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Ronnie Hallgren, ordförande i West Prides styrelse. Foto: Christer Larsson.

West Prides styrelse går i paraden tillsammans med paraddeltagare. Foto: Johan Dirfors.

Foto: Johan Dirfors.

I år valde West Pride att lyfta temat Demokrati ur ett 
HBTQI-perspektiv i samband med valåret i Sverige. Av 
alla de frågor vi kunde fokusera på valde vi en rättssäker 
asylprocess för HBTQI-flyktingar, då vi anser att det är 
en av de rättigheter som kränks mest i dagens Sverige. 
Genom kampanjen lärde vi känna sex asylsökande 
HBTQI-personer från olika länder och med olika bakgrund 
som alla genomgår en trovärdighetsbedömning hos 
Migrationsverket. De delade med sig av sina historier 
från sina hemländer, sin flykt på liv och död och hur de 
har ifrågasatts av Migrationsverket i Sverige. Vi är oerhört 
tacksamma för deras medverkan i kampanjen och följer 
deras asylprocesser. Läs gärna debattartikeln som 
publicerades i Göteborgs-Posten på sidan 16. 

West Pride valde att arrangera en nationell valdebatt 
på Frihamnsdagarna för att ytterligare sätta press 
på politikerna genom att ställa partiföreträdarna till 
svars för sin HBTQI+politik med fokus på asylrätt, 
surrogatmödraskap, omvändelseterapi och trygghet. Efter 
debatten överlämnades West Prides namninsamling till 
regeringen med krav på att trovärdighetsbedömningarna av 
asylsökande HBTQI-personer ska vara rättssäkra.

 
PARKEN, HOUSE OCH PARADEN

Det har varit en minst sagt hektisk vår. Då festivalen 2021 
senarelades till hösten i stället för att den arrangerades 
i juni, som är brukligt, fick kansliet endast ett halvår att 
planera, finansiera och genomföra en fullskalig festival. 
Detta ledde till kortare ledtider och påfrestningar för 
de anställda. Trots detta kan det ändå konstateras att 
festivalen blev en fullkomlig succé med 65 000 besökare. 

Pride House centrerades i Stadsbiblioteket och pågick 
hela veckan från måndag till söndag. Att samla de flesta 
programpunkter på ett ställe fick ett positivt gensvar från 
både besökare och arrangörer. Återigen streamades en hel 
del seminarier och debatter i Pride House och de finns nu 
även tillgängliga på vår hemsida så att fortbildningen kan 
pågå året om. 

Paraden fick i år en längre sträcka och avslutades med 
pompa och ståt på Gustav Adolfs torg med DJ, artister och 
tal. Återigen var paraden tillbaka till sin forna glans med  
20 000 deltagare och lika många åskådare. 

Att parken även i år arrangerades i Eriksbergshallen 
var det flera som reagerade mot. Beslutet togs på 
grunderna att det fortfarande fanns en osäkerhet kring 
pandemins påverkan samt att den korta ledtiden gjorde 
Eriksbergshallen till ett tryggare val. Med detta sagt var 
det ändå många som uppskattade Eriksbergshallen där 
det levererades ett enastående scenprogram med härligt 
festivalhäng. Nästa år är det dock dags att flytta tillbaka in 
till centrala Göteborg. Vi ser oändligt mycket fram emot att 
ses igen 5–11 juni 2023! 

 
Emma Gunterberg Sachs, 
Verksamhetschef

FÖRORD



76

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser 
för HBTQ-personer och lyfter upp normkritik och HBTQ-personers 
livssituation. Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig i första hand  
till HBTQ-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

VISION 
En jämlik värld fri från fördomar och 
diskriminering.

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

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

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

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

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

VÄRDEORD

GEMENSKAP
West Pride sprider glädje. West Pride är 
en festival där människor kan mötas och 
ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda 
mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra 
besökare ska känna sig stärkta i sin identitet 
och i sina livsval. 

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 ettnorm-
kritiskt 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.  

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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West Prides styrelse. Foto: Emma G Sachs.

ORGANISATION ANSTÄLLDA

Emma Gunterberg Sachs 
Verksamhetschef (100%)

Naida Izic 
Projektledare (100%)

Sara Brown 
Projektledare (100%)

Sarah Olofsson 
Kommunikatör (100% från sep)

Malin Fallgren 
Kommunikatör (100% jan-apr)

Agnes Tornberg 
Kommunikatör (100% maj-jun) 

Pernilla Hellestam 
Festivalkoordinator (100% jun) 

UTBILDARE

Jenny Gustafsson 
Utbildningskoordinator (60%)

Tasso Stafilidis 
Utbildare och sakkunnig i HBTQI-
frågor (uppdragsbasis)

Nathalie Töpperwien Blom 
Utbildare (uppdragsbasis) 

PRAKTIKANT

Oda Sander 
Pride House och 
konstutställningen (100% feb-maj)   

PLATSCHEFER

Anton Romanus, Pride Park  

Carlos Lopez, Pride Parade  

Felicia Munge, Pride Parade 

Javier Umazabal, Pride House 

Jonathan Gill, IT-ansvar och 
utvecklare av volontärsystem  

Karin Kennergren, Hemsida och 
webshop 

Katarina Merlander, Infocentrum   
 
Kim Lech, Prideredaktion  

Marcus Årskog, Backstage  

Mirjana Henriksen, 
Volontärsamordning  

Oliver Jähnke, West Pride Ung  

Ramin Amiri, Säkerhetschef 

Stefan Lundin, Scen 
 
VOLONTÄRER

Tillsammans med engagerade 
och drivna volontärer skapar vi 
ett Göteborg för alla, där HBTQI-
personers rättigheter är i fokus. Vi 
firar våra segrar, vi lär av varandra 
och vi skapar gemenskap och 
förändring för framtiden. 

Volontärer på West Pride får en 
HBTQI-utbildning, nya vänner, 
erfarenheter, ett arbetsintyg samt 
en goodiebag med överraskningar. 
2022 hade vi cirka 150 volontärer 
fördelat på olika festivalområden.

STYRELSE

Näst efter årsmötet är styrelsen föreningens högst 
beslutande organ. Styrelsen sammanträder och fattar 
beslut i övergripande strategiska frågor.

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. Kansliet 
tar fram beslutsunderlag och beslutar i operativa 
frågor.  
 
Förhållandet mellan styrelsen och de anställda  
regleras genom en av styrelsen beslutad attest- 
och delegationsordning.

MEDLEMMAR

En medlem i West Pride är antingen en 
privatperson eller en organisation. Det går även 
att vara stödmedlem. 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 september 
2022 uppgick antalet medlemmar till 252 stycken, 
vilket ligger i paritet med 2021. 114 är betalande 
privatpersoner, 116 är volontärer och 22 är betalande 
organisationer.

LEDAMÖTER

Ronnie Hallgren 
Ordförande, invald 2022, 2 år 

Richard Brodd 
Vice ordförande, omval 2 år 

Klas Nordh, 1 år kvar

Agneta Wirén, omval 2 år

Carin Malmberg, omval 2 år

Marcelo Pino Guerrero, nyval 2 år

Anna Wallin, nyval 2 år

ERSÄTTARE (I NÄMND 
ORDNING)

Marina Fransson, omval 1 år 
 
Fatha Hassan, nyval 1 år 
 
Karlotta Backe, nyval 1 år 
 
Tanja Tatiana Lukin, nyval 1 år

 
VALBEREDNING

Tasso Stafilidis 
sammankallande

Alexandra Ward-Slotte

Jesper Vestlund

Ann-Marie Ekström

Waldemar Wrangel

 
REVISORER

Jonas Jonasson 
auktoriserad revisor 
 
Patrik Nordin 
förtroendevald revisor 

Jenny Gustafsson Tasso Stafilidis Nathalie Töpperwien Blom 

Emma Gunterberg Sachs Naida Izić Sara Brown Sarah Olofsson
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HÅLLBARHETSARBETE
AV ALLA FÖR ALLA

West Pride välkomnar alla som står bakom vår 
värdegrund. West Pride är en paraplyorganisation 
som välkomnar programarrangörer som kan bidra 
med programpunkter som på något sätt är kopplade 
till HBTQI-frågor. Vi prioriterar mångfald i programmet 
och bokar både professionella kulturaktörer så väl 
som lokala förmågor till scenprogrammet. 

TILLGÄNGLIGT OCH TRYGGT FÖR ALLA

Tillgänglighet är ett av West Prides värdeord och 
präglar hela verksamheten, digitalt och fysiskt på 
plats på alla våra festivalområden. I begreppet 
tillgänglighet ingår också att festivalen är gratis för 
besökarna, så att alla som vill och står bakom vår 
värdegrund har möjlighet att ta del av festivalen. 
 
West Pride arbetar för att erbjuda olika alternativ och 
på så sätt anpassa tillgängligheten. I de lokaler som 
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, i år bland 
annat vernissagen för årets konstutställning och 
föreställningen Kärlekens Pris på Stadsteatern. 
2021 fick vi hjälp av Creative Point som tog fram 
en tillgänglighetsrapport av Eriksbergshallen som 
vi kunde använda även i år. Hela scenprogrammet 
teckenspråkstolkades.  
 
I början av 2022 togs beslutet att kommunikation 
genom hemsida, nyhetsbrev och sociala medier, ska 
finnas tillgänglig på både svenska och engelska. 
Allting som publiceras i sociala medier syntolkas. 
Även i år livestreamades stora delar av Pride House 
digitalt för att göra festivalen mer tillgänglig för 
personer som av olika skäl inte kan eller vill delta 
fysiskt på plats. Hela sändningen finns att ta del av i 
efterhand via West Prides Facebook och hemsida. 
 
Liksom 2021 hade vi tack vare bidrag från 
Kammarkollegiet möjlighet att anlita Ramin Amiri  
som festivalens säkerhetschef genom hans vaktbolag 
Vaktcentralen. De bidrog till en trygg och säker 
mötesplats, framför allt i Pride House och Pride 
Parade. I Pride Park var bolaget Focus ansvariga 
för säkerhet då de är Eriksbergshallens avtalade 
säkerhetsleverantör.

I samråd med säkerhetschefen har varje platschef 
tagit fram riskanalyser för respektive område. 
Med åren har dessa säkerhetsplaner utvecklats 
och anpassats till olika festivalområden och 
förutsättningar.  
 
En del i vårt säkerhetsarbete är att vi varje år 
tar in belastningsregister för alla som arbetar i 
verksamheten, det vill säga styrelsen, kansliet, 
platschefer och volontärer. 

JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET

Vi arbetar med jämställdhet och jämlikhet och har ett 
intersektionellt perspektiv i allt vi gör. Bland annat ser 
vi till att ha god representation på våra scener och vi 
är noga med att de gager vi betalar ut är rättvisa. I vår 
kommunikation säkerställer vi god representation och 
att alla ska känna sig välkomna. 

KLIMAT

Från och med i år tar vi fram volontärkläder som går 
att återanvända för att minska vår klimatpåverkan. 
Vi undviker engångsartiklar samt PET-flaskor. Vi 
begär att underleverantörer av mat och dryck arbetar 
delvis med ekologiska råvaror samt fatöl istället för 
burk- eller flasköl. I första hand lånar vi hybridbilar 
för att sköta transporter under festivalen och vi bokar 
tågresor för artister och andra medverkande. 
 
Vi tillåter inte att utställare delar ut engångsmaterial 
såsom flyers eller tillhandahåller engångsartiklar 
i restaurangen eller barerna. Vi trycker inte 
festivalprogrammet utan det finns endast digitalt. 
 
Banér, flaggor, nonwoven och dekoration återanvänds 
år efter år.  
 
Vi har skrivit under Greentopia klimatlöfte, det 
vill säga evenemangsbranschens initiativ för 
klimatomställningen. Det är ett unikt samarbete 
som samlar evenemangsnäringen för att bidra 
till klimatneutrala städer med ambition att vara i 
världsklass gällande hållbarhet. 

Läs mer: greentopia.se

SOLIDARITETSFONDEN

Genom Solidaritetsfonden bjuder West Pride in 
internationella gäster till festivalen som inte har 
möjlighet att leva öppet i sina hemländer på grund 
av förtryck och diskriminering. Ett av West Prides 
värdeord är öppenhet och festivalen är en plats där 
alla ska vara trygga, där HBTQI-personer tar plats i 
det offentliga rummet och ska kunna leva öppet.  
 
I år valde West Pride att ge en röst åt Belgrade Pride 
som arrangerar EuroPride 2022. Vi bjöd in Marko 
Mihailovic som vittnade om problemen HBTQI-
personer möter i Serbien och det hot och våld 
de utsätts för. Marko höll ett brandtal på scenen i 
Pride Park där han efterfrågade solidaritet av andra 

prideorganisationer runt om i världen och bjöd in till 
EuroPride i Belgrad den 12–18 september. 

West Pride hade en representant på plats i Belgrad 
under festivalen.  
 
Under Ukrainakrigets tidiga skede skänkte West 
Pride 20 000 kr genom European Pride Organisers 
Association (EPOA) till Kiev Pride och Charkiv Pride 
för att underlätta för HBTQI-personer som drabbas av 
kriget.

Marko Mihailovic från Belgrade Pride, samordare EuroPride 2022. Foto: Eliano Nasr.
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KAJ HEINO-PRISET
OM 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 av West Pride 2017 
och delas varje år ut i samband med festivalen. 
Priset är en utmärkelse som ges till den eller 
de som verkat i Kaj Heinos anda, som aktivist 
inom flykting-, mänskliga rättighets- och/eller 
antidiskrimineringsfrågor. I år gick Kaj Heino-priset 
till Eva Borgström, Kateryna Blagodyr och Khaled 
Alesmael.

TIDIGARE PRISTAGARE

 
2022  
Eva Borgström, Kateryna Blagodyr och  
Khaled Alesmael

 
2021 
Tanya Chariff

 
2020 
Lars Gårdfeldt, Nasrin Pakkho, Kristoffer Pilmalm  
och Qviding FIF

 
2019 
Richard Magito Brun

 
2018 
Gunnar Bäckström, Adam Alian, RFSL Newcomers 
Göteborg och Göteborgs Stads HBTQ-råd 

 
2017 
Pia Emanuelsson, Ardeshir Bibakabadi  
och föreningen HOMAN 

KAMPANJ 
AMBASSADORS OF PRIDE

För att belysa problemen med den nuvarande 
asylprocessen och för att försöka göra verklig skillnad 
lyfte West Pride fram sex olika HBTQI-flyktingars 
berättelser om deras väg genom den svenska 
asylprocessen. Genom att utse dem till Pride-
ambassadörer och hedersmedlemmar i West Pride, 
var vår ambition att ge dem den trovärdighet de i 
dagsläget behöver för att få stanna. I anslutning till 
kampanjen, startade West Pride en namninsamling 
som överlämnades till regeringens representant, 
Mikael Damberg i samband med West Prides 
valdebatt den 27 augusti på Frihamnsdagarna. 
Namninsamlingen samlade drygt 1 800 underskrifter.

Möt ”Serena” från Irak, ”Ansumana” från Senegal, 
”Khalid” från Afghanistan, ”Muhizi” från Rwanda, 
”Nour” från Marocko och ”Farhad” från Iran. 
Läs på ambassadorsofpride.com om deras 
gripande vittnesmål om hur de var tvungna att fly 
för sina liv och hur deras identiteter ifrågasätts 
av Migrationsverket och vilka livsförödanden 
konsekvenserna det kan få.

– Jag har sett vänner bli stenade till döds på grund 
av sin sexuella läggning och jag skulle aldrig kunna 
återvända till Irak och leva som den jag är. Jag har 
modet att ta mitt eget liv om jag måste återvända, 
säger ”Serena”, en av de asylsökande.

Reklambyrån AKQA arbetade till 100% pro bono 
med kampanjen för West Pride. Till vår hjälp tog vi 
Folkets Juristbyrå som vägledde oss i sakfrågor, 
RFSL Ungdom och Homan som hjälpte oss komma i 
kontakt med asylsökande personer.

”Serena”. Foto: Eliano Nasr.Foto: Daniel Castro.

Foto: Hampus Haara.
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EXPONERING AV KAMPANJEN

Kampanjen exponerades på ambassadorsofpride.com och i sociala medier såsom Instagram, Facebook och 
LinkedIn. Även fysiska tryck exponerades på insidan av spårvagnar i Göteborg och på affischer som sattes 
upp runt om i staden. Utrymme köptes också på skärmar på Göteborgs centralstation. 

Clear Channel erbjöd mycket generöst annonsutrymme på digitala skyltar runt om i Göteborg. Även 
Filmstaden bidrog med utrymme för affischer på biografer, filmklipp på skärmar och inlägg på sociala medier. 
Bulldog media visade kampanjfilmen på sina fordon. Även festivalerna Summerburst och Way Out West visade 
kampanjen på skärmar på festivalområdena

AMBASSADORS FOR PRIDE I MEDIA

Kampanjen fick också en hel del utrymme i redaktionell media. West Pride intervjuades om kampanjen i SVT 
Västnytt, Nyheterna i P3, Vaken med P3 och P4, GP, Resumé, QX och Göteborg Direkt. 

Kampanjen fick även visst internationellt genomslag i branschmedia inom marknadsföring på  
euronews.com, thedrum.com, musebycl.io, adforum.com, europe-cities.com, latinspots.com, 
bestadsontv.com, adsoftheworld.com, lbbonline.com och adage.com.
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DEBATT: Den godtyckliga 
asylprocessen för HBTQ-personer 
under all kritik
Skriven av West Pride publicerad i Göteborgs-Posten 
den 17 juni 2022.

Denna veckan pågår nu West Pride i Göteborg. 
Därför vill vi lyfta problematiken med att Sverige 
skickar tillbaka HBTQ-personer till hemländer där de 
riskerar att förföljas eller att dödas. I ett tiotal länder 
är homosexualitet förenat med dödsstraff. I nästan 
sjuttio länder är det långa fängelsestraff som väntar 
HBTQ-personer. En av de sex personer som West 
Pride följer genom sina asylprocesser, ”Nour”, som 
vi kallar honom, har precis fått avslag då han inte 
anses som trovärdig. Han är övertygad om att hans 
bröder kommer att mörda honom om de får möjlighet 
och är livrädd för att skickas tillbaka. I Marocko är 
samkönade sexuella handlingar olagliga och polisen 
där jagar aktivt homo- och bisexuella män för att 
fängsla dem. Det är vanligt förekommande att HBTQ-
personer utsätts för våld av sina familjemedlemmar. 

RÄTTSÄKER ASYLPROCESS

Migrationsverkets metod för att bedöma HBTQ-
personers trovärdighet är rättsosäker och saknar 
vetenskaplig grund. West Pride kräver därför att 
regeringen agerar för att HBTQ-personer får en 
rättssäker asylprocess i Sverige genom tydligare 
lagstiftning så att Migrationsverket omgående upphör 
med sin kränkande och godtyckliga metod.

Migrationsmyndigheterna i Sverige, precis som i 
många andra europeiska länder, använder sig av 
en bedömningsmodell som är godtycklig. Modellen 
utgår från en stereotypiserande idé om att alla 
HBTQ-personer har samma erfarenheter av att 
växa upp i homo- och transfobiska samhällen. De 
förväntas därför kunna berätta detaljerat om sina 
erfarenheter i asylutredningar i Sverige. Den här 
typen av bedömningar syftar till att avgöra den 
asylsökandes trovärdighet. Även om modellen i 
många fall kan vara relevant går det inte att applicera 
den slentrianmässigt på alla HBTQ-flyktingar av olika 
skäl.

Ett skäl är att det kan vara mycket svårt för personer, 
som är uppvuxna i kulturer där HBTQ anses som 
tabu, syndigt och förenat med rättspåföljder, att prata 
om sina känslor och upplevelser. 

Att hitta ord för det som varit omöjligt att berätta om 
i hemlandet och våga öppna upp sig helt i ett nytt 
land, vars lagstiftning den asylsökande inte känner 
till, utgör därför ett svåröverstigligt hinder.

Det är inte heller ovanligt att asylsökande 
HBTQ-personer vid den första intervjun med 
Migrationsverket inte vågar uppge rätt asylskäl. Den 
asylsökande fruktar nämligen att den närvarande 
tolken, som kommer från samma land som den 
asylsökande, ska skvallra för andra landsmän om 
personens sexuella läggning/könsidentitet/uttryck 
och utsätta personen för kränkningar eller hot. 
När den asylsökande i ett senare skede medger 
att asylskälet har sin grund i personens sexuella 

läggning, resulterar det i att Migrationsverket inte 
bedömer personen lika trovärdig.

 
ÅTERKOMMANDE KRITIK

Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar har 
ansetts godtyckliga och ge felaktiga beslutsgrunder 
under flera år. Återkommande kritik från aktivister, 
jurister och asylsökande vittnar om hur vedertagna 
regler för prövning i asylärenden inte verkar gälla 
HBTQ-personer.

I ett HBTQ-ärende är det den muntliga berättelsen 
som anses viktigast. Om den inte är tillräckligt 
trovärdig, enligt myndigheternas godtyckliga 
bedömningsmall, används den som argument för att 
ifrågasätta annan viktig bevisning, såsom medicinsk 
bevisning om tortyrskador, intyg från föreningar som 
RFSL och RFSL Ungdom, skriftlig bevisning från 
hemlandets myndigheter och medierapportering i 
hemlandet. Allt detta blir utan betydelse. Effekten blir 
att asylsökande HBTQ-personers asylskäl bedöms på 
ett radikalt annorlunda sätt än andras..

Problemen i asylsökande HBTQ-flyktingars 
asylärenden är sålunda strukturella. För att 
komma till rätta med problemen krävs mer än 
att Migrationsverket ger personalen några extra 
utbildningstimmar. Det krävs en kritisk granskning 
av verksamheten vid Migrationsverket och hos 
migrationsdomstolarna.

SAMMA RÄTT

Vidare krävs att HBTQ-personer ska ha samma rätt till 
förutsägbara asylprocesser som de som söker skydd 
på grund av risk för förföljelse med anledning av sin 
politiska uppfattning, religiösa tro eller etnicitet.

Det är hög tid att svenska migrationsmyndigheter 
slutar betrakta HBTQ-personer som 
undantagsmänniskor. Att svenska myndigheter 
inte lyckats finna en säker metod för 
trovärdighetsbedömning av HBTQ-personer, trots 
att problemet varit känt under så många år, är under 
all kritik. Vi kräver att regeringen agerar för att HBTQ 
personer ska få en rättssäker asylprocess i Sverige.

 
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef  
Ronnie Hallgren, ordförande  
Richard Brodd, vice ordförande  
Agneta Wirén, ledamot  
Anna Wallin, ledamot  
Carin Malmberg, ledamot  
Klas Nordh, ledamot

Foto: Marcus Ericsson/TT.
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FESTIVALEN I SIFFROR

65 000  
festivalbesökare 

20 000  
paraddeltagare

20 000  
paradåskådare 

6 000  
besökare i Pride Park

I år var West Pride tillbaka som en sommarfestival och det med besked! Veckan bjöd på mängder av viktiga 
seminarier och intressanta workshops i Pride House och ”På stan”, och till helgen sprack vädret upp och 
möjliggjorde en fantastisk paraddag och en livfull Pride Park med aktiviteter både inom- och utomhus. 

Göteborg sprakade av regnbågsfärger med tusentals regnbågsflaggor på flaggstänger, bussar och spårvagnar 
och banér på stadens lyktstolpar. 

Det var efter noga övervägande som styrelsen fattade beslut om att Pride Park återigen skulle husera i 
Eriksbergshallen. Några av orsakerna var att situationen och utvecklingen kring pandemin fortfarande var 
osäker vid beslutstillfället. Det ansågs lättare att följa eventuella restriktioner i en avgränsad hall jämfört med en 
öppen park. Dessutom var det endast ett drygt halvår mellan festivalerna, vilket gjorde det enklare att arbeta 
med samma koncept som föregående år. 

I år förlängdes paradvägen som likt 2021 startade på Gibraltarvallen vid Chalmers. Istället för att avsluta i 
Bältespännarparken tågade paraden till Gustav Adolfs torg där de möttes av DJ, artister och regnbågstal.

FESTIVALEN

WEST PRIDE PROGRAMSLÄPP

Årets programsläpp ägde rum den 18 maj på West 
Prides Pre-Pride. Det var en helkväll på SING SING 
arrangerat av studenter från Yrgo där årets artister 
och olika programpunkter avslöjades via quiz för ett 
hundratal deltagare. Det bjöds på barkaraoke och 
gratis karaokerum och på plats blev det smygpremiär 
av den officiella West Pride-låten Coming Out med ett 
liveframträdande av Julia Alfrida.

FESTIVALPROGRAMMET

West Pride strävar alltid efter att ha ett brett och 
intersektionellt program. Inför festivalen arbetar West 
Pride därför med att inventera programinnehåll för att 
bjuda in nya och återkommande programarrangörer 
som arbetar med jämställdhet, antirasism, 
funktionsrättsfrågor och feminism ur ett HBTQI 
perspektiv. 

West Pride skapar inte endast programinnehåll 
genom egna produktioner. Det är främst i samarbete 
med kulturutövare, organisationer, institutioner 
och partner som programmet skapas. Samtliga 
samarbeten baseras på att alla parter står bakom 
West Prides värdegrund. 

Under West Pride 2022 anordnades närmare 200 
programpunkter av olika arrangörer och dessa 
ägde rum i Pride House, Pride Park, på scenen 
och hos utställarna, eller runt om i staden i 
programarrangörernas egna lokaler. Innehållet bestod 
till största del av konserter, föreläsningar, workshops, 
filmvisningar samt paneldebatter och diskussioner. 

Varje år riktar sig en del av programmet till unga 
HBTQI-personer mellan 13–25 år. Denna satsning 
kallas West Pride Ung och finns tillgänglig på alla våra 
festivalplatser. West Pride Ung har ett eget ekipage i 
Pride Parade, programpunkter i Pride House och en 
monter med eget program i Pride Park. 

Nytt för 2022 var satsningen på HBTQI-seniorer som 
kallas West Pride Senior. HBTQI-seniorer behöver 
bli mer synliga i samhället och ges mer plats. De har 
mycken livserfarenhet och kunskap att bidra med 
som är en tillgång för alla, inte minst för yngre HBTQI 
personer. 

Rickard Karlsson. Foto: Eva Wistemar.

219  
programpunkter  

9 892  
räckvidd av livestream

12 255  
följare på Facebook   

6 123  
följare på Instagram

127  
omnämningar i media

304 833  
besök på hemsidan  
under festivalmånaden

PROGRAMPUNKTER
I OLIKA GENRER

35     Barn och familj 
78     Fest, mingel och häng
9       Film 
4       Filmvisning och samtal 
46     Föreläsning 
5       Humor 
32     Konst och utställning 
61     Musik

21     Online-event 
8       Tal 
19     Teater, dans, performance 
34     West Pride Senior 
26     West Pride Ung 
35     Workshop 
55     Samtal, panelsamtal och  
         debatt
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PRIDE HOUSE

Pride House är West Prides kunskapshöjande 
koncept som precis som resten av festivalen är helt 
gratis att besöka. Här samlas seminarier, workshops, 
föreläsningar, filmvisningar, samtal samt konst och 
kultur under samma tak. 

Genom samarbeten kunde West Pride tillhandahålla 
lokal och personal för många programpunkter. I år 
centrerades Pride House kring Götaplatsen och 
huserade i Stadsbiblioteket, Stadsteatern, Bio Göta 
och Stora Teatern. 

För andra året i rad livestreamades samtliga 
programpunkter från Trappscenen i Stadsbiblioteket 
mellan onsdag och fredag. Detta var en satsning för 
att göra festivalen tillgänglig för fler och nå ut till de 
som inte hade möjlighet att delta på plats. Aleksa 
Lundberg var konferencier under hela sändningen. 
Programmet sändes på West Prides Facebook-sida 
och finns att ta del av i efterhand via West Prides 
Facebook och hemsida. 

Totalt besöktes Pride House av närmare 1 700 
personer och 624 personer deltog i Pride House via 
stream.

Tillsammans med RFSL och HBT-seniorerna 
presenterades egna programpunkter i Pride House 
och en egen monter i Pride Park där seniorer kunde 
samlas för samtal och utbyte av erfarenheter, lyssna 
till olika programpunkter, få information eller vila en 
stund. 

PÅ STAN

På stan kallas de programpunkter som hålls runt om 
i Göteborg och Västra Götaland i arrangörernas egna 
lokaler och regi. 

Bland annat hölls både festivalens invignings 
och avslutningsfest med runt 1 200 deltagare på 
Auktionsverket Kulturarena, arrangerad av Gunn 
Lundemo. 

På Medborgarskolan Region Väst kunde besökarna 
delta i Queert låtskriveri, en workshop som inleddes 
med en kort föreläsning följt av låtskrivarövningar där 
det normbrytande stod i fokus. 

Det hölls konstvandringar om det queera i konsten på 
Göteborgs konstmuseum, guidade turer om symbolik 
och normkritik i figuriner och textilier på Röhsska, och 
på Världskulturmuseet uppträdde Hellmans Drengar. 

Dessutom anordnades kvällshäng och aktiviteter 
för HBTQI-ungdomar på flera av stadens 
ungdomsmottagningar. Totalt besöktes På stan 
av närmre 8 000 personer och vi är stolta och 
tacksamma över att flera externa arrangörer är med 
och sprider festivalen över staden.

KÄRLEKENS PRIS 

I samband med årets upplaga av West Pride 
genomfördes en av programpunkterna på Göteborgs 
Stadsteater och Foajébarens scen. 

Kärlekens Pris är en teaterföreställning baserad på 
HBTQI-personers vittnesmål om hur svårt det kan 
vara att öppet manifestera sin sexuella läggning eller 
könsidentitet, oavsett vart i världen en befinner sig. 
Publiken får bland andra möta Amir och Samira från 
Iran, Diana från Uganda, Aljosja från Ryssland och 
Johan från Sverige, i gastkramande berättelser som 
bygger på deras egna vittnesmål. 

Skådespelaren, författaren och tidigare 
riksdagsledamoten Tasso Stafilidis tog oss med på en 
resa där öppenhet är en balansgång på en skör tråd 
mellan liv och död. Han lyfte även hedersförtrycket 
som många HBTQI-personer utsätts för och 
berättade om sitt eget liv. Föreställningen ramades in 
med sånger av Jacques Brel och Vladimir Vysotskij 
i en duett med pianisten Helen Sandgren Åström. 
Kärlekens Pris har spelats på skolor, teatrar och 
kulturhus sedan 2010.

DEN LESBISKA SÅNGSKATTEN

I samarbete med Stora Teatern och Göteborg Stad 
presenterade West Pride i år programpunkten Den 
Lesbiska Sångskatten, en lesbisk konsert i två akter. 

Konserten bjöd på sånger som skildrat kärlek, lust, 
vrede, glädje och varit en skatt i kampen för rätten 
till att leva ett lesbiskt liv. Nu lyftes de fram och 
kläddes delvis i nya kläder med hjälp av artister i olika 
generationer och från olika platser. Christina Kjellsson 
gjorde urvalet och arrangemangen och Tasso 
Stafilidis producerade programpunkten, i idégruppen 
ingick även Eva Warberg. 

Medverkande: Cat Hernandez Bolander, Christina 
Kjellsson, Clara Holmström, Sigge Wallander, Eva 
Borgström, Eva Warberg, Lotta Rossövik, Louise 
Kvarbrant, Maria Paganini, Martine Biong och Alice B. 

Stora Teatern var fullsatt, så närmre 500 personer tog 
del av denna kväll.

Foto: Valeria Altariova.

Tasso Stafilidis. Foto: Hampus Haara. Christina Kjellsson och Eva Warberg. Foto: Erina Kvick.
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WEST PRIDES KONSTUTSTÄLLNING

West Prides årliga konstutställning i Stadsbibliotekets 
utställningshall invigdes den 7 juni. 

Konstnärerna var på plats och presenterade sig 
själva, sin vision eller process och sina verk. 
Vernissagen innehöll även stand-up och mingel. 
Konstutställningen var som vanligt ett uppskattat 
inslag och hade runt 1 300 besök under veckan.

Med hjälp av det Göteborgsbaserade företaget 
Panoram går det även att ta del av konstutställningen 
i efterhand, digitalt och i 3D fram till West Pride 2023. 

Utställningen finns att ta del av här:  
westpride.se/konstutstallningen-2022

Ett stort tack till alla konstnärer som deltog med 
sina verk!

Martin Johansson

Diba Mokhtabad

Hild K

Julia Pivén

Melissa Johansson

Miro Elgeholm

Novalie Kaspersson

Robin Dunmark

Susanne Atkins Ryman (Rymanskanskonst)

MOM (Morita, Ottosson, McCready)

Sahar Alkhateeb

Queer Zine Project

PRIDE PARK - ERIKSBERGSHALLEN

I Pride Park upplever besökarna det fullspäckade scenprogrammet, besöker våra utställare och njuter av 
mat och dryck i restaurangområdet. Under helgen fylldes Pride Park av musik, aktiviteter och möten mellan 
människor. Allvar blandades med glädje medan besökare träffade utställare eller lyssnade på artister och talare 
som förmedlade budskap om kärlek och kamp om mänskliga rättigheter. 

För att transportera festivalbesökare och paraddeltagare från fastlandet till Eriksbergshallen samarbetade West 
Pride med Västtrafik och Styrsöbolaget som satte in en extra båt mellan Stenpiren och Eriksbergs Färjeläge. 
Vår stolta partner SING SING arrangerade karaoke på båten vilket blev en stor succé!

Totalt gjordes närmare 6 000 besök i parken, en fördubbling från 2021 men en siffra som är lägre än tidigare 
år. Detta då vi 2021 och 2022 haft möjlighet att räkna faktiska besökare som passerat entrén. När Pride 
Park legat i Bältesspännarparken har vi enbart haft möjlighet att räkna antal personer framför scen vid varje 
framträdande, något som gett en mindre exakt siffra.

Foto: Johan Dirfors.

Foto: Emma G. Sachs.
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Anders Olsson och Tusse. Foto: Eva Wistemar.

SCENPROGRAM

Pride Parks scenprogram bestod av två 
färgsprakande kvällar med konferencierer och en 
mängd olika artister. Likt 2021 var det tillsammans 
med Anders Olsson som scenprogrammet 
producerades. För Anders var det viktigt att boka 
artister och medverkande som antingen själva är 
öppna med att de är en del av HBTQI-communityn 
eller tydligt visat att de står upp för alla människors 
lika värde. Som Anders själv uttryckte det i en intervju 
med QX inför festivalen: 

– Det är peppigt att det äntligen ska bli av! Jag har 
fokuserat på att främst boka de som är en del av 
HBTQI-scenen, särskilt när vi nu lämnat en pandemi 
då många som identifierar sig inom regnbågsfamiljen 
haft det ganska tufft.

Moa Lignell. Foto: Eliano Nasr. Arja Saijonmaa. Foto: Christer Larsson.

Erik Elias. Foto: Johan Dirfors.
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Tusse. Foto: Johan Dirfors.



2928

DRAG- OCH BURLESQUEGALAN
Den årligt återkommande Drag- och burlesquegalan var fullproppad med färgsprakande artister,  
både internationella och nationella stjärnor. Här blandades glitter, kamp, glamour, queerness  
och hyllande av normbrytande identiteter.

Galan producerades av Jenny Gustafsson.

Mizzen n´Minxx. Foto: Eliano Nasr.

Majo (Mex/Bel). Foto: Eliano Nasr.

Admira Thunderpussy. Foto: Eliano Nasr.

Zorba. Foto: Eva Wistemar.

Mariette. Foto: Eva Wistemar. Kalle Leander. Foto: Johan Dirfors.



3130

Admira Thunderpussy
Anton Skye Ericsson  
Hector  
Moa Svan  
Robert Fux 

KONFERENCIERER

Adam Alian   
Emma Gunterberg Sachs  
Marko Mihailovic´  
Ronnie Hallgren 
”Serena”   

TALARE

Robert Fux. Foto: Johan Dirfors.

Amandine X  
Amsköld  
Arja Saijonmaa  
Browsing Collection  
DJ Cazo  
DJ Gretchen  
DJ Pamela  
Ember Raven
Erik Elias  
FELIN  

Hampus Carlsson  
Isak Danielsson  
Ivoncita
Julia Alfrida  
Linus And the Moon  
Majo
Mariette  
Melanie Wehbe  
Mimmi & Anniemal  
Mizzen n Minx

Moa Lignell  
Patrik Jean  
Qarl Qunt
Rhyss’Pieces
Sabina Wärme  
Seymour Bottoms
Sylve  
Tenori  
Tusse  
Zorba 

PÅ SCEN 
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UTSTÄLLAROMRÅDE

På West Prides utställarområde finns möjlighet för 
verksamheter att nå ut med sitt HBTQI-arbete och 
att träffa målgruppen. Det är tillsammans med dem vi 
kan skapa en Pride Park full av pulserande stämning 
och aktiviteter. Alla aktiviteter som anordnas i detta 
område marknadsförs även i vårt digitala program.

 I år deltog totalt 23 utställare. Då parken hölls 
inomhus och mindre centralt minskade drop-in 
besöken av förbipasserande, däremot befann sig 
målgruppen och de människorna som verkligen 
ville vara i parken där, vilket bidrog till meningsfulla 
stunder och viktiga samtal. 

UTSTÄLLARE 2022

Djurens Rätt 

Feministiskt initiativ 

FPES Göteborg Stad (House of colors, GIA, Norma.
gbg, Regnbågshuset) 

Homan Göteborg 

House Of Nord 

Kommunalarbetareförbundet Väst 

Kyrkan på Pride 

Lesbisk Makt, BIPOC Queers 

Liberalerna Göteborg

LO Göteborg

Miljöpartiet/Grön Ungdom

Noaks Ark

Polismyndigheten 

RFSL

Sacorådet  

SRHR-bussen 

Stolta Föräldrar 

Transammans  
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4. Västra Götalandsregionen
5. Sacorådet Göteborg
6. Infocentrum 

7. Föreningsmonter
Homan / Transammans
Bipoc Queers / Stolta Föräldrar

8. FPES

10/11. Göteborgs stad
9. Polismyndigheten

3. Västra Götalandsregionen
2. LO Göteborg
1. West Pride Ung

14. Kommunalarbetare-
förbundet väst

House of Colours / Gays in Angered
Norma.gbg / Regnbågshuset / Biblioteken i Göteborg

15. House of Nord
16. Liberalerna Göteborg

17. RFSL
18. Djurens rätt
19. Vänsterpartiet
20. Miljöpartiet / Grön Ungdom
21. Öppna Moderater Väst
22. Ungdomsmottagningen

24. Feministiskt Initiativ
25. West Pride Senior
26. SRHR Bussen
27. Kyrkan på Pride

Entré
Nödutgångar

13. Noaks Ark
12. Göteborgs stad

evenemangskarta

ERIKSBERGSHALLEN
17 juni – 18 juni

Öppettider Monterområde: 14:00-21:00
Öppettider Park: 14:00-00:00

26

4. Västra Götalan
5. Sacorådet Göt
6. Infocentrum 

3. Västra Götalan
2. LO Göteborg
1. West Pride Un

evenemangskarta

Ö ttid P k 14 00 00 00

PRIDE PARADE

Den 18 juni klockan 13:00 avgick Pride Parade från Gibraltarvallen - stämningen och vädret var fantastiskt! Vi 
förlängde årets sträcka hela vägen till Gustav Adolfs torg där deltagarna välkomnades av DJ Gunn Lundemo 
med Jasmine Kara och Baby Mala. Musiken varvades med tal av Göteborgs stads regnbågsambassadörer Eva 
Hessman, stadsdirektör, och Kristina Liljedahl Scheel, HR-direktör, samt utdelning av Kaj Heino-priset. 

Precis som 2021 presenterades paradens 65 deltagande ekipage från Stadsbibliotekets balkong av 
paradutroparen Tasso Stafilidis. 

Årets deltagarantal nådde hela 20 000 personer i parad och 20 000 åskådare, siffror vi är enormt stolta över att 
kunna presentera.

Foto: Johan Dirfors.
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Foto: Johan Dirfors.
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KOMMUNIKATION

HEMSIDA

På West Prides hemsida finns information kring 
organisationen, festivalen, utbildningsverksamheten 
och West Prides webshop. I besöksundersökningen 
som genomfördes efter årets festival framgår det att 
hemsidan är den viktigaste informationskanalen. 

Under festivalmånaden, 22 maj till 19 juni fick 
hemsidan 304 833 sidvisningar, varav 190 601 av 
dessa var unika. Detta motsvarar en ökning på 16% 
av trafiken till hemsidan jämfört med föregående års 
festivalmånad. 

SOCIALA MEDIER
West Pride finns på Facebook, Instagram och 
LinkedIn. Antalet följare ökar kontinuerligt på 
Instagram och LinkedIn men har stagnerat på 
Facebook. 

FÖLJARE UNDER EN TREÅRSPERIOD

CITY DRESSING

Göteborg har utmärkt sig genom att vara den stad 
som flaggar mest och längst i hela Europa. I år vajade 
hundratals flaggor runt om i stan under West Pride. 
Bland annat är det Göteborgs Stad, organisationer, 
företag, olika skolor och andra inrättningar som 
flaggar. 

Årets flaggperiod varade som brukligt i två veckor, 
7-19 juni. Av alla flaggor som hissades hyrde 
West Pride ut 222 flaggor, både traditionella 
regnbågsflaggor och progress flags till 27 olika 
verksamheter och organisationer. 

Längs flera centrala stråk i Göteborg sattes West 
Pride-banér upp på lyktstolpar för att uppmärksamma 
festivalperioden. Som vanligt pyntade Västtrafik sina 
spårvagnar och bussar med regnbågsflaggor. 

West Pride har även vid tre olika tillfällen inför 
festivalen affischerat runt om i Göteborg på stadens 
affischplank.

FESTIVALARMBAND

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 en 
rad olika erbjudanden som vi skapar tillsammans 
med aktörer i stan. Det bidrar även 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 HBTQI-frågor i stort.

MERCHANDISE

Sedan 2021 har West Pride en webshop och under 
festivalen säljs även merchandise på de olika 
festivalplatserna. Det säljs bland annat T-shirts, 
paraplyer, tygkassar, muggar och gnuggisar. 
Intäkterna från försäljningen går till föreningens 
arbete med att arrangera en festival som är gratis att 
besöka.

Facebook

Instagram

Linkedin

2022

11 285

6 124

473

2021

11 698

5 420

267

2020

10 140

4 001

165

PRESS OCH MEDIA

SYNLIGHET I MEDIA

Mellan 10 oktober 2021 och 30 augusti 2022 (cirka 10 
månader) har West Pride omnämnts 127 gånger i media 
med 20,2 miljoner visningar, exklusive Facebook, enligt 
Cision. 

Inslag i radio och TV samt i papperstidningar är inte 
medräknande i statistiken. Bland toppkällorna online 
finns QX, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio Online och 
Expressen Online. Vad gäller etermedia har West Pride 
medverkat i radio flera gånger, bland annat i direktsända 
intervjuer i P4. 

Yearwood PR gick under året in som silverpartner och 
bistår West Pride med PR som en del av sitt pro bono-
arbete. Tack vare Yearwood PR fick West Pride mer 
exponering i media, framförallt i QX där bland annat 
ett helt uppslag tillägnades Julia Alfrida i samband att 
Coming Out korades till West Prides officiella pridelåt. 
Yearwood PR arrangerade även mingel efter paraden på 
Göteborgs Operans terrass.

OFFICIELL PRIDELÅT

Tidigt på året utlyste West Pride en låttävling för 
att utse festivalens officiella Pridelåt för 2022, den 
första någonsin sedan festivalen startade 2007. 
Totalt skickades ett 50-tal bidrag in. Juryn bestod av 
Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson, 
artisten och låtskrivaren Fredrik Kempe som har flera 
melodifestivalsvinster bakom sig och Anders Olsson, 
producent för West Prides scenprogram.

– Julia Alfrida imponerade verkligen i Melodifestivalen 
2021 och visade att hon är en artist att hålla koll på och 
att räkna med i framtiden. Det känns helt rätt att det är 
hon som får sätta sin personliga prägel på soundtracket 
till West Pride, sa Karin Gunnarsson.

West Pride tackar alla artister och det engagemang som 
ligger bakom. Låten är skriven och producerad av Julia 
Alfrida och Dinosaur House.
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EVENEMANG OCH SAMARBETEN

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SAMRÅD FÖR HBTQI

En gång per kvartal träffas West Pride och andra företrädare från organisationer som främjar homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners, queerpersoners och intersexpersoners 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.

HOW DO WE ENSURE THE SOCIAL SUSTAINABILITY OF PUBLIC SPACE FESTIVALS 
AND EVENTS IN THE POST-PANDEMIC CITY

West Pride deltog på en konferens den 8 april om festivaler i det publika rummet, evenemang och inkludering 
som arrangerades av Centrum för turism, Göteborgs universitet, Göteborg & Co och det europeiska 
forskningsprojektet FESTSPACE. West Pride höll en workshop om inkluderande festivaler ur ett HBTQI 
perspektiv.

BARNENS DAG
Den 14 maj arrangerade Innerstaden Barnens Dag i Göteborg och West Pride var självklart med. Vi och många 
andra aktörer ställde ut på Kungstorget och i West Prides monter hade besökare möjlighet att köpa merch 
och de yngsta hade möjlighet att läsa normkreativa böcker och måla. West Pride stod även för sagostund för 
barnen på Göteborgs egen Flygande Matta, en kringresande matta ämnad för barnaktiviteter, lek och möten. 

För de lite äldre barnen hade West Pride en mötesplats på Esperantoplatsen tillsammans med RFSL och 
RFSU dit ungdomar kunde komma och ställa frågor om sex, samlevnad och relationer, framför allt ur ett 
HBTQI-perspektiv. Dagen bjöd på underbart väder men framför allt möten, mycket lek och samtal.

NORDIC INTERPRIDE CONFERENCE, INTERPRIDE REGION 11

Den 1-2 april samlades de nordiska prideorganisationerna i Göteborg med West Pride som värd. Under två 
dagars konferens behandlades frågor såsom EuroPride i Belgrad, internationell solidaritet, finansiering av 
pridefestivaler och erfarenheter från World Pride i Malmö och Köpenhamn. Representanter från European Pride 
Organisers Association (EPOA) berättade också om sin verksamhet.

ANNUAL GENERAL MEETING EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION (EPOA)

I år hölls årsmötet i Turin, Italien under första helgen i oktober. West Pride var representerade på plats och 
deltog bland annat i framröstningen av värd för EuroPride 2025.

Foto: Naida Izic.
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NATIONELL HBTQI+ VALDEBATT PÅ 
FRIHAMNSDAGARNA 
West Pride arrangerade en valdebatt under 
Frihamndagarna den 27 augusti som blev mycket 
välbesökt.

Alla partiledare från de politiska partierna som finns 
representerade i riksdagen bjöds in till debatten i slutet 
på januari i år. De partiledare som inte kunde medverka 
fick ersättas av vice partiordförande, gruppledare i 
riksdag, partisekreterare eller tjänstgörande minister. 
Sverigedemokraterna hade ingen representant på plats. 

Programledare var journalisten och författaren 
Alexandra Pascalidou och debatten live-sändes på 
Frihamnsdagarnas hemsida. Fyra politikområden 
lyftes med frågeställningar om könstillhörighetslagen, 
transvården, föräldraskap, surrogatmödraskap, 
omvändelseförsök, hedersförtryck, asylrätten 

för HBTQI+personer och Migrationsverkets 
trovärdighetsbedömningar. 

Efter debatten överlämnade West Pride sin 
namninsamling, med krav på att rättssäkerheten i 
trovärdighetsbedömningarna av asylsökande HBTQI 
personer ska säkerställas, till regeringen. Drygt 1 800 
personer hade skrivit under detta krav.

Medverkande i valdebatten var: 

Märta Stenevi, språkrör (MP) 
Mikael Damberg, finansminister (S) 
Tobias Billström, gruppledare i riksdagen (M)  
Martin Ådahl, vice partiordförande (C) 
Hanna Gedin, partisekreterare (V) 
Fredrik Malm, vice partiordförande (L) 
Camilla Brodin, vice gruppledare (KD)

UTBILDNINGSVERKSAMHET

UTBILDNING I SKOLA

Skolan har i uppdrag att integrera HBTQI-frågor i 
undervisningen i flera olika ämnen enligt skollagen 
och läroplanen. Skolan har också i uppdrag att 
se till att ingen diskrimineras utifrån könsidentitet, 
könsuttryck och/eller sexualitet samt ska främja allas 
lika värde och rättigheter. 

I de nya läroplanerna som började gälla 2022 
tydliggörs ansvaret kring just arbetet med allas lika 
värde och därmed HBTQI-frågor. I riktlinjerna står 
nu att alla i skolan ska visa respekt för den enskilda 
eleven och ha ett demokratiskt och normmedvetet 
förhållningssätt. Sex och samlevnad har utvecklats 
till sexualitet, samtycke och relationer och tydliggör 
detta det ansvar som skolan har för att eleverna 
återkommande i utbildningen får möta frågor som rör 
sexualitet, samtycke och relationer. Skolan ska också 
bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och 
andras rättigheter. 

Undervisningen ska genomsyras av ett 
normmedvetet perspektiv och synliggöra rådande 
sex- och samlevnadsnormer och problematisera de 
begränsningar som dessa normer leder till. 

Samtidigt som läroplanerna uppdaterades, släpptes 
inom ett halvår tre nya rapporter* med fokus på 
unga HBTQI-personer och skolan från MUCF, 
Barnombudsmannen och Göteborgs stad. 

Rapporterna visar samma resultat; unga HBTQI 
personer har sämre levnadsvillkor än andra unga och 
utsätts i större utsträckning för fördomar, trakasserier 
och diskriminering. De unga upplever inte tillräckligt 
med stöd från skolan, inte heller att personalen har 
HBTQI-kunskap eller att HBTQI-frågor integreras i 
undervisningen. 

En av fyra HBTQI-elever i Göteborgs stad känner 
sig otrygga på sin skola, just för att de identifierar 
sig som HBTQI. En tredjedel av de unga i MUCFs 
rapport upplever att skolan inte lyfter HBTQI-frågor 
överhuvudtaget. Ungdomarna vittnar om lärare 
som är passiva när kränkningar sker, förminskar 
kränkningar eller behandlar HBTQI-personers 
rättigheter som åsiktsfrågor. 

Rapporterna lyfter hur omedvetenhet och okunskap 
om normer, framförallt heteronormen, bidrar till 
sämre livsvillkor och trycker därför på vikten av ökad 
kunskap. I rekommendationerna för Göteborgs stad 
finns dels kompetenshöjande

insatser till skolpersonal kring inkludering, HBTQI 
och normmedvetenhet men också att HBTQI-frågor 
integreras i undervisningen (med extra fokus på år 
4-6). Utöver detta rekommenderas att skolornas 
planer mot diskriminering och kränkande behandling 
kopplas till samtliga diskrimineringsgrunder. De 
här rekommendationerna innebär precis det som 
West Prides arbete mot såväl fokusskolor som 
endagsinsatser innebär. West Pride lägger stort 
fokus på utbildning och kunskapsförmedling till 
skolpersonalen men också till eleverna. Året runt 
arbetar vi därför uppsökande mot skolor med vårt 
skolprogram. 

*Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret: Rapport 
om unga HBTQI-personers villkor i skolan 
Barnombudsmannen: Erfarenheter från unga 
transpersoner samt från barn och unga med 
intersexvariationer 
MUCF: Jag är inte ensam, det finns andra som jag - 
rapport om unga HBTQI-personers levnadsvillkor.

Foto: Hampus Haara.
Foto: Kimberly Farmer, Unsplash
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SKOLPROGRAMMET

I skolprogrammet har vi samlat de kostnadsfria 
aktiviteter som West Pride erbjuder. Det innefattar 
såväl teater och föreläsningar så som workshops 
med aktiviteter som passar från förskoleklass till och 
med gymnasiet. 

Genom ett långvarigt samarbete med Göteborgs 
museer tar vi fram en museilektionsguide med 
inriktning på normkritik och HBTQI-frågor. Som en 
sista del i skolprogrammet finns våra kostnadsfria 
lärarguider, indelade på skolår F–3, 4–6, 7–9 samt 
gymnasiet. Där har vi samlat litteratur och film med 
HBTQI-fokus 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 även sitt 
skolprogram och skickar ut till skolor i Göteborg 
och Västra Götaland, vilka sprids till skolor 
över hela Sverige. Vi erbjuder även flera av våra 
utbildningsaktiviteter digitalt, dock ser vi att 
majoriteten av skolorna föredrar fysiska besök. 

Under läsåret 2021/2022 har West Pride haft 
såväl långsiktiga samarbeten som endagsinsatser 
i skolorna, samt ett samarbete med Skolbio i 
Göteborgs stad där vi medverkade i uppföljande 
samtal efter filmvisning med en kort utbildning 
kring HBTQI-frågor. West Pride har utbildat 
skolpersonal och elever på 35 olika skolor i Göteborg, 
Storgöteborg och Västra Götaland. I skolorna 
utbildade vi 4 673 elever. 

Under en period då smittspridningen av Covid19 var 
som högst (december - februari) valde dock de flesta 

inbokade skolorna att ställa in eller skjuta upp besök 
till kommande läsår. Vi har även utbildat ungefär 330 
lärare och skolpersonal på 7 olika grundskolor samt 
gymnasieskolor i grundläggande HBTQI-kunskap, 
inkludering och bemötande under läsåret 2021-2022. 

FOKUSSKOLOR

Som en del av West Prides kompetenshöjande 
arbete har vi ett mer långsiktigt perspektiv med 
projektet fokusskolor. Detta arbete stödjs av 
Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och 
i samråd med dem väljs ett antal skolor ut inom 
Göteborg. 

Vi erbjuder även plats för ett fåtal skolor i övriga 
kommuner i Västra Götaland. 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 samt 
år 4-6 då vi anser att det är mycket viktigt att arbeta 
med värdegrund och normer tidigt i skolåren för att 
lägga en bra grund inför tonår och vuxenliv. I nya 
rapporter från MUCF, Barnombudsmannen samt 
Göteborgs Stad framkommer att åk 4-6 är i behov 
av extra stöd och kunskap kring HBTQI då det setts 
en ökad utsatthet för åldersgruppen, därför satsar 
vi extra på de årskurserna kommande läsår både på 
fokusskolor samt övriga skolor.

I gengäld åtar sig fokusskolorna att arbeta aktivt med 
att få in HBTQI-frågor och bemötande året om i sin 
utbildningsplan. När läsåret är slut redovisar skolan 
hur deras arbete sett ut efter West Prides besök.

GÖTEBORG 
 
Bergums skola  

Björkåsskolan 

Burgården  

Böskolans friskola 

Centrina Lindholmen 

Drottning Blankas gymnasium 
Gårda 

Fenestra Centrum  

Frejaskolan  

Frölundaskolan 

Guldhedsskolan 7-9  

Kannebäckskolan 

Kvibergsskolan 

Kålltorpskolan 

Montessoriskolan Elyseum 

Nya Varvetskolan 

Nygårdsskolan 

Sandelklevskolan 

Svenska Balettskolan 

Toleredsskolan 7-9  

Torpaskolan 

Åkeredskolan 

Änglagårdsskolan 

Önneredskolan 

VÄSTRA GÖTALAND

Bollebygdskolan (Bollebygd) 

Diserödskolan (Kungälv) 

Djupedalskolan (Härryda) 

Götene kommuns fritidspersonal 
(Götene) 

Hindåsskolan (Härryda) 

Hulanskolan (Lerum) 

Kopperskolan (Stenungsund) 

Sinntorpskolan (Mölndal) 

Varlaskolan (Kungbacka) 

Öjersjö Storegård (Partille) 

Önnerödskolan (Härryda) 

Örbyskolan (Mark) 

KOMMUNER

Bollebygd, Göteborg, Götene, 
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Mark, Mölndal, Partille och 
Stenungsund.

 
FOKUSSKOLOR I GÖTEBORG

Björkåsskolan (Frölunda), 
Kvibergskolan (Kviberg), Svenska 
Balettskolan (Backa) och 
Åkeredskolan (Näset). 

FOKUSSKOLOR I VÄSTRA 
GÖTALAND

Diserödskolan i Kungälvs 
kommun, Kopperskolan i 
Stenungsunds kommun Öjersjö 
Storegård i Partille kommun.

MEDVERKANDE SKOLOR 
LÄSÅRET HT 2021- VT 2022
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WEST PRIDE VÄSTRA GÖTALAND

West Prides uppsökande arbete i regionen 
under verksamhetsåret sker främst genom vårt 
utbildningsarbete i skolor. 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 hade 
vi som mål att utöver Göteborgs Stad rikta oss 
3-5 kommuner med vårt skolprogram, ett mål 
vi överskred då vi var ute i 10 kommuner. Vi 
har undervisat cirka 2 000 elever och cirka 200 
skolpersonal i dessa kommuner.

 
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. Sedan 
2020 finns även utbildningarna i digitalt format. Under 
verksamhetsåret har West Pride utbildat 912 personer 
vid 17 olika tillfällen i HBTQI-frågor, intersektionalitet 
och likvärdigt bemötande. 

PARTNERUTBILDNING

Som ett led i West Prides uppdrag att öka kunskap 
och förändra attityder erbjuder vi HBTQI-utbildning 
på alla partnernivåer. I partneravtalet på silvernivå 

ingår vår workshop grundläggande HBTQI-utbildning. 
Som partner på guldnivå ingår vår HBTQI-
diplomering, en femstegsutbildning för organisationer 
och företag, som ska mynna ut i en handlingsplan. De 
partner vi har utbildat under verksamhetsåret är bland 
andra Miljöbron, Semcon, Polestar och Gillis Edman. 

HBTQI-DIPLOMERING

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. 
Institutionerna för pedagogik och specialpedagogik 
vid Göteborgs universitet diplomerades 2020 och 
under 2021 har den första revision genomförts, 
något som West Pride gör var 6:e månad. 2021 
diplomerades Kultur- och fritidsförvaltningen i Tjörns 
kommun. 

GRUNDLÄGGANDE HBTQI-UTBILDNING

Vår grundläggande HBTQI-utbildning innehåller 
föreläsning, workshop och diskussioner fördelat 
på tre timmar. Här går vi igenom såväl fakta, 
lagstiftning och ord samt riktar fokus mot den egna 
verksamheten och hur den blir mer inkluderande. 
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 det gångna året har vi 
genomfört denna workshop dels för partner, dels för 
kulturaktörer som Teater GEST och Stadsbibliotekets 
barn- och ungdomsverksamhet. 

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.  

 

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 och tidigare 
riksdagsledamoten Tasso Stafilidis tar med publiken 
på en resa där öppenheten kan vara en balansgång 
på en skör tråd mellan liv och död. I berättelserna 
lyfts även frågor om hedersförtryck. Föreställningen 
spelas för såväl skolor som företag och har sedan 
2010 spelats för över 100 000 personer. 

ÖVRIGA UTBILDNINGSINSATSER

West Pride har genomfört inspirationsföreläsningar 
och kortare föredrag och utbildningar för personal på 
företag och myndigheter som till exempel Afry, Cygni, 
Dialogpolisen och Teknikföretagen.
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MÅLUPPFYLLNAD OCH FOKUS

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. Under 2019 antogs två övergripande 
långsiktiga huvudmål för West Prides verksamhet. För 
att bryta ner de övergripande målen har även delmål 
och aktiviteter tagits fram för ett kortare perspektiv

 
LÅNGSIKTIGT DELMÅL 1

West Pride arbetar för en positiv förändring som 
gynnar HBTQI+ personer. 

I SOM-institutets* undersökning där data samlades 
in från september till december 2021 framgår det att 
59% av Göteborgs invånare och 89% av Göteborgs 
invånare som identifierar sig som HBTQI instämmer 
helt eller delvis på påståendet, ”West Pride bidrar 
till ett mer öppet samhällsklimat i Göteborg”. Detta 
enastående resultat ligger i paritet med den senaste 
genomförda undersökningen 2019 och visar att West 
Pride uppfyller sitt långsiktiga mål. 

Under och direkt efter festivalen uppmanades 
besökare att svara på en webbenkät. 201 personer 
svarade på enkäten som fanns både på svenska och 
engelska. Då respondenterna inte var slumpmässigt 
utvalda eller underlaget tillräckligt stort ger 
webbenkäten endast en indikation och inte ett 
statistiskt säkerställt resultat. 

78% av respondenterna svarade betyg 4 och 5 med 
fem som högsta betyg på frågan om ”West Pride 
bidrar till en positiv förändring som gynnar HBTQI 
personer”. Detta resultat indikerar även det att målet 
ovan uppfylls. 

*SOM-institutet är en oberoende opinions- och 
undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, 
som sedan 1986 mäter svenskarnas vanor och 
attityder. Den aktuella rapporten bygger på 3 350 
invånares svar. SOM-institutet redovisar resultaten 
året efter att data samlats in.

 
DELMÅL 1

West Prides utbildningsverksamhet ska nå minst 4 
kommuner per år i Västra Götaland. 

Målet nåddes med råge då vi utbildade i 11 

kommuner: Bollebygd, Göteborg, Götene, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mark, Mölndal, Partille 
och Stenungsund.

 
DELMÅL 2

West Pride ska utbilda 7 fokusskolor under läsåret 
2021-2022. 

Målet nåddes med 7 fokusskolor varav 4 i Göteborg, 
1 i Kungälv, 1 i Partille samt 1 i Stenungsund.

 
DELMÅL 3

West Pride ska erbjuda alla partner en utbildning 
inom HBTQI även på engelska. 

Under 2022 har vi hittills utbildat Miljöbron (nuvarande 
HoloHouse), Semcon, Polestar och Gillis Edman. 
Dock är fler utbildningstillfällen planerade. 

DELMÅL 4

West Pride ska HBTQI-diplomera minst 2 
verksamheter. 

Under 2022 diplomerade vi Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Tjörns kommun medan 
Göteborgs Filmfestivals HBTQI-diplomering 
fortfarande pågår. Fler verksamheter visar stort 
intresse och bokar förhoppningsvis in diplomeringar 
före årsskiftet. 

DELMÅL 5

West Pride ska streama så många programpunkter 
som är ekonomiskt möjligt och öka räckvidden med 
10% jämfört med 2021. 

Vi valde att streama alla programpunter på 
Trappscenen på Göteborgs stadsbibliotek. Totalt var 
det 500 streams vilket ligger i paritet med 2021 då 
504 streamningar genomfördes. 

DELMÅL 6

West Pride ska nå ut till fler personer genom vår 
kommunikation och sprida vårt budskap genom att 
öka antalet följare på sociala medier och användare 
av hemsidan med 10%. 

Instagram-kontot fick 13% fler följare, LinkedIn-
kontot fick 77% fler följare, 16% fler sidvisningar på 
hemsidan och Facebook-kontot minskade följare 
med 4%.

 
LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL 2

West Pride ska vara relevant för HBTQI-personer. 

(På femgradig skala betyder 1 “instämmer inte alls” 
och 5 “instämmer helt”). 

DELMÅL 1

Festivalen ska besökas av HBTQI-personer från alla 
stadsdelar i Göteborg med extra fokus på Hisingen. 

West Pride hade besökare från alla stadsdelar med 
en överrepresentation från centrala stadsdelar. Enligt 
besöksundersökningen kom 14% av besökarna från 
Hisingen.

 
DELMÅL 2

25% av festivalens besök ska komma ifrån övriga 
Västra Götaland (utanför Göteborg). 

Enligt besöksundersökningen kom 26% av besökarna 
från Västra Götaland (utanför Göteborg).

 
DELMÅL 3

Programinnehåll ska upplevas som relevant för 
HBTQI-personer. 

På frågan “Fanns det programpunkter under 
festivalen som passar dig?” gav 86% av besökarna 
betyg mellan 3 och 5.

 
DELMÅL 4

100% av utställarna i parken ska ha tydligt HBTQI-
koppling eller dokumenterat arbeta med HBTQI-
frågor. 

Alla utställare har i sin ansökan bekräftat att de 
arbetar med HBTQI-frågor i sin verksamhet.

DELMÅL 5

Vi ska skapa trygga mötesplatser där ingen 
besökare/ deltagare eller någon i organisationen 
utsätts för hot, våld eller trakasserier under 
aktiviteter genomförda av West Pride. 

11% av besökarna gav betyg 1 och 2, vilket är 2 
procentenheter sämre resultat jämfört med 2021. 
Vår ambition är såklart att ingen upplever någon 
otrygghet.

 
DELMÅL 6

Normkritik och intersektionalitet ska genomsyra all 
kommunikation. 

På frågan ”Anser du att West Prides kommunikation 
speglar den mångfald samhället består av?” gav 70% 
betyg 4 eller 5. Frågan i sig är inte helt jämförbar 
med målet men då intersektionalitet och normkritik är 
komplexa begrepp valde vi att förenkla frågan.
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EKONOMI

BIDRAG

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

Varje år ansöker West Pride om verksamhets- 
och projektbidrag. Under 2022 tilldelades West 
Pride bidrag på 1 130 000 kr från Göteborgs 
Stads kulturnämnd och 1 000 000 kr från Västra 
Götalandsregionens beredning för mänskliga 
rättigheter. Kammarkollegiet tilldelade West Pride 
365 000 kr för att finansiera säkerhetsarbetet under 
festivalen. 

West Pride fick ett bidrag på 200 000 kr av Göteborg 
& Co för att flagga på Göteborgs stads flaggstänger 
och för att genomföra festivalen. West Pride fick även 
bidrag av VG Live och ett öronmärkt bidrag för Den 
lesbiska sångskatten av Göteborg stad.

Totalt tilldelades West Pride 2 732 000 kr i offentliga 
bidrag under 2022.

PARTNER

Ekonomiskt stöd i form av kontanta insatser från våra 
partner och supportrar uppgick till 1 460 000 kr, vilket 
är en ökning med 270 000 kr jämfört med föregående 
år. Utöver detta tillkom stöd i form av varor, tjänster 
och marknadsföring som beräknas motsvara ett 
värde på ca 2 000 000 kr. 

Arbetet med att hitta bra och långvariga samarbeten 
sker löpande och är en förutsättning för att hålla en 
bra kvalitet på festivalen genom att skapa ett mer 
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.

West Pride har tre nivåer på partnerskap; guld, silver 
och brons. Utöver dessa finns en supporternivå.

Under året har West Pride haft en huvudpartner på 
guldnivå, nämligen AKQA som arbetat pro bono med 
att skapa kampanjen Ambassadors of Pride och 
annan kommunikation. 

Att ingå ett partnerskap med West Pride innebär 
också att företaget ställer sig bakom vår 
värdegrund, vilket ligger i linje med festivalens 
syfte med attitydförändring och ökad medvetenhet. 
I våra samarbetsavtal för partner på guld- och 
silvernivå ingår grundläggande utbildning inom 
HBTQI, som öppnar nya dörrar och möjliggör 
kompetensutveckling för de anställda. Många partner 
väljer att delta i Pride Parade vilket ökar insynen i vad 
Pride-rörelsen betyder och ofta bidrar 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.

 
ÖVRIGA INTÄKTER

Utöver bidrag och partnerskap får West Pride intäkter 
i form av försäljning av utbildningar, utställaravgifter, 
försäljning av merchandise, uthyrning av flaggor, 
annonsförsäljning och medlemskap.

Hösten 2019 beviljade Svensk insamlingskontroll 
West Pride ett 90-konto. Med ett 90-konto kan West 
Pride garantera potentiella givare att organisationen 
är seriös och pålitlig samt att pengarna går till rätt 
ändamål.

STOLTA SUPPORTER
ABF | Arkitektkopia | Condeco | Emerson | Ezeto  

LO-distriktet i Västsverige | Nordic Art Hub | Xenit | Collabra

STOLTA BIDRAGSGIVARE

STOLTA SILVERPARTNER

STOLT GULDPARTNER

STOLTA BRONSPARTNER
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Foto: Eliano Nasr.

West Pride är oändligt tacksamma för alla som möjliggjort verksamhetsåret 2022! 

Vårt första tack riktar vi till alla otroliga volontärer med våra 12 platschefer i spetsen – utan ert starka 
engagemang och ideella insatser skulle festivalen aldrig vara möjlig att genomföra. 

Vi glömmer såklart inte våra programarrangörer, enskilda konstutövare, organisationer, invigningstalare och 
artister som på olika sätt medverkat i festivalen genom sin kunskap, sin konst och sina framträdanden – utan 
innehållet som ni är med och skapar finns ingen festival. 

Vi vill tacka våra stolta bidragsgivare Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co – utan er 
finns ingen verksamhet året om och ingen utbildning i skolor. Vi vill också tacka våra stolta partner – tack vare 
er blir festivalen så mycket mer. Tack till alla besökare och eldsjälar som gjorde West Pride 2022 till en festival 
vi sent kommer att glömma. Slutligen vill vi tacka alla som gått före oss och banat väg så att vi tillsammans 
med alla ovanstående fått möjlighet att genomföra denna festival, något som flera i världen ännu inte kan. 
Dessa fortsätter vi kämpa för! Tusen tack för er delaktighet och ert engagemang. Vi ses igen nästa år, men då 
i centrala Göteborg 5-11 juni, för West Pride 2023.

TACK!
ABF  

ACCENTURE 

AKQA 

ALEKSA LUNDBERG 

ANDERS OLSSON 

ANDREAS JONSSON LIVE AB 

ARDESHIR BABAKABADI

ARKITEKTKOPIA  

AV1 

BEE BAR 

BIKRAM YOGASTUDIO

BIOGRAF GÖTA  

BIQUPAN 

BLEND KESHTO

BRUNCHOTEKET (KUNGSTORGET)

BULLDOG MEDIA 

CAFÉ SIRIUS

CEVT  

CHALMERS  

CHRIS SVENSSON 

CINEMAFRICA 

CISION 

CLARION HOTEL POST  

CONDECO

DEN MANLIGA DOULAN 

DIALOGA/SOCIALFÖRVALTNING CENTRUM 

DIBA MOKHTABAD

DJURENS RÄTT 

DOC LOUNGE

EKHO GÖTEBORG, BETLEHEMSKYRKAN, 

DOMKYRKOPASTORATET GÖTEBORG 

ELLIOT MALMENBORG 

ELONA JASHARI

EMBLA FELDT

EMERSON  

ESTRELLA

EVA HESSMAN

EZETO

FANNY LINDROTH

FAUNA

FAVORETRO

FEMINISTISKT INITIATIV GÖTEBORG

FOLKETS JURISTBYRÅ 

FPES 

FREDRIK KEMPE

FRIHAMNSDAGARNA 

FRILAGRET  

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG 

STAD 

FÖRVALTNINGEN FÖR FUNKTIONSSTÖD 

GAYS IN ANGERED 

GILLIS EDMAN  

GLIOS 

GUNN LUNDEMO EVENTS 

GÖTEBORG & CO 

GÖTEBORG SPÅRVÄGAR 

GÖTEBORGS ARBETAREFÖRENING 

GÖTEBORGS FILM FESTIVAL 

GÖTEBORGS KONSERTHUS

GÖTEBORGS KONSTMUSEUM  

GÖTEBORGS OPERAN 

GÖTEBORGS STAD FÖRSKOLEFÖRVALTNING 

GÖTEBORGS STAD 

GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD 

GÖTEBORGS STADS KONSUMENT OCH 

MEDBORGARSERVICE 

GÖTEBORGS STADSMUSEUM  

GÖTEBORGS STADSTEATER

GÖTEBORGS UNGDOMSMOTTAGNINGAR VGR 

GÖTEBORGS UNIVERSITET

HARD ROCK CAFÉ  

HBT SENIORERNA  

HBT-LIBERALER 

HBTQ+ GÖTEBORG 

HELENA ÅNESTRAND

HILD K

HOMAN I GÖTEBORG 

HOUSE OF COLORS 

HOUSE OF NORD 

ILGCN 

IRINA WILDER

JETTY  

JOHAN DIRFORS

JOSHUA KENT BOOKMAN

JULIA PIVÉN

KAMMARKOLLEGIET  

KARIN GUNNARSSON

KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET AVDELNING VÄST 

KONSTEPIDEMIN - ALLAS ATELJÉ 

KONSTKOLLEKTIVET 

KRISTINA LILJEDAHL SCHEEL

KULTURHUSET KÅKEN 

KYRKAN PÅ WEST PRIDE 

LA VACA LOCA 

LILLA BOKSKÅPET

LLAMA LLOYD

LESBISK MAKT, BIPOC QUEERS 

LIBERALERNA GÖTEBORG 

LIVET BITCH! SCENKONST 

LO GÖTEBORG 

LYNK & CO  

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN 

MARKO MIHAILOVIC

MARTIN JOHANSSON

MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST 

MELISSA JOHANSSON

MILJÖBRON 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA  

MIRO ELGEHOLM

MITT QUEERA GÖTEBORG 

MOM (MORITA, OTTOSSON, MCCREADY)

MYATTTD

NASRIN PAKKHO 

NOAKS ARK GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND 

NORDIC CHOICE HOTELS  

NORDSTAN  

NOVALIE KASPERSSON

OPERAKOMPANIET MAN MUST SING

PANDURO 

PARK OCH NATURFÖRVALTNINGEN  

PLIKTA AKTIVITETSPARK 

POLESTAR  

POLISMYNDIGHETEN REGION VÄST 

PURITY PAGE

QUEER ZINE PROJECT

QUEERA DOULOR 

QUEERLIT, GÖTEBORGS UNIVERSITET 

QX 

RFSL GÖTEBORG  

RFSL NEWCOMERS  

RFSL SENIOR 

RFSL UNGDOM  

RFSL  

RFSU GÖTEBORG  

RICKARD KARLSSON

ROBIN DUNMARK

ROHDELLS TOLK OCH SPRÅKKONSULT AB

RÖHSSKA MUSEET 

SACORÅDET GÖTEBORG 

SAHAR ALKHATEEB

SCENEN ATALANTE 

SEMCON 

SENSUS STUDIEFÖRBUND

SENSUS  

SF-BOKHANDELN AB 

SFQ GÖTEBORG 

SIMUSDOTTER FÖRLAG 

SING SING 

SKNY BTCH

SOCIALFÖRVALTNINGEN CENTRUM 

SPACE MALMÖ 

SRHR-BUSSEN 

STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG  

STEFAN LUNDIN

STENA LINE 

STOLTA FÖRÄLDRAR 

STORA TEATERN 

STYRSÖBOLAGET 

SUMMERBURST  

SUSANNE ATKINS RYMAN

SVENSKA KYRKAN 

TALLBERGS FÖRLAG 

TASSO STAFILIDIS

TRAFIKKONTORET  

TRANSAMMANS 

TRUE COLOURS  

TUPILAK 

TUVE BIBLIOTEK 

UNGA RÖRELSEHINDRADE GÖTEBORGSKLUBBEN 

VETENSKAPSFESTIVALEN 

VG LIVE

VOLVO GROUP  

WORKMAN

VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG 

VÄRLDSKULTURMUSEET  

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN  

VÄSTTRAFIK 

YAKI DA

YEARWOOD PR 

YRGO

ÄLDRE SAMT VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN, 

AVDELNING HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE 

ÖPPNA MODERATER VÄST 
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