunna stärka och
synliggöra arbetet.

En av Trygg, vacker stads 30
fimpomater med pride-frågor.

• En positiv utveckling av den lokala
ekonomin och ett ökat intresse för
regionen.

Restauratören och partnern Valand
bistod volontärerna med mat och
Västtrafik bidrog med busskort inom
Västra Götaland och Kungsbacka
under perioden 6-31 augusti till
samtliga volontärer. Alla volontärer
fick speciella kläder att bära under
sina arbetspass. Volontärerna fick
dessutom en goodiebag var med
gåvor från Lush, Clas Ohlson,
GöteborgsOperan, Stena Line,
SF, Hede, samt ett erbjudande
om gratis medlemskap i West Pride
som tack för sitt arbete.

West Pride Ungs tält i parken

West Pride Ung

EuroPride House
Foto: Hampus Haara

West Pride Ung är den del av West
Pride som riktar sig till ungdomar och
unga vuxna upp till 25 år. Liksom förra
året hade West Pride Ung ett eget tält i
regnbågsparken där besökare kunde hänga
och ta del av tältets aktiviteter. Tältet hade
under festivalen ca 400 besökare. Under
festivalen hade West Pride Ung aktiviteter,
samtal, pyssel och framträdanden, bland
annat en livepodd med 1 000 modiga
frågor från Barnradion med artisten
Wiktoria som gäst i tältet. West Pride Ung
arrangerar även vissa programpunkter
riktade till unga i det allmänna festivalprogrammet. West Pride Ung hade i år en
egen kanal på Snapchat som riktade sig
till målgruppen.

Regnbågskvarteret som i år fick
namnet EuroPride House är ett
samlingsnamn för området och
de lokaler som är placerade runt
Götaplatsen där majoriteten av
festivalens programpunkter förlades.
I EuroPride House fanns allt
ifrån seminarier, workshops,
föreställningar och debatter.
Arrangörer som anordnade
programpunkter här fick kostnadsfri tillgång till lokal, tack vare ett
gott samarbete med Göteborgs
Stadsbibliotek, Högskolan för
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Hbtq-rådets politikerutfrågning.

scen & musik, Göteborgs
Konstmuseum, Riksarkivet och
Världskulturmuseet. Genom
lokalerna som West Pride fick
låna kunde ett tillgängligt, ur ett
funktionsperspektiv, EuroPride
House arrangeras även detta år.
West Prides konstutställning
West Prides årliga konstutställning
var öppen under hela festivalen
och invigdes under festivalens
första dag med vernissage
där besökarna fick lyssna till
konstnärerna. Konstutställningen
på Stadsbiblioteket besöktes av
närmare 1400 personer. Årets
konstnärer var Juha Patronen,
Mani Saemi, Milad Saemi, Gustaf
Ydefeldt, James Åke Englund, Lisa
Hammar Posse, Soudabeh Zahraei,
Anna Parker, Skye Oleson-Cormack,
Marjukka Irni och Felicia Sörensen.
Bland disciplinerna i årets konst
fanns måleri, textilkonst, fotografi
och rörlig bild.

Säkerhet
I och med samarbetet med
Göteborgs Kulturkalas hade West
Pride i år ett än mer utvecklat
säkerhetsarbete än tidigare år. Ihop
med Kulturkalaset upprättades
en sambandscentral som drevs
av bevakningsbolaget Nokas.
Allt som skedde under festivalen,
stort som smått rapporterades
och loggades och varje dygn
skickades nattliga rapporter för
alla områden vilka avhandlades
under nästa dags möten. Varje
platschef hade direktkontakt
med sambandscentralen som
snabbt kunde tillkalla polis
och räddningstjänst vid behov.
West Pride hade en egen
säkerhetschef som arbetade nära
sambandscentralen och polis.
Polisen utsåg i år en separat
insatschef för EuroPride Parade.
Nytt för i år var även att alla som
arbetade med festivalen, volontärer,
styrelse och kansli lämnade in ett
utdrag ur belastningsregistret.
15
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Scener för samarbete
Samarbetet med Göteborgs Kulturkalas
och Liseberg medförde möjlighet att
låna deras scener och därför synliggöra
hbtq på platser där vi inte brukar vara.
Festivalens största bokning var ikonen
Boy George och Culture Club, en bokning
vi med stolthet presenterade. Konserten
hölls på Götaplatsens scen och hade en
publik på 15 000. På Götaplatsen spelade
även Silvana Imam som var en satsning
riktad till West Pride Ung. Med sin raka
ärliga energi fick Silvana publiken på
8 000 personer i extas. Liseberg presenterade en konsert med originalmedlemmarna i legendariska 80-talsbandet Bananarama som spelade på
tisdagen inför 6 000 personer.

Fantastisk stämning med Boy George och Culture Club.

Säkerhetsarbetet inför och under paraden
var gediget. Säkerhetsmöten hölls
kontinuerligt med Polisen och Trafikkontoret
inför paraden. Polisen tillsatte en egen
insatschef som gjorde en detaljrik planering
inför genomförandet. West Pride bistod
Trafikkontoret med 38 stycken flaggvakter
som hjälpte till att bevaka korsningar och
omdirigering av bilar. Polisen flög också
med helikopter över paraden.
Paraden livesändes på SVT Nyheter
och i GP-tv samt mediabevakades
även på flertalet områden. West Prides
regnbågsredaktion fotograferade
och dokumenterade i vanlig ordning
paraden och ekipagen men i år flög
även en drönare över paraden på flera
platser för dokumentation.

Robert Fux är
konferencier för
avlutningskvällen.

Molly Sandén
på NRJ in
the park goes
EuroPride.

Tim Kristensson/Studiografen

Foto: Giulia Troisi

Alice Bah Kuhnke
avslutningstalar på
Götaplatsen.
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Paradavslutning

Göteborgs Kulturkalas lånade West
Prides scen för Musiker Mot Rasisms
Hör min röst – en musikföreställning för
ensamkommande med Kristin Amparo
och Mushtaq Khorsand, samt anordnade
även dagliga politiska valdebatter med
olika ämnen.
Foto: Giulia Trois

EuroPride Parade ägde rum på lördagen
under festivalveckan. Paraddeltagarna
samlades vid Heden klockan 14.30 för att en
timme senare gemensamt ta sig den 2,5 km
långa paradvägen upp mot Götaplatsen. I år
räknades 25 000 paraddeltagare och över 50
000 åskådare, vilket är ett fantastiskt rekord.

Foto: Tim Kristensson/Studiografen

PARADDAGEN
EuroPride Parade

När paraden anlände till Götaplatsen
möttes den av EuroPride 2018’s Officiella
DJ Gunn Lundemo som spelade musik, och
konferencier Robert Fux som välkomnade
alla in på området. Något senare drog
NRJ in the Park goes EuroPride igång
med uppträdanden av bland annat Sabina
Ddumba, Darin och Molly Sandén.
Den officiella avslutningsceremonin för
EuroPride 2018 ägde rum på Götaplatsens
scen strax före sista akten. Inför 8 000
personer överlämnades en quilt, dekorerad
med samtliga EuroPride loggor sedan
1992, till Vienna Pride, som ska arrangera
EuroPride 2019. Dessförinnan uppträdde
Alcazar och efter överlämnandet av quilten
klev Boy George och Culture Club upp
på scen och förgyllde lördagskvällen med
klassiker som ”Do you really want to hurt
me” och ”Karma Kameleon”.
17
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Infocentrum
På infocentrum erbjöds information
om festivalen, festivalprogram och
festivalarmband. Infocentrum höll
öppet i Nordstan under två veckor
likt tidigare år. Under årets festival
placerades vårt andra Infocentrum i
ett gemensamt tält med Göteborgs
Kulturkalas på Milleniumplatsen.
Infocentrum i Nordstan hade
öppet 6-17 augusti och på
Milleniumplatsen 14-19 augusti.
Totalt hade Infocentrum
15 500 besök under 2018, vilket
är en ökning med 1 550 personer
sedan 2017.
Även i år arrangerade Infocentrum
en popup-verksamhet för att nå
målgrupperna som befann sig
utanför Göteborgs centrum. Popupverksamheten genomfördes innan
festivalen startade och volontärer
från West Pride besökte bland annat
Blå Stället i Angered och Imagine
festivalen i Uddevalla.

en rad olika erbjudanden som vi
skapar tillsammans med aktörer i
stan. Armbandet ger även rabatt på
de få programpunkter som behöver
ta ut entréavgift, till exempel vissa
klubbar och fester som äger rum
under festivalen.

Årets festivalarmband erbjöd bland
annat fri entré på olika muséer och
rabatterade priser på en rad olika
caféer, salonger och produkter.
Festivalarmbandet gav också
inträde till Liseberg i samband med
köp av åkpass eller vid inpassering
efter kl 17.00. Festivalarmbandet
delades ut till närmre 30 000
personer.

Av alla dessa flaggor som hissades
hyrde West Pride ut 296 stycken.
Varje flagga kostar 500 kr att
hyra och dessutom såldes 371
bordsflaggor för 50 kr styck, vilket
är ett viktigt ekonomiskt tillskott
till föreningen.
Festivalarmbandet

Foto: Giulia Troisi

Volvo Cars sponsrar med
ledarbil till EuroPride Parade.

Tillgänglighet

EuroPride Parade 2018

Tillgänglighet är ett av West Prides
värdeord. Med tillgänglighet menas
bland annat att festivalen är gratis
för besökarna för att alla ska ha
möjlighet att ta del av festivalen.
West Pride arbetar för att alla som
vill och står bakom vår värdegrund
ska kunna delta.
Under verksamhetsåret har West
Pride på samtliga sociala medier,
på sin hemsida och andra digitala
kanaler arbetat med tillgänglighet
där all kommunikation har skett på
både svenska och engelska. 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.

Göteborg har utmärkt sig genom
att vara den stad som flaggar mest
och längst i hela Europa. I år vajade
ett tusental flaggor runt om i stan
under EuroPride 2018 genom bl.a.
Göteborgs Stad, organisationer,
företag och olika skolor och andra
inrättningar som flaggar. Årets
flaggperiod varade i två veckor,
6-19 augusti.
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Verksamhetsområdet samband
och logistik bistod festivalens alla
festivalområden med transporter,
matleveranser till volontärer,
leveranser av program till partners
och institutioner samt material
för etablering av festivalen.
Genomförandet påbörjades i
början av augusti med att leverera
regnbågsflaggor, festivalprogram
och festivalarmband till de aktörer
som hade beställt detta. Fordonen
sponsrades och stripades fint med
EuroPride 2018’s logga av vår
samarbetspartner Volvo Cars.

Armbandet bidrar också till en
synlighet för festivalen och skapar
en tillhörighet för de personer
som bär det. Att bära West Prides
festivalarmband är också ett
ställningstagande, att visa sitt
tydliga stöd för det festivalen står
för och hbtq-frågor i stort.

Regnbågsflaggor

Varje år tar West Pride fram ett
festivalarmband som delas ut
gratis till festivalens besökare.
Armbandet delas ut hos våra
Infocentrum och är kopplat till

Samband och logistik

För att göra festivalens
program tillgängligt för olika
målgrupper har West Pride i den
mån resurser funnits erbjudit
teckenspråks- och syntolkning
av programpunkter och även
internationell teckenspråkstolkning.
I årets festivalprogram syntolkades 11 programpunkter
och 25 programpunkter
teckenspråkstolkades.

Under festivalperioden tillhandahöll West Pride ledsagarservice
och tolkning till besökare, dels
genom professionell syntolkning
och teckenspråktolkning av
programpunkter, och dels genom
volontärer som ingick i en ledsagarpool. Ett av verktygen som ledsagarpoolen använde sig av var
Passalens app, där besökare kan
önska programpunkter de ville
ha ledsagning under.

De lokaler som främst användes
för programpunkter i EuroPride
House hade likt fjolåret krav på
framkomlighet och tillgänglighet.
Hörslingor kunde också erbjudas
i de flesta lokaler.
West Prides arbete för att vara en
tillgänglig festival ska genomsyra
festivalens alla områden och
fortsätter att vara en prioritering
även nästkommande verksamhetsår.

Rullstolsramper ökar tillgängligheten i EuroPride Park.

Foto: Tim Kristensson/Studiografen
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Kommunikation
och marknadsföring
Kampanjer 2018
Årets festival hade ett
internationellt fokus och för att
öka kännedom om festivalen
lanserades två internationella
kampanjer. Vi avsåg att lyfta blicken
bortom Sverige och fokusera på
och synliggöra hbtq-personers
livssituation och kamp i Europa
och världen.
The Voice of Change
EuroPrides första kampanj var
”The Voice of Change” som är
en film med en röstinspelning
med transpersonen Alex under
könsbekräftande behandling
från kvinna till man. Kampanjen
framför ett viktigt budskap om
transpersoners rättigheter. I över
60 länder i världen är det olagligt
att justera sin könsidentitet, något
som EuroPride 2018 i Stockholm
och Göteborg ville belysa. ”The
Voice of change” togs fram av
Åkestam Holst och vann ett
guldägg i kategorin Audio på
Guldäggsgalan 2018. Kampanjen
vann även ett pris på Cannes Lion
award för Radio and Audio.
Unequal Travel
Den andra kampanjen som
lanserades inför festivalen var
initiativet Unequal Travel, en
faktisk resesajt baserad på hbtqrättigheter och lagstiftning
i Europa. Eftersom 7 av 10
hbtq-personer har upplevt
diskriminering och otrygghet när
de reser, ville vi med kampanjen
lyfta fram hur mycket det finns
kvar att kämpa för.
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Dubbelt så festligt med
Göteborgs Kulturkalas
I maj lanserades samarbetet mellan
EuroPride och Kulturkalaset
på cirka 200 ljustavlor i den så
kallade stadsinformationsserien
i Göteborg. Tack vare samarbetet
med Kulturkalaset fick EuroPride
möjlighet att synas i mycket
större utsträckning i Göteborg
och Västra Götalandsregionen än
tidigare. Förutom den sedvanliga
affischeringen, annonseringen och
inlägg på sociala medier syntes vi
på digitala skärmar runtom i staden
och med banér på Landvetter
flygplats och i centrala Göteborg.
Programtidning
I år samarbetade vi med Metro som
producerade en programtidning
gemensamt med oss och Göteborgs
Kulturkalas, på 72 sidor, där ena
halvan var Kulturkalasets och andra
halvan EuroPride 2018. I EuroPridedelen var all text på engelska för
att öka tillgängligheten för icke
svensktalande och internationella
besökare och i Kulturkalasets del,
där även EuroPrides programpunkter var med, var all text på
svenska. Denna programtidning
trycktes upp i totalt 427 525
exemplar och delades bland annat
ut på knutpunkter såsom caféer,
bibliotek, stationer och turistbyråer runt om i Västra Götalandsregionen. Dessutom fick alla hushåll,
270 100 st i Göteborgs kommun, en
tidning hem i brevlådan helgen före
festivalen. Trycket och distributionen
av tidningen klimatkompenserades
genom Kulturkalasets samarbete
med Svensk Direktreklam. Vi har

Samhällsinformation från Göteborgs Stad
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aldrig tidigare nått ut så brett med
vårt program.
Sociala medier
Genom 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 2018 hade West Pride
9 269 följare på Facebook, en
ökning med 15,6% sedan förra
september. Andra sociala medier
som användes var Instagram,
med 3 072 följare september 2018,
en ökning med drygt 30% under
samma period. Twitter som i år
främst använts för pressutskick,
ökade till 2 079 följare i september
2018.
Den största målgruppen på West
Prides sociala medier är personer
mellan 18 och 34 år, som utgör den
största delen av våra följare på

Silvana Imam på Götaplatsen inför 8 000 fans.

Facebook. Hälften av våra följare
bor i Göteborg. Den näst största
följargruppen finns i Stockholm
och tredje största är följare som
bor utanför Sverige.
I år användes inte bara West Prides
kanaler, EuroPride 2018 fick egna
kanaler i sociala medier. Där
författades allt på engelska för att
nå ut till en bredare målgrupp, öka
tillgängligheten för information om
festivalen och nå ut internationellt
vilket var ett av fokusområdena
för årets festival. På ett år har
EuroPride nått 5647 följare på
Facebook, 3418 följare på Instagram
och 760 följare på Twitter.
Eftersom West Pride arrangerade
EuroPride tillsammans med
Stockholm Pride delade vi
varandras inlägg i sociala medier
för att förstärka den röda tråden i
kommunikationen och känslan
av att det var en festival.

Hemsida
West Prides hemsida är
informationsbasen för vår
verksamhet. Viktig information
kring festivalen finns på både
svenska och engelska som en
del av vårt tillgänglighetsarbete.
Inför årets festival skapades
www.EuroPride2018.com, en
gemensam webbplats med
Stockholm Pride på engelska med
all information om EuroPride 2018
samlad för att vara mer effektiv och
tillgänglig. Totalt har EuroPrides
hemsida haft 264 296 visningar
och 130 636 individuella besök.
Regnbågsredaktionen
Under festivalen drevs West
Prides hemsida och sociala
medier med hjälp av West
Prides Regnbågsredaktion,
som rapporterade om bland
annat programpunkter, parken,

besökare och partneraktiviteter.
Rapporteringen från genomförandet gick främst att följa på
West Prides festivalblogg, som är
en del av hemsidan och i sociala
medier. Festivalbloggen startades
i samband med festivalens början.
Alla blogginlägg skrevs på både
svenska och engelska.
Rapporteringen i ett brett spektrum av kanaler 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.
Totalt gjorde Regnbågsredaktionen
under festivalen 37 blogginlägg,
17 tweets, 32 Facebookinlägg,
78 Instagraminlägg och hade över
66 händelser och livesändningar
på både West Prides och
EuroPride 2018’s Instagram.
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Press och media
Bilden av EuroPride i media
Rapporteringen om EuroPride har
under året varit varierad. Enligt
Cision har 59% varit av neutral
karaktär, 25% av positiv och 16%
av negativ karaktär.
Den negativa rapporteringen som
berörde West Pride handlade om
kritik från Reclaim Pride och
att Sverigedemokraterna inte
fick vara utställare i Pride Park.
Dessutom hamnade Kulturkalaset
i ett mediadrev där det felaktigt
framgick att regnbågsflaggor skulle
plockas ner på Götaplatsen. Så var
inte fallet men indirekt berördes
också West Pride av detta. En
fördjupad redogörelse går att läsa
i Kulturkalasets rapport.
Från 28 mars till 30 augusti 2018
har Europride nämnts 2 600 gånger
i pressen i större eller minde omfattning och har nått 2 miljarder
läsare enligt Cision. 1 800 av dessa
omnämnanden var i svenska
medier och 800 i utländska medier.
Inslag i radio och tv media är inte
medräknade.
För att redan under våren lyfta
medvetenheten hos allmänheten
hade Metro 8 tisdagar i rad ett
uppslag som handlade om pridefrågor, där även en faktaruta
om EuroPride fanns med samt
en krönika skriven av en av oss
vald person. En debattartikel i
DN undertecknad av West Prides
och Stockholm Prides respektive
ordförande, som uppmanar till
politisk handling, publicerades den
3 augusti. Intervjuer i bland annat
tidningarna QX, GP, GT, Expressen,
Syre, Göteborg Direkt, Totally
Gothenburg och ETC har även
förekommit.

Bredvid ses de medier som
gjort flest inslag om EuroPride
under perioden.
När det kommer till etermedia
har EuroPride varit med i
både radio och tv flera gånger.
Representanter från West Prides
styrelse eller kansli har blivit
intervjuade i direktsändning i
bland annat Aktuellt, Morgonsoffan i TV 4, SVT Nyheter Väst,
Feeden i P3 och Vakna med P3.
SVT Nyheter och GP-TV
direktsände EuroPride Parade
i Göteborg.

BESÖKSUNDERSÖKNING

MEDIER

ANTAL INSLAG

QX Online

128

Twitter

122

YouTube

112

Göteborgs-Posten Online

55

Sveriges Radio Online

50

Aftonbladet Online

44

Svenska Dagbladet Online

43

The World News

35

Alingsås Tidning Online

32

Expressen Online
Foto: Jennifer Ek Peter

Besöksundersökning
Origo Group fick i uppdrag att
göra en publikundersökning
för Göteborgs Kulturkalas
och EuroPrides räkning. De
intervjuade sammanlagt
1 049 personer i centrala
Göteborg under perioden
14-19 augusti. Syftet med

att de skulle besöka EuroPride
eller deltaga. Dessa personer
har överlag givit EuroPride
toppenbetyg. 93% av dem som
svarat att de besökte EuroPride
hade ett gott helhetsintryck av
EuroPride.

undersökningen var bland
annat att få information
om besökarnas upplevelse
av evenemangen. Av alla
tillfrågade var det 79% som
kände till att EuroPride hölls
samtidigt som Kulturkalaset.
46% (478 personer) svarade

Hur skulle du bedöma årets Kulturkalas/Europride
med avseende på följande faktorer?
Helhetsintrycket av Kulturkalaset/Europride

14

Informationen om Kulturkalaset/Europride

8

Tillgänglighet/transport till och från Kulturkalaset/Europride
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Dåligt (1-3)

(4)

Bra (5-7)

MEDEL
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94
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86
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94

Kulturkalasets/Europrides programinnehåll (generellt)

4 5

92

6,2

9%

Bredden på Kulturkalasets/Europrides kulturutbud

3 5
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Service och bekvämlighet under Kulturkalaset/Europride
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Helhetsintryck av Göteborg som evenemangstad
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Bastal: 478 (De som svarat ”Ja” på frågan ”Kommer du att besöka delta på EuroPride?”)

I vilken mån instämmer du i följande påståenden
om Göteborgs Kulturkalas/EuroPride?

Tar avstånd (1-3)

(4)

Instämmer (5-7)

MEDEL

VET

På Kulturkalaset/EuroPride finns det något för alla människor

25

94

6,4

2%

Kulturkalaset/EuroPride underlättar för människor att mötas

23

95
94

6,4

1%

3

97

6,5

1%

14

95

6,5

4%

Kulturkalaset/EuroPride präglas av en glad stämning
Kulturkalaset/Europride är ett arrangemang där det finns
något för alla sinnen; smak, syn, hörsel, doft
Kulturkalaset/Europride ökar min lust att ta del av
Göteborgs kulturutbud även efter kalaset
Kulturkalaset/Europride erbjuder fler upplevelser
än vad jag hade förväntat mig

5 6
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Bastal: 478 (De som svarat ”Ja” på frågan ”Kommer du att besöka delta på EuroPride?”)
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MÅLUPPFYLLNAD OCH FOKUSOMRÅDEN 2018

Måluppfyllnad
fokusområden 2018
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 2018 antogs
ett flertal utvecklingsområden inom West Pride och här presenteras
en uppföljning av hur verksamheten arbetade med dessa.
West Prides huvudsakliga uppdrag är att samordna infrastrukturen
och koordinera festivalen med föreningens alla verksamhetsområden
och aktiviteter precis som tidigare år. I år gjordes detta med ett fokus
på att arrangera en EuroPride-festival med allt vad det innebär.

EuroPride Park

Skapa förstärkta och större samarbeten

Parken fick under 2018 en ny
och bättre utformning och
flyttades till Kungstorget från
Bältespännarparken. Ett aktivt
arbete gjordes med att bjuda in
hbtq-organisationer till parken
men tyvärr var det flera som
inte nappade. West Pride upplät
ett föreningstält där mindre
hbtq-organisationer kunde
ställa ut kostnadsfritt för att
underlätta för organisationer
med begränsade ekonomiska
resurser. Resultatet av utställare
blev i slutändan ändå välbalanserat med en mix av intresseorganisationer, partners och
myndigheter.

West Pride har under året stärkt
befintliga och skapat nya samarbeten
genom att synliggöra och öka
engagemanget för festivalen och
hbtq-communityt. Genom Göteborgs
stads förstärkta uppdrag att höja
kompetensen i frågor som rör
mänskliga rättigheter, demokrati och
normkritik under EuroPride-året
har West Pride deltagit i ett flertal
arrangemang runt om i staden i
olika stadsdelar för att informera om
EuroPride, både för allmänheten
och i utbildningssyfte för stadens
anställda chefer.
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West Prides samarbete med
Göteborgs Kulturkalas har inneburit
många samordningsvinster och
kompetensutbyten. West Pride har
bland annat lånat Kulturkalasets största
scen, Götaplatsen, för de artister och
arrangemang som krävt större publikyta
än vad EuroPride Park har kunnat
erbjuda. En stor del av Kulturkalasets
programarrangörer antog uppmaningen
att arrangera programpunkter med
hbtq-koppling i pride-anda vilket
resulterade i ett brett programutbud på
flera festivalplatser runt om i staden.

West Pride och Kulturkalaset har
också samverkat kring en gemensam
programtidning, där ena sidan var
framsidan för EuroPride och andra
sidan var framsidan för Kulturkalaset,
vilken distribuerades till alla hushåll i Göteborgs kommun och till
knutpunkter runt om i Västra
Götaland. Det största utbytet har
dock varit West Prides möjlighet
att sprida sitt budskap brett och till
människor som inte annars kommer i
kontakt med pride eller hbtq-frågor.
Samarbetet med Stockholm Pride
har inneburit ett stort kunskapsutbyte för båda organisationerna
och värdstäderna. All EuroPridekommunikation har samordnats
och gemensamma kommunikationskanaler har skapats för att stärka
upplevelsen av en festival men i två
städer. En ”Human Rights Conference”
med del ett i Stockholm och del två i
Göteborg arrangerades på Kulturhuset
i Stockholm och på Världskulturmuseet i Göteborg. Både Stockholm
Pride och West Pride deltog aktivt i
de respektive städernas EuroPridearrangemang.

EuroPride Parade
Genom värdskapet för EuroPride
2018 ökade vi antalet deltagare från
16 000 till 25 000 och fördubblade
antalet åskådare till 50 000. Vårt mål
var att alla i paraden skulle känna sig
säkra, synliggjorda och viktiga. Ett
omfattande planeringsarbete tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten, Trafikkontoret och med
vår interna säkerhetsorganisation
säkerställde att paraden flöt på utan
anmärkning.
Allmänheten placerades främst i
tåget efter ledarbilen och styrelsen
för att lyfta de enskilda individernas
betydelse i manifestationen. Hbtqorganisationer, företag, myndigheter
och politiska partier placerades sedan
ut för en optimal paradordning.

Öka internationellt riktade
programpunkter och kommunikation
West Pride har under 2018 deltagit
på Pridefestivaler i Riga, Wien, Oslo
och London där vi marknadsfört
EuroPride 2018 samt Göteborg och
Stockholm som destinationer.
För att öka det internationella
utbytet har det arrangerats 92
programpunkter på engelska eller
andra språk under EuroPride i
Göteborg. Musikakter på andra språk
än svenska är inte inräknade i denna
summa. Internationella artister,
aktivister och talare har bokats eller
bjudits in för att medverka på scenen
i EuroPride Park, i EuroPride House

eller som utställare i EuroPride Park.
All kommunikation kring festivalen
har varit tillgänglig både på
engelska och svenska i flera olika
mediekanaler. Programtidningen
för EuroPride i Göteborg som
inkluderade information om
festivalen, redaktionell text och alla
programpunkter författades helt på
engelska.
15% av besökarna som uppgav
att deras huvudsakliga syfte med
besöket i Göteborg var EuroPride
var internationella gäster.

Aktivistengagemang inom och utanför Sverige
Vi bjöd in hbtq-aktivister inom och
utanför Sverige att delta och ha egna
programpunkter under festivalen.
Bland annat bjöd vi in Rainbow
Riots som till största del består av
medlemmar boende i Uganda för att
hålla både ett seminarium och ge en
konsert.

Ett annat exempel är det libanesiska
indierockbandet, Mashrou’ Leila som i
tio år med sina arabiska låttexter har
kämpat för kvinnors och hbtqpersoner rättigheter, och bland
annat ifrågasatt polisbrutalitet och
klassamhället.

West Pride arrangerade även en
Human Rights Conference den
17 augusti med Cecilia Malmström
som invigningstalare samt många
internationella aktivister och talare
som behandlade hbtq-frågor ur ett
internationellt perspektiv.

Skapa större synlighet i Hela staden och Västra Götaland
Genom vårt uppsökande arbete
och utbildningsarbete i regionen
arbetade vi för att inspirera och
entusiasmera övriga kommuner
och pride-organisationer i Västra
Götalands län inför EuroPride 2018,
så att festivalen inte bara blev en
angelägenhet för två städer, utan
för två regioner och ett helt land.
Flertalet programpunkter arrangerades
under EuroPride lokalt i regionen, till
exempel i Mölndal, Lindome, Kållered,
Alingsås, Landvetter och i Mölnlycke.
Härryda kommun är ett bra exempel

på en kommun i regionen, utöver
Göteborgs Stad, som under hela året
arbetat med hbtq-frågor på olika
nivåer i samarbete med West Pride.
West Pride har varit både samtalspart
och rådgivare i planeringsfasen och
även kunnat bidra med program under
året, till såväl skolor som till personal.
Inför festivalen besökte vår popup-verksamhet flera stadsdelar och
kommuner och informerade om
EuroPride 2018. Bland annat besökte
vi festivalen Imagine i Uddevalla,
Blå Stället i Angered och Nordstan.

Göteborgs stadsteater i samarbete med
Göteborgs stad har även arrangerat
nedslag i flera av Göteborgs stadsdelar
kring olika ämnen inom mänskliga
rättigheter. På samtliga träffar deltog
West Pride och informerade om
EuroPride 2018, för att på så sätt
bredda synligheten och vetskapen
om att EuroPride äger rum till även
de yttre stadsdelarna.
Dessutom pryddes hela staden med
regnbågsflaggor och EuroPridebanér
och stora posters satt uppe på stadsinformationstavlorna.
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EuroPride Parade 2018

Utbildningsverksamhet
Genom vår utbildningsverksamhet
vill vi nå fler elever och lärare i
regionens skolor för att stärka och
stödja skolors mångfaldsarbete. Vi
erbjuder kostnadsfria aktiviteter
samt lektionstips och guider till hur
en kan arbeta i skolans alla stadier
kring hbtq, genus och jämställdhet.
Som ett led i vårt uppsökande och
kompetenshöjande arbete inom
Göteborgs stad och Västra Götaland
satsar vi också på fokusskolor.
Fokusskolorna får kostnadsfri
utbildning av all personal i
relevanta frågor och stöd i sitt
likabehandlingsarbete.
För att göra ännu större avtryck
kommer West Pride under 2019 att
kontakta idrottsföreningar för att
inleda samarbete kring utbildning
av idrottsledare samt barn och
ungdomar.
Partnererbjudande
West Pride kommer att se över
partnererbjudandet och inkludera
kostnadsfri hbtq-utbildning på
alla partnernivåer. Utbildningarna
kommer även att göras obligatoriska för att säkerställa hbtqkompetensen hos alla våra partners.
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En uppdaterad hbtq-diplomering
kommer att lanseras under 2019 där
företag och organisationer kan få en
djupare förståelse för hbtq-frågor,
bemötande, intersektionalitet och
få konsultation kring sina interna
likabehandlingsplaner eller policys.
I nästa SOM-undersökning* har vi
beställt frågeformuleringar som vi
kan använda som underlag i vårt
framtida arbete samt utvärdera
vår insats med. Vi frågar i vilken
utsträckning respondenterna
instämmer i följande påstående:
West Pride bidrar till ett mer öppet
samhällsklimat. Vi frågar även om
respondenterna identifierar sig
som hbtq-person.
West Pride arbetar för
att vara relevant för hbtqpersoner i hela Västra
Götaland.
För att säkerställa West Prides
relevans för hbtq-communityt
kommer vi att inleda en djupare
dialog och samarbete med Hbtqrådet i Göteborg. Vi kommer även
att samla in och sammanställa
communityts behov och önskemål
av festivalprogram, både gällande
scenprogram men också i form av
seminarier, samtal, utställningar
och föreställningar. Alla programarrangörer måste uppvisa en
tydlig hbtq-koppling till sina
programpunkter för att godkännas.

Det är viktigt att West Pride och
hbtq-frågor inte endast blir en
fråga för centrala Göteborg, utan
att vi även når ut till invånare i
mindre orter inom regionen som
kanske inte är lika öppna och
normmedvetna eller till utsatta
stadsdelar där hedersförtryck kan
förekomma.
Genom vår utbildningsverksamhet
fokuserar vi redan på detta, men
även genom att sprida information
och kommunicera kring festivalen
ute i regionen gör vi skillnad.
West Prides ambition är att 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.
Insatserna i regionenens kommuner
handlar således inte enbart om det
arbete som vi bedriver där direkt
genom vår verksamhet utan också
den indirekta påverkan. West Pride
är en motor för hela regionens
prideverksamhet. Utöver att samla
aktörer från hela regionen under
festivalens genomförande och inte
minst i Prideparaden, fungerar
West Pride som ett gott exempel
på hur verksamheten kan bedrivas.
West Pride delar flitigt med sig av
sina erfarenheter till såväl andra
festivaler/organisationer som till
kommuner.

*SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat
tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.

Foto: Kristin Stolt

Foto: Sally Alm

Foto: Giulia Troisi

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

Foto: Jennie Lindén

Inför West Pride 2019 skiftar vi fokus från att ha riktat in oss
internationellt och breddat oss till att återigen fokusera på kärnan
i West Pride, men utan att för den skull sluta dra fördel eller sluta
samverka med det nationella och internationella nätverk vi skapat
under EuroPride. West Pride kommer 2019 speciellt att fokusera på
två huvudområden, som även kommer att brytas ner till smalare
fokusområden.

Foto: Mimmi Hålldén

Fokusområden 2019

27

STUDIEBESÖK OCH SAMARBETEN

B I D R AG S G I VA R E O C H S A M A R B E T S PA R T N E R S

Ekonomi

Studiebesök och samarbeten

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.

Stockholm Pride

Baltic Pride i Riga

London Pride

Redan i december 2016 inleddes ett
samarbete med Stockholm Pride då
West Prides kansli och platschefer
träffade sina motsvarigheter hos
Stockholm Pride på en gemensam kick-off i Stockholm.
Hela EuroPride-projektet har
genomsyrats av ett tätt samarbete
mellan Stockholm Pride och West
Pride som har samordnats och letts
av en gemensam projektledare.
Allt ifrån invigningsceremoni
till avslutningsceremoni,
kommunikation och vissa
programpunkter har samordnats
för att skapa en känsla av en
festival men i två städer.

I juni deltog West Pride och
Stockholm Pride tillsammans
genom EuroPride 2018 på Baltic
Pride. Vi ställde ut i deras Pride Park
och informerade och marknadsförde
EuroPride 2018 i Stockholm
och Göteborg och fick även tid
på scenen för detta ändamål.
I paraden representerade vi
EuroPride 2018 med banderoll och
flaggor tillsammans med Svenska
Ambassaden i Riga. Paraden slog
deltagarrekord då 8 000 personer
marscherade under stor polisinsats i
det förhållandevis konservativa Riga.

Sista stoppet på Europaturnén
var London där vi var med och
talade på en mottagning hos
Svenska Ambassaden. I Pride Park
informerade vi om EuroPride 2018 i
vårt tält. Vistelsen avslutades med en
storslagen parad där vi deltog med
EuroPride-flagg tillsammans med
Svenska Ambassaden.

Varje år ansöker West Pride om
verksamhets- och projektbidrag.
Under 2018 tilldelades West
Pride bidrag på 1 082 000 kr från
Göteborgs Stad och 1 000 000 kr
från Västra Götalandsregionen.
Ett särskilt öronmärkt bidrag från
destinationsbolaget Göteborg &
Co på 6 000 000 kr för att arrangera

Europride har portionerats ut
under de 3 senaste åren.
Ekonomiskt stöd från våra partners
och sponsorer i övrigt uppgick till
1 370 000 kr i kontanta insatser.
Utöver detta tillkom stöd i form
av varor och tjänster. Allt stöd från
partners och bidragsgivare används
för att höja kvaliteten på festivalen

och bidrar till att skapa ett mer
innehållsrikt 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 kvalitet på
festivalen.

Bidragsgivare och
samarbetspartners

Västtrafiks stolta spårvagnar

Göteborgs Kulturkalas

Arbetet med att skicka in bidragsansökningar och
rekrytering av nya stolta partners påbörjas varje
höst. Många partners som West Pride samarbetar
med återkommer år efter år, samtidigt som nya
tillkommer och vissa försvinner.
Precis som förra året var Brewhouse
Stolt Huvudpartner till West
Pride. Liseberg och Luger, som
bland annat arrangerar Way
Out West, tillkom i år som
Stolta Huvudpartners i form av
artistsponsring. Chalmers, Clarion
Hotel Post, Nordstan, RFSL
Göteborg, Valand, Västtrafik och
QX gick in som Stolta Partners på
Silvernivå. De flesta företag och
organisationer valde att gå in som
Stolta Partners på Bronsnivå. Dessa
var: ABF, AstraZeneca, Bokmässan,
Bräcke Diakoni, Cision, Clas
Ohlson, FAB Agency, Front
Advokater, Försäkringskassan,
Gillis Edman Begravning och
28

Familjejuridik, Göteborgs
Universitet, Higab, HSB, Newbody,
LO-distriktet i Västsverige, SJ,
Stena Line, Trygg, Vacker Stad,
Volvo Cars och Volvo Group. Nytt
för i år var vårt partnerkoncept
”Official Nightclubs” som vi
tecknade med Valand, Gretas,
Clarion Hotel Post och BeeBar.
Vi märker att det finns ett stort
intresse för att engagera sig som
partner till West Pride. Att ingå ett
partnerskap med festivalen innebär
också att företaget ställer sig bakom
West Prides värdegrund, vilket
också ligger i linje med festivalens
syfte med attitydförändring
och ökad medvetenhet.

Foto: Nicolas Peyrau

Samarbetspartners har också
möjlighet att genomgå West Prides
grundläggande utbildning inom
hbtq, vilket öppnar nya dörrar och
möjliggör kompetensutveckling
för de anställda hos varje
samarbetspartner till West Pride.
Många partners väljer att delta
i EuroPride Parade 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.

Samverkan med Göteborgs
Kulturkalas har inneburit vissa
utmaningar men framförallt
fördelar. Samordningsvinsterna
har varit många med bland annat
gemensamma programbokningar,
programtidning, festivalplatser och
scener, men den största vinsten
var förmodligen festivalernas
gemensamma bidrag till att förändra
attityder. Vi såg att det skapades
en möjlighet för dem som vill men
aldrig tidigare vågat vara med på
en pridefestival att faktiskt besöka
EuroPride genom sitt besök på
Kulturkalaset. Hela EuroPrides
programutbud integrerades och var
en del av Kulturkalasets utbud.
EuroPride 2018 på
Europaturné
West Pride tillsammans med
Stockholm Pride under gemensam
EuroPride-flagg reste runt under
våren i Europa för att bygga
relationer, skapa kontakter,
få inspiration och framför allt
marknadsföra EuroPride 2018.

Vienna Pride
Liksom under Baltic Pride deltog
vi aktivt i Wien i slutet av juni
under Vienna Pride som nästa år
står som värd för EuroPride 2019.
I Wien vajade regnbågsflaggor,
gångtrafikljusen var utbytta till
normbrytande par och stämningen
var uppsluppen i hela staden.
Från scenen i Pride Village
utannonserades det att Österrike
kommer att legalisera äktenskap
mellan samkönade par under 2019.
Paraden som tog närmare
5 timmar samlade 200 000
deltagare.

Way Out West
Även i år medverkade West Pride på
Way Out West genom WoW Talks.
Efter filmvisningarna av ”Leva,
Älska” och ”The Miseducation
of Cameron Post” organiserades
estradsamtal där medlemmar ur
West Prides styrelse medverkade.
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
såväl höjd kvalitet på West Prides
artistbokningar som att belysa
hbtq-frågan på Way Out Wests
plattformar.

Oslo Pride
I Oslo medverkade vi under
hela perioden för festivalen
genom att ställa ut i Pride
Park med ett tält där vi hade
aktiviteter och informerade
om EuroPride 2018. På
lördagen deltog vi en
rekordstor parad för
Oslo Pride.

EuroPride 2018 på plats
i Pride Village i Wien.
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UTBILDNINGSVERKSAMHET

Utbildningsverksamhet
West Prides utbildningsverksamhet är en del i det avgörande
arbete som görs för att förändra attityder och öka kännedom
kring normkritik och hbtq-personers livssituation. Vi 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 närmare 30 skolor i
Göteborg och Västra Götaland.
På skolorna träffade vi över 5 000
elever. Vi har även utbildat lärare
och skolpersonal på fyra skolor

Hbtq för samarbetspartners
Som ett led i West Prides
uppdrag att öka kunskapen
och förändra attityder utbildar
vi våra samarbetspartners.
De utbildningar som erbjuds
är främst vår workshop
”Grundläggande hbtq-kunskap”
samt föreställningen ”Kärlekens
Pris”. Under verksamhetsåret
har vi fortsatt att utbilda våra
partners, nya som gamla. Under
verksamhetsåret har vi utbildat
anställda bland annat på Front
Advokater, Volvo Group, AV1,
HSB och Brewhouse.

i grundläggande hbtq-kunskap
genom vårt Fokusskoleprojekt.
Dessutom gjordes ett samarbete
med Center för skolutveckling
där vi utbildade skolpersonal
från ytterligare ett femtontal
skolor i hbtq-kunskap och

bemötande. Vi har även genom
våra utbildningar för myndigheter,
organisationer och företag under
verksamhetsåret nått 1 885
personer vid 25 tillfällen.
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Uppsökande arbete i 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 har vi samlat
de kostnadsfria aktiviteter som vi
erbjuder vilket innebär såväl 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 hbtqfrågor. Som sista del i skolprogrammet
finns våra kostnadsfria lärarguider,
indelade på skolår F-3, 4-6, 7-9
samt gymnasiet, där vi har samlat
pedagogiska tips tillsammans
med konst och kulturtips i form av
litteratur och film som kan användas i
undervisningen.
Vi har under detta verksamhetsår
mött 2 500 elever i Göteborg i skolans

alla stadier från år F till och med
gymnasiet. Vi har även utbildat vuxna
elever på SFI Studium vilket vi kommer
att fortsätta med även framöver då det
är en prioriterad målgrupp.

Utöver de aktiviteter vi gjort ute
på skolor, har vi också medverkat
på Vetenskapsfestivalen 2018 med
teaterföreställningen Kärlekens pris,
samt på Bokmässan där vi informerade
om vår utbildningsverksamhet i
en egen monter och även spelade
Kärlekens pris för elever från
Angeredsgymnasiet.

Västra Götaland
Fokusskolor och prioriterade områden
Genom att vara en fokusskola i
West Prides utbildningsverksamhet
får skolan kostnadsfri utbildning
för all personal och stöd i likabehandlingsarbetet. Vi genomför
också aktiviteter med elever i år F-3
då vi anser att det är viktigt att arbeta
med värdegrund och normer tidigt
i skolåren för att lägga en bra grund
inför tonår och vuxenliv. I gengäld
arbetar skolan aktivt under året med
att få in hbtq-frågor och bemötande
året om och redovisar i slutet av läsåret
hur de arbetat vidare efter West Prides

besök. Vi erbjuder även löpande
konsultation under hela året.
Årligen erbjuder West Pride plats till
två skolor i Göteborg och två skolor i
Västra Götaland men fokuserade i år
främst på att öka vår närvaro i Västra
Götaland. Under läsåret 2017/2018 har
Fritslaskolan i Mark, Rävlandaskolan i
Härryda, Bräckeskolan i Lundby samt
Ramsdalsskolan i Östra Göteborg
varit fokusskolor. Nästa omgång
fokusskolor startar upp höstterminen
2019.

Samarbeten utanför regionen
West Pride skapar också samarbeten
utanför regionen. I år inledde vi ett
långsiktigt samarbete med Järvaveckan
med syftet att främja hbtq-personers
livssituation, inte minst i förorten.
Vi deltog under veckan med

Göteborg

föreställningen Kärlekens pris och
lyfte hbtq-frågor i ett panelsamtal
som sändes på SVT. I samband
med EuroPride 2018 var i år ett av
Järvaveckans fokusområden hbtqfrågor.

I september samarbetade vi även
med Vadstena Pride som genomfördes för andra året. West Prides
ordförande Tasso Stafilidis var med
och invigningstalade och framförde
föreställningen Kärlekens pris.

Uppsökande arbete i
Västra Götaland
West Prides uppsökande arbete
i regionen har fortsatt 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 vi skapar under
festivalperioden i Göteborg, men även
genom uppsökande verksamhet ute
i kommunerna.
Under verksamhetsåret har vi
prioriterat att rikta oss mot 3-5
kommuner utöver Göteborg med
vårt skolprogram, ett mål som vi
överskred med råge. Vi har undervisat
2 600 skolelever i Skövde, Mark, Lilla
Edet, Partille, Härryda och Lerum,
samt utbildat skolpersonal, företag,
myndigheter och organisationer i
Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum,
Lilla Edet, Mark, Mölndal, Partille,
Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

Att vi lyckades möta personer från
så pass många kommuner detta år
berodde delvis på vårt samarbete med
GR som anordnade utbildningsdagar,
vilket vi hoppas fortsätter i minst
samma utsträckning.
Vi har i Västra Götaland mött elever i
åldrarna 6–19 år. Vi upplever dock att
intresset för att arbeta med hbtqfrågor i skolor fortfarande är mycket
svalare utanför Göteborgs Stad och
vi har svårt att få med nya skolor i
förändringsarbetet. Vi ser dock mycket
positivt på att de skolor vi besökt
gärna önskar vidare kontakt och fler
utbildningsinsatser framöver.
Det är av stor vikt att fortsätta utbilda
personal som möter barn och unga
då den psykiska ohälsan hos unga
hbtq-personer är alarmerande.
Många vittnar om att skolan och
olika idrottsverksamheter är otrygga
platser där bemötandet från lärare och
idrottsledare många gånger upplevs
som dåligt. Elever vittnar om att de
får utbilda sina lärare när det gäller

hbtq. Det är inte elevens ansvar utan
snarare pedagogernas ansvar att i sina
yrkesroller tillskansa sig kunskap och
kontinuerligt uppdatera sig om hbtqfrågor för att kunna ge bra bemötande.
Där hjälper West Pride till att utbilda
och förmedla denna kunskap.
West Pride Ung anordnade häng
för unga hbtq-personer där olika
verksamheter i Västra Götaland bjöds
in för att presentera sina verksamheter.
Ytterligare en insats för att underlätta
för unga hbtq-personer i Västra
Götaland är att West Pride har på sin
hemsida en guide över mötesplatser
för hbtq-ungdomar i regionen.
Det är också viktigt att nämna själva
festivalens betydelse för invånare i
Västra Götaland - West Pride 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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TAC K

Tack!
West Pride vill inleda med att säga att vi är oändligt
tacksamma för alla som möjliggjorde festivalen 2018.
Först vill vi tacka alla våra otroliga volontärer med våra
tio platschefer i spetsen – utan ert starka engagemang
och ideella insatser skulle festivalen aldrig vara möjlig.
Vi vill också tacka våra stolta partners – tack vare
er blir festivalen så mycket mer. Viktiga är också
alla samarbetsarrangörer, enskilda konstutövare,
organisationer, invigningstalare och artister som på
olika sätt medverkat i festivalen genom sin kunskap,
konst och framträdanden – utan er skulle vi inte vara
någonting, festivalen skulle sakna innehåll. Vi vill
tacka våra stolta bidragsgivare Göteborgs Stad och
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen – utan er
finns ingen verksamhet året om och inga utbildningar.
Vi vill också tacka Göteborg & Co som genom sin
satsning på EuroPride 2018 såg till att det blev en
festival i världsklass. Slutligen vill vi tacka alla besökare
och eldsjälar som i år gjorde EuroPride 2018 till en
festival vi sent kommer att glömma.
Tusen tack för er delaktighet och ert engagemang
Vi ses igen nästa år 12-16 juni för West Pride 2019!
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Tack till:
ABF GÖTEBORG
ADMIRA THUNDERPUSSY
ALBA OMEGA
ALINGSÅS KULTURHUS
AMNESTY GBG
AMORESHOP.SE
ANNA HALLGREN
ANOHAAO GALLERY
ARCTIC COLLECTION
ARKITEKTKOPIA
ASTRAZENECA
BANNERBOW
BEEBAR
BEVERLY GIRL
BIKRAM YOGA GÖTEBORG
BIOGRAF GÖTA
BIQUPAN
BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK
BOKMÄSSAN
BRAIN FREEZE/RÅDA GELATO
BREWHOUSE
BRÄCKE DIAKONI
BY TESS & FRIENDS
CASINO COSMOPOL
CHALMERS
CHECKPOINT/RFSL
CHRISTINA KJELLSSON
CISION
CISV MÖLNDAL
CLARION HOTEL POST
CLAS OHLSON
COURAGE 4 LIFE
DAFNE ANDAS
DANCEMANDALA SCHOOL OF
MOVEMENT MEDITATION
DEMOCRATS ABROAD
DENISE OLSSON BERGKVIST
DIVINE
DJURENS RÄTT
EKHO GÖTEBORG
ELEKTROFISH
ELENA SPERNER
EMMAUS BJÖRKÅ BACKAPLAN
EMMAUS BJÖRKÅ LINNÉGATAN
ENOUGH IS ENOUGH
EPOA
EQ LOVES MUSIC
ETTGOTTLIV.COM/FRIDA INGHA
EUROPA DIREKT
GÖTEBORGSREGIONEN
EXPOSÉ DANCE FESTIVAL
FAB AGENCY
FATTA!
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FEMINISTISKT INITIATIV
GÖTEBORG

HSB

FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
GÖTEBORG

HÄLSOFRÄMJANDE- OCH
FÖREBYGGANDEENHETEN

FOLKDANSRINGEN GÖTEBORG
FOLKSPEL

HÄLSOFRÄMJANDE- OCH
FÖREBYGGANDEENHETEN I
VÄSTRA HISINGEN

METRO MEDIA HOUSE

RFSL UNGDOM

SUBCLUB

MICHAEL BROWN

RFSU GÖTEBORG

SUPINE LAB

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

RKUF GÖTEBORG

SVENSKA PRIDE

MIMMIE & ANNIEMAL

ROBERT FUX

SVEROK VÄST

MYRORNA JÄRNTORGET

SYNTOLKNING.NU

MYRORNA OLSKROKEN

ROHDELLS TOLK O
SPRÅKKONSULT AB

FRIDA INGHA

HÄNGET

MÖLNDALS STAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

TANKEN A&O AB

FRISKIS & SVETTIS GÖTEBORG

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH
MUSIK

MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

RÖDA STEN KONSTHALL

TCO GÖTEBORG

MÖLNDALS STADSMUSEUM

SACORÅDET I GÖTEBORGS STAD

TEATER KATTMA

HÖR MIN RÖST MED KRISTIN
AMPARO - MUSIKER MOT RASISM

NAIL IT BY SOFIA

SAFETY DANCE

THEATER PHANTASTISK

NASRIN PAKKHO FILM

TEL AVIV PRIDE

IT GETS BETTER PROJECT

NATURHISTORISKA MUSEET

KATARINA WADSTEIN MACLEOD

NEWBODY

SAHLGRENSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET/
OMR2/RÄTTSPYKIATRI

KATOLSKA HBTQ-GRUPPEN

NOAKS ARK

KJOLTYGET

NORDSTAN

KOMMUNAL AVDELNING VÄST

NORWOOD

KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET
AVDELNING VÄST

NRJ IN THE PARK

KRIMINALVÅRDEN

KUNSKAPSCENTRUM FÖR
SEXUELL HÄLSA

FOLKETS JURISTBYRÅ

FRISTADEN
FRONT ADVOKATER
FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG
FYSIKEN
FÖRENINGEN HOMAN GÖTEBORG
FÖRFATTARCENTRUM VÄST
FÖRSVARSMAKTEN
FÖRSÄKRINGSKASSAN
GILLIS EDMAN BEGRAVNING &
FAMILJEJURIDIK
GOTHENBURG QUEER LINDY
FESTIVAL
GRETAS
GRETCHEN
GRYNING VÅRD
GRÖN UNGDOM GÖTEBORG
GUNN LUNDEMO
GÖTEBORG & CO
GÖTEBORGS DÖVAS FÖRENING
GÖTEBORGS KONSERTHUS
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM
GÖTEBORGS LITTERATURHUS
GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER
MOT DISKRIMINERING
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
GÖTEBORGS UNIVERSITET
GÖTEBORGSMODERATERNA
GÖTEBORGSOPERAN
STADSLEDNINGSKONTORET
HAGA GALANTERI
HAPPYPRIDE
HBT-LIBERALER
HBTQ-LABBET/MÖLNDAL STAD
HBT-SOCIALDEMOKRATERNA
HBT-SOCIALDEMOKRATERNA
GÖTEBORG
HEDE
HELLMANS DRENGAR &
DISMISSED
HEYDAY
HIGAB
HJÄRNKOLL I VÄSTRA GÖTALAND
HOMAN GÖTEBORG

HUMANISTERNAS HBTQ-NÄTVERK

KULTURFÖRENINGEN OLIKA
ÄR LIKA

NÄRHÄLSAN

SALLYSWAG
SALONG RANDEVU
SANNA HANSSON & THE
SWATCHMEN
SCENSVERIGE
SCOUTERNA
SENSUS
SHARDAY

KULTURGRUPPEN FÖR
RESANDEFOLKET

NÄTVERKET FÖR KULTURARV
OCH TVÄRVETENSKAPLIG
GENUSFORSKNING

GÖTEBORGS KULTURKALAS

OLIVIA KRISTIANSSON

SISTER KING

KUNSKAPSCENTRUM FÖR
JÄMLIK VÅRD

OSCAR FREDRIKS FÖRSAMLING

SISU IDROTTSUTBILDARNA
VÄSTRA GÖTALAND

KVILLEHYLLAN

PANETOZ

KVINNA TILL KVINNA

PERFORMING ARTS SCHOOL

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

KYRKAN PÅ EUROPRIDE

PLIKTA PARKLEK/SDF MAJORNA
LINNÉ

SKEIV UNGDOM
SKEVA LIVET

KÅLLEREDS BIBLIOTEK

POLISMYNDIGHETEN

SLM GÖTEBORG

KÄRRA BIBLIOTEK

Q’ENTE ATELJE

SOCIALDEMOKRATERNA

LANDSARKIVET/RIKSARKIVET

QUEER AS FUCK

SOOMA HAIR

LEOPARD FÖRLAG

QUEERRÖRELSENS ARKIV OCH
BIBLIOTEK (QRAB)

SPECT SCENKONST

LESBISK MAKT

QUEERSALSA STOCKHOLM

STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG

LGBTQ-MUSEUM GÖTEBORG

QUEERSTORY

LIBERALERNA GÖTEBORG

QX

STADSBIBLIOTEKET /LITTERÄR
SALONG OVER THE RAINBOW

LINDOME BIBLIOTEK

RADO UGANDA

LISEBERG

RAINBOW RIOTS

LLAMA LLOJD

REALSTARS

LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE

RFSL

LOUISIANA AVENUE

RFSL GÖTEBORG

LUGER

RFSL NEWCOMERS

KVINNOFOLKHÖGSKOLAN

LANDVETTERS KULTURHUS

LUSH

PANDURO HOBBY AB

SF
SING SING

SJ

SPF SENIORERNA

TALLBERGS FÖRLAG

TOM ANDERSSON
TRAFIKKONTORET
TRANSAMMANS
TRANSFÖRENINGEN FPES
TRANSPARENT
TRYGG, VACKER STAD
TUVE BIBLIOTEK
UNF GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN
UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
UNIONEN
VALAND
VÄSTTRAFIK
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
WAY OUT WEST
WEST PRIDE UNG
WIKTORIA
VISA VERKLIGHETEN
WISH YOU WERE QUEER
VISION GÖTEBORG
VOLVO CARS
VOLVO GROUP
VÅRDFÖRBUNDET
VÄNSTERPARTIET
VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG
VÄRLDSKULTURMUSEET

STADSDELSFÖRVALTNINGEN
(SDF) LUNDBY

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

STENA LINE

ZOLPRODUKTIONER

STEPHEN IRELAND

ÅF

STOCKHOLM PRIDE

ÄMOR

STUDENTER PÅ
MASTERPROGRAMMET I GENUS

ÖPPNA MODERATER VÄST

VÄSTTRAFIK AB

ÖRGRYTE FÖRSAMLING

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG
OCH BOHUSLÄN
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
STUDERANDEFÖRENING
MAJKENS MÖTESPLATS/SDF
MAJORNA-LINNÉ
MARKSLÖJD
MEDICINHISTORISKA MUSEET
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BI D R AGS GI VA R E

VÄRDSTAD

H U VU DPART NE RS

M E D IE PA RT N E R

PART NE RS

Göteborg

ABF | ASTRAZENECA | BEEBAR | BOKMÄSSAN | BRÄCKE DIAKONI | CISION
CLAS OHLSON | FAB AGENCY | FRONT ADVOKATER | FÖRSÄKRINGSKASSAN
GILLIS EDMAN | GRETAS | GÖTEBORGS UNIVERSITET | HIGAB
HSB | NEWBODY | LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE | SJ | STENA LINE
TRYGG, VACKER STAD | VOLVO CARS | VOLVO GROUP

STO LTA S U PPO RT E RS
ARKITEKTKOPIA | BANNERBOW | CASINO COSMOPOL
LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN | MARKSLÖJD | ÅF
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