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WorldPride 2021 i Malmö
Världens första Prideparad hölls i New York 1970 till minne av Stonewall-upproret 1969.
Sedan dess har Pridefestivaler genomförts över hela världen år efter år, för att skapa
gemenskap och synlighet, för att fira hbtqia+personers segrar och förflytta våra positioner
framåt. WorldPride är världens största Pridefestival som innehåller både politiska manifestationer och fest, ett internationellt event som anordnas vartannat år någonstans i världen.
Arrangören röstas fram fyra år i förväg av lokala Prideorganisationer som är medlemmar i
världsorganisationen Interpride och 2017 stod det klart att Malmö och Köpenhamn fick äran
att stå värd för WorldPride 2021.
2021 hölls för första gången någonsin WorldPride i två städer och två länder samtidigt.
Närheten mellan Malmö och Köpenhamn, och enkelheten att resa mellan de två städerna
och länderna är unik. Detta, och ett redan pågående samarbete mellan Malmö Pride och
Copenhagen Pride, utgjorde grunden för att ansöka om evenemanget gemensamt.
Gränserna innebar utmaningar, både geografiska och kulturella, men vilket fantastiskt
event det blev!
Under planeringen och genomförandet av WorldPride uppstod det utmaningar som Malmö
Pride aldrig hade kunnat föreställa sig. Hela världen var i en pandemi när WorldPride 2021
genomfördes i Malmö och Köpenhamn. Detta gjorde arbetet med festivalen krävande och
anpassningar till det rådande läget behövdes ständigt göras. Trots detta blev festivalen en
succé med över 650 programpunkter i Malmö (och detta bara i det i det officiella
programmet, ytterligare saker tillkom efter programläggning). Tusentals människor har
sett de digitala sändningarna och närmare 30 000 personer har genomgått hbtqia+
utbildningar inför festivalen.
Malmö var under WorldPride fyllt med konst, pynt och happenings. Ca 500 volontärer
var aktiva innan, under och efter festivalen och WorldPride 2021 hade enorm förankring
i föreningslivet och samlade stora delar av hbtqia+rörelsen i staden.

Här följer en sammanfattning av Malmös del av WorldPride 2021 som gick av
stapeln 12-22 augusti 2021.

Covid-19
Det går inte att beskriva WorldPride 2021 utan att prata om pandemin som härjade
i världen 2020 och 2021, och vem vet hur lång tid framöver.
I ansökningsprocessen skissades ett traditionellt megaevenemang upp. Parader,
livescener och ett myllrande folkliv, en synlighet i städerna och kreativa mötesplatser.
Det glittriga och härliga stod i centrum för hur evenemanget kommunicerades. Två
städer, två länder och två evenemang skulle komma samman till Copenhagen 2021 –
WorldPride och EuroGames. Det förväntade besökarantalet till Malmö och
Köpenhamn låg på 750 000 personer.

Så kom år 2020. Rapporterna om ett nytt sars-virus kom allt tätare, viruset spreds över
världen och den 11 mars förklarade WHO att spridningen av sars cov-2 var en pandemi.
De flesta drabbade länder valde samma typ av strategi som gick ut på att begränsa
människors umgänge för att minska smittspridningen. Det gick fort för världen att gå
in i karantän och resebranschen var den första att känna de följderna. Fler och fler
arbetstillfällen inom olika branscher försvann och världen hade nu inte bara en pandemi
att hantera, utan även en skakig ekonomi.

Hbtqia+personer drabbas extra hårt
I en kris är alla utsatta, men personer som befinner sig utanför normen har en särskild
sårbarhet. Under 2020 tog Malmö Pride del av information om covidsjuka transpersoner
som nekats ambulans och avlidit ensamma. I Polen utökades “hbtq-fria zoner”.
Ilga Europe gav ut en rapport som bland annat listade hur hårt regler om social
distansering drabbar personer som inte kan vara öppna med sin sexuella identitet
eller som inte accepteras av de som personen sitter i karantän med.
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Regnbågsfamiljer som inte har laglig rätt att leva och umgås som en familj fick
det svårt under pandemirestriktionerna. Många hbtqia+flyktingar var fast under
omänskliga förhållanden vid stängda gränser. Utöver detta har de senaste årens
hatretorik i kampanjer och media ofta riktats mot grupper utanför normen, däribland
hbtqia+personer. Detta var bara några av skälen till att en manifestation för mänskliga
rättigheter genom WorldPride var mer angelägen än någonsin.
Att genomföra WorldPride för att samlas, synliggöra, arbeta för förändring och hålla de
viktiga frågorna kvar på agendan blev allt viktigare.

Planering
Pandemin och de restriktioner pandemin förde med sig påverkade självklart både
utförandet och planeringen av WorldPride. Festivalen blev något helt annat än vad
Malmö Pride hade tänkt sig.
Osäkerhet, byråkrati och restriktioner gjorde att planeringen av WorldPride fördröjdes.
Redan 2020 påverkades förberedelserna genom att en ordentlig festival inte kunde
genomföras och övas på. Pandemin försvårade avsevärt möjligheterna att mötas
fysiskt i planeringsarbetet de sista 1,5 året av projektet, särskilt med den danska
organisationen.
I arbetet med WorldPride jobbade Malmö Pride med flera olika scenarioanalyser som
gång på gång fick uppdateras.
När det beslutades att de stora publika evenemangen i parkerna inte skulle kunna äga
rum skapade det en otydlighet inom Malmö stad om var ansvaret för evenemanget låg.
Det ledde även till att stora delar av Fastighets- och gatukontoret drog sig ur projektet
då de inte ansåg att evenemanget i sin nya form låg under deras ansvar.
Svårigheter att planera för evemenang i linje med restriktionerna blev ännu större
eftersom Folkhälsomyndigheten, Polisen, kommunen och Länsstyrelsen alla hade
olika ansvar inom pandemilagen och restriktionerna. Dels fanns det i vissa delar
tolkningsutrymme och dels fanns ingen praxis att följa. Mycket tid fick läggas på
byråkrati.
Pandemin tvingade projektorganisationen att planera och strukturera om flera
gånger under kort tid. Mycket tid som nu lades på analyser, förändrad planering och
krissamordning hade under andra förutsättningar kunnat läggas på produktion och
innehållsarbete.
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Arrangemanget
På grund av pandemin och restriktionerna var de högsta publikgränsen i Sverige,
vid tillfället för WorldPride, 3000 sittande utomhus med avstånd mellan sällskapen.
Detta innebar att det varken var ekonomiskt försvarbart eller säkert att genomföra
det planrade scenprogrammet. I maj togs beslutet att ställa in de stora scenerna,
världsartisterna och allt som hade kommit med det.
Både den ansträngda ekonomin i världen, alla olika typer av gränskontroller och
varierade covidrestriktioner beroende på land gjorde det extremt svårt för utländska
besökare att ta sig till Sverige. Det tvingade Malmö Pride att skapa lösningar som inte
annars hade fått utrymme på en traditionell festival. Lösningarna gällde många områden
såsom paraden, kultur på stan och bokningssystem, men den allra största satsningen
var ett brett digitaliserat program. Detta gjorde den internationella räckvidden enorm
och världen kunde följa innehållet i festivalen. Föredrag, workshops, seminarier, spelades
in i hög kvalité med professionell produktion.

Organisation
På den danska sidan gick 2015 Copenhagen Pride och Pan Idræt samman i organisationen Happy Copenhagen med syfte att ansöka om att vara värd för WorldPride och
EuroGames 2021. 2017 beslutade Interprides medlemmar att ge Copenhagen Pride
värdskapet för WorldPride 2021. Malmö Pride var inte officiellt sökande eftersom
föreningen inte varit medlem i Interpride tillräckligt länge för att kunna kandidera,
men när Malmö Pride inkluderades i ansökan var intentionen att Malmö Pride skulle
äga den svenska delen av Copenhagen 2021 och genomföra den i nära samarbete
med Malmö stad.
Inledningsvis gick även Region Skåne in i projektet och hade avsatt en stor summa i
ansökningsprocessen till att vara en del av projektet. Sedermera drog sig Region Skåne
ur och har upprepade gånger under planeringen avslagit ansökningar om stöd till
projektet. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då WorldPride är ett för regionen
betydande internationellt evenemang med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.
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Malmö Pride är en liten ideell organisation som funnits sedan 2015 och anordnade
sitt första egna Malmö Pride 2016. Under 2018 hade organisationen en del organisatoriska problem och en helt ny styrelse tillsattes. Från 2018 och fram till WorldPride
arbetade styrelsen hårt för att bygga upp den demokratiska strukturen och förbereda
föreningen för världsarrangemanget. Styrelsen arbetade hela tiden helt ideellt och
även om det var en aktiv styrelse begränsades antalet timmar av den ideella logiken.
Även personalen i Malmö Pride byttes ut åren innan WorldPride. Den projektledare
som kom att leda WorldPride i mål anställdes i april 2020 och heter Anna Tenfält. Anna
Tenfält har lång tidigare erfarenhet av management i musik och eventbranschen, samt
fokus på jämställdhet och rättvisefrågor. Anna Tenfälts kompetenser kring strategi,
samarbete och att ställa krav kom väl till pass i arbetet med att få ihop många aktörer
och det konstanta arbetet med att ställa om festivalen efter rådande restriktioner.
Styrelsen fattade de strategiska och ideologiska besluten, medan Anna Tenfält tog
fram underlag och skötte den dagliga ledningen av projektet i nära samarbete med
Happy Copenhagen och Malmö stad.
Förutom Anna Tenfält var följande personer anställda av Malmö Pride för att jobba
med WorldPride någon gång under 2021:
Ingo Cando Andersson - producent Political Riots
Amalia Bartholdson - kommunikatör
Lila Johansson - volontärsamordnare
Sanna Lilie - producent Pride House och Human Right Summit
Barbora Majdisová - Pride Shop och information på Beyond Us
Natalia Neshevets - Pride Shop och information på Beyond Us
Ian Noresson - producent Pride House
Yahia Saleh - producent
Zoë Smith - producent Pride House och Human Right Summit
Witek Sypniewski - koordinator avtal och program
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Happy Copenhagen
Happy Copenhagen var alltså den organisation som vann bidden om WorldPride 2021
och ägde licensen till evenemanget. Upplägget byggde dock på att det var två länder,
två städer och två evenemang som blev till ett. Happy Copenhagen skulle koordinera
de gemensamma arrangemangen på båda sidor om Öresund. Målsättningen var att
skapa synergier mellan aktiviteterna i Malmö och Köpenhamn, så att deltagarna fick
uppleva ett megaevent i två städer, tvärs över nationsgränser. Koordinationen var dock
ibland bristfällig och Köpenhamn körde mycket sitt eget race med evenemanget.

Happy Copenhagen hade tidigt en betydligt större organisation med mer pengar och
fler anställda än Malmö Pride och från början ställde Malmösidan dessutom inga tydliga
krav på Happy Copenhagen. Ett exempel på en konsekvens av detta är evenemangsnamnet “Copenhagen 2021”, som ju helt utelämnar Malmö. Konflikter inom Malmö Pride
under 2018 gjorde också att Malmö Pride hamnade efter i planeringsarbetet och i början
hade svårt att hinna ikapp Happy Copenhagens arbete. Malmö stad och Malmö Pride
blev dock mer och mer aktiva i att skapa sitt unika evenemang och att ställa krav på
Happy Copenhagen.
De rådande pandemirestriktionerna i Danmark gjorde att fler arrangemang med större
publik kunde äga rum i Köpenhamn än i Sverige. Parad genom staden, torgmingel och
fest var därför helt fokuserat till Köpenhamn. Genom detta kom WorldPride att få en
relativt stor uppdelning mellan kunskap, kultur och djup i Malmö, medan Köpenhamn
fick mer av fest, uppträdanden och mingel. Självklart hade båda städerna lite av det
andra också, men på helheten uppfattades städernas fokus helt olika. Köpenhamn tog
också emot fler turister då evenemanget där hade fler akter som kunde ta emot större
publik, medan Malmö satsade mer på digitala sändningar som kunde ses över hela
världen.
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Av flera olika anledningar såg Happy Copenhagen inte Malmö som en likvärdig partner
utan tog de flesta beslut självständigt och utan hänsyn till hur det påverkade Malmö.
Detta försvårade samarbetet då arbetetet och organiseringen blev tudelad när Malmö
gjorde sin grej och Köpenhamn sin. Innehållsmässigt fungerade det bra för Malmö Pride
som utvecklade sitt program självständigt och fick ett innehåll att vara nöjda och
stolta över. På andra områden blev det bristande samarbetet dock något som Malmö
Pride drabbades hårt av. Happy Copenhagens val av kontroversiella sponsorer tog
mycket tid för Malmö Pride att hantera trots att föreningen varken hade vetskap om eller
kunde påverka beslutet. Program-appen var inte designad för att besökarna lätt skulle
hitta i Malmös massiva program, till exempel visades Pride House som en enda
programpunkt utan specificerat innehåll. Detta gjorde att besökarna tvingades lämna
Happy Copenhagens officiella kanaler för att se Malmös program, vilket minskade
möjligheten för Malmö att nå ut.
De samarbeten som fungerade bra med Happy Copenhagen var framförallt volontärsamordningen och Human Rights Conference, där ansvariga personer hade nästan
daglig kontakt över sundet och den gemensamma kommunikationen var genomtänkt
och professionell. Det fina samarbetet inom dessa områdena syntes också i resultaten.
Trots olika arbetskulturer, pandemirestriktioner och organisationsstrukturer lyckades
Happy Copenhagen och Malmö Pride genomföra ett världsevenemang tillsammans.
För att läsa om Köpenhamns del och den officiella rapporten av WorldPride se här:
Off iciella rapporten Copenhagen2021

Malmö stad
Malmö stad gick tidigt in i projektet, både med pengar till bidden och med beslut i
kommunfullmäktige. Alla politiska partier i kommunfullmäktige utom
Sverigedemokraterna stod bakom besluten, vilket gjorde att stödet inte var
beroende av politisk majoritet i staden. Dock var det länge otydligt hur staden skulle
organisera sig internt. 2018 togs beslut om att anställa en projektledare för eventet
som redan 2020 fick sluta. Det var också länge oklart hur staden skulle göra med
Malmöfestivalen, som brukar arrangeras samtidigt som WorldPride skulle gå av
stapeln. Detta gjorde att Malmö Pride hade svårt att komma igång med vissa delar
av planeringen då man inte ens visste vilka dagar man hade tillgång till vilka delar av
staden.
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2018 skissades ett ramavtal upp mellan staden och Malmö Pride. Detta utvecklades
inte under planeringen, vilket gjorde att avtalet var alldeles för övergripande i sin
karaktär och ett relativt trubbigt instrument att arbeta utifrån. Dock levde Malmö Pride
upp till alla åtaganden i avtalet.
I samband med förberedelserna för WorldPride lade Malmö stad ribban högt. Förutom
att avsätta en betydlig budget för arrangemanget ville de även involvera alla förvaltningar
på ett eller annat sätt som ett led i ett förändrings- och utvecklingsarbete. Förutom att
alla medarbetare på alla nivåer i staden fick tillgång till fortbildning i inkluderingsfrågor
med fokus på hbtqia+ så bjöds alla verksamheter in till att medverka i arbetet inför och
under WorldPride på det sätt som passade just dem.
Malmö stad kickade igång WorldPride-året redan i januari med en digital tillställning
som riktade sig till näringslivet i staden. Detta för att öka intresset för evenemanget
och skapa engagemang. Förutom Malmö Prides projektledare och ordförande deltog
Katrin Stjernfeldt Jammeh (Kommunstyrelsens ordförande) samt delar av näringslivet
på eventet.

Konferencier Yasemin Arhan Modéer med Anna Tenfält och Katrin Stjernfeldt Jammeh. Fotograf: Tove Karnerud

Malmö stad hade en budget inom sin organisation, men Malmö Pride var ansvariga för
innehållet. För att detta skulle fungera krävdes ett nära samarbete mellan föreningen
och staden. Malmö Pride etablerade tidigt en beslutsgång och en intern kommunikation
för att kunna arbeta så smidigt som möjligt.
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Malmö Pride hade flera kontaktytor inom staden eftersom projektet var uppdelat
på tre nämnder med delprojektledare. Arbetet skulle genomföras med linjekapacitet
vilket försvårade planering och framförhållning. Malmö Pride gick också från en anställd
projektledare till nio anställda det sista halvåret, dessutom med en sjukskrivning och en
uppsägning under samma tid. Detta och det faktum att hela styrelsen arbetade på ideell
basis gjorde att mycket ansvar låg på projektledaren att upprätthålla gott samarbete med
staden.
Att den större delen av budgeten för projektet var Malmö Stads innebar bland annat
att upphandlingsregler skulle följas, vilket kan ta lång tid, längre tid än vad WorldPrideprojektet hade. Pengarna var dessutom uppdelade på olika avdelningar och enheter
inom de tre nämnderna. Detta försvårade den ekonomiska styrningen och uppföljningen
eftersom linjechefen utanför projektet styrde över stora delar av resurserna utan att
projektorganisationen fick insyn i till exempel vilka prioriteringar som gjordes.
Även om det var en utmaning för en liten ideell förening att arbeta i ett så stort
projekt tillsammans med ett så massivt maskineri som Sveriges tredje största
kommun är så gick det på det stora hela oväntat bra. Detta mycket tack vare den
projektkoordinator som tillsattes för att arbeta med WorldPride internt i Malmö stad.
Denna nyckelperson var Therese Herrman. Hennes förmåga att navigera mellan stadens
olika förvaltningar var en viktig framgångsfaktor och Therese hade ett mycket gott
samarbete med Malmö Pride, både styrelsen och personalen.

Therese Herrman, delar av Malmö Prides styrelse, Anna Tenfält-projektledar för Malmö Pride,
Micael Nord- näringslivsdirektör i Malmö stad
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Opening Parade och invigning
På grund av rådande pandemirestriktioner fanns inte möjligheten
att arrangera en traditionell parad i bemärkelsen att stora mängder
människor möts och promenerar genom stadskärnan för att synliggöra hbtqia+frågor. Restriktionerna var också hela tiden under
förändring och länge var det okänt hur de skulle se ut vid tiden för
evenemanget. När beslutet om att genomföra en variant av en parad
kom var det kort om tid kvar till evenemanget. Dock kunde en pampig
parad och invigning för 3.000 personer genomföras på Malmö stadion.
Paraden blev precis som en klassisk parad - fylld med glamour, fest,
politik, kamp och gemenskap. Den digitala produktionen gjorde också
att långt fler än de 3.000 personerna som fanns inne på stadion kunde
se arrangemanget.
Paraden fylldes efter ett öppet open call där organisationer kunde
anmäla sitt intresse för tio platser i paraden. Det blev ideella
organisationer, politiska partier, festivalens samarbetspartners
och en del enskilda personer. Paradutropare var Rickard Söderberg
och Jeanette “ Vante” Rosengren. Mellan blocken spelade Bateria
Malmö sambatrummor så hela stadion skakade. Artister var Loreen,
Malmö Opera och Marika Carlsson. Talare var Tove Karnerud (ordförande
Malmö Pride), Katrin Stjernfeldt Jammeh (Kommunstyrelsens ordförande),
Märta Stenevi (dåvarande jämställdhetsminister) och Kimahli Powell
(VD Rainbow Railroad). För att inte skapa folksamlingar behövde
artisterna hållas hemliga ända fram till invigningen började, så när
Loreen kom ut på scen och sjöng Euphoria stod publiken upp och jublade!

Fotograf Andreas Paulsson, Caroline Cronsell
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WorldPride House
På Malmö Live hölls WorldPride House med ca 150 programpunkter. Det var seminarier,
workshops, paneldiskussioner, föreläsningar och uppträdanden.
På grund av pandemin var platserna begränsade vid varje tillfälle och besökarna
uppmanades att boka sina biljetter via Billetto. Majoriteten av eventen i WorldPride
House gick också att ses digitalt både med live stream och i efterhand. WorldPride
House var gratis för alla besökare och innehållet spände över en enorm bredd. Frågor
rörande politik, lust och sexualitet, hälsa, kultur, arbete, familj, våld med mera dryftades.
För att skapa ett interaktivt utrymme blandades föreläsningar med workshops, kurser
och do it yourself, med sociala utrymmen där det var möjligt att bara vara.
Det gjordes ett Open Call från mars till maj där mängder av organisationer och
privatpersoner skrev in om vad de ville göra i WorldPride House. Därefter jobbade
personal och volontärer med att curera akterna för att få så hög kvalité som möjligt.
Det krävdes mycket arbete men innebar att programmet fick både en bredd och ett
djup som Malmö Pride är stolta över. Det fanns allt från föreläsningar som var på
basnivå för nybörjare och avancerade föreställningar och samtal som tog debatten
framåt för hbtqia+communityn.

De spår som hölls i WorldPride House var :
Sexualitet, Identitet & Relationer
Mänskliga rättigheter
Forskning och akademi
Kultur
Inkluderande arbetsliv
Sport, fritid, hälsa
Politik och juridik

10

Några exempel i WorldPride House
På baksidan av Malmö Live finns ett stort trädäck ut mot kanalen. Här hölls flertalet
aktiviteter varje dag, varav majoriteten var fysiska. Några programpunkter på trädäcket
var queersalsa, morgonyoga, träningspass, konserter, dj-sessions och meditation.

En populär programpunkt som gick att ta del av både fysiskt och digitalt var modevisningar av och med transpersoner. Alla tre föreställningarna var närmast fullsatta
och modevisningen hölls i “Kuben” på Malmö Live. Deltog på scen gjorde 12 personer,
transvestiter, transsexuella, ickebinära och en drag queen.

Trots begränsningarna som pandemin medförde kunde flera konserter, quizkvällar och
föreställningar hållas på kanalscenen.

Fotograf: Andreas Paulsson, Farshid Nasrabadi
Andra populära aktiviteter var alla föreläsningar, seminarier och samtal som hölls.
De allra flesta gjordes tillgängliga både digitalt och fysiskt.
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Inför WorldPride insåg Pål Brunnström och Matilda Svensson Chowdhury på
historiska institutionen vid Malmö universitet att det inte fanns mycket skrivet om
Malmös hbtqia+historia. De bestämde sig då för att ge ut en antologi i samband
med WorldPride. Boken kom att heta “Queera Historier från Malmö”. I den nästan
400 sidor långa boken skriver 20 akademiker och aktivister berättelser om olika
delar av Malmös hbtqia+historia. Under WorldPride hölls flera seminarier och
samtal med ursprung ur boken. Här kan inspelningar från Pride House hittas
I Pride House fanns också en del bokbord, stödpersoner för psykosociala samtal,
utställare och konstutställningar, bland annat den fotografiska installationen författad
av den Malmöbaserade fotografen Andreas Paulson. Utställningen med titeln “Alla Är
Vi Nakna” bestod av bilder av modeller av olika kön och kroppstyper som visades upp
med och utan kläder. Med sitt budskap som tar itu med den mänskliga naturen, ofta
gömd och felaktigt utvärderad baserat på kläder, visualiserades Pride-eposet på ett
underbart sätt kompletterad av lokalens Pride-dekor.

Fotograf: Andreas Paulsson
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LGBTQIA+
Refugees, Borders and Immigration Summit
Som en del av det sundsöverskridande “Human rights forum” hölls en konferensdag
i Malmö med temat flyktingar, gränser och migration. Den 20 augusti samlades flera
hundra aktivister, politiker och representanter för människorättsorganisationer på Malmö
Live för att diskutera hbtqia+flyktingars situation och rättigheter. Summiten byggde på
samarbete mellan olika intresseorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och
konferensen togs fram i nära samarbete med Rainbow Railroad, ORAM, UNHCR, the
Council of Europe, Amnesty International, Human Rights Watch, Event in Skåne, Equal
Asian Foundation, Refugee Coalition East Africa, LGBT Asylum, RFSL Newcomers,
Malmö universitet, Trans Aktion, Kvinnojouren Öresund - Ungdomsjouren Öresund,
IraQueer och RADO Uganda.
Under den fullsatta dagen diskuterade 400 aktivister, politiker och andra intresserade
personer gränser, migration och utmaningar för flyktingar i regionen och i världen.
Huvudtalare var Filippo Grandi, FNs flyktingkommissarie, som följdes av Michael
O’Flaherty - chef för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Inbjudna
panelister/talare var även Kimahli Powell - direktör på Rainbow Railroad, Ryan Joseph
Figueiredo - grundare av Equal Asia Foundation, Tina Dixson - ACT Government Office
of LGBTIQ+ Affairs, Eirene Chen - UNHCR och Victor Madrigal-Borloz - FN Independent
Expert på sexualitet och könsidentitet. En viktig del av arrangemanget var att lyfta fram
egenupplevda berättelser. Därför var många av talarna under dagen personer som själva
flytt förtryck och förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsuttryck.

Fotograf: Tove Karnerud
Konferencierer var Alice Bah Kuhnke (Parlamentsledamot i EU-parlamentet) och
Ulrika Westerlund (Projektledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och expert på hbtqia+frågor).
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Förutom tal i plenum hölls flera parallella workshops ledda av sakkunniga personer,
varav de flesta talade utifrån självupplevda erfarenheter av att vara på flykt. Teman
under break out sessions var:

Diff erent pathways to safety: Why do we leave our home? - Facilitator Karl Yves

Vallin, Project Manager at RFSL Malmö and President of the Swedish Federation of
LGBTQIA+ students.

Diff erent Pathways to Safety: The search for safe haven - Experiences of LGBTQIA+

asylum seekers in transit countries - facilitator Bella Stevens, Communications and
Development Coordinator at ORAM Refugee.

Pathways to Safety - What options need to be available for LGBTQIA +
refugees? - Facilitator and moderator Sharalyn Jordan, Board Chair at
Rainbow Refugee Committee. The acute needs upon arrival at the destination country:
The inapplicable concept of a safe haven for LGBTQIA+ refugees - Facilitator Karl Yves
Vallin.
The acute needs upon arrival at the destination country: Where are

professionals lacking insight - Facilitator Jasminá, RFSL Newcomers Malmö

Roundtable discussion. Topic: Durable solutions - Livelihood support and

assistance to LGBTQIA+ refugees in asylum countries - Facilitator
Devon Matthews, Director of Programs at Rainbow Railroad

The “ safe haven” in the global south - case of prioritization of LGBTQIA+ refugees
in the resettlement process and transit countries - Facilitator Karl Yves Vallin
How to improve asylum procedures, conditions, and the security along the way to
integration - facilitator Bella Stevens

Roundtable discussion. Topic: Accountability - What do we expect from govern-

ments and key stakeholders? - Opening remarks Flavia Piovesan: Inter-American
Commissioner for Human Rights, Rapporteur for the Rights of People #LGBTI and for
USA Bolivia Panama Jamaica. Facilitator Kimahli Powell, L.L.D (Hons), Executive
Director of Rainbow Railroad
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Inom alla dessa spår fanns flera sakkunniga talare och den samlade mängden
erfarenheter under dagen var enorm.

Fotograf: Andreas Paulsson
Avslutande huvudtalare för dagen var Melanie Nathan, chef för the African Human
Rights Coalition and Human Rights Mediator and Advocate och Dennis Castillo,
grundare och chef för Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica,
IRCA CASABIERTA.
En allvarlig incident hände innan konferensens start. Två av stipendiaterna blev hållna
av polisen vid den svenska gränsen i över en timme. Malmö Pride valde att avvakta
starten på konferensen tills de två personerna var släppta och alla deltagare kunde
närvara på konferensen. Detta var ett självklart beslut och något som uppskattades,
dock innebar det att en del punkter fick strykas och annat i programmet flyttas omkring.
Det var också flera personer som blev väldigt tagna av det som hände, både de som
var med på bussen som stoppades och de som väntade på konferensen. Malmö Pride
ser händelsen som ett uttryck för hur dagens migrationspolitik får konsekvenser för
människor. En rapport om incidenten kan hittas här: Report on border incident
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Youth Pride
Youth Pride anordnades på Amiralen under 10 dagar med hundratals besökare dagligen.
Pride är extra viktigt för unga personer och under WorldPride fanns det en särskilt
avgränsad plats för ungdomar med relevanta programpunkter för dessa. I Youth Prideområdet fick vuxna endast tillträde efter samtycke från ungdomarna. Det fanns diskreta
och trygga entréer till platsen, så att även de ungdomar som till exempel inte kommit ut
som hbtqia+ kunde känna sig fria att delta.
Fotograf: Andreas Paulsson

För att ge möjlighet för unga att skapa relationer till verksamheter som arbetar aktivt
året runt samarbetade Malmö Pride med lokala och nationella samarbetspartners
som riktar sig specifikt till målgruppen. De organisationer som bidrog till framtagandet
av Youth Pride var bland annat Habitat-Q, Malmö Operas ungdomsprojekt AKT Arrangemang, Kultur, Teater, Tjejjouren, Fryshuset, BUFF samt United Sisters och RFSU.
Alla dessa aktörer skapade egna aktiviteter på Youth Pride som representerade deras
dagliga verksamhet. Utöver det hade Malmö Pride tillsammans med Folkets Park,
kurerat av Ranya Asadi, även tagit fram ett program som innehöll allt från Vogue Balls
och Roller-disco till filmvisning och flertalet workshops. En del av aktiviteterna var
återkommande under festivaldagarna och flera av samarbetsparterna huserade
arrangemang genom hela festivalen, såsom klädbyte, pyssel och personliga samtal. Det
fanns även alltid plats för att umgås och hänga i en trygg och ungdomsanpassad miljö
utanför det fasta programmet. Många av de volontärer som fanns på plats är själva unga
vuxna, vilket var en viktig aspekt i skapandet av platsen för Youth Pride.
Folkets Park dekorerades bland annat med kunskapsbildande bilder och texter om
historiskt kända hbtqia+profiler skapade av barn och unga i staden.
Folkets Parks befintliga barn- och familjeområde dressades i Pride-skrud och gästades
av bland annat karaktärer från Funnys äventyr.
Aktiviteter hölls på fritidsgårdar runt om i Malmö med allt från pridebakning, dokumentärvisning, lästips för ökad kunskap, skapande, tipsrundor och mindre pridetåg. De flesta
gårdarna hade dekorerats vackert av ungdomar och ledare.
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Children’s Pride
På Malmö Museer hölls barnens Pride, ett mycket lyckat arrangemang som stundtals
var helt fullbokat. Eftersom arrangemangen hölls utomhus kunde ca 600 personer
delta samtidigt. Alla programpunkter hade fokus på barn och familj, och barnens Pride
var aktivt under hela festivalperioden. Även här arbetade Malmö Pride mycket med
samarbetspartners, bland annat hade Malmö Opera och Lindängens aktivitetshus ett
tält dit barn kunde komma och pyssla, polisen var på plats för att svara på frågor och
låta barn kika närmare på polisbilen och utrustningen och Malmös kulturskola höll i
olika aktiviteter. Scenprogrammet som hade dagliga framträdanden kurerades av
Johan Kullberg tillsammans med Malmö Pride.
I Pride House hölls aktiviteter relaterade till barn, unga och familj i form av seminarier,
workshops och föreläsningar.
Även bibliotek och fritidsgårdar runt om i Malmö skapade aktiviteter för barn och unga.
Hylliebadet höll egna aktiviteter med samma fokus och Funnys äventyr gav barn och
familjer en särskild “Pride-rabatt”.
Tors. 12/8
10.00 16.00:

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

12.00 17.00:

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus
Malmö Opera.

12.00 17.00:

Aktivitet med
Sommar Kulturskolan.

14.00:

“RegnbågsAfterbeach”
med Spectra
Entertainment.

Fre. 13/8

Lör. 14/8

Sön. 15/8

Mån. 16/8

12.00 -

12.00 -

12.00 -

12.00 -

12.00 -

Pyssel med
Malmö Opera.

Pyssel med
Malmö Opera.

Pyssel med
Malmö Opera.

12.00 -

12.00 -

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

12.30 -

12.30 -

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

16.00:

17.00:

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

12.30 16.00:

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

14.00

Testa på
Vogueing och
Whacking med
Sommar Kulturskolan

16.00:

17.00:

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

12.00 17.00:

Aktivitet med
Sommar Kulturskolan.

14.00

Interaktiv
sagostund med
Sommar Kulturskolan

16.00:

12.00 17.00:

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

14.00:

Allsång för
barn med
Malmö Opera.

17.00:

16.00:

14.00:

Högläsning
med Emma
Karinsdotter
ur boken;
Lisbet och
Sambakungen.

15.00

Workshop i
streetdans och
brekdance med
Freestyle
Phanatix

Tis. 17/8
17.00:

16.00:

13.00:

“Sagor på
slottet”

14.00:

“Sagor på
slottet”

15.00

Föreställning
med Freestyle
Phanatix

Ons. 18/8

Tors. 19/8

10.00 -

12.00 -

16.00:

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

16.00:

Pyssel med
Malmö Opera.

12.00 17.00:

12.00 17.00:

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

14.00:

Föreställning
med Funnys
äventyr

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

12.30 -

Fre. 20/8

Lör. 21/8

Sön. 22/8

12.00 -

12.00 -

12.00 -

Pyssel med
Malmö Opera.

Pyssel med
Malmö Opera.

12.00 -

12.00 -

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

Aktiviteter och
pyssel med
Lindängens
aktivitetshus

12.30 -

13.00:

16.00:

17.00:

16.00:

17.00:

16.00:

16.00:

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

Uppvisning
och “prova på”
med Malmöflickornas
Gymnastikförening.

13.00:

14.00:

14.00:

Träffa Polisens
Demokratioch
hatbrottsgrupp

“Sagor på
slottet”

14.00:

Elin och
Malena
“Vem är jag?”

17.00:

14.00:

Föreställning
med
Allsångståget

Sagostund med
Drag Queen
Story Hour
Sweden

“Sagor på
slottet”

14.00:

Föreställning:
“Pomperipossa
- en riktig
gammal tossa”
med Teater
Trassel.
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Och ännu mer i programmet…
Förutom de egna områdena som beskrivits i tidigare stycken innehöll programmet
mängder av andra mindre och större aktiviteter under de tio dagarna.
För att återvända till Prides gräsrotsursprung, arrangerade Malmö Pride under fyra
dagar ett evenemang med titeln Political Riots. Där kunde organisationer eller enskilda
aktivister gå upp och framföra sina åsikter eller diskutera olika aktuella frågor. Ämnen
som behandlades var bland annat miljö, funktionshinder, hållbara livsmedelsprodukter,
poesi och alternativa sexualiteter.
Många organisationer hade egna aktiviteter under WorldPride. Alla kan inte räknas
upp här då det skulle bli för mycket och risken finns att någon aktivitet under festivalen
missas. Malmö Pride vill dock lyfta upp ett par samarbeten som blev extra viktiga under
WorldPride i Malmö.

Fotograf: Andreas Paulsson
På Panora anordnades ett gediget filmprogram med fokus på hbtqia+tematik under
namnet “Queer Film Festival”. Detta blev Sveriges största queera filmfestival som
presenterade programpunkter från festivalens början till slut. Utöver de 46 filmvisningarna (med 15 eftersamtal) bjöds gästtalare in, panelsamtal hölls och Panora blev
en central mötesplats under evenemanget. Filmprogrammet innehöll en tematisk och
geografisk mångfald och rymde allt från ikoniska klassiker till filmer som berör samtida
politiska och sociala utmaningar till filmer om sex, kärlek och glamour.
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Svenska kyrkan var väldigt aktiva under WorldPride. De hade bland annat konstutställningar, filmvisningar och vigslar.

Fotograf: Konrad Natthagel, Andreas Paulsson
Svenska och danska ambassader runt om i världen engagerade sig i WorldPride genom
att dela programmet eller skapa eget. Även om ambassaderna är vana att samarbeta,
har samarbetet mellan Prideorganisationer varit nytt och skapat helt nya förutsättningar
att nå ut internationellt.
För att hålla festivalens internationella fokus anordnades i samarbete med SFI (Svenska
för invandrare) och vår partnerorganisation RFSL Newcomers svensklektion specifikt
inriktad på svenska queer-ordförråd och inkluderande språk.

Fotograf: Andreas Paulsson
Radio RFSL satte upp studio på Stadsarkivet för att bevaka WorldPride i Malmö. Det
gjordes ett antal specialprogramdär de hade live-gäster i studion och sände reportage
från och om festivalen.
Page28 är Sveriges första hbtqia+bokhandel. Under WorldPride tog de plats i foajén
på Panora och hade både bokhandel och aktiviteter. Det hölls bland annat poesikvällar,
författarsamtal och sagostunder för både barn och vuxna.
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Som många andra verksamheter så valde FC Rosengård att satsa stort kring WorldPride, inte bara under festivaldagarna utan även i den dagliga verksamheten. Fotbollsklubben anordnade partnerträffar och en Pride-cup under evenemanget och, inte minst,
en utbildningsserie med fokus på inkluderande idrott i allmänhet och hbtqia+frågor
i synnerhet. De anordnade även auktioner där pengarna gick till organisationer inom
communityn.
Malmö Opera var med i många delar av programmet, både på barnens Pride, Youth
Pride, Paraden, WorldPride House och i egen regi på Operagrillen. Vid sidan av alla
aktiviteterna i programmet manifesterade även operan Pride visuellt vid operahusets
entréer och på piazzan framför.
Utöver de aktiviteter Malmö Pride arrangerade på Malmö Live i egenskap av “ WorldPride House” höll Malmö Live konserthus även ett eget program med flertalet konserter
både i stora konsertsalen och på den mindre kanalscenen.
En av de mest etablerade fria kulturscenerna i Malmö, Inkonst, skapade ett eget program
under WorldPride. Här kunde besökarna ta del av allt ifrån klubbkvällar till performance
och samtal.
I samarbete med Bonnier news brand studio togs en poddfeed vid namn “ WorldPride
Pod Stage” fram där stora internationella poddar bidrog med innehåll på hbtqia+tema.
Både nyinspelade program och arkivmaterial sändes, ett nytt avsnitt för varje dag på
festivalen.
På SLM Malmö hölls olika typer av fester, fetish-kvällar och nakenpartyn.
På Malmö stadsteater visades föreställningen “ Varför älskar ingen de lesbiska?”,
en kabaré om lesbiskhetens med- och motgångar, njutningar och kval.
På Plan B hölls klubbkvällar, Drag Queen Bingo och DJ-sessions.
Även Biograf Spegeln hade filmvisningar och evenemang under hela festivalen. Här
hölls både traditionella filmvisningar, sing alongs och party alongs.
Kulturförvaltningen i Malmö stad visade fyra stora utställningar på temat: “(in)Visible –
Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv?” På Malmö Museer
visades utställningarna “ Vi och Dom – en utställning om hatbrott” och “Sexus – om
biologiskt kön”. Malmö Museer och Malmö Konstmuseum var i stort sett fullbokade
under hela WorldPride-perioden, och Malmö Konsthall har var mycket välbesökt.
Även Malmö Stadsarkiv visade konst ur queerperspektiv från Malmö Konstmuseums
samlingar.
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Utöver det höll bland annat biblioteken i Malmö författarsamtal, tipsrundor, pysseloch boktipsstunder och internationella sagostunder med Drag Queen Story Hour.
Samtliga bibliotek tipsade om och skyltade med böcker på hbtqia+tema, såväl i
lokalerna som på sociala medier. Det arrangerades pride-pyssel, dans-workshops
och prova på-instrumentspelande på flera platser runt om i hela staden.
Det blev succé för den hbtqi-kartguide som Malmö Stadsarkiv släppte under
WorldPride. Kartguiden “A Ride to Pride” beskriver ett 40-tal platser som speglar
Malmös hbtqi+historia under drygt 100 år. Guiden belyser delar av denna historia
och baseras på arkivmaterial, litteraturoch samtal med människor som delat med
sig av sina minnen. Kartan är gratis och finns att hämtas på kulturförvaltningens
verksamheter (biblioteken i Malmö, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Malmö
Konstmuseum och Malmö Konsthall) men finns också på Stadskontoret, RFSL
Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne. Under WorldPride delades kartan även ut
på WorldPride House.
Malmö Museer har till stor del tagit det historiska
perspektivet och erbjudit visningar om det historiska
Malmö med HBTQ-tema. Visningarna har getts på
museet, men även på andra platser runt om i staden,
bland annat genom ett samarbete med Årsrika,
Malmö stads aktiviteter för seniorer. Det var ett stort
intresse för visningarna som också ledde till flera bra
och viktiga diskussioner.
På Malmö konsthall har tre utställningar på pride-tema
visats. Utställningen José Leonilson lockade stor publik.
Genom ett uttryck som påminner om dagbokens
nakenhet skildrar han homosexualitet, könsstereotyper,
klasskillnader och känslan av utanförskap i ett brett
spektrum av uttrycksformer och stilar.
Fotograf: Andreas Paulsson
I augusti 1991 gick Malmös konstnärer och gallerister samman och gjorde utställningen
“Art Against Aids” för att visa sin solidaritet med offren för den pågående Aidspandemin. I Art Against Aids 1991/2021 presenteras några av de deltagande
konstnärerna och deras verk. Vissa av verken var de facto med i utställningen
19.8–28.8 1991, andra är gjorda vid samma tid. Kreativ pride är en utställning av och
med hbtq-elever från Kreativ pride, en kurs på Malmö Kulturskola, tillsammans med
fotoelever från samma skola. Kreativ Pride är till för både hbtqia+ungdomar, ungdomar
som har vuxit upp i en hbtqi+familj och för ungdomar som bara tycker att Pride och
hbtq känns viktigt och spännande. Ungdomarna har själva, utifrån deras egna kulturella
identitet, skapat konstverk tillsammans. Malmö Kulturskola hade den 12 augusti även
allsångskonsert tillsammans med sina elever, vilket blev en perfekt uppvärmning för den
grupp på cirka 35 elever och lärare som lyckats knipa en plats och tillsammans tågade i
Pride-paraden på Stadion.
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Samarbetet med Öresundsbron resulterade bland annat i att bron lystes upp i regnbågens färger under alla festivaldagarna. Längs med kusten samlades många människor
för att njuta av konstverket.

Fotograf: Andreas Paulsson

Synlighet i staden
En viktig del av Pride är att skapa synlighet och ta plats i majoritetssamhället. Då de
stora scenarrangemangen och festerna inte kunde genomföras på grund av pandemin
ökades budgeten för citydressing och konst i det offentliga rummet. Tanken var att ingen
skulle kunna missa att WorldPride ägde rum samt att lyfta frågor kring inkludering och
vem som tar plats i samhället. Detta gjordes på flera olika sätt, och inte bara under själva
festivaldagarna. Malmö stad gav i uppdrag till alla sina förvaltningar att synliggöra Pride
i sitt linjearbete. Där ingick bland annat blomsterprogrammet, papperskorgar och
parkbänkar, men även arbete på skolor, fritidsgårdar, daglig verksamhet och alla andra
delar av stadens arbete.
För Malmö Pride var det viktigt att involvera communityn i evenemanget på så många
sätt som möjligt. Det beslutades tidigt att det skulle göras ett “Open call” till queera
konstnärer där privatpersoner och företag kunde skicka in idéer och förslag på konst till
det offentliga rummet under festivalperioden. Det kom in ett stort antal ansökningar och
6 stycken valdes ut baserat på budget, möjligheter till genomförande, kvalitet och representation. Utöver detta gjordes två separata open calls för utställningen “Love comes
in different shapes” som tog plats i Folkets park stora delar av 2021 och vid Malmö Live
under festivalen.
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“ The Boxes: Love comes in different shapes” bestod av 18 boxar skapade av konstnärer
från Sverige och Danmark som gjort sin egen tolkning av villkorslös kärlek och friheten
att vara sig själv.

För WorldPride skapades det också ett brett konstprogram i Folkets park som kurerades
av Tawanda Appiah. Dessa utställningar gick under namnet “ Vad kan du se från där
du står?” och innehöll verk av fyra konstnärer, Rudy Loewe, Afrang Nordlöf Malekian,
Nour Helou och Zafira Woodski. Utställningen fanns kvar i Folkets park fram till den
30 September.
Utöver dessa konstsatsningar köptes det in ett antal generiska element som användes
i både Malmö och Köpenhamn. Det var allt från flaggspel i regnbågsfärger till specialbeställda långa regnbågsmattor, tyger, vepor och ett stort antal progressiva regnbågsflaggor. Dessa spriddes ut över hela staden, framförallt i koppling till evenemangsplatserna, men även längs med gågator, vid stadshuset, torg och andra välbesökta offentliga
platser. Materialet kommer även att återanvändas under kommande arrangemang och
festivaler.
Fotograf: Andreas Paulsson
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Under våren 2021 välkomnades förskolor i Malmö till en digital regnbågs- workshop
tillsammans med Drag Queen Story Hour Sweden. Workshopen inleddes med ett samtal
kring vad kärlek är, vad allas lika värde innebär och betydelsen av de elva färgerna i
regnbågsflaggan (den progressiva regnbågsflaggan). Förskolebarnen fick sedan rita och
måla på färgat papper. Teckningarna sattes inför WorldPride ihop till en gigantisk Prideflagga som hängdes upp i Ljusets kalender på Stadsbiblioteket. Verket har beskådats på
plats och i sociala medier och fått mängder av kärleksfulla kommentarer.

Fotograf: Andreas Paulsson
Malmö stad målade om hundratals av stadens bänkar och papperskorgar, i regnbågens
färger. Förutom att synliggöra eventet och att öka intresset för hbtqia+frågor så skapade
det mycket diskussioner i sociala medier. Framförallt bänkarna är det många Malmöbor
och turister som har fotograferat sig med.
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Malmö stad flaggade också på många av sina offentliga flaggstänger, bland annat utanför
stadshuset och rådhuset, primärt med den nya versionen av Prideflaggan.

Fotograf: Andreas Paulsson
För att uppmärksamma WorldPride uppförde Malmö stad en stor enhörning i
regnbågsskimrande färger på Gustav Adolfs torg. Enhörningen var sex meter hög och
tio meter bred och svår att missa för förbipasserande Malmöbor. Många tog selfies med
statyn och den blev en riktig snackis i press och sociala medier, även i nationell media.
Enhörningen på Gustav Adolfs torg nominerades till Svenska designpriset och vann silver i
kategorin Event och monter.

Fotograf: Amalia Bartholdson
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På det centralt belägna caféet Beyond Us hade Malmö Pride en Pride Shop och en
informationsstation. Där fanns förutom cafét och coworking space, mängder av olika
typer av flaggor och annan merchandise att köpa. Stationen gav Malmöborna och
Pride-besökarna information om programmet, möjlighet att införskaffa det man behövde
för paraden och ett vänligt ansikte som skapade en inbjudande atmosfär av festivalen i
Malmö.

Fotograf: Annabell Reicher
Malmös kultur- och besöksnäring samt delar av näringslivet bidrog till evenemangets
synlighet genom egen utsmyckning. Flera engagerade sig även för att öka kunskap om
inkludering och hbtqia+frågor. Malmö Citysamverkan var en bra partner i att få många att
engagera sig, genom både utsmyckningar och att anställda bar knappen #YouAreIncluded.
Triangelns köpcenter bör lyftas fram för ett pågående tema under våren och sommaren,
både inne på köpcentret men även på reklampelare runt om i stan.

Fotograf: Farshid Nasrabadi
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Det danska skolskeppet Georg Stage är
världens äldsta skolskepp. Jungfruresan
gjordes 1882 och än idag används skeppet
aktivt. Lördagen den 14 augusti kläddes
Georg Stage i regnbågssegel och reste
mellan Köpenhamn och Malmö. Med på
resan fanns representanter från de båda
städerna.

Fotograf: Andreas Paulsson
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Den underbara kanalbåten som åkte på Malmös kanal en solig dag under festivalen
ingick inte i det officiella programmet, då risken för folksamlingar hade blivit för stor.
Trots detta lyste den ändå upp staden för alla människor som fick en glimt av musiken,
stojet och glamouren på båten.

Fotograf: Andreas Paulsson
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Ekonomi och samarbetspartners
De största kostnaderna på den svenska sidan stod Malmö stad för, t ex Citydressing,
digitalisering, infrastruktur och säkerhet. Malmö stad skulle även ha stått för finansieringen
av de stora scenakterna som blev inställda på grund av pandemin.
Malmö Pride hade dock många egna kostnader, bland annat för personal, innehåll i
Pride House och summiten, konstnärer och artister, lokaler, resor och hotell, mat till
volontärer och tolkar samt licenser. För att finansiera detta fick Malmö Pride pengar från
Arbetsmarknadsdepartementet, Malmö stad, Event i Skåne, Länsstyrelsen, Accenture,
Skanska och ytterligare några samarbetspartners på vardera under 100.000 kr.
Malmö Pride arbetade även mycket med samarbeten som inte krävde rena ekonomiska
resurser, men som avsevärt minskade kostnaderna för festivalen. Några exempel är Malmö
Live som sponsrade med lokaler och personalresurser till ett värde av 1 200 000 kr, Malmö
Opera som bidrog med programinnehåll till högt värde och Panora som upplät lokaler och
personalresurser.

Fotograf: Andreas Paulsson
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Malmö Pride ställde höga krav på alla samarbetspartners vad gällde värderingar och
deltagande. Det var viktigt för föreningen att säkerställa att ingen part var med enbart
för att öka sin egen synlighet utan att alla gjorde det utifrån grundtanken att hbtqia+frågor
är viktiga att jobba med, samt att enutsatt grupp inte kan uppmärksammas på bekostnad
av en annan eller mänskliga rättigheter i stort. Denna inställning krockade något med
Happy Copenhagens approach som var mer tillåtande. På grund av den avsaknad av insyn
i Köpenhamns sponsorarbete som nämnts tidigare blev Malmö Pride vid ett par tillfällen
överrumplade av Köpenhamns tvivelaktiga val avsamarbetspartners. Detta fick även
Malmös arbete att framstå i dålig dager och skapade onödiga motgångar.
Förutom de stora samarbetspartners var det hundratals organisationer och individer
som skapade innehåll i programmet. Det var framförallt lokala organisationer men även
riksförbund och internationella aktörer. Det här var något av det viktigaste som hände
under WorldPride för utan alla dessa samlade krafter hade programmet inte fått en sådan
bredd och djup. Det skapade också ett positivt samarbetsklimat som kommer underlätta
för framtida samarbeten och events.
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Kommunikation
Kommunikationen kring WorldPride skulle enligt ramavtalet mellan Malmö stad och
Malmö Pride ligga på Malmö stad. Dock hade Malmö stad flera interna problem med
den utåtriktade marknadsföringen och kommunikationen. Malmö Pride upplevde också
att kunskaper på hbtqia+området saknades inom Malmö stad, inte minst när det kom till
arbetet med kommunikationen. I kommunikationen kring ett evenemang som detta är
spetskompetens otroligt viktigt. Kommunikationsansvariga i Malmö stads projektgrupp
var heller inte förmögna att ställa krav på den danska organisationen trots upprepade
påtryckningar från resten av projektgruppen. Detta innebar inledningsvis att Malmös
del av WorldPride var relativt osynlig i Copenhagen2021s kommunikation och Malmö
hamnade konstant i skymundan i all gemensam kommunikation. Malmö stad saknade
också planering och framförhållning för större marknadsföringsinsatser. Det hölls ett
par presskonferenser, varav en för amerikanska journalister, men i övrigt gjordes ingen
internationell marknadsföring med hänvisning till pandemin. Detta trots att evenemanget
var ett hybridevenemang med hundratals digitala programpunkter och att de
scenarioanalyser som projektet arbetade utifrån såg det som högst troligt att besökare
skulle resa in från framför allt EU och USA.
Malmö Pride anställde en egen kommunikatör sista perioden innan och under
evenemanget vilket ledde till att Malmö fick en större synlighet både på den officiella
hemsidan och i kommunikationen. Föreningen lyckades också ställa krav på Malmöevenemangets närvaro i presentationer för olika typer av intressenter. Denna närvaro blev
större och större under projektets gång.
Den digitala produktionen fungerade oerhört väl och innebar att räckvidden för WorldPride
blev betydligt större än tidigare år. Det digitala materialet kom till som en konsekvens av
pandemin, men fick så klart mängder av positiva effekter, t ex att personer som aldrig hade
haft råd att resa till regionen fick möjlighet att ta del av festivalen. Det möjliggjorde även för
hbtqia+personer som inte har kommit ut att kunna delta utan hinder. Även för personer
med vissa funktionsvariationer var de digitala sändningar mer lättillgängliga.

Digitala plattformen
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För det digitala tog Malmö stad in Dynamic duo som är en upphandlad leverantör. De
levererade digitala sändningar av hög kvalitet och både livestreams och förinspelade
evenemang fungerade felfritt. Dynamic duo stod för både produktion och projektledning
kring scener och alla digitala sändningar. En framgångsfaktor i festivalen var att Malmö
hade en egen plattform för de digitala sändningarna. Detta då Happy Copenhagens
lösning inte hade fungerat för Malmöevenemangens behov och bredd. Happy
Copenhagen var sena i sin planering och när de väl hade en digital plattform på plats,
hade ingen hänsyn tagits till varken Malmös program eller behov av tekniska lösningar.

Fotograf: Andreas Paulsson
Malmö Pride använde sig av samma hashtag som Happy Copenhagen
“ YouAreIncluded” . Syftet var att skapa känslan av ett arrangemang på två sidor av
öresund samt att trycka på att alla oavsett sexualitet, könsidentitet, hudfärg, religion,
utseende, ekonomisk status, nationalitet, flyktingstatus, hälsa, HIV-status, eller någon
annan faktor, var inbjudna till WorldPride. Vi är inte bara mot diskriminering; vi kämpar
emot den och vi utmanar den. Hashtaggen användes under hela 2021 i Malmö Prides
kommunikation.
Annonseringen på Malmö Prides sociala medier riktades lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. Detta gav gott resultat och ledde till 5 956 037 visningar under festivalperioden. För den internationella annonseringen hölls målgrupperna intressemässigt
snävare och breddades ju närmare Malmö mottagaren befann sig. Inför festivalen sponsrades utvalda organiska poster på Malmö Prides sociala medier ut mot relevanta målgrupper, detta både för att få utökad räckvidd och för att bygga intresse inför festivalen.
Interaktionen var hög och gav stor utdelning. Merparten av engagemanget bestod av att
mottagarna tittade på videoposter. Föreningen gjorde även en del Google-annonser som
visades i relation till sökningar på WorldPride, Malmö Pride etc. Detta gav en klart högre
klickfrekvens än 1%, som annars brukar anses vara godkänt.
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Malmö Prides hemsida uppdaterades kontinuerligt med information för att besökare och
samarbetspartners skulle kunna ta del av WorldPride på bästa sätt. I föreningens sociala
medier länkades det till hemsidan, både med generell information om WorldPride och
formulär som till exempel “bli volontär” och “open call”.

Innan WorldPride startade skickade Malmö Pride ut pressmeddelanden i syfte att lyfta
och synliggöra festivalen. Pressmeddelanden skickades till journalister och tidningar runt
om i Sverige och Danmark. Malmö Pride och Malmö stad arrangerade även en gemensam
fysisk pressträff där journalister närvarade både på plats och digitalt.
Under WorldPride fick Malmö Pride mycket press både nationellt och internationellt.
Mest internationell press var det i Tyskland och USA, men även länder som Indien och
Australien skrev om Malmö och WorldPride.
Efter WorldPride genomfördes en kampanj på sociala medier med syfte att lyfta fram
arkivet med streamat material.
Att Malmö Pride fick ta över en del av Malmö stads arbete med marknadsföring och
kommunikation var problematiskt eftersom det blev sent och alldeles för lite. Trots detta
gjorde Malmö Prides satsningar att föreningen sociala medier fick mycket interaktion och
växte, vilket kommer gynna Malmö Pride i framtiden.
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The Amsterdam Rainbow dress
Inför WorldPride i Malmö genomfördes ett samarbete med Amsterdam Rainbow dress

foundation. Regnbågsklänningen skapades i Amsterdam för att synliggöra att
homosexualitet fortfarande är illegalt på många platser i världen. Klänningen har ställts
ut och fotograferats över hela världen. Den är gjord av flaggor från de länder där homosexualitet är straffbart enligt lag och har förändrats i takt med att politiska beslut fattats i
dessa länder, nationsflaggan i fråga har då byts ut mot en regnbågsflagga.
Läs mer här: The Amsterdam Rainbow dress foundation

Fotograf: Andreas Paulsson

I Malmö fotograferades klänningen under hösten 2020 på Malmöhus slott, som under
krigsslutet 1945 förvandlades till flyktingförläggning och tog emot överlevande från
förintelsen. I samband med fotograferingen skapades också en kort dokumentärfilm
som användes både i marknadsföring av evenemanget och för kunskapsspridning.
Länk till videon. Under summiten 20 augusti 2021 ställdes klänningen ut på Malmö Live.

34

Volontärer
Ca 500 volontärer deltog på den svenska sidan av WorldPride, under titeln Includer.
Att vara Includer under WorldPride handlade om att ha kul, träffa människor och skapa
relationer, men också om att ta ansvar för det gemensamma utrymmet samt att vara
med och skapa ett världsevent, en trygg gigantisk Pride-festival.
De flesta volontärerna skrev upp sig i Malmö Prides volontär-system, men det deltog
även Includers från volontärbyrån, gymnasieutbildningar och praktikanter från Malmö
stads Praktik vid event.

Fotograf: Andreas Paulsson
Malmö Pride hade en anställd som jobbade enbart med volontärrekrytering, volontärsamordning och utbildning under 2021, först på halvtid och från maj på heltid. Utöver
detta hade föreningen hjälp av event koordinators-praktikanter samt en volontär som
jobbade med volontärerna i stort sett heltid.
Tillsammans med Köpenhamn hade Malmö Pride ett gemensamt digitalt system för
volontärerna, framtaget av en norsk Pride-aktivist. Där kunde volontärer boka in sig
på arbetspass som varade 4-12 timmar inom allt från praktiska göromål till att guida
besökare rätt och skapa trygghet på festivalen. Vid varje arbetspass fanns det en
volontär som ansvarade för fördelningen av arbetsuppgifter och att lösa plötsligt
uppkomna situationer. Alla volontärer var försäkrade under sina pass.
En handbok på 20 sidor togs fram för volontärerna. Den innehöll kartor, praktisk info,
säkerhet och första hjälpen, bemötande och annan viktig information om arrangemanget.
Här kan du se den svenska upplagan av Handboken. Inför WorldPride skapade Malmö
Pride ett omfattande utbildningsprogram för volontärerna som täckte en mängd olika
områden, allt från brand och första hjälpen till hbtqia+begrepp och Pride historia.
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Under hela festivalen fanns det en Includers Lounge på Malmö studentkår. Där kunde volontärerna checka in, fika, hänga och hitta någon ansvarig att prata med. Det fanns även ett rum
för volontärer på Youth Pride och Pride House.
För att kommunicera digitalt fanns det både en facebook-grupp, gemensam med Köpenhamn,
samt en Slack-kanal där alla volontärer lades till.

Alla volontärer fick en väska, T-shirts,
hoodie, nyckelband och en fin vattenflaska
i regnbågsfärger. Dessutom fick de mat de
dagar de hade sina arbetspass

Fotograf: Andreas Paulsson
Inför WorldPride anordnades flera sociala events för att uppmuntra till engagemang hos
volontärerna. Ett av dessa var deltagandet i Helsingborg Pride där volontärer höll i ett block i
paraden samt ett tält i parken. Flera av volontärerna utnyttjade detta vilket skapade en stark
gemenskap.

Säkerhet
Hbtqia+personer har ofta andra behov och upplevelser av vad som är tryggt eller otryggt
än vad medlemmar i majoritetssamhället har. Denna vetskap var något som låg till grund för
säkerhetsarbetet inför WorldPride. Hbtqia+ communityn är inte heterogen och för Malmö
Pride var det självklart att ha ett intersektionellt perspektiv i planeringen av tryggheten och
säkerheten. T.ex. kan rasifierade transpersoner ha andra upplevelser av vad som är tryggt
eller otryggt än vad vita cis-män har. I säkerhetsarbetet var ambitionen hela tiden att försöka
tillgodose alla olika behov av trygghet och utifrån det skapa olika åtgärderna för skilda behov.
Malmö stads säkerhetsorganisation hade helhetsansvar för all säkerhet och ledde
samarbetet med polisen, men Malmö Pride kunde påverka mycket av planeringen. Under
2020 hade Malmö Pride en praktikant, Sandra Björklund Qvarfordt, som skrev en rapport
om säkerhetsarbetet inför WorldPride.
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Rapporten hjälpte till att utveckla de mjuka delarna av säkerhetsfrågorna och gav föreningen
underlag för att ställa krav på Malmö stad och polisens säkerhetsarbete. Ofta är trygghetsfrågor lika med fysisk trygghet, men under WorldPride fick de psykosocial frågorna också
stort utrymme. Genom att utbilda polis, ordningsvakter, volontärer och andra aktörer kunde
det respektfulla, förstående och trygghetsskapande bemötandet öka.
Många marginaliserade eller normavvikande grupper upplever större misstro mot ordningsmakten än vad majoritetssamhället gör och närvaro av polis skapar inte trygghet för alla.
Därför hade Malmö Pride färre synliga poliser på plats under festivalen än vad annars kan
vara brukligt vid stora evenmang. Istället fanns det fler trygghetsvärdar och volontärer.
I trygghetsskapande arbete är volontärer viktiga. Alla volontärer fick möjlighet att gå
utbildning inom säkerhet både online och fysiskt. På utbildningarna var den egna tryggheten
i fokus, men alla deltagare fick också lära sig hur de kan bemöta upprörda personer och de
skalera obehagliga situationer. Fokus för volontärerna var de mjuka trygghetsfrågorna samt
information och det var tydligt under hela festivalen hur de många volontärerna skapade både
lugn, synlighet och trygghet.

Fotograf: Andreas Paulsson
Några av de utbildningar för volontärer som hölls för att skapa tryggare rum var:

Building a trans inclusive environment
Safety Awareness Training
Meeting people in emotional distress
Säkerhetspersonal inom Malmö stad fick extra utbildning inom dessa frågor av RFSL
Rådgivningen Skåne och samlades i ett specialteam för att kunna möta besökarna och
vara tillgängliga för dem utifrån deras behov. Denna arbetsgrupp på ca 50 personer hade
fokus på trygghetsskapande snarare än praktisk säkerhet.
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Fotograf: Andreas Paulsson
För Malmö Pride var det också viktigt att skapa en gemensam bild av platsen och
evenemanget som en safe zone och att visa transinkludering genom att t.ex. ha icke
könsbinärt uppdelade toaletter. Föreningen jobbade även med att skapa “mikrorum”,
små öar som planerades utifrån olika behov och grupper. Detta gjorde det lättare att
tillgodose många olika behov i den fysiska miljön, då hbtqia+communityn är heterogen
och har olika uppfattning och behov för att känna sig trygg.
Under hela festivalen fanns det ett telefonnummer som alla enkelt kunde ringa för att
rapportera kring trygghetsfrågor, kallad “Safety Hotline”. Hit kunde en vända sig med stora
och små frågor för stöd oavsett anledning. Detta gjorde att de som jobbade med säkerhetsfrågorna hade bra koll på vad som hände i staden samt att det skapade en extra trygghet
för volontärer och besökare. Till sambandscentralen för trygghet kom det in en del rapporter
under festivalen, men generellt var festivalen extremt säker och tryggheten uppfattades som
genomgripande. Inga allvarligare incidenter rapporterades.
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Tillgänglighet
Inför festivalen jobbade Malmö Pride med Queers for access lista för tillgänglighet för att
skapa möjlighet för alla att delta på arrangemanget. Det är en checklista framtagen för
festivaler för att skapa bättre tillgänglighet. Alla lokaler som användes under evenemanget
hade olika typer av praktisk tillgänglighetsanpassning enligt denna checklista. Exempelvis
fanns ett begränsat antal platser, möjlighet till rullstolsplatser, möjlighet till språk- och syntolk.
Malmö Pride skapade också vilorum på flera av de evenemangsområdena som användes,
bland annat på WorldPride House och på Youth Pride, och det planerades in pauser i längre
programpunkter. Det fanns även en stor flexibilitet i att kunna anpassa deltagande efter
individuella önskemål och behov. Däremot misslyckades föreningen en del med att nå ut
i kommunikationen kring detta. Det var först ett par dagar innan festivalen började som
information om tillgänglighet kom upp på Malmö Prides hemsida och i sociala medier.
Lättillgänglig information om tillgänglighet är en stor och viktig del i tillgänglighetsarbetet
och där har föreningen tyvärr brustit. Den lärdomen tas med till framtida arbete. I evenemangets gemensamma kanaler som hemsida och app fanns informationen tillgänglig, men
var inte tillräckligt lätt att hitta.
Under planeringen sökte Malmö Pride kontakt med Queers for access som tyvärr inte kunde
vara med i arbetet med festivalen. Det fördes även dialog gällande tillgänglighet med Malmö
mot diskriminering och funktionsstödsförvaltningen på Malmö stad.
Under festivalen fanns det möjlighet att skriva till Malmö Pride för att få mer information om
tillgänglighet eller för att önska extra anpassning för enskild individ.
De primära språken som användes i kommunikationen kring WorldPride var svenska och
engelska. Appen fanns tillgänglig på svenska, engelska, danska, franska, portugisiska och
spanska. På svenska sidan hölls evenemang på främst svenska och engelska men även
andra språk förekom. I samband med summiten gjordes översättningar för att underlätta
digital medverkan över hela världen och till flera evenemang i WorldPride House togs det
in teckenspråkstolkar och språktolkar.
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FN:s globala hållbarhetsmål
Malmö Pride arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och strävar efter social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Som ett verktyg i arbetet används flera av
FNs globala hållbarhetsmål. Ambitionen är att, i enlighet med målen, möjliggöra och
verka för att alla människor, oavsett ålder, könstillhörighet och könsuttryck, sexualitet,
funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. I arbetet med WorldPride arbetade
Malmö Pride utifrån följande mål och delmål:

#3 God hälsa och välbefinnande (särskilt 3.7)
3.7 handlar om att alla ska ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive
familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella
strategier och program. Detta har Malmö Pride arbetat med framförallt i WorldPride House där
sex och relationer fick ett eget spår. Föreningen har även samarbetat med bland annat RFSL
och RFSU för ökat påverkansarbete och kunskapsspridning. Här går även 5.6 in, säkerställa
allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter. Inte minst i
arbetet med Youth Pride.
#5 Jämställdhet (särskilt 5.1, 5.2, 5.6, 5.C)
5.1 och 5.2 handlar om att utrota diskriminering, våld och utnyttjande av specifikt kvinnor och
flickor. Även detta var något som lyftes i flera sammanhang i WorldPride House. 5C har fokus
på att skapa handlingsplaner för jämställdhet. Malmö Pride arbetar kontinuerligt med att följa
upp handlingsplaner, stadgar och principdokument för att säkerställa ett aktivt jämställdhetsarbete. Föreningen arbetar också med medvetna rekryteringsprocesser.
#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (särskilt 8.1, 8.2, 8.5, 8.8,
8.9, 8.10)
Ett av spåren i WorldPride house handlade om inkluderande arbetsliv. Här deltog näringsliv,
fackföreningar och organisationer för att ta del av kunskap och dela med sig av sina egna
tankar och erfarenheter. Det handlade om hållbarhet i arbetslivet och näringslivet,
diversifiering, medveten rekryteringoch inte minst anständiga arbetsvillkor och hur
arbetsgivare kan skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare. Dessa teman
gick även igen i alla de utbildningar som hölls för olika företag och organisationer.
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#10 Minskad ojämlikhet (särskilt 10.2)
10.2 fokuserar på att möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Detta mål är
direkt hänförligt till ett av de stora målen för WorldPride i Malmö och Malmö Prides
verksamhet.
#11 Hållbara städer och samhällen (särskilt 11.2, 11.3, 11.7)
Inför WorldPride var ambitionen att ha ett nära samarbete med Skånetrafiken. Malmö
Prides önskemål var gratis, eller rabatterad, kollektivtrafik under evenemanget och att
alla anställda hos Skånetrafiken skulle ta del av de utbildningar i inkluderande bemötande
och hbtqia+kunskap som hade tagits fram. Detta hade då uppfyllt mål 11.2. Tyvärr nådde
arbetet inte hela vägen fram. Skånetrafiken gjorde istället en egen kampanj där de under
en tid skapade synlighet för evenemanget och hbtqia+communityn.
Genom Malmö Prides open calls och inkluderingen av communityn i planering och
genomförande arbetades det med 11.3.

OPEN CALL

11.7 som handlar om inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser
var hela tiden med i planeringen. Malmö Pride ville inte att någon skulle kunna missa att
WorldPride genomfördes i staden. Trots att festivalen inte kunde inta torgen och parkerna
med scener, föreställningar och fester så var WorldPride i allra högsta grad närvarande i
det offentliga rummet. Detta går att läsa mer om i avsnittet om synlighet i staden.
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#16 Fredliga och inkluderade samhällen (särskilt 16.1, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, 16.A,
16.B)
I arbetet med dessa målen satsade Malmö Pride mycket på utbildningar, inte minst av
ordningsvakter, poliser och säkerhetsorganisation. Föreningen försökte även i så hög grad
som möjligt inkludera olika institutioner i arbetet för att skapa ett långsiktigt påverkansarbete
och öka deras kunskap om hbtqia+communityn. Malmö Pride höll även politiska samtal och
debatter och var i kontakt med alla de myndigheter i Sverige som har ett ansvar i arbetet med
hbtqia+relaterade frågor.
#17 Genomförande och globalt partnerskap (särskilt 17.6, 17.14, 17.16, 17.17)
WorldPride är en internationell festival som i detta fallet även innebar ett nära samarbete
över landsgränser. Förutom att arbeta nära Danmark skapade Malmö Pride också ett internationellt program tillsammans med stora internationella organisationer. Föreningen skapade
ett ambassadprogram där svenska och danska ambassader världen över höll arrangemang
inför och under WorldPride för att öka kunskapsspridning samt skapa samtal och trygga rum.
Malmö Pride hade även ett stipendieprogram som möjliggjorde att mer än 200 hbtqia+
aktivister från hela världen som stipendiater kunde närvara fysiskt eller digitalt på WorldPride
i Malmö och Köpenhamn.
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Långsiktiga effekter
De är för tidigt att kartlägga och fastslå de långsiktiga effekterna av festivalen. Det finns
dock indikatorer på att det viktiga arbete som skedde under WorldPride kommer påverka
Malmö och hbtqia+personers vardag för en längre tid framöver.
“Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör” skrev
Jens Rydström, professor i genusvetenskap och docent i historia med inriktning på
sexualitetsforskning och genushistoria (2004:53). Detta tog Malmö Pride med sig i arbete
med WorldPride. Hbtqia+personer var den primära målgrupp för eventet - anhöriga, allierade,
ideella organisationer och media sekundära målgrupper. Samtidigt handlar kunskapsspridning
och påverkansarbete om en ökad förståelse och att motverka en ökad polarisering i samhället. För Malmö Pride var det därför viktigt att festivalens innehåll även tilltalade besökare
som annars kanske inte kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna skapa en positionsförflyttning inom staden gällande tryggheten för och kunskapen om hbtqia+frågor i Malmö
och världen.
Institutionella och strukturella förändringar kommer inte av sig själva utan kräver ett
långsiktigt, målmedvetet arbete på bred front. Inför WorldPride togs det fram en utbildning
för Malmös stads förvaltningar och bolag samt de större samarbetspartners som hade
personal under evenemanget. Utbildningen var uppdelad i fem områden och inriktad mot
olika professioner. Den förutsatte viss förkunskap om lagstiftning på området och även att
utbildningsdeltagarna hade en någorlunda förståelse för normers inverkan på rätten till
ett likvärdigt liv. Genom att utbildningen fanns i olika utförande beroende på roll, kunde
utbildningen ge kunskap och exempel som var relaterbara till de anställdas egna
verksamheter och erfarenheter, vilket förhoppningsvis gjorde den mer relevant och gav
större effekt. Att utbildningen inte var för basal gjorde att den kunde gå mer på djupet av
frågorna och på så sätt påverka även viktiga normer och attityder. Ca 30 000 personer har
genomgått utbildningen och den har fått ett mycket positivt gensvar. Utbildningen kommer
fortsätta ges i Malmö även under 2022.
Malmö har ett flertal hbtqia+organisationer i staden. Under WorldPride ökade samarbetet
mellan dessa organisationer till en nivå som inte tidigare setts i Malmö. Arbetet påbörjades
redan ett par år innan WorldPride i form av nätverksträffar. Under 2021 intensifierades arbetet
och samverkan skapades på en mängd olika sätt; utbyten, gemensamma programpunkter,
mingel, workshops, kunskapsutbyten och till och med en bok. Genom att arbeta med Open
Calls kunde Malmö Pride involvera communityn för att skapa innehåll och göra sina röster
hörda samt skapa arbets- och praktikmöjligheter och bygga kontaktnät. Arbetet med festivalen har även bidragit till att olika delar av hbtqia+communityn fått större förståelse för
varandra, utökat de personliga kontaktytorna och kunskapen om vad de olika organisationerna gör. Detta ger förutsättningar för organisationerna att påverka politiskt och skapa
förändring på lång sikt. Vetskapen om att vi är många och starka tillsammans skapar också
en ökad trygghet för oss hbtqia+personer i staden. Nätverksträffarna kommer att fortgå för
att skapa ännu fler synergier även efter WorldPride.
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Förutom de lokala och regionala nätverken har nationella och internationella samarbeten
stärkts under arbetet med festivalen. Malmö Pride har kontaktat alla svenska Prideorganisationer och deltagit i nätverksträffar med EPOA (European Pride Organisers Association) och InterPride (en internationell hbtq-organisation för lokala, nationella och regionala
Pride-organisationer). Föreningen har också haft samarbeten med både WestPride och
Stockholm Pride. Den regionala påverkan hade dock kunnat vara mer betydande om Region
Skåne hade engagerat sig i projektet.
Ett stort samhällsproblem är att många marginaliserade eller normavvikande grupper
upplever välgrundad misstro mot polis och ordningsvakter. I arbetet med ett så stort
evenemang krävs nära samarbete med polis och olika myndigheter och för Malmö Pride
var det viktigt att tidigt föra en dialog kring problematiken. Malmö stads säkerhetsorganisation
hade redan etablerad kontakt med polisen och var också en del av dialogen mellan föreningen
och myndigheten då staden var ansvariga för säkerhetsarbetet under evenemanget. Malmö
Pride hade en stark ambition om att alla som arbetade med festivalen på ett eller annat sätt
skulle genomgå utbildning inom hbtqia+frågor och inkludering. Polis och ordningsvakter som
var i tjänst under WorldPride fick således också ta del av den digitala utbildning som tagits
fram genom Malmö stads upphandlingar och som utformats i samarbete med Malmö Pride.
Under planeringen pågick en löpande dialog med polisen inte minst rörande just frågan
om att skapa trygghet, inte bara säkerhet, och hur det uppnås på bästa sätt. Den typen
av säkerhetstänk Malmö Pride fick att dominera Malmö stads säkerhetsavdelning under
WorldPride gav ökad kunskap, men också praktisk erfarenhet av att bygga ett stort
arrangemang för att skapa trygghet för normavvikande grupper.
Malmö Pride har ingen naiv bild av att WorldPride har förändrat de rådande normerna
och värderingarna inom polisen som organisation och incidenten vid gränsen inför
Human rights forum visar tydligt att det är långt kvar i detta arbete. Malmö Pride vill dock tro
att både utbildningarna och det genomförda arrangemanget har gett en stabilare kunskap till
Polisen, Malmö stads säkerhetsavdelning och utvalda ordningsvakter. Inte minst kring marginaliserade gruppers misstro mot ordningsmakten. Malmö Pride tror att WorldPride har bidragit
till ett mer diversifierat säkerhetstänk även i framtiden inom Malmö stad.
Att WorldPride digitaliserades i sådan stor utsträckning, samt samarbetet med ambassaderna runt om i världen gjorde att festivalen spreds långt utanför Malmö. Människor som annars
varken hade haft råd eller möjlighet att ta sig till en Pridefestival i Norden kunde ta del av
innehållet och vår stad. Vilken effekt det har haft på människor som annars behöver dölja sin
identitet eller sexuella läggning är omöjligt att mäta, men att det har skapat nya sociala band
och stärkt identitet för många hbtqia+personer är något som kan sägas med säkerhet.
Synligheten av hbtqia+communityn inför och under WorldPride genom all gestaltning men
även den otroligt stora mediabevakning evenemanget genererade hoppas och tror Malmö
Pride lett till positionsförflyttningar och attitydförändringar i Malmö. När Malmö stad i januari
2022 gick ut med att de nu ska måla om regnbågsbänkarna till sin ursprungliga färg väcktes
mycket känslor och kommentarer från Malmöbor som ville behålla dem. Det i sig är såklart
inget en kan bevisa långsiktiga effekter med, men föreningen tycker sig se ett större stöd och
större förståelse för vikten av synlighet för communityn.
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Att många organisationer och företag valde att engagera sig aktivt i WorldPride tror
Malmö Pride ger en stor långsiktig effekt. Förutom att de tagit offentlig ställning för
hbtqia+personer så har det även lett till dialog på arbetsplatser och runt fikabord. Flera
av de stora näringslivsaktörer som ingick partnerskap med Malmö Pride i samband med
WorldPride lade stort fokus på fortbildning för sina anställda. Bland annat så utbildade
Skanska alla sina chefsgrupper tillsammans med medarbetare och volontärer från Malmö
Pride. Näringslivet var också aktivt involverade i att skapa innehåll för sin egen målgrupp,
allt från konferenser och workshops till mingel och möten. Frågeställningar som aldrig luftats
inom organisationerna väcktes och arbetsgrupper utvecklades tillsammans. Dessa frågor
spänner över en stor bredd - alltifrån att skapa en inkluderande och medveten arbetsmiljö,
bemöta kunder och kollegor på ett nytt sätt till att ha en inkluderande rekryteringsprocess.
Inte minst hoppas och tror Malmö Pride att WorldPride bidragit till att få hbtqia+personer att
känna sig tryggare och mer sedda. Att fler människor vågar vara öppna med vilka de är och
att de vågar ta plats. Med säkerhet och trygghet ökar också hälsan och välmåendet vilket i
sig är ett viktigt mål.
Malmö stads ambition med eventet var att marknadsföra Malmö som en öppen och progressiv
stad. Även för Malmö Pride var det viktigt att visa upp queera Malmö för världen. Detta
för att ge inspiration kring hur en stad kan vara, men också för att skapa en attraktionskraft
och därmed bli ännu mer hbtqia+vänlig och med större gemenskap för communityn. 184
nyhetsbyråer ackrediterades till WorldPride, varav ca 50% var från utanför Skandinavien. Den
mediala spridningen av eventet tillsammans med de digitala sändningarna som kunde ses
från de flesta delarna av världen är förhoppningsvis en pusselbit i att skapa bilden av queera
Malmö.
Ungdomar är så klart avgörande för det framtida arbetet med Pridefestivalen. Youth Pride
var den största samlingspunkten för hbtqia+ungdomar i regionen och för många ett första
möte för och med unga hbtqia+-personer. Där fick unga lära sig mer om communityn i
stort men det var också en plats att mobilisera sig. Detta kan leda till nya kontaktnät och
communityns utveckling och framväxt. En del av dessa unga kan i framtiden engagera sig
i främjande arbete för festivalen, men även organisatoriskt som en del av Malmö Pride och
i egenskap av utbildare eller kunskapsspridare. Många återkommer till Malmö Pride och
engagerar sig även senare som volontärer eller finner andra hbtqia+organisationer att bli
en del av genom Youth Pride.
WorldPride blev inte som tänkt men Malmö Pride lyckades skapa ett fantastiskt elva
dagars-evenemang trots pandemin. Ett arrangemang som kommer sprida ringar på
vattnet lång tid framöver.
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