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Jag vill bara komma hem
Ta del av fem transpersoners aktuella vittnesmål  
av att leva i Sverige. 

Vi erbjuder fortbildning för anställda inom Västra Götalandsregionen — hur kan den 
offentliga verksamheten förbättra transpersoners livsvillkor?

Inom offentlig verksamhet ska bemötandet bygga på likvärdig behandling och 
hänsyn ska tas till varje enskild människa. Hur kan vården, skolan och andra 
offentliga verksamheter arbeta med aktiva åtgärder för att bli mer inkluderande? 
Siffror om transpersoners ohälsa möter oss i media och olika rapporter, men vilka är 
personerna bakom siffrorna? 

Nasrin Pakkho, filmare från Göteborg, lyfter fram dessa röster i sin nya 
dokumentärfilm Jag vill bara komma hem (2021). De fem medverkande som är i 
olika åldrar med olika berättelser visar den mångfald som finns inom gruppen, men 
också de svårigheter som kan uppstå i ett samhälle som ofta har svårt att leva upp 
till att ”vi är födda fria och lika i värde”. 

Filmen har finansierats av Göteborgs Stads kulturstöd, Nasrin Pakkho Film och 
West Pride. Med stöd av Västra Götalandsregionen erbjuds nu visning av filmen till 
kommuner i regionen. På grund av pandemin planerar vi även för en digital version, 
om så krävs.



Praktisk information
Tid: 10 oktober—20 november 2021

Vi står för: 
- Programinnehåll film med föreläsning
- Föreläsare och arvode för föreläsare 
- Resor

Ni står för: 
- Lokal och teknik samt personal som tar hand om projektor och ljudanläggning,

(Filmen finns i DCP format eller Quicktime)
- Rekrytering av anställda/övriga som ska ta del av fortbildningen 
- Rekrytering av en mindre grupp nyckelpersoner (ca 10 pers) som efter

filmvisning och föreläsning får en introduktion av handledningsmaterialet och kan 
diskutera hur kommunen kan gå vidare med fortbildning av anställda. 

Program, 2 timmar:
- Inledning, 5 min (större grupp)
- Filmvisning av Jag vill bara komma hem, 58 min (större grupp)
- Föreläsning, 20 min (större grupp)
- Nyckelpersoner med ca 10 pers stannar kvar och får en introduktion till hur

filmen, tillsammans med en handledning, kan användas för fortbildning i olika
personalgrupper. 25 min (mindre grupp). 

Kontakt:
- info@westpride.se
- +46 (0)31-301 25 80
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