
PRINCIPDOKUMENT MALMÖ PRIDE 

 
Grundläggande värdegrund 
 
Värdegrunden för föreningen Malmö Pride ska genomsyra all verksamhet inom föreningen.  

Þ    Malmö Pride arbetar för att stärka HBTQIA+personers rättigheter.  
Þ    Malmö Pride är en organisation solidarisk med andra rörelser mot diskriminering 

och förtryck, och som verkar i Malmö Prides anda.  
Þ    Malmö Pride är öppet för alla som delar dessa värderingar och respekterar den 

kultur som grundar sig i HBTQIA+personers liv.  
Þ    Malmö Pride ställer sig bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

FNs konvention om kvinnans rättigheter och FNs konvention om barnets 
rättigheter.  

(antagen av Malmö Prides årsmöte 2020) 
  

Þ    Malmö Pride är en organisation som är en del av community-byggande mellan alla 
HBTQIA+personer. 

Þ    Malmö Pride verkar för rätten att få identifiera sig själv, sin sexualitet, sin lust och 
sitt kön. 

Þ    Malmö Pride är en feministisk och antirasistisk organisation, med utgångspunkt i 
intersektionella maktanalyser. 

Þ    Malmö Pride är en del av anti-heteronormativ och anti-cisnormativ rörelse 
Þ    Malmö Pride verkar för utforskandet av den egna sexualiteten och lusten. 
Þ    Malmö Pride tillämpar partipolitisk och religiös obundenhet för att främja hela 

HBTQIA+ communityt  
Þ    Malmö Pride verkar för tillgänglighet inom HBTQIA+ communityt för allas rätt att 

delta utefter egna förutsättningar. 
 
  

Sakfrågor 

 
Pornografi 

Resonemang 
Pornografi är ett svårdefinierat begrepp. Pornografi kan ses som en kreativ process där olika 
perspektiv tar sig uttryck i olika skildringar av människors sexualitet. Pornografi produceras 
inte alltid hälsosamt eller lagligt, och detsamma kan sägas om konsumtionen av den. Ofta 
gör kommersiella intressen att utbudet smalnar och dikterar vad som ska klassas som 
legitima och acceptabla uttryck för sexualitet. Trots detta har pornografiska skildringar viktiga 



funktioner för en del av HBTQIA+ communityt då de kan användas som hjälpmedel i 
processer för självidentifikation, men även som en kreativ process och fantasiskapande.  
Fenomen som porrfilter och förbud som syftar till att skydda utsatta grupper i samhället 
drabbar ofta marginaliserade sexuella identiteter (där HBTQIA+personer ingår), i 
oproportionerligt hög grad, försvårar tillgången till adekvat sexualupplysning samt har ytterst 
få vetenskapligt bevisade fördelar.  
  

Ståndpunkt 
Þ  Malmö Pride anser att ingen ska skildras i pornografiskt material utan dess totala 
samtycke. 
Þ Malmö Pride anser att produktion eller bruk av pornografiskt material som skildrar 

vuxna samtyckande individer, där hänsyn tagits till samhällets maktstrukturer, är 
oproblematiskt. Hur samtycke säkerställs är dock inte självklart och det behövs 
utvecklas guidning för att individen ska kunna göra välgrundade val. 

Þ Malmö Pride anser att alla människor ska ha rätten till agens över sina egna liv och 
kroppar. 

  

Sex mot ersättning 

Resonemang 
Sex mot ersättning är ett fenomen som förekommit i de flesta mänskliga kulturella 
sammanhang. Det finns studier som visar att män som har sex med män är 
överrepresenterade bland personer som har sex mot ersättning. Sex mot ersättning kan 
ibland ske helt frivilligt, och skälen till varför en gör det kan vara många. Det kan handla om 
att personen som har sex mot ersättning känner behovet av att köpa en vara som ses som 
en lyx i relation till personens ekonomiska situation. Det kan också handla om en 
överlevnadsstrategi när andra valmöjligheter till försörjning har stängts. Exempelvis är det 
vanligt förekommande att migranter som stängs ute från arbetsmarknaden upplever ett 
tvång att ha sex mot ersättning för att försörja sig. Papperslösa kan bli extra utsatta då de, i 
polisiära insatser om sexköp är kriminaliserat, riskerar att utvisas. 
Naturligtvis måste en även ta med trafficking i beräkningarna. En praktik där hela 
människors existens behandlas som en handelsvara. Marginaliserade grupper i samhället 
har en extra sårbarhet att bli utsatta för trafficking, även för tjänster som inte är strikt 
sexuella. 
Det finns organisationer som har utvecklats för att rädda personer från påtvingat sex mot 
ersättning, för att stärka personers arbetsrättsliga förhållande när de har sex mot ersättning, 
men också för att ge personer som har sex mot ersättning rätten till agens över sina liv och 
sina kroppar.  
  

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att ingen ska tvingas att ha sex mot ersättning mot sin vilja. 
Þ    Malmö Pride anser att alla människor ska ha rätten till agens över sina egna liv 

och kroppar.  
 



BDSM  

Resonemang 
BDSM är ett paraplybegrepp som innefattar Bondage och Disciplin, Dominans och 
Submission samt SadoMasochism. BDSM utmanar förväntningar kring hur sex, lust och 
fantasier upplevs och förstås. Även föreställningar kring hur patriarkala värderingar och 
mäns våld mot kvinnor kan genom BDSM ifrågasättas.  

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att BDSM är en självklar del av HBTQIA+ communityt. 
Þ    Malmö Pride anser att BDSM är en självklar del av Priderörelsen. 

 
Fetishism 

Resonemang 
Fetischism är en sexualitet som kännetecknas att ett objekt som inte är t.ex kön tillskrivs 
känslor, fantasier och begär. Detta kan vara ett material, en substans, ett klädesplagg, en 
abstrakt företeelse, kroppsdel som traditionellt inte förknippas med sexualitet eller annan 
tingest som inte går att ta på.  

BDSM och fetischism är två begrepp som ofta buntas ihop till samma sak trots att de står för 
helt olika saker. Bredden i dessa båda begrepp innebär att bdsm-utövaren och fetischisten 
kan se det som en sexuell praktik, attraktion, sensualism, personlighetsuttryck och (sexuell) 
identitet i olika grader. Precis som homosexualitet har sadomasochism och fetischism setts 
som patologiska uttryck av sexualitet, de två sistnämnda avpatologiserades först 2009 
tillsammans med bland annat fetischistisk transvestism då Socialstyrelsen strök dessa från 
sin diagnostiska manual.  
Båda begreppen utmanar förväntningar kring hur sex, lust och fantasier upplevs och förstås. 
Dessa präglas av cisheteronormer och därtill könssexualitetsnormer; att sexualitet och lust 
endast kretsar kring kön.  

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att fetischism är en självklar del av HBTQIA+communityt. 
Þ    Malmö Pride anser att fetischism är en självklar del av Priderörelsen.  
Þ    Malmö Pride anser att kunskapen kring ickenormativa sexuella identiteter och 

praktiker behöver stärkas internt inom vårt community och externt.  
  

Separatism 

Resonemang 
Separatism är ett verktyg som används inom olika rättighetsrörelser. Principen är att en 
marginaliserad eller utsatt grupp ska kunna träffas utan att personer utanför gruppen deltar 
eller har insyn. Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper många att få existera i och skapa 
tryggare rum för att kunna dela med sig av erfarenheter utan att bli ifrågasatt. Bekräftelsen 



och valideringen en får i sådana forum kan göra livet enklare att hantera men även ge 
möjlighet till nya sätt att organisera sig.  
  
Det är dock inte ett oproblematiskt verktyg. När det kommer till HBTQIA+separatism så kan 
det exempelvis tvinga personer att “komma ut”. Kvinnoseparatistisk verksamhet kan ofta 
resultera i att transfeminina personers identifikation ifrågasätts. Separatistiska forum för 
personer som rasifieras leder ibland till frågor om vem som får räknas som rasifierad. 
Samma för rum tillägnade personer med normbrytande funktionalitet.  
Användning av detta verktyg kräver således en fingertoppskänsla, där de som utrymmet är 
ägnat åt är de som driver och skapar det, samt med mycket fokus på inkluderande språk och 
tillgänglighet.  

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att separatism är ett viktigt verktyg för att skapa trygga rum. 
Þ    Malmö Pride anser att separatism är mest effektivt när verktyget används med 

inkludering, öppensinnighet och självidentifikation. 
Þ    Malmö Pride anser att separatism är som verksammast när det separatistiska 

utrymmet är skapat av eller tillsammans med målgruppen.  
  

Intersektionalitet 
 
Resonemang 
Intersektionalitet innebär att en ser till alla aspekter av en person, att den inte bara är 
HBTQIA+person utan även har en etnicitet, ålder, religion, funktionalitet, socioekonomisk 
status mm som förändrar positionen den har i samhället. En kamp för alla 
HBTQIA+personers rättigheter är omöjlig att återkomma att åstadkomma utan en 
intersektionell analys. 
 
Ståndpunkt 

Þ    Malmö Pride anser att arbete för HBTQIA+personers rättigheter kräver 
intersektionella analyser av rådande maktordningar. 

 

Religion och trosuppfattning 

Resonemang 

Religion är för många människor livsnödvändigt. Om HBTQIA+personers sexualtet och/eller 
könsidentitet krockar med ett samfunds värderingar kan det förvärra ohälsa, samt skapa 
exkludering från en viktig samhällsarena. Många HBTQIA+personer har blivit traumatiserade 
i religiösa sammanhang just för att de är HBTQIA+personer. Därför är det viktigt att jobba 
med att stärka positiva krafter inom religiösa samfund som arbetar för att HBTQIA+personer 
ska vara välkomna och inkluderade.  

Ståndpunkt 
Þ    För Malmö Pride är det självklart att religiösa som ickereligösa HBTQIA+personer 

har lika stor plats i vår rörelse. 



  

Våldsutövning 

Resonemang 
Våld är något som ofta anses negativt, men kan i särskilda situationer vara såväl samtyckt 
som önskvärt. I andra situationer är våld det enda maktmedlet någon har för att kunna rädda 
sig själv ur våldsamma situationer eller vid fara för sitt liv. 
Våld i nära relationer är det vedertagna begreppet för oönskat våld i nära relationer. Även 
Malmö Pride använder sig av detta begrepp trots att vi vet att våld ibland kan vara önskvärt 
och ingå i en samtyckt aktivitet.  
 
Våld kan brukas i situationer där utövaren anser att den skyddar allmänheten från någon 
fara. Ordningsmakten gör detta genom bruket av våldsmonopolet. Detta våld drabbar oftare 
och hårdare utsatta minoriteter än övriga samhällsgrupper. 

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride ställer sig bakom rätten att utöva våld i självförsvar. 
Þ    Malmö Pride ställer sig kritiska till den godtycklighet som uppfattas gällande våld 

från ordningsmakten riktad mot, främst rasifierade, HBTQIA+personer.  

 
Alkohol och andra droger 

Resonemang 
Alkohol och andra droger kan inverka negativt på individens hälsa och användning samt 
riskbruk av alkohol och andra droger är betydligt mer utbrett hos HBTQIA+personer jämfört 
med befolkningen i övrigt. Den traditionella missbruksvården är många gånger 
heteronormativ. Det visar sig i allt från socialtjänstens beskrivningar av missbrukets orsaker 
och konsekvenser till behandlingshemmens utformning av missbruksbehandling. 
HBTQ-personer blir exkluderade och behandlingsinnehåll kan kännas främmande eller 
irrelevant. Alkoholbruk bör vara normen för sammankomster av och mötesplatser för 
HBTQIA+personer. 

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att de som behöver hjälp att ta sig ur missbruk ska ges vård, 

inte straff. 
Þ    Malmö Pride är mycket restriktiva med inköp av alkohol för föreningens pengar.  

  

Familjeskapande 

Resonemang 
För HBTQIA+personer är familj ofta något annat än vad majoritetssamhället uttrycker och 
fokuserar på. Biologiska band, att skaffa barn eller tvåsamhet är inte eftersträvansvärt för 
alla inom vårt community, utan bredden och möjligheten till olika typer av 



familjekonstellationer skapar valfrihet och minskar risken att behöva begränsas av normer. 
Av olika anledningar är ofta den valda familjen oerhört viktig för HBTQIA+ personer.  
 
Idag finns det vissa juridiska hinder som försvårar för regnbågsfamiljer. Det finns därför 
mycket som behöver utvecklas för att skapa rättsäkerhet för både barn i regnbågsfamiljer 
och för vuxna personer som lever utanför heteronormen.  
 
Frågor om värdföräldraskap, alltså processen när en person enligt överenskommelse 
genomgår en graviditet i syfte att lämna bort det födda barnet till någon annan, är väldigt 
komplexa. Det är lätt att olika maktperspektiv och historiska ekon glöms bort. En del talar 
enbart om värdföräldraskap i termer av vänskaps- eller släktband, men vi menar att man 
också måste se att värdföräldraskap kan innebära utnyttjande av fattiga personer och en 
fortsättning av vår kolonialistiska historia.  
Nyckelorden för oss i Malmö Pride är samtycke, rätten att definiera sig själv och 
bestämmanderätt över användandet av sin egen kropp. 

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att familj kan vara antingen en social eller biologisk 

sammanslutning av människor. 
Þ    Malmö Pride anser att den svenska lagstiftningen behöver förändras för att ge 

större rättsäkerhet till olika typer av familjekonstellationer. 
Þ    Malmö Pride anser att på grund av olika maktobalanser i världen och i mänskliga 

relationer kan det finnas problem med värdföräldraskap trots att det finns ett 
samtycke uttryckt. 

Þ    Malmö Pride anser att dagens juridik kring värdföräldrarskap inte är tillräcklig för 
att säkerställa att fattiga personers kroppar ej utnyttjas.  

Þ    Malmö Pride anser att juridiken kring värdföräldraskap är något som behöver 
utredas vidare för att säkerställa att ingen blir utnyttjad inom ramen för sådana 
överenskommelser. 

Þ    Malmö Pride ställer sig emot värdföräldrarskap utifrån hur juridiken i dagsläget 
ser ut.  

  

Internationell solidaritet 

Resonemang 
Kön och sexualitet är konstruerat olika i olika kontexter och geografiska områden. I olika 
tider och olika geografiska områden har HBTQIA+personer haft varierad frihet. I vissa delar 
av världen straffas fortfarande HBTQIA+personer pga av sin sexualitet eller praktik, i andra 
geografiska områden går utvecklingen framåt. I de områden där HBTQIA+personer för 
närvarande har större frihet finns möjlighet att ge stöd till HBTQIA+organisering i områden 
där konservativa krafter gör det farligare eller svårare att leva eller utvecklas. Internationell 
solidaritet är inte bara viktigt för de områden där friheten är mer begränsad utan gör också 
hela HBTQIA+rörelsen starkare. 
  
Om en blir förföljd, utsätts för förtryck eller annan fara på grund av sin sexuella läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck är det ofta en fråga om liv och död att få beviljat 



uppehållstillstånd i Sverige. Ofta uppstår dock problem med att personal på migrationsverket 
saknar rätt kompetens för att kunna hantera fall gällande HBTQIA+flyktingar. Det anlitas 
också tolkar som medvetet feltolkar vad personerna säger, vilket ibland ger förödande 
konsekvenser. 

Ståndpunkt 
Þ    Malmö Pride anser att internationell solidaritet är viktigt för att hjälpa 

HBTQIA+personer som lever under svårare omständigheter, samt för att stärka 
vår rörelse som helhet. 

Þ    Malmö Pride anser att det är en självklarhet att HBTQIA+flyktingar ska beviljas 
permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Þ    Malmö Pride anser att all sjukvård ska finnas tillgänglig för alla asylsökande 
oavsett diagnos, sexuell läggninga, könsidentitet eller könsuttryck. 

Þ   Malmö Pride anser att asylprocessen behöver humaniseras för att säkerställa 
rättvisa bedömningar av asylskäl. 

Þ   Malmö Pride anser att Migrationsverket behöver kompetens kring HBTQIA+frågor. 
 

 


