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”
FÖRORD
Att 2020 är och har varit ett 
märkligt år säger sig självt. 
West Pride har gått från att ha 
varit en verksamhet med goda 
ekonomiska förutsättningar till att 
vara en verksamhet med krisande 
ekonomi. West Pride gick också 
från att vara en verksamhet redo 
att genomföra en festival med 
god planering av festivalprogram, 
infrastruktur och kommunikation 
till att vara en verksamhet som fått 
lägga nästan all sin tid på att ställa 
in och ställa om, och det har varit 
mycket tufft.

West Pride blev – som så många 
andra – tvungen att anpassa sin 
kostym till verkligheten genom att 
skära ner på alla rörliga kostnader. 
Tyvärr innebar det även att delar 
av personalen fick sluta, då West 
Pride inte kunnat ta del av statens 
permitteringspaket. 

Med dessa förutsättningar har 
West Pride ändå gjort det mesta 
av situationen och fortsatt arbetet 
för ett öppnare samhälle. West 
Pride satsar extra mycket på 
utbildning i år och har förstärkt 
utbildningsverksamheten 
med en deltidstjänst som 
fokuserar på offentliga och 
privata verksamheter. West 
Pride har dessutom hunnit med 

att utbilda elever i 31 skolor 
och fokusskolor. Sedan april 
erbjuder West Pride även HBTQI-
utbildningar i digitalt format som 
en anpassning till den verklighet 
vi lever i. Vi har även översatt 
verksamhetsutbildningarna 
till engelska för att möta våra 
partners behov.

Under året har West Pride gjort 
en riksrepresentativ kvantitativ 
undersökning av situationen 
för HBTQI-personer i Sverige, 
eftersom en aktuell sådan inte 
funnits tillgänglig. Undersökningen 
genomfördes i april tillsammans  
med en oberoende 
undersökningsbyrå.
Resultatet är mycket nedslående 
och visar att det finns stort 
behov av utbildning inom HBTQI, 
mångfald och inkludering 
(se s 19). I samband med 
nationaldagsveckan lanserades 
en stor kampanj på utomhustavlor 
och i sociala medier. Med den 
ville West Pride uppmärksamma 
behovet av kunskap samt sätta 
fokus på att bilden av Sverige 
som jämlikt inte stämmer. 
Kampanjen och undersökningen 
fick stort medialt genomslag och 
plockades bland annat upp av 
Sveriges jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen som lyfte den 

i sina kanaler. En debattartikel 
om samma ämne, undertecknad 
av West Prides ordförande, vice 
ordförande och verksamhetschef, 
publicerades i Aftonbladet 3 juni.

Global Pride, en digital satsning 
för alla inställda Pridefestivaler 
över hela världen, ägde rum 27 
juni. Pridefestivaler från 91 länder 
deltog och för West Pride var det 
en självklarhet att medverka. Vi 
bidrog till programmet genom en 
inspelad livesession med Dotter 
(som skulle ha uppträtt i Pride 
Park) och ett tal av Åsa Lindhagen, 
en av få ministrar i Europa som 
öppet identifierar sig som HBTQI. 

Nu är det höst och West Pride 
satsar på att genomföra en 
enastående Pridefestival 9–13 
juni 2021 för att manifestera 
mänskliga rättigheter, lyfta HBTQI-
rättigheter och sprida kunskap om 
livssituationen för HBTQI-personer, 
men också för att genom kultur 
och festligheter synliggöra hela 
communityn och skapa trygga 
mötesplatser för alla.

Vi ses då!

Emma Gunterberg Sachs, 
verksamhetschef



Foto: Hampus Haara
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OM WEST PRIDE

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 samarbetspartner 
och externa aktörer som på olika 
vis medverkar i festivalen. 

1. West Pride ställer sig bakom 
FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, FN:s 
kvinnokonvention 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. 

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

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 samhällspåverkan. Vi 
vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar 
och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/
eller uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartner är vi en 
katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. 

OM WEST PRIDE 
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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 HBTQI-frågor vill vi uppmuntra till ett 
engagemang som sträcker sig långt utanför 
festivalens tid och rum. Vi är solidariska med 

andra delar av världen.

VÄRDEORD

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

Näst efter årsmötet är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen 
sammanträder och fattar beslut i övergripande strategiska frågor, medan kansliet tar  
fram beslutsunderlag och beslutar i operativa frågor.
Årsmötet 2020 genomfördes på utsatt datum men på ett annorlunda sätt. För att skydda 
riskgrupper samt följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om max 50 personer i samma rum 
lånade vi teknisk utrustning från Högskolan för scen och musik, så att årsmötesdeltagare 
även kunde delta digitalt.
31 augusti hölls ett extra årsmöte för att välja ny valberedning samt fastställa en ny 
arbetsordning för valberedningen.

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

Styrelseledamöterna väljs på ett respektive två 
år, vilket innebär fram till årsmötet i mars 2021, 
respektive 2022.

På årsmötet 2020 på Folkets Hus valdes följande 
personer: 

LEDAMÖTER
Tasso Stafilidis, ordförande, invald 2019, 1 år kvar 
Alexandra Ward-Slotte, vice ordförande, omval 2 år 
Tom Andersson, nyval 2 år
Carin Malmberg, nyval 2 år
Richard Brodd, invald 2019, 1 år kvar
Klas Nordh, invald 2019, 1 år kvar
Agneta Wirén, invald 2019, 1 år kvar

Ersättare (i nämnd ordning)
Petra Johansson, nyval 1 år 
Frida Rydelius Eldnatt, nyval 1 år 
Lars Gårdfeldt, omval 1år

VALBEREDNINGEN
I mars 2020 tillsattes en valberedning som arbetade  
fram till det extra insatta årsmötet 31 augusti, 
då en ny valberedning valdes in. Den tidigare 
valberedningen bestod av Lena Bergström 
(sammankallande) Adam Alian, Waldemar Wrangel 
och Johan Jensen. Lena Bergström, Adam Alian  
och Johan Jensen avgick den 26 augusti.  

På årsmötet 31 augusti valdes följande valberedning: 
Åza Rydberg (sammankallande)
Anne-Marie Ekström
Mariya Voyvodova
Waldemar Wrangel

REVISORER
Jonas Jonasson, auktoriserad revisor
Håkan Eriksson, förtroendevald revisor

Agneta Wirén

Richard BroddAlexandra Ward-
Slotte

Tasso Stafilidis

Lars Gårdfeldt  
Foto: Elisabeth Ohlson

Frida EldnattKlas Nord  
Foto: Victoria Björnholm

Carin MalmbergTom Andersson

Petra Johansson
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KANSLI 
Under året har sex personer varit anställda på kansliet 
med varierande sysslograd och anställningsperiod. 
Jo Fridmar anställdes 1 januari och ansvarar för att 
utbilda och HBTQI-diplomera verksamheter. Samma 
datum anställdes Matilda Häger som kommunikatör. 
Till följd av coronapandemins påverkan på ekonomin 
blev vissa tjänster på kansliet uppsagda under våren. 
Några kunde sedan återanställas 1 september. 

ANSTÄLLDA PÅ KANSLIET
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef (100 %)
Naida Izic, festivalkoordinator (100 %)

Sara Dehi, programkoordinator (25–100 %)
Jenny Gustafsson, utbildnings- och 
programkoordinator (60 %)
Jo Fridmar, utbildningskoordinator (50 %)
Matilda Häger, kommunikatör  
(50–100 % till och med juni)
Titti Döme, verksamhetsadministratör  
(100 % till och med juni)
Rebecka Adin, festivalchef  
(tjänstledig 100 % sedan september 2018)

PLATSCHEFER 
Inför festivalgenomförande 2020 gjordes ett par 
ändringar i upplägget. Till exempel tillsattes elva 
platschefer för elva verksamhetsområden, istället 
för tidigare tio. Platschefernas tjänster varierar i 
varaktighet beroende på område. Ungefär hälften  
av platscheferna var nya för i år, medan resten haft 
rollen förut. Dock avlutades deras uppdrag i april i 
samband med att festivalen ställdes in. 

Det nya området var IT-ansvar, med uppgift att se 
till att West Prides helt nya och specialdesignade 
volontärsystem skulle fungera under festivalens 
genomförande. En annan större ändring var att West 
Pride fått ekonomiskt stöd av Kammarkollegiet för 
festivalens säkerhetsarbete och därför kunde anlita 
ett vaktbolag för att sköta säkerhetssamordningen. 
2020 var första gången det här upplägget skulle 
testas. 

PLATSCHEFER 2020
Amanda Hellsten Romeborn, Volontärsamordning 
Anna Holma, Infocentrum 
Anton Romanus, Pride Park 

Bella Stenberg, Prideredaktionen 
Elin Carlsson, Pride House 
Jonathan Gill, IT-ansvar och utvecklare av 
volontärsystemet 
Martin Blomberg, Backstage 
Patrik Andersson, Pride Parade 
Pedro Lima, West Pride Ung 
Titti Döme, Samband och logistik 
Ramin Amiri (Vaktcentralen), Säkerhetssamordning

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 bland annat 
nyhetsbrev och i sociala medier. 
I augusti 2020 uppgick antalet medlemmar till 210 
stycken, varav 65 är betalande privatpersoner,  
12 betalande organisationer, 11 platschefer och  
122 volontärer. 

Emma Gunterberg 
Sachs

Naida Izic Jenny Gustafsson Matilda HägerJo FridmarSara Dehi Titti Döme
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KAJ HEINO- PRISET
Kaj Heino, som gick bort i september 2016, var en tongivande aktivist inom 
flykting-, mänskliga rättighets- och antidiskrimineringsfrågor. Kaj var bland annat 
aktiv i West Pride sedan festivalen grundades 2007 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. Priset 
är en utmärkelse, 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. Priset kan ges till en 
enskild eller flera personer, men också till en eller flera 
organisationer. Det första Kaj Heino-priset delades 
ut 2017 och gick till Pia Emanuelsson samt Ardeshir 
Bibakabadi och föreningen HOMAN. 2018 gick priset 

till Gunnar Bäckström, Adam Alian, RFSL Newcomers 
Göteborg och Göteborgs Stads HBTQ-råd.

2019 avstod styrelsen från att dela ut priset eftersom 
det inte kommit några nomineringar. Kaj Heino-priset 
för 2020 kommer att delas ut i slutet av året. 

Kaj Heino. Foto: Jennie Lindén
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Inför genomförandet 2020 skapades mycket 
goda förutsättningar för att arrangera en  
av de bästa festivalerna hittills.

Förutom ökat arbete med säkerhet och tillgänglighet 
anlitades Anders Olsson för att producera 
scenprogrammet i Pride Park. Anders Olsson har 
tidigare arbetat med både West Pride och Stockholm 
Pride samt på Sveriges Radio P3. Scenprogrammet 
var i stort sett komplett strax innan festivalen 
tvingades ställda in på grund av coronapandemin.

PLANERAD  
FESTIVAL 2020

Anders Olsson, scenproducent West Pride 2020. 

Foto: Hampus Haara

FESTIVALEN I SIFFROR 2019

89 000 besök 

15 000 paraddeltagare

30 000 åskådare

271 programpunkter

49 000 unika besök på  

hemsidan i juni
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 Foto: Hampus Haara

PRIDE HOUSE
West Pride skapar programinnehåll genom egna 
bokningar, men framför allt i samarbete med 
institutioner, kulturutövare, organisationer och 
partner som står bakom West Prides värdegrund. 
Kansliet samlar in och koordinerar samtliga 
aktörers arrangemang, inklusive de 
egenproducerade. Inför West Pride 2020 hade  
160 programpunkter hunnit anmälas till 
seminarieprogrammet. Ungefär 100 önskade en 
lokal i Pride House. Övriga skulle ha ägt rum rum  
i Pride Park, på stora scenen och hos utställarna, 
eller runt om i staden i programarrangörernas 
egna lokaler.

 Foto: Hampus Haara

PRIDE PARK  
OCH PRIDE PARADE
Årets festival skulle ha ägt rum 3–7 juni 2020.  
Pride Park skulle precis som året innan legat i 
Bältespännarparken där besökare, deltagare  
och leverantörer är vana att vara. En tydlig plan 
hade utarbetats för att utforma Pride Park för 
bästa tillgänglighet och framkomst. 

Foto: Victoria Svensson
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 Foto: Daniel Castro

SÄKERHET
West Pride arbetar hårt för att skapa trygga mötesplatser. 
Tidigare år har det gjorts genom ett tätt samarbete mellan 
polisen, det anlitade vaktbolaget och West Prides egen 
säkerhetssamordning som består av säkerhetschef, vice 
säkerhetschef och säkerhetsvolontärer. 

Inför festivalen 2020 gjordes en extra satsning på 
säkerheten. Delar av West Prides kansli deltog i en intern 
kompetenshöjande utbildning hos Kammarkollegiet. 
Kammarkollegiet beviljade även ekonomiskt stöd för 
säkerhetshöjande åtgärder. Det bidrog till att West Pride 
kunde anlita ett vaktbolag för rollen som platschef för 
säkerhetssamordning och i och med det säkrades 
ytterligare kompetens inom området.

Inför varje festival ska alla i styrelsen och alla på kansliet, 
samt platschefer och volontärer lämna in utdrag från 
belastningsregistret. Detta är en del i att säkerställa att 
arbetsplatsen och festivalen är en trygg plats för samtliga 
medarbetare, deltagare och besökare. 

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet är ett av West Prides värdeord och präglar 
hela verksamheten, digitalt och fysiskt på plats i Pride 
House och Pride Park. I begreppet tillgänglighet ingår 
också att festivalen är gratis för besökarna, så att alla som 
vill och står bakom vår värdegrund ska ha möjlighet att ta 
del av festivalen, även de med ont om pengar. 

Mycket i tillgänglighetsarbetet var tänkt att fortlöpa på 
samma sätt som tidigare år. En nyhet är att West Pride 
ingått partnerskap med Creative Point, ett kulturprojekt 
inriktat på att tillgängliggöra arrangemang. 

Under verksamhetsåret har West Pride i samtliga sociala 
medier, på sin hemsida och i andra digitala kanaler arbetat 
med tillgänglighet. Däribland syntolkning av bilder för 
personer med synvariationer och lättläst text för de som 
haft behov av det.

West Pride arbetar för att erbjuda olika alternativ och 
anpassa tillgängligheten under festivalen. På de lokaler  
som främst används för programpunkter i Pride House 
ställs krav på framkomlighet och tillgänglighet. Hörslingor 
erbjuds i de flesta lokaler. 

För att göra festivalens program tillgängligt för olika 
målgrupper brukar West Pride erbjuda professionell 
teckenspråks- och syntolkning av utvalda programpunkter. 
Festivalen har också erbjudit ledsagning från en intern 
ledsagarpool, som består av volontärer som anmält sig för 
att hjälpa besökare med specialbehov. Ett av verktygen 
som används är Passalens* app, där besökare har kunnat 
önska vilka programpunkter de vill ha ledsagning på.

West Pride har en bit kvar innan hela festivalen är så 
tillgänglig som vi önskar, men utifrån våra resurser 
försöker vi ständigt förbättra oss. Vårt arbete för att vara 
en tillgänglig festival ska genomsyra samtliga områden 
och fortsätter att vara en prioritering även nästkommande 
verksamhetsår. 

*  Passalen är en ideell allmännyttig förening med fokusgrupp barn och unga 
vuxna med funktionsvariationer.
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EVENEMANG 2020

STREAMAD LIVESESSION 
MED DOTTER
Artisten Dotter, som var en enda poäng från att 
vinna årets Melodifestival, skulle ha uppträtt i Pride 
Park under festivalen 6 juni. För att hylla mänskliga 
rättigheter under Sveriges nationaldag och bjuda dem 
som velat besöka West Pride på en musikupplevelse 
bjöd West Pride på en streamad livesession samma 
datum. Inspelningen producerades av Anders Olsson. 
Dotter framförde sin hit Bulletproof och helt nya 
Backfire iklädd en regnbågsfärgad klänning. Med 
denna hälsning markerade West Pride både Sveriges 
nationaldag och festivalen som tyvärr inte blev av.

CAMP  
DEMOKRATI
Göteborgs Stad arrangerar sommarjobb med 
demokrati- och MR-frågor i fokus för ungdomar i 
Göteborg, Camp Demokrati.

Tasso Stafilidis föreläste bland annat om MR-, 
HBTQI-frågor och om hedersförtryck, för 
ungdomarna på Camp Demokrati i Lövgärdet  
den 17 juni och på Camp Demokrati i Angered  
den 23 juni.
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GLOBAL  
PRIDE
Idén om Global Pride föddes när de flesta 
Pridefestivaler världen över tvingades ställa in 
sina Pridefestivaler på grund av coronapandemin. 
Resultatet blev en en livestreamad 27 timmar lång 
Pridefestival som pågick över alla tidzoner med  
start 27 juni. West Pride såg det som en självklarhet 
att medverka. 

Över 500 Pride- och HBTQI-organisationer från 91 
länder skickade in bidrag med artistframträdanden, 
dragshower, tal från aktivister, arkivmaterial från 
Pride-evenemang och mycket annat. Totalt noterades 
hela 57 050 978 tittare från 163 länder. 

På inbjudan av West Pride avslutningstalade 
Sveriges jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 
Åsa Lindhagen är en av få ministrar i Europas som 
identifierar sig som HBTQI och hon kämpar hårt 
för HBTQI-frågor. West Pride bidrog även genom 
en inspelad livesession med Dotter som kom tvåa i 
Melodifestivalen med låten Bulletproof. 

Bland deltagarna fanns världskända artister och 
skådespelare som Elton John, Laverne Cox, Adam 

Lambert, Olivia Newton-John, Denise Ho och Pussy 
Riot. Även flera högt uppsatta politiker medverkade, 
till exempel USA:s före detta vicepresident Joe 
Biden, Kanadas premiärminister Justin Trudeau, 
Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel och 
Norges stadsminister Erna Solberg. 

Global Pride hade ett starkt fokus på Black Lives 
Matter-rörelsen, som fått ny internationell spridning 
efter flera uppmärksammade dödsfall i samband  
med polisbrutalitet mot svarta personer i USA.  
Alicia Garza, en av grundarna för Black Lives Matter, 
höll tal under genomförandet. 

Global Pride upprättade även Pride COVID 19 Relief 
Fund, en fond som de Prideorganisationer som 
drabbats hårdast av coronapandemin kan söka  
stöd från. Under onlinesändningen uppmuntrades 
tittare att donera pengar till fonden. Slutsiffran blev  
53 000 dollar, vilket överträffade det uppsatta målet 
på 50 000 dollar. 

Global Pride arrangerades av InterPride, European 
Pride Organisers Association (EPOA) och andra 
Pridenätverk utsprida över hela världen.
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BOOKHUNT
Med avstamp i hundraårsjubileet 
för allmän och lika rösträtt 
i Sverige var jämställdhet 
temasatsningen för Bokmässan 
Göteborg 2019. För att belysa 
temat ytterligare ingick West Pride 
och Bokmässan ett samarbete 
redan inför evenemanget, i form av 
en bookhunt. Runt om i Göteborg 
placerades 30 böcker med HBTQI-
tema ut, med en inträdesbiljett till 
Bokmässan för de som hittade 
böckerna.

Bland de böcker som placerades 
ut fanns Fundamentalisterna 
av Annika Hamrud, Våra tungor 
smakar våld av Saga Becker, 
Den som lever stilla av Leonora 
Christina Skov, På djupet av Kate 
Davies, Konsten att bli känd av 
Caitlin Moran, Mansboken: Från en 
kille till en annan av Atilla Yoldas, 
Man: I ljuset av #metoo av Calle 
Brunell, Ni måste flytta på er av 
Annah Björk och Feministfällan av 
Nina Åkestam. 

BOKMÄSSAN GÖTEBORG

Deltagandet på Bokmässan 24–27 
september 2019 blev en lyckad satsning. 
West Pride medverkade även detta år med 
en egen monter, men med ett betydligt mer 
innehållsrikt program än 2018. Förutom 
information om verksamheten och 
kunskapshöjande quiz och flaggkunskap 
kring olika HBTQI-flaggor bjöds besökarna 
även på flera författarsamtal, boksigneringar, 
samtal om HBTQI-aktivism och ett helt unikt 
HBTQI-bibliotek.

Bland dem som deltog i montersamtal fanns 
bland andra Saga Becker, Emma Knyckare, 
David Zaar, Mian Lodalen och Maria 
Ahlsdotter.

Till HBTQI-biblioteket samlade West Pride in 
den mesta av HBTQI-litteraturen på 
Bokmässan, med närmare hundra böcker att 
bläddra i. Genrerna sträckte sig från 
skräcknoveller till facklitteratur, från 
självbiografi till fantasy, med något för alla 
åldrar. Här kunde den som redan var väl 
bevandrad i HBTQI-litteraturen hitta nya 
böcker på temat, samtidigt som den ovane 
kunde upptäcka regnbågsböcker för första 
gången.

Totalt hade West Pride 18 bokade 
programpunkter som sammanlagt lockade 
nästan 200 besökare. Utöver det kom ett 
jämt flöde av besökare för att svara på 
quizfrågor, titta i vårt bibliotek och fråga om 
våra HBTQI-utbildningar.

Foto: Naida Izic



17

ARTISTER ARRANGÖRER 

ALBA OMEGA

DET BRINNER

EMRIK (EMRIK MUSIK)

ETZIA

MOLLGAN

PARTILLO PRODUCTIONS

SIMON LJUNGMAN

SONGS OF BODA

VIRGINA AND THE FLOOD

M.FL.

AGERA GÖTEBORG

ARRANGÖRER UTAN HINDER – CREATIVE POINT

BOLLEBYGD PRIDE

EKHO GÖTEBORG

FRILAGRET

FRYSHUSET VÄST

GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER – MOT DISKRIMINERING

HOMAN GÖTEBORG

KINTSUGI PRODUKTION

MUSIKER MOT RASISM

RFSL GÖTEBORG

RFSL SJUHÄRAD

RFSL UNGDOM SYDVÄST

RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND 

GÖTEBORG

SENSUS GÖTEBORG

TCO GÖTEBORG

TILLSAMMANS FÖR GÖTEBORG

TRANSFÖRENINGEN FPES

WEST PRIDE

ÖCKERÖ PRIDE

MANIFESTATION FÖR 
REGNBÅGSFLAGGAN

Regnbågsflaggan är en symbol för HBTQI-
personers rättigheter, men också ett 
självklart ställningstagande för alla 
människors lika värde och rättigheter. Under 
hösten 2019 uppstod en ny debatt om 
regnbågsflaggan och motståndet mot den 
ökade markant. Det handlade dels om 
högerextrema organisationer som tog större 
plats och försvårade arbetet för HBTQI-
personers rättigheter, dels att symbolens 
budskap och värde ifrågasattes allt mer i den 
allmänna debatten.

Under 2019 syntes detta på flera håll. I 
Sölvesborg förbjöds regnbågsflaggan på 
kommunala byggnader, samtidigt som den 
ifrågasattes i flera andra kommuner. 

Prideparader, HBTQI-klubbar och människor 
attackerades och flaggor saboterades. RFSL 
ställde in sin medverkan i Almedalen på 
grund av en hotbild och en förskola 
stoppades från att få heta Regnbågen, då 
namnet ansågs för politiskt.

Därför samlades organisationer, artister och 
privatpersoner på Götaplatsen 5 oktober 
2019 för en manifestation för att gemensamt 
stå upp för regnbågsflaggan och vad den 
symboliserar. Alla uppmanades att ta med 
sig något regnbågsfärgat att vifta med,  
men att lämna plakat, banderoller och 
partipolitiska märken hemma.  

Författaren och komikern Jonas Gardell 
inledde med tal inför ett tusental åskådare 
med stora och små regnbågsflaggor. 

Foto: Hampus Haara
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West Pride står för och arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från 
fördomar och trakasserier. Årets tema för West Pride var Sverige + HBTQI = sant?. 
För hur ser relationen mellan Sverige och HBTQI egentligen ut? 

Det finns många olika tankar och idéer om vad det innebär att vara svensk idag. I Sverige går 
åsikterna isär om huruvida att vara svensk är något att vara stolt över, och om normer och 
traditioner är något att bevara och förstärka eller att utmana och förändra.

Under 2020 inföll den svenska nationaldagen under den planerade Prideveckan. Därför 
hissade West Pride 6 juni den svenska flaggan tillsammans med regnbågsflaggan, som två 
symboler för mångfald, öppenhet och jämlikhet. Ett försök till att ena och engagera människor 
för att stå för allas lika värde. Ett Sverige som aldrig accepterar att mänskliga rättigheter 
inskränks. Ett Sverige som är till för alla.

När mångfald ifrågasätts och trans-, bi- och homofobi normaliseras behöver vi tillsammans 
stå upp för vad vi vill att Sverige ska representera. Vårt land och alla dess symboler definieras 
av dig lika mycket som av alla andra. Så bär svenska flaggan och regnbågsflaggan med 
stolthet, för allt det Sverige är och kan vara.

Temat skulle ha gått som en röd tråd genom festivalen och speglats i programpunkterna, 
scenuppträdanden och framförallt varit i fokus på den planerade temadagen. När West Pride 
trots den inställda festivalen tog beslutet att ändå genomföra kampanjen lyftes temat istället i 
på stadsinformationstavlor i Göteborg, sociala medier och i pressen. 

TEMA 2020 – 
SVERIGE + HBTQI = SANT?
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West Prides aktuella undersökning visar att HBTQI-personer i dagens Sverige 
känner sig otrygga. 28 % undviker att vistas på vissa platser och i vissa miljöer av 
rädsla för att bli utsatta för diskriminering eller våld. Drygt 70 % av HBTQI-personer 
i Sverige får höra nedsättande kommentarer, oftast på stan och krogen men det 
sker också flitigt på arbetsplatser och i skolan. 

Undersökningsföretaget Insight Distillery genomförde 
på uppdrag av West Pride en rikstäckande kvantitativ 
undersökning för att kartlägga hur situationen ser ut 
för HBTQI-personer i dagens Sverige. Dessutom har 
svenskarnas kunskap om HBTQI-frågor setts över. 
Undersökningen belyser att än idag, år 2020,  
brottas Sverige med problem gällande jämlikhet  
och diskriminering.

Över 30 % av de tillfrågade HBTQI-personerna 
upplever en rädsla eller oro för att utsättas för 
någon form av brott eller hatbrott på grund av att 
de är HBTQI. Därutöver har 21 % någon gång blivit 
utsatta för brott eller hatbrott kopplat till HBTQI. 
En betydande del av allmänheten vittnar också om 
att de upplever att HBTQI-personer diskrimineras i 
samhället.

ATT VÅGA VARA ÖPPEN
Bilden av Sverige som jämlikt, inkluderande 
och öppet verkar inte stämma överens med 
hur verkligheten faktiskt ser ut. Resultat från 
undersökningen visar att 32 % av HBTQI-personer 
inte känner sig bekväma med att vara öppna på 
sina arbetsplatser. 90 % av allmänheten har också 
uppgivit att de inte fått eller att de inte vet om de fått 
HBTQI-utbildning på sin arbetsplats. Detta trots att 
det 1 januari 2017 blev lag på att arbetsgivare och 
skolor ska genomföra aktiva åtgärder för att motverka 
alla diskrimineringsgrunder.

– Diskrimineringslagstiftningen lyfter tydligt 
arbetsgivarens skyldighet att både förebygga och 
motverka diskriminering, men undersökningen som 
vi genomfört visar tydligt på brister hos majoriteten 
av svenska arbetsgivare. Att få vara trygg i samhället, 
men kanske framförallt på platser som i skolan och 
på arbetsplatsen är en mänsklig rättighet tycker vi på 
West Pride, kommenterar Emma Gunterberg Sachs, 
verksamhetschef för West Pride.

OM UNDERSÖKNINGEN
Kvantitativ webbundersökning genomförd på 
Norstats riksrepresentativa internetpanel med 1068 
respondenter från 15 år och uppåt. Undersökningen 
genomfördes i april 2020 av den oberoende 
undersökningsbyrån Insight Distillery på uppdrag av 
West Pride. Undersökningen finns i sin helhet på  
www.westpride.se.

STOR UNDERSÖKNING AV  
HBTQI-PERSONERS LIVSSITUATION

UTDRAG UR UNDERSÖKNINGEN

76 % av allmänheten tror att HBTQI-personer 
diskrimineras i Sverige just för att de är HBTQI 

16 % av allmänheten och 58 % inom HBTQI vet vad 
bokstaven ”I”* står för

73 % av HBTQI-personer får höra nedsättande 
kommentarer

21 % av HBTQI-personer har utsatts för brott eller 
hatbrott

39 % av HBTQI-personer blir diskriminerade

32 % av HBTQI-personer känner sig inte bekväma med 
att vara öppna på arbetsplatsen

28 % upplever att det aktivt jobbas med frågor som 
syftar till att minska diskriminering av HBTQI-personer på 
arbetsplatsen

24 % av studerande HBTQI-personer blir diskriminerade 
 
Hög andel** som inte vet om det finns en uttalad eller 
nedskriven policy för att motverka diskriminering av 
HBTQI-personer på deras arbetsplats, skola eller i 
idrottsförening.

*  Intersexvariationer är ett samlingsbegrepp för olika fysiska 
egenskaper, där kroppen inte enkelt går att könsbestämma utifrån 
normativa definitioner av vad en kvinnlig och manlig kropp är.

** 39% på arbetsplatsen, 56% på skola, 48% på idrottsföreningar
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UNDERSÖKNINGEN I PRESS OCH MEDIA
Ett pressmeddelande om resultatet av undersökningen skickades ut i början av 
juni. Det resulterade bland annat i att West Prides verksamhetschef intervjuades två 
gånger i QX, en intervju i Eftermiddag i P4 Göteborg och en intervju i Vaken med P3. 
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppmärksammade West Prides undersökning 
på både Twitter och Instagram.

År 2008 tog jag examen och skulle börja jobba i näringslivet.  
Jag minns att jag halvt på skämt frågade några vänner vad de 
trodde var värst, att komma ut med att jag hade flickvän eller att  
jag var miljöpartist. ”Miljöpartist!” sa de unisont och skrattade 
(snälla skratt). Det visade sig att det gick fint att vara både 
miljöpartist och HBTQ-person på arbetsplatsen. Jag var inte heller 
den enda, varken gröna sympatisören eller öppna HBTQ-personen.

Men jag minns fortfarande oron inför att berätta att jag var HBTQ-
person. Hur kommer människor på arbetsplatsen att reagera? 
Kommer någon att ställa massvis med frågor eller ta avstånd? 
Kommer jag att uppfattas som annorlunda i negativ bemärkelse?

Jag önskar jag kunde säga att HBTQ-personer inte känner så  
längre år 2020, men tyvärr är det inte sant. I en undersökning  
som @westpride nyligen presenterade uppger var tredje HBTQ-
person att de inte känner sig bekväma med att vara öppna på 
jobbet eller i skolan. Det är hemskt.

Var femte HBTQI-person i undersökningen uppger att de har  
blivit utsatta för brott eller hatbrott. Tre av fyra att de får höra 
nedsättande kommentarer. 39 % att de blir diskriminerade.

Vi har mycket kvar att kämpa för. Alla ni som känner oro ibland,  
som utsätts för hatbrott och diskrimineras, jag lovar er att HBTQ-
kampen fortsätter! Att vi inte kommer att ge oss innan varenda 
människa på jorden kan leva sitt liv i öppenhet, frihet och trygghet.

Läs gärna mer om West Prides viktiga undersökning på  
westpride.se.

#hbtq #hbtqi #mänskligarättigheter #allaslikavärde



DEBATTARTIKEL I AFTONBLADET
Aftonbladet publicerade en debattartikel 3 juni baserad på  
undersökningen undertecknad av Tasso Stafilidis, ordförande,  
Alexandra Ward-Slotte, vice ordförande och  
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef.

BILDEN AV SVERIGE SOM JÄMLIKT ÄR FALSK  
Debattörerna: HBTQI-personer diskrimineras och kränks
DEBATT. I Sverige är vi jämlika, inkluderande och öppna. Eller?  
Bakom bilden av Sverige döljer sig en annan verklighet. En  
verklighet för HBTQI-personer som är kantad av diskriminering,  
brott, oro och kränkningar.

West Pride har genomfört en rikstäckande kvantitativ  
undersökning av hur situationen för HBTQI-personer ser ut  
i dagens Sverige och resultatet är mycket nedslående.  
Denna undersökning belyser att än i dag, år 2020, brottas  
landet med problem gällande jämlikhet och diskriminering.

Det är hög tid att vidta åtgärder och förändra detta. Det  
minsta vi kan begära är att lagen efterföljs, inte bara för  
sakens skull utan för en framtid där alla barn och ungdomar  
ska ha rätt att växa upp i ett Sverige fritt från förtyck  
och kränkningar.

73 PROCENT AV HBTQI-PERSONER FÅR HÖRA  
NEDSÄTTANDE KOMMENTARER
Sju av tio av Sveriges HBTQI-personer får höra nedsättande  
kommentarer till vardags. Det förekommer överallt men  
det är vanligast på stan och på krogen. Tyvärr sker det  
även flitigt på arbetsplatser och i skolor. Lärare och elever  
i många skolor som West Pride utbildar vittnar om att vissa  
elever slänger sig med ord som ”bögjävel” dagligdags.

21 PROCENT AV HBTQI-PERSONER HAR UTSATTS FÖR BROTT ELLER HATBROTT
Över 30 procent upplever en rädsla eller oro för att utsättas för någon form av brott eller hatbrott på grund 
av att de är HBTQI. Därutöver har 21 procent någon gång blivit utsatta för brott eller hatbrott kopplat till 
HBTQI. I West Prides nätverk pratas det ofta om att speciellt homosexuella män känner sig otrygga på stan. 
Exempelvis berättar många att de aldrig åker kollektivtrafik hem efter en utekväll då risken för att misshandlas 
är överhängande.

39 PROCENT AV HBTQI-PERSONER BLIR DISKRIMINERADE
Nästan 40 procent av HBTQI-personer i Sverige vittnar om att de utsätts för diskriminering.  
76 procent av allmänheten i stort upplever att HBTQI-personer diskrimineras, vilket är ytterligare ett tecken  
på hur vanligt och vedertaget detta är.
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32 PROCENT AV HBTQI-PERSONER KÄNNER SIG INTE BEKVÄMA MED ATT VARA ÖPPNA  
PÅ ARBETSPLATSEN
Fyra av tio HBTQI-personer upplever att deras arbetsgivare inte arbetar aktivt med frågor som syftar till att 
minska diskriminering. Detta trots att det 1 januari 2017 blev lag på att arbetsgivare och skolor ska genomföra 
aktiva åtgärder för att motverka alla diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringslagstiftningen lyfter tydligt arbetsgivarens skyldighet att både förebygga och motverka 
diskriminering. Undersökningen visar på brister hos majoriteten av arbetsgivare i Sverige. Nio av tio av 
allmänheten vittnar om att de inte fått eller att det inte vet om de fått HBTQI-utbildning på sin arbetsplats.
Det är inte konstigt att inte 32 procent av HBTQI-personer känner sig bekväma med att vara öppna på sina 
arbetsplatser när så många upplever att arbetsklimatet inte är inkluderande.

24 PROCENT AV STUDERANDE HBTQI-PERSONER BLIR DISKRIMINERADE
En fjärdedel av studerande HBTQI-personer som är 15 år eller äldre upplever att de diskrimineras i skolan och 
35 procent känner sig obekväma med att vara öppna i skolan. Nästan sju av tio vittnar om att det inte finns 
eller att de inte vet om det finns någon uttalad policy för att motverka diskriminering av HBTQI-personer.
Tråkigt nog är det alltför många skolor som inte följer läroplanen när det kommer till HBTQI- 
kunskap, bemötande och likabehandling. Skolinspektionens egen granskning i rapporten, Sex- och 
samlevnadsundervisning från 2018, visar att ”det finns stora brister i undervisningen om normer och HBTQ 
och det saknas ofta möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar 
människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer”.

HBTQI-KUNSKAP SKA VARA OBLIGATORISKT PÅ ARBETSPLATSER OCH I SKOLOR
Genom kunskap ökar förståelsen av vad normer och normkritik samt vad minoritetsstress innebär. Kunskapen 
om att bemöta andra på ett fördomsfritt sätt och att använda ett inkluderande språk gör stor skillnad för 
HBTQI-personers inkludering och levnadssituation.
West Pride utbildar offentliga och privata verksamheter, samt elever och lärare i skolor året om med en vision 
av en värld fri från fördomar och diskriminering.

KUNSKAP LEDER TILL ÖPPENHET
Gång på gång har det visats att kunskap och upplysning leder till ökad öppenhet och förståelse, men ändå 
görs det på tok för lite av politiker, på arbetsplatser och i skolor. Om inte skolan drar sitt strå till stacken för att 
cementera alla människors lika värde, hur ska det då gå med utvecklingen av ett fritt och tryggt samhälle?

West Pride kräver därför att alla arbetsgivare och skolor ska visa på aktiva åtgärder som diskrimineringslagen 
från 2017 kräver för att slippa vite. Gör HBTQI-kunskap obligatoriskt på alla arbetsplatser och i alla skolor nu! 
För bilden av Sverige är bra mycket bättre än verkligheten.

Tasso Stafilidis, ordförande West Pride 
Alexandra Ward-Slotte, vice ordförande West Pride 
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
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KOMMUNIKATION
Det fruktbara samarbetet med Grey Gothenburg har utvecklats och reklambyrån har 
under året blivit guldpartner. För det hyser West Pride en enorm tacksamhet. Även  
The Bond Communication Agency har blivit en del av partnerfamiljen och på bronsnivå 
stöttat West Pride med sitt PR-arbete. West Pride ser fram emot ett fortsatt tätt 
samarbete med både Grey och Bond även nästa år.

KAMPANJER

WEST PRIDE UPPMÄRKSAMMAR PROBLEMEN GENOM KAMPANJ 

Genom en stor kampanj på Göteborgs stadsinformationstavlor och via sociala medier, lyfte West 
Pride resultatet av undersökningen om situationen för HBTQI-personer i Sverige. Kampanjen lyfte på 
så sätt också behovet av utbildning och kunskap inom mångfald och HBTQI genom att 
problematisera kring Sverigebilden.

ALLT BÖRJAR MED KUNSKAP 

West Pride genomför årligen en stor festival i Göteborg under juni månad. När 2020 inte blev  
som planerat valde West Pride att fokusera extra mycket på sin HBTQI-utbildning som erbjuds till 
företag, skolor och organisationer. Utbildningen går från och med i år också att genomföra digitalt 
och på engelska.

– I syfte att utmana begreppet svenskhet och hur stolta, fria och jämlika vi egentligen är, har West 
Pride tillsammans med Grey Gothenburg och The Bond utvecklat en kampanj som avtäcker en 
vardag för de som faller utanför den svenska normen, säger Emma Gunterberg Sachs.

– Även om West Pride kanske är mest känt för den årliga festivalen och manifestationen för 
mänskliga rättigheter genom Pride Parade så arbetar vi året runt med kunskapsspridning. 
Undersökningen som vi gjort i år visade att kunskapen hos den stora allmänheten kring HBTQI är 
väldigt låg. Majoriteten vet inte ens vad bokstäverna står för. Vi tror på att vill man nå en förändring 
och ett mer öppet, jämlikt och inkluderande samhälle så är kunskap vägen fram, säger Emma 
Gunterberg Sachs.
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SOCIALA MEDIER
West Pride har fortsatt varit mycket aktiv på sociala medier och använder sig 
främst av Instagram och Facebook, men även Twitter och LinkedIn. Eftersom de 
olika plattformarna har olika målgrupper har West Pride noga övervägt vilka typer 
av inlägg och kampanjer som ska lyftas på vilken plattform. Instagram är den kanal 
som växt mest gällande engagemang och interaktion, trots att West Pride har fler 
följare på Facebook. 

MEDVERKANDE:

AMANDA LIND, KULTUR- OCH DEMOKRATIMINISTER  

MED ANSVAR FÖR IDROTTSFRÅGOR (MP)

TOBIAS STRÖM, ORDFÖRANDE REGNBÅGSBLOD 

SARA CHAMSINE, GRUNDARE RAINBOW MUSLIMS 

EMMA KNYCKARE, RADIOPROFIL OCH KOMIKER

NOEL ANDERSSON, KAPTEN I DOCK CITY ROLLERS PLAN B 

ANNA JAKOBSSON LUND, FÖRFATTARE 

LOVISA ERIKSSON, STYRELSEN EKHO GÖTEBORG

ATILLA YOLDAS, KRÖNIKÖR OCH FÖRFATTARE

VARFÖR BEHÖVS PRIDE? 

En av våra kampanjer på sociala medier var Varför behövs Pride? 
där en rad profiler med olika bakgrund fick besvara frågan.

”Måste ni hålla på och visa upp er?”, ”Det är ju bättre nu för tiden iallafall.”, 
”Det finns väl inget förtryck mot HBTQI-personer?”. Det är kommentarer 
som vi fortfarande får höra. Därför har åtta personer fått berätta varför 
Pride behövs och är viktigt. Fram till 20 februari, Världsdagen för sociala 
rättvisa, postades ett svar om dagen på Facebook och Instagram.  
Det var dags att ge svar på tal!

FACEBOOK
West Prides Facebooksida har 10 140 följare 
vilket ligger i paritet med antalet följare i fjol. 
70 % av dessa har angett att de är kvinnor 
och 25 % att de är män, medan övriga inte 
angett könstillhörighet. Drygt hälften bor i 
Göteborg, 706 i Stockholm och 250 i Malmö. 
Resten bor utspridda med en tyngdpunkt på 
västkusten. De flesta har valt svenska som 
språk, medan nästan 1 500 personer valt 
engelska.

West Pride har postat drygt 190 inlägg från  
1 september 2019 till 31 augusti 2020. De tre 
inlägg som fått högst räckvidd är Vi minns 
Pulse, ett av svaren på varför Pride behövs 
och att Åsa Lindhagen skulle avslutningstala 
på Global Pride.
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VI MINNS PULSE 

Inlägget fick en räckvidd på 14 400 visningar.

Natten till den 12 juni 2016 klev en ensam beväpnad man in på gayklubben 
Pulse i Orlando. Det slutade i att 49 människors liv avslutades allt för tidigt, 
53 personer skadades och många lämnades i skräck, trauma och sorg.

Det är den näst dödliga skjutningen och den allvarligaste attacken mot 
HBTQI-personer i USA:s historia. Attacken mot Pulse är också det värsta 
terrordådet i USA sedan 11 september 2001.

Den homo-, bi- och transfobi som finns i världen är på riktigt farlig,  
rentav livsfarlig. Därför måste den stoppas. Därför får aldrig det som  
hände på Pulse den 12 juni 2016, hända igen. Vi gråter för er, syskon.  
Vi glömmer er inte.

VARFÖR BEHÖVS PRIDE? 

När jag kom ut var en av berättelserna som lyftes  
i kampanjen Varför behövs Pride? Inlägget fick en  
räckvidd på 13 200 visningar.

”När jag kom ut övergav församlingen mig. Min pastor kallade mig för 
spetälsk sodomit när alla såg på. Om jag inte förnekade sexualiteten 
och kärleken och plockade upp celibatet fanns det inte längre en plats 
för mig i kyrkan. Trots att delar av min familj hade framträdande roller i 
församlingen, trots att jag växt upp i barnkörer och ungdomsgrupper.” 

Robin, Göteborg
Läs hela Robins text på www.westpride.se. 

ÅSA LINDHAGENS AVSLUTNINGSTAL PÅ GLOBAL PRIDE 

På inbjudan av West Pride avslutningstalade Sveriges 
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på Global Pride.  
Inlägget fick en räckvidd på 12 400 visningar.
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PRIDE BETYDER ENORMT MYCKET FÖR DEMOKRATIN 

Inlägget med Amanda Lind, kultur- och demokratiminister,  
fick en räckvidd på 1 234 visningar.

Pride betyder enormt mycket för demokratin. HBTQ-personer utsätts för 
hot, hat och diskriminering både i Sverige och internationellt. Då är Pride 
en viktig påminnelse om att vi måste fortsätta kämpa och om hur mycket 
det fortfarande finns kvar att göra. Men det är också en viktig källa för 
kraft.

Det gör mig väldigt oroad att fler politiker vill begränsa sammanhang där 
HBTQ tar plats. Sådana begränsningar skickar en tydlig signal att HBTQ-
personer inte ska få ta plats. Att man vill tysta en viss grupp, att HBTQ-
personer inte ska få finnas eller göra sina röster hörda. Det är farligt. Vår 
demokrati bygger på att alla människor ska ha möjlighet att vara den man 
är och uttrycka sig, och tystas människor då tystas också vår demokrati.

Men när det finns både politiker och andra krafter i samhället som vill 
begränsa HBTQ-personers utrymme så är det väldigt glädjande att den 
största manifestationen vi har i Sverige idag, att det är en manifestation för 
allas lika värde (Stockholm Pride) och totalt sett hela pride-rörelsen. Så det 
ger en väldig kraft att se att vi är många som drar åt ett helt annat håll och 
vill ha ett helt annat samhälle, ett öppet samhälle.

INSTAGRAM
4001 personer, varav 70 % angett att de är 
kvinnor och 30 % att de är män, följer West 
Prides Instagramkonto (Instagram har bara 
två alternativ för kön). 4 001 personer 
motsvarar en ökning på 8 % jämfört med 
samma period föregående år. De flesta följare 
är i åldersintervallen 25–34 år följt av 
åldersintervallen 35–44 år.

Från 1 september 2019 till 31 augusti 2020 
har West Pride postat 160 inlägg på 
Instagram, och utöver det många stories. 
Bland de mest populära inläggen finns 
Amanda Linds inlägg om Prides betydelse för 
demokratin, nyheten att festivalen ställs in 
och kampanjen Du gamla du ofria.
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TWITTER
West Pride har nu 2 067 följare på Twitter.  
Alla West Prides pressmeddelanden går  
även ut som tweets.

LINKEDIN
West Pride återaktiverade sitt konto på 
LinkedIn som varit låst i flera år. Antalet följare 
ökade raskt från några stycken till 165.

WEST PRIDE TVINGAS STÄLLA IN

Inlägget fick många reaktioner och en räckvidd på  
2 130 visningar. 

West Pride skulle gått av stapeln om två månader men på grund 
av den pågående Corona-pandemin blir vi tvungna att ställa in 
festivalen. Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens och regeringens 
rekommendationer och föreskrifter samt följer utvecklingen kring Covid-19. 

West Prides styrelse har fattat beslut om att anpassa West Prides 
verksamhet för att klara av de utmaningar som föreningen ställts inför med 
anledning av Corona-pandemin. Konsekvensen av att festivalen ställs 
in innebär bland annat att intäkter uteblir vilket tvingar oss att minska 
personalstyrkan. 

DU GAMLA DU OFRIA

Kampanjen i juni där West Pride ifrågasatte bilden av Sverige  
som ett inkluderande land fick stor uppmärksamhet. Inlägget  
fick en räckvidd på 1 902 visningar.

Som svensk finns det mycket att vara stolt över. Men att 32 % av 
landets HBTQI-personer inte känner sig trygga nog att vara öppna på 
arbetsplatsen*, det är inget att skryta om.

Mer kunskap leder till mindre fördomar. Med våra HBTQI-utbildningar kan 
ert företag bidra till ett öppnare Sverige. Läs mer på www.westpride.se 
eller klicka på länken i bio.

*Källa: Rikstäckande undersökning genomförd april 2020 på uppdrag av West Pride.
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HEMSIDA

Den nya hemsidan som lanserades under våren fick en helt ny design och ökad funktionalitet.

West Prides hemsida är informationsbasen för vår verksamhet med viktig 
information kring festivalen, organisationen och utbildningsverksamheten.  
Än så länge finns den största delen av informationen endast på svenska,  
men beräknas komma även på engelska under hösten 2020. Dock finns 
information om West Prides utbildning för verksamheter på engelska.

West Pride har ytterligare utvecklat sin hemsida under året med en ny design och 
ökad funktionalitet, med hjälp av ideellt engagemang från Karin Kennergren och 
Evenius Development.



29

FLAGGNING

Västtrafik försedde sina bussar och spårvagnar med 
regnbågsflaggor. Foto: Emma Gunterberg Sachs

Nordstan flaggade traditionsenligt under den officiella 
flaggperioden. Foto: Emma Gunterberg Sachs

Regnbågsflaggan vajar på Göteborgs Stads paradstång.  
Foto: Emma Gunterberg Sachs

Trots att festivalen ställdes in beslutade West Pride att fullfölja den officiella 
flaggperioden mellan 25 maj och 7 juni för att synliggöra HBTQI-frågor. 
Dessutom genomfördes en utomhuskampanj under samma tidsperiod 
där HBTQI-utbildningar samt situationen för HBTQI-personer i Sverige idag 
uppmärksammades.

Göteborg har utmärkt sig genom att vara den stad som flaggar mest och längst i hela Europa.  
I år vajade ett hundratals regnbågsflaggor runt om i staden under den officiella flaggperioden. 
Bland annat är det Göteborgs Stad, Västtrafik, organisationer, företag, olika skolor och andra 
inrättningar som flaggar. Av alla flaggor som hissades hyrde West Pride ut 255 stycken, vilket är 
25 fler än föregående år. Göteborgs Stad genomförde en officiell flagghissning på paradstången 
på Gustav Adolfs torg 3 juni, den dag då festivalen skulle ha invigts.
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PRESS OCH MEDIA

Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride. Foto: Ida Cliffordsson/Sveriges Radio och TT 

På externa Twitter- och Facebookkonton har West Pride omnämnts 105 gånger under 
perioden. Inslag i radio och tv samt i papperstidningar är inte medräknande i statistiken. 
Bland toppkällorna online finns QX, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och 
Göteborg Direkt. 

Vad gäller etermedia har West Pride medverkat i radio flera gånger, bland annat i direktsända 
intervjuer i Eftermiddag i P4 Göteborg och en intervju i Vaken med P3. 

En debattartikel om situationen för HBTQI-personer i Sverige publicerades  
i Aftonbladet (s 21). 

Mellan 1 september 2019 och 31 augusti 2020 har West Pride omnämnts  
91 gånger i media, exklusive Twitter och Facebook, enligt Cision. Detta är 
ungefär hälften av antalet omnämningar jämfört med fjol, sammanlagt i  
68,5 miljoner visningar. Den minskade närvaron i press och media kan  
härröras till det i år inte genomfördes någon festival. 
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SOM-INSTITUTETS UNDERSÖKNING

*SOM-institutet är en oberoende opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs 
universitet, som sedan 1986 mäter svenskarnas vanor och attityder. Den aktuella rapporten 
bygger på 2 364 invånares svar. SOM-institutet redovisar resultaten året efter att data samlats in.

Göteborgarna tycker fortsatt att 
West Pride gör Göteborg till en 
öppnare stad. 

57 % av Göteborgs invånare totalt 
och 87 % av de som identifierar 
sig som HBTQI i Göteborg 
instämmer helt eller delvis i att 
West Pride bidrar till ett mer öppet 
samhällsklimat enligt SOM-
institutets* senaste undersökning. 
Hela 90 % av de som besökte 
West Pride 2019 anser att 
West Pride bidrar till ett öppet 
samhällsklimat. Resultaten är helt i 
paritet med förra undersökningen.

– Att West Pride 2019 får samma 
fina resultat i undersökningen 
som 2018 då vi arrangerade 
EuroPride är helt enastående. 
Trots vår mycket begränsade 
budget lyckades vi nå ut med 
vårt budskap och göra skillnad, 

säger Emma Gunterberg Sachs, 
verksamhetschef på West Pride.

West Prides existens bygger på 
att förändra attityder i samhället, 
skapa trygga mötesplatser för 
HBTQI-personer samt lyfta 
normkritiskt tänkande. Resultatet 
av SOM-institutets undersökning 
bevisar att West Pride har en 
betydande roll för samhällsklimatet 
i Göteborg.

2019 besökte 16 % av Göteborgs 
invånare West Pride, vilket 
motsvarar cirka 98 000 personer. 
Därtill fick festivalen många besök 
ifrån övriga Västra Götaland och 
Sverige.

I undersökningen går det att utläsa 
att kvinnor överlag är mer positiva 
än män till West Prides inverkan 
på samhället. Detsamma gäller för 

de yngre åldersgrupperna jämfört 
med äldre invånare. Särskilt 
invånare mellan 16 och 49 år är 
mycket positiva till West Prides 
inverkan. Även personer med 
medelhög eller hög utbildningsnivå 
är mer positiva jämfört med 
dem med medellåg eller låg 
utbildningsnivå.

Det går även att urskilja ett 
mönster i svaren beroende på i 
vilken stadsdel personerna bor. 69 
% av invånarna i Majorna-Linné i 
jämförelse med 44 % av invånarna 
i Västra Göteborg tycker att West 
Pride bidrar till ett mer öppet 
samhällsklimat. De som bor i mer 
centrala delar av staden är mer 
positiva än övriga. West Prides 
ambition är att inför nästa festival 
stärka sitt arbete för att i större 
utsträckning nå ut i alla stadsdelar.

Foto: Stefan Roudén
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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 HBTQI-
personers livssituation. Vi utbildar på skolor, organisationer, företag, myndigheter 
och hos våra partner. 

SKOLOR 
Den psykiska ohälsan hos unga HBTQI-personer är fortsatt alarmerande hög. En av de 
starkaste anledningarna till otrygghet är kränkningar och mobbning i skolan, men också en 
avsaknad av förtroende för lärare och skolpersonal. Undersökningar gjorda av 
Folkhälsomyndigheten visar bland annat att 49 % av unga transpersoner saknar 
förtroende för sin skola. Det är även vanligt att unga HBTQI-personer upplever att de 
tvingas utbilda sina lärare inom HBTQI-frågor. 

West Pride lägger därför stort fokus på utbildning och kunskapsförmedling för att förskjuta 
ansvaret från elever och unga till lärare, ledare och andra vuxna i skolpersonalen. Året runt 
arbetar West Pride dels med ett skolprogram anpassat för enstaka insatser på skolor runt 
om i regionen, dels med fokusskolor. Att vara fokusskola innebär en djupare utbildning för 
all personal på skolan, samt stöd och löpande konsultation i likabehandlingsarbetet under 
hela året. 

SKOLPROGRAMMET

I vårt skolprogram har vi samlat de kostnadsfria aktiviteter som West Pride erbjuder. Det 
innefattar såväl teater och föreläsningar som workshops med aktiviteter som passar från 
förskoleklass upp till gymnasiet. West Pride har även ett långvarigt samarbete med 
Göteborgs museer, där vi tagit fram en museilektionsguide med inriktning på normkritik 
och HBTQI-frågor som uppdateras varje termin. Som en sista del i skolprogrammet finns 
våra kostnadsfria lärarguider, indelade på skolår F–3, 4–6, 7–9 och gymnasiet. Där har vi 
samlat litteratur och film med HBTQI-fokus eller normkritiskt perspektiv som kan användas 
i undervisningen. Här finns även tips och stöd till läraren, för egen kompetenshöjning och 
för lektionsupplägg med elever. 

Inför varje läsår uppdaterar West Pride sitt skolprogram och skickar ut till skolor i Göteborg 
och Västra Götaland. Under läsåret 2019/2020 har West Pride mött och aktiverat elever 

WEST PRIDES 
UTBILDNINGSVERKSAMHET
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FOKUSSKOLOR 

Som en del av West Prides kompetenshöjande arbete arbetar vi i ett mer långsiktigt perspektiv med 
projektet fokusskolor. Detta arbete stödjs av Grundskoleförvaltningen och i samråd med dem väljs 
fyra skolor inom Göteborgs Stad och två i övriga regionen. Fokusskolorna får kostnadsfri utbildning 
för all personal på skolan, samt stöd och löpande konsultation i likabehandlingsarbetet under hela 
läsåret. Vi genomför även aktiviteter med elever i år F–3 och år 4–5 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. Folkhälsomyndighetens rapport Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga 
transpersoner (2020) bekräftar att HBTQI-frågor sällan nämns förrän i högstadiet, vilket 
rapportdeltagarna anser vara för sent eftersom fördomar och negativa attityder redan hunnit formats. 
 
I gengäld åtar sig fokusskolorna att arbeta med att få in HBTQI-frågor och bemötande aktivt året om i 
sin utbildningsplan. När läsåret är slut redovisar skolan hur deras arbete sett ut efter West Prides 
besök. 

Läsårets utvärderingar visade på höjd HBTQI-kompetens bland personalen, ett mer medvetet 
språkbruk hos såväl elever som personal och ett fördjupat fokus kring HBTQI-frågor i 
likabehandlingsplanen. Utvärderingarna visade även en stark önskan om vidare samarbete och 
möjlighet till ytterligare fördjupning. För att kunna möta den efterfrågan behöver West Pride ytterligare 
ekonomiskt bidrag.

MEDVERKANDE SKOLOR

ÅRETS FOKUSSKOLOR

ALMEKÄRRSSKOLAN 

BACKA SKOLA I TANUM

BJÖRSAREDSSKOLAN 

BURGÅRDENS GYMNASIUM 

BJÖRLANDAGÅRDEN 

FURUHÄLLSSKOLAN 

GADDENSKOLAN 

GUNNILSESKOLAN 

GÖTEBORGS KOMMUN: 

JOHANNEBERGSSKOLAN  

NYGÅRDSSKOLAN 

STYRSÖSKOLAN 

TÅNGENSKOLAN

LERUMS KOMMUN: 

STENKULAN

MÖLNDALS KOMMUN:

TOLTORPSSKOLAN 

GUSTAVISKOLAN 

HÄLLINGSJÖSKOLAN 

HÖGADALSSKOLAN 

INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM 

JOHANNEBERGSSKOLAN 

KNAPPEKULLASKOLAN 

LANDALASKOLAN 

LANDBOSKOLAN 

LINDÅSSKOLAN 

MOGASKOLAN 

NTI GYMNASIET KRONHUS

NYGÅRDSSKOLAN 

RABBALSHEDE SKOLA 

ROSSÖ SKOLA 

SKYTTESKOLAN 

STENKULAN

STYRSÖSKOLAN 

SÄTERISKOLAN 

TOLTORPSSKOLAN 

TORPSKOLAN 

TÅNGENSKOLAN 

VÄLLSJÖSKOLAN 

ÖSTAD SKOLA 

från 31 skolor i Göteborg och Västra Götaland. På skolorna utbildade vi 5 278 elever. Vi har dessutom 
utbildat ungefär 400 lärare och skolpersonal på sju olika grundskolor i grundläggande HBTQI-kunskap, 
inkludering och bemötande. 
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IDROTTSFÖRBUND

Jenny Gustafsson föreläser på klubbtävlingen Pridehoppet.

West Prides HBTQI-undersökning (2020) visar till exempel att nästan tre av tio HBTQI-
personer inte kan ta ställning till eller inte tycker att klimatet är inkluderande i 
idrottsföreningarna, utifrån ett HBTQI-perspektiv. Därför erbjuder West Pride HBTQI- 
utbildning för idrottsföreningar – för att bidra till ökad inkludering, trygghet och laganda. 
 
Under verksamhetsåret genomfördes en utbildning på idrottsföreningen Bulycke ridskola i 
samband med klubbtävlingen Pridehoppet. Där mötte West Pride barn och unga i en 
workshop kring mänskliga rättigheter, med fokus på att vara en god och inkluderande vän  
på ridskolan. 

West Pride strävar efter att nå ut till och utbilda fler idrottsföreningar, ett arbete vi behöver 
fokusera på framåt.

Även idrottsföreningar behöver utbildas i normkritik och HBTQI. Kartläggningar 
kring framförallt unga HBTQI-personers hälsa visar att idrottsföreningar är platser 
där trakasserier är vanligt förekommande. Detta bidrar till att andelen HBTQI-
personer som idrottar i en förening är förhållandevis låg jämfört med andelen 
personer som följer hetero- och cisnormerna. Utöver det innebär könsnormerna 
att transpersoner stängs ute från idrottssammanhang då både omklädningsrum 
och själva träningen är könsuppdelade enligt cisnormen. 
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UTBILDNING FÖR FÖRETAG,  
MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER
West Pride erbjuder ett flertal utbildningar för att möta olika behov hos 
organisationer, myndigheter och företag. West Pride erbjuder även konsultation 
kring interna policyer och likabehandlingsplaner.

Som följd av den pågående coronapandemin 
har många företag och organisationer 
tvingats dra ner på sina kostnader och säga 
upp personal. Möjligheten att sälja utbildning 
under rådande omständigheter har därmed 
varit begränsad.  

Under 2021 kommer West Pride fortsätta att 
satsa på att genomföra fler utbildningar och 
diplomeringar där företag och organisationer 
kan få en djupare förståelse för HBTQI-frågor, 
intersektionalitet och likvärdigt bemötande. 
Målet är att fler verksamheter ska utbilda sina 
medarbetare och hålla jämlikhetsarbetet 
levande året om. 

PARTNERUTBILDNING 

Som ett led i West Prides uppdrag att öka 
kunskap och förändra attityder erbjuder vi 
kostnadsfri HBTQI-utbildning på alla 
partnernivåer. I partneravtalet på brons- och 
silvernivå ingår vår workshop Grundläggande 
HBTQI-utbildning. Partner på guldnivå har 
rätt till vår HBTQI-diplomering, en 
femstegsutbildning för organisationer och 
företag. Bland de partner vi hittills utbildat 
under verksamhetsåret är Grey Gothenburg, 
Bokmässan Göteborg, The Bond 
Communication Acency, Creative Point, 
Newbody, Luger och Göteborgs universitet. 
Under hösten 2020 och våren 2021 kommer 
arbetet med att säkerställa HBTQI-
kompetensen hos samtliga av våra partner 
att fortsätta. 

HBTQI-DIPLOMERING 

Under våren 2019 har West Pride uppdaterat 
och återlanserat vår HBTQI-diplomering. 
Institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet 
var först ut att påbörja den uppdaterade 
HBTQI-diplomeringen och ska avsluta sin 
diplomeringsprocess under hösten 2020. 

West Prides HBTQI-diplomering erbjuds till 
företag, organisationer och myndigheter 
inom privat och offentlig sektor. Med West 
Prides HBTQI-diplomering vill vi öka 
normmedvetenheten och stärka både 
arbetsgivares och anställdas HBTQI-
kunskap, vilket är en förutsättning för ett 
likvärdigt bemötande av HBTQI-personer 
internt och externt. Vår diplomering består av 
fem olika utbildningstillfällen för att ge bredd 
och djup i upplevelse och kunskap. I 
utbildningen ingår föreläsning och workshops 
i grundläggande HBTQI-kunskap, mångfald, 
intersektionalitet och likvärdigt bemötande, 
teaterföreställningen Kärlekens pris med 
efterföljande samtal samt stöd i utveckling 
och implementering av en handlingsplan för 
normmedvetet bemötande. Dessutom görs 
en uppföljning för att stämma av arbetet med 
handlingsplanen. 
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GRUNDLÄGGANDE HBTQI-UTBILDNING

Vår grundläggande HBTQI-utbildning innehåller 
föreläsning, workshop och diskussioner fördelat 
på tre timmar. Utbildningen utgör det första steget 
i vår HBTQI-diplomering men kan även bokas som 
en fristående utbildning. Den kan bokas av alla 
företag, myndigheter och organisationer oavsett 
om de är partner eller inte. Under verksamhetsåret 
har vi utbildat partner och företag vid fem tillfällen 
och nått 60 personer, vilket är lägre än vanligt på 
grund av coronapandemin. 

MÅNGFALD, DISKRIMINERING OCH BEMÖTANDE 

Vi utgår från den kunskap beställaren fått genom 
West Prides Grundläggande HBTQI-utbildning 
som är ett förkunskapskrav. Kunskapen fördjupas 
genom att kopplas till beställarens egen 
verksamhet med fokus på såväl det interna som 
det externa arbetet. Vi tipsar om verktyg och 
metoder att ta med i mångfaldsarbetet. Kunskap 
om det intersektionella perspektivet ger goda 
förutsättningar för ett hälsosamt arbetsklimat och 
samarbetsmöjligheter utåt då det innefattar alla 
diskrimineringsgrunder. 
Utbildningen har hållits för Göteborgs universtitets 
Institution för pedagogik och specialpedagogik, 
som en del av HBTQI-diplomeringen.

KÄRLEKENS PRIS  

Kärlekens pris är en teaterföreställning med 
berättelser och sånger som baseras på  
vittnesmål om hur svårt det fortfarande är att 
öppet manifestera sin sexuella läggning och 
könsidentitet, i Sverige och i världen. 
Skådespelaren, författaren, tidigare 
riksdagsledamoten och ordförande för West Pride 
Tasso Stafilidis tar med åskådarna på en resa där 
öppenheten kan vara en balansgång på en skör 
tråd mellan liv och död. Kärlekens pris har spelats 
för 450 personer under året, bland annat på det 
kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna.

NY UTBILDNINGSSATSNING VIA AICENTER   

I mars 2020 inledde West Pride ett samarbete 
med AICenter i Göteborg West Pride sitter med i 
AICenters Gender Equality and Diversity Board. 
Inom ramen för samarbetet har West Pride, 
tillsammans med LEDA20 och InterAct, tagit fram 
certifieringsprogrammet Compliance with Gender 
Equality & Diversity 2020 (CGED20). CGED20 
riktar sig till AI- och techföretag med syfte att 
skapa bättre förutsättningar för jämlik och 
inkluderande AI, på såväl produkt- som 
företagsnivå. Programmet lanserades med 
möjlighet att boka West Prides HBTQI-
utbildningar under hösten 2020. 

HEDER & HBTQ  

Under höstterminen 2020 har West Pride inlett ett 
projekt på temat heder och HBTQ* med 
Grundskoleförvaltningen och Resursteam heder 
inom Göteborgs Stad. Syftet är att utbilda elever i 
högstadiet i HBTQI-frågor, med ett särskilt fokus 
på hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet är 
består av tre steg. Det första är ett inledande 
samtal på två timmar med lärare och övrig 
skolpersonal där Resursteam heder tillsammans 
med utbildare från West Pride är på plats för att 
informera och erbjuda stöd till personalen inför 
kommande arbete. I det andra steget ger West 
Prides ordförande Tasso Stafilidis föreställningen 
Kärlekens pris för sammanlagt tolv klasser på två 
skolor. Föreställningen berör bland annat hur det 
är att leva i en hederskontext. I det sista och tredje 
steget får eleverna en uppföljande workshop på 
temat heder och HBTQI, ledd av Resursteam 
heder och utbildare från West Pride. 

Projektet genomförs under hösten och utvärderas 
i december 2020. 

*Efter ett styrelsebeslut i januari 2020 använder West Pride bokstäverna HBTQI (där “I” står för 
“intersex”) istället för HBTQ, för att vara mer inkluderande. När projektmedel söktes för detta 
projekt användes fortfarande bokstäverna HBTQ. 
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West Prides uppsökande arbete i regionen har fortgått under verksamhetsåret, 
framför allt genom utbildningsarbete i skolor. West Pride har som mål att nå 
ut till alla regionens kommuner, främst genom verksamhet skapad under 
festivalperioden i Göteborg, men även genom uppsökande verksamhet ute  
i kommunerna.  

Under verksamhetsåret hade West Pride som mål att nå tre till fem kommuner utanför 
Göteborgs Stad med skolprogrammet, ett mål som uppnåddes med råge. Med 
skolprogrammet har vi undervisat 2 441 skolelever vid 21 olika tillfällen på 18 skolor i 
Bollebygd, Härryda, Lerum, Mölndal, Svenljunga, Strömstad och Tanum. West Pride har  
även utbildat skolpersonal på tre skolor i kommunerna Lerum och Mölndal. 

WEST PRIDE  
PÅ SKOLOR VÄSTRA GÖTALAND

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS SAMRÅD FÖR HBTQ
En gång per kvartal träffas West Pride och andra företrädare från organisationer som främjar 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners rättigheter. Samrådet 
fokuserar på ojämlikhetsfrågor kopplade till heteronormer, könsidentitet, könsuttryck och 
sexualitet. Samrådet har bland annat som uppgift att bidra till framtagande av den regionala 
utvecklingsstrategin för 2021–2030.

SAMARBETEN
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EUROPEAN PRIDE ORGANISERS  
ASSOCIATIONS ÅRSMÖTE
West Pride deltog tillsammans med 70 andra 
europeiska Prideorganisationer i EPOA:s årsmöte i 
Bilbao i Spanien 19–21 september 2019. Bland annat 
presenterades en utvärdering av EuroPride 2018, som 
West Pride var medarrangör för. West Prides 
verksamhetschef höll en workshop för deltagarna där 
Homofobiterapi presenterades. Homofobiterapi är en 
terapi baserad på KBT i åtta steg och är framtagen av 
en psykolog. Terapin finns tillgänglig gratis på Spotify. 
De andra Prideorganisationerna erbjöds att ta del av 
manuset för Homofobiterapi samt ett 
marknadsföringspaket kostnadsfritt.
På årsmötet vann Belgrade Pride omröstningen  
för att arrangera EuroPride 2022.

NORDIC PRIDE  
CONFERENCE
Tillsammans med Copenhagen Pride, Oslo 
Pride, Reykjavik Pride och ett antal mindre 
Prideorganisationer i Norden deltog West 
Pride i två dagars samtal, workshops och 
erfarenhetsutbyten i Köpenhamn 21–22 
februari 2020. En rysk representant för 
Barents Pride (som genomförs i Norge ett 
par kilometer från ryska gränsen) deltog 
också och berättade om situationen för 
HBTQI-personer i Ryssland. 

Kristine Garina, ordförande i European Pride Organisers Association, 
hälsar välkommen. 
Foto: Emma Gunterberg Sachs

Medverkande på konferensen Nordic Pride.

ANDRA PRIDEFESTIVALER
I vanliga fall stöttar West Pride andra Pridefestivaler i 
Västra Götaland med allt från flaggutlåning till 
konsultation kring organisation, programinnehåll och 
utbildningsinsatser. Allt stöd anpassas efter behov. I år 
har stödet sett annorlunda ut och West Pride har istället 
fått möjligheten att skicka hälsningar till andra 
Pridefestivaler. Till exempel skickades digitala 
videohälsningar till Stockholm Pride, Helsingborg Pride, 
Härnösand Pride och Finspång Pride. West Prides 
ordförande Tasso Stafilidis var dessutom paradtalare  
på Malmö Pride.
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MÅLUPPFYLLNAD OCH 
FOKUSOMRÅDEN 2019

MÅLUPPFYLLNAD

Under 2019 antogs två övergripande långsiktiga huvudmål för West Prides verksamhet 
för tre år framåt. Resultatet av SOM-institutets undersökning (s 31) visar mycket tydligt 
att West Pride lever upp till de båda antagna långsiktiga huvudmålen. För att bryta ner de 
övergripande målen har även delmål och aktiviteter tagits fram för ett kortare perspektiv. 
På grund av coronapandemin och den inställda festivalen 2020 kunde målen för det 
specifika genomförandet inte uppnås.

LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL

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

DELMÅL 1:

West Prides utbildningsverksamhet når minst 
fem kommuner per år i Västra Götaland.  

Detta delmål har med råge uppfyllts då West Pride  
under perioden utbildat i HBTQI-frågor i åtta kommuner  
i Västra Götaland.

DELMÅL 2: 

West Pride utbildar alla partner och sponsorer 
inom HBTQI.  

I West Prides partnerskap ingår från och med 2019 
utbildning på alla partnerskapsnivåer. Tyvärr har det 
ännu inte funnits tid att utbilda samtliga partner. 
Partnerutbildningen kommer därför att fortsätta under 
hösten 2020.

DELMÅL 3:

20 % av festivalens besök kommer från övriga 
Västra Götaland (utanför Göteborg).

Av förklarliga skäl är detta mål inte relevant under 2020.

LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL

West Pride arbetar för att vara relevant för 
HBTQI-personer. 

Eftersom West Pride i år inte hade möjlighet att finnas 
som fysisk mötesplats genom festival blev fokus 
istället att förbli relevant för HBTQI-personer genom 
närvaro i andra sammanhang, som en manifestation för 
regnbågsflaggan (s 19), Bokmässan Göteborg (s 16) och 
Global Pride (s 15).

West Pride arbeta även för att vara relevant för HBTQI-
personer genom kommunikation på sociala medier och 
en utomhuskampanj. En undersökning genomfördes 
för att belysa situationen för HBTQI-personer i dagens 
Sverige samt visa vikten av utbildning inom HBTQI. Detta 
lyftes även i en debattartikel i Aftonbladet 3 juni (s 21).
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FOKUSOMRÅDEN 2021
West Prides vision är en jämlik värld fri från fördomar och diskriminering.  
Vårt långsiktiga övergripande mål är bidra till en positiv förändring i samhället som  
gynnar HBTQI-personer samt att sträva efter att vara så relevant som möjligt för  
HBTQI-personer i hela Västra Götaland. 

PRIDEFESTIVALEN 2021

Vår primära metod för att nå våra övergripande mål är att varje år arrangera en Pridefestival med 
relevant programinnehåll som synliggör en mångfald av uttryck. Genom att samordna och arrangera 
konst och kultur lockar vi HBTQI-personer i Göteborg och hela Västra Götaland och Sverige i stort. Vi 
skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och 
samhällspåverkan. Genom West Prides alla kontaktytor med samarbetspartner, institutioner, 
leverantörer och myndigheter sprider vi också kunskap och påverkar attityder. Vår festival kostar 
inget för besökaren och är öppen för alla som står bakom alla människors lika värde.

Då osäkerheten fortfarande är stor kring hur situationen kommer att se ut 2021 i förhållande till 
coronapandemin kan vi inte med säkerhet lova att det kommer att bli ett ”vanligt festivalår”. Däremot 
kan vi lova att det blir en festival i någon form, förmodligen en kombination av en digital och fysisk 
närvaro där en kan välja om en vill närvara i person eller genom streaming.

HBTQI-UTBILDNINGSVERKSAMHET 2021

West Pride fortsätter att satsa på sin utbildningsverksamhet och utbildar elever, lärare och annan 
skolpersonal i skolan i hela Västra Götaland i HBTQI-frågor. Genom ett projekt tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen och Social resursförvaltning kommer vi att utöka vår utbildningsverksamhet 
till att också arbeta med hedersrelaterade frågor i skolor. 

Skolan är en viktig samhällsinstitution där fördomar och bristande kunskap om svensk lagstiftning 
kan motverkas. Tråkigt nog är det alltför många skolor som inte följer läroplanen när det kommer till 
HBTQI-kunskap, bemötande och likabehandling. Skolinspektionens egen granskning (Sex- och 
samlevnadsundervisning från 2018) visar att ”det finns stora brister i undervisningen om normer och 
HBTQI och det saknas ofta möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många 
fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.” 

West Pride satsar också på att öka sin utbildningsverksamhet för privata och offentliga verksamheter 
och erbjuder sedan 2019 HBTQI-diplomering. Enligt vår undersökning av situationen för HBTQI-
personer i Sverige som genomfördes i april känner endast 32 % av HBTQI-personer sig bekväma 
med att vara öppna på sin arbetsplats och 12 % känner sig diskriminerade just på grund av att de 
identifierar sig som HBTQI+. Endast 8 % av allmänheten uppger att de haft någon HBTQI-utbildning 
på sin arbetsplats och 46 % av HBTQI-personer hävdar att arbetsplatsen skulle dra nytta av en 
sådan utbildning. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och önska på arbetsplatser i dagens 
Sverige. Därför är det av stor vikt att West Pride finns där och erbjuder kunskap och processstöd i 
olika verksamheters HBTQI- och mångfaldsarbete.
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EKONOMI

Varje år ansöker West Pride om verksamhets- 
och projektbidrag. Under 2020 tilldelades  
West Pride bidrag på 1 109 000 kr från 
Göteborgs Stads kulturnämnd och 1 100 000 
kr från Västra Götalandsregionens beredning 
för mänskliga rättigheter. Även 
Näringslivsgruppen – Göteborg & Co och 
Levande Historia i Göteborg tilldelade West 
Pride bidrag på 150 000 kr respektive 200 
000 kr. De två sistnämnda bidragen är 
öronmärkta för utbildning av elever  
och lärare i Göteborg inom HBTQI-kunskap. 

Eftersom festivalen inte kunde genomföras 
fick West Pride betala tillbaka ett erhållet 
bidrag från Kammarkollegiet för 
säkerhetsarbete. Även ett flertal partner drog 
tillbaka eller sänkte sina bidrag på grund av 
coronapandemin och ett ansträngt 
ekonomiskt läge. Detta innebar i att 
partnerbidragen sjönk från 1,2 miljoner 
kronor till drygt 400 000 kr. Utöver det tillkom 
stöd i form av varor, tjänster och 
marknadsföring som beräknas motsvara ett 
värde på 900 000 kr.

De intäkter som festivalen skulle ha inbringat 
uteblev av förklarliga skäl. Den 
prognostiserade omsättningen på 5,4 
miljoner kronor fick därför skrivas ner till 3,5 
miljoner kronor. West Pride tvingades 
anpassa sina utgifter till det nya rådande 
ekonomiska läget och drog ner på alla rörliga 
kostnader. Detta innebar tyvärr att delar av 
personalen fick sägas upp eller gå ner i 
arbetstid. West Pride arbetar för att 2021 
återigen öka sina intäkter.

Arbetet med att hitta bra och långvariga 
samarbeten sker löpande och är en 
förutsättning för att hålla en bra kvalitet på 
festivalen och skapa ett innehållsrikt och 
brett program. Medlen används även till att 
utbilda skolor, företag och organisationer. 
Arbetet med att skicka in bidragsansökningar 
och rekrytera nya stolta partner påbörjas 
varje höst. Många partner som West Pride 
samarbetar med återkommer år efter år.

90-KONTO

Svensk insamlingskontroll beviljade hösten 2019 West Pride ett 90-konto vilket är  
en garant för att ekonomiska medel används på ett ansvarsfullt sätt.

Med ett 90-konto kan West Pride garantera potentiella givare att organisationen  
är seriös och pålitlig samt att pengarna går till ändamålet och inte bara administration.  
Det är en kvalitetsstämpel som betyder att West Pride göra mer för HBTQI-personer  
och samhället vi lever i samt motverka antidemokratiska krafter i Sverige. 

West Prides verksamhet är beroende av de offentliga bidrag som tilldelas oss. 
Genom det ekonomiska stöd vi får av våra samarbetspartner kan vi hålla  
festivalen öppen och gratis för besökarna samt utan kostnad utbilda elever  
och lärare i regionen.
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PARTNER

I år klev Grey Gothenburg upp från silver- till guldpartner i utbyte mot reklambyråtjänster.  
Lynk & Co steg in som silverpartner och tillhandahåller bland annat kontorsplatser till  
West Prides kansli i sitt kontor på Lindholmen. Även Stolta föräldrar gick in med ekonomiskt 
bidrag som ny silverpartner. Chalmers tekniska högskola, Nordic Choice Hotels, Nordstan, 
QX och RFSL fortsätter att stötta West Pride på silvernivå.

Nya bronspartner 2020 är Accenture, Casino Cosmopol, Creative Point, Dare to Care  
och The Bond Communication Agency. Cevt, Cision, Göteborgs universitet, Jetty, 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Newbody och Park och naturförvaltningen står 
kvar som trogna bronspartner.

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 ligger i linje med festivalens syfte med attitydförändring och ökad 
medvetenhet. I våra samarbetsavtal för partner ingår West Prides grundläggande utbildning 
inom HBTQI, som öppnar nya dörrar och möjliggör kompetensutveckling för de anställda hos 
varje samarbetspartner till West Pride. Att många partner väljer att delta i Pride Parade ökar 
insynen i vad Priderörelsen betyder och bidrar ofta till en stark sammanhållning mellan 
medarbetarna. Det löpande arbetet fortsätter med att hitta synergier och partner som aktivt 
arbetar med de här frågorna, eller som vill lära sig mer och utvecklas tillsammans med oss.

Foto: Amanda Karlsson.



TACK!
Vi på West Pride är oändligt tacksamma för alla som har fortsatt att tro på och stötta West Pride 
trots de bakslag som coronapandemin orsakade oss med fler. Vi är tacksamma för att ni ser att 
vårt arbete sträcker sig så mycket längre än att endast arrangera en festival. HBTQI-frågor är 
viktiga varje dag på året och inte bara i juni. Så tack till våra stolta bidragsgivare Göteborgs Stad, 
Västra Götalandsregionen, Levande Historia och Näringslivsgruppen – utan er skulle vi inte kunna 
utbilda inom HBTQI-frågor och mångfald året om.

De partner som har stått oss trogna trots att vi inte har haft möjlighet att arrangera en festival är vi 
extra tacksamma för. Vi är också oerhört stolta över de nya partner som tillkommit under året och 
vill satsa framåt! 

West Pride vill också tacka våra elva platschefer som var superengagerade och redo att 
genomföra en fantastisk festival i juni! Och tack Anders Olsson, vår nya producent som hade  
hela scenprogrammet klart inför en sprakade festivalvecka.

Vi glömmer såklart inte våra programarrangörer, enskilda konstutövare, organisationer, 
invigningstalare och artister som på olika sätt skulle ha medverkat i festivalen genom sin kunskap, 
sin konst och sina framträdanden. Vi hoppas innerligt att vi ses nästa år!

Och tack till alla er som tänkte besöka West Pride 2020! Slutligen vill vi tacka alla som gått före 
oss och banat väg så att vi tillsammans med alla ovanstående fått möjlighet att arbeta för HBTQI-
frågor, något som fortfarande är svårt på många platser i världen. Dessa fortsätter vi att kämpa för!

Tusen tack för er delaktighet och ert engagemang. 
Vi ses igen, 9–13 juni 2021!

GRANTS

PROUD GOLD PARTNER

PROUD SILVER PARTNERS

PROUD BRONZE PARTNERS

PROUD SUPPORTERS

ARKITEKTKOPIA, CONDECO och RANDSTAD


