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Copenhagen 2021 - 
WorldPride  

Copenhagen 2021 - 
WorldPride 

12-22 augusti arrangeras Copenhagen 
2021, årets version av WorldPride, i 
Köpenhamn och Malmö.  

August 12-22 , Copenhagen 2021, this 
year's version of WorldPride, will be held 
in Copenhagen and Malmö.  

Ledord: Intersektionalitet, Trygghet och 
Gemenskap. Vi vill med ledorden påvisa 
att vi arbetar för att festivalen verkligen 
ska vara en trygg plats för ALLA 
HBTQIA+personer att känna trygghet och 
gemenskap med varandra. Vi ser hur 
olika strukturer i samhället snedfördelar 
dessa möjligheter bland befolkningen. 
Därför arbetar vi intersektionellt för att 
just främja trygghet och gemenskap för 
alla. 

Keywords: Intersectionality, Safety and 
Community. With the key words, we want 
to show that we work to make the festival 
a safe place for ALL LGBTQIA + people to 
feel safety and community with each 
other. We see how different structures in 
society skew these opportunities among 
the population. That is why we work 
intersectionally to promote safety and 
community for all. 

   

Projektets olika delar The different parts of the project 



 

 

WorldPride är en arena för 
kulturupplevelser, kunskapsspridning 
och diskussioner. Den primära 
målgruppen är HBTQIA+personer, men 
eventet och den politiska påverkan når 
även utanför queer-gemenskapen. Det 
behövs för att skapa attitydförändringar i 
samhället på lång sikt. Sammanhanget är 
även viktigt för att skapa förståelse, 
gemenskap och solidaritet mellan olika 
grupper inom HBTQIA+paraplyet. 

WorldPride is an arena for cultural 
experiences, dissemination of knowledge 
and discussions. The primary target group 
is the LGBTQIA+ people, but the event and 
the political impact will reach outside the 
queer community. That is needed to 
create changes in attitudes in society in 
the long run. The context is also 
important for creating understanding, 
community and solidarity between 
different groups within the LGBTQIA+ 
umbrella. 
 

De fem mest omfattande delarna av 
World Pride i Malmö är;  WorldPride 
House, WorldPride Park, WorldPride 
Square, WorldPride Boulevard och 
WorldPride Opening Parade.  

In Malmö, the festival is executed in five 
parts. WorldPride House, WorldPride 
Park, WorldPride Square, WorldPride 
Boulevard and WorldPride Opening 
Parade.  

   

WorldPride House World Pride House 

Pride House är hjärtat i Copenhagen 2021 
i Malmö, och ett levande, mångsidigt 
projekt. Genom att skapa en trygg plats 
med högt i tak där frågor får ett 
sammanhang kan olika perspektiv på 
HBTQIA+ kampen stärkas och breddas. 
Detta sker genom föreläsningar, 
workshops, debatter, filmvisningar och 
andra programpunkter där frågor som 
rör målgruppens livsvillkor och 
förutsättningar hamnar i centrum. 
Programpunkterna byggs av och med 
communityn, där pågående behov och 
debatter kan fördjupas och engagera 
genom att aktivister, föreningar, 
privatpersoner, föreläsare, forskare och 
sakkunniga möts. 

Pride House is the heart of Copenhagen 
2021 in Malmö, and a vibrant, versatile 
project. By creating a safe place with a 
high ceiling where issues have a context, 
different perspectives on the 
LGBTQIA+-struggle can be strengthened 
and broadened. This is done through 
lectures, workshops, debates, film 
screenings and other program items 
where issues concerning the target 
group's living conditions and 
presuppositions come to the fore. The 
program points are built by and with the 
community, where ongoing needs and 
debates can be deepened and engaged by 
letting activists, organizations, 
individuals, lecturers, researchers and 
experts meet. 
  



 

 

Pride House kommer att äga rum i såväl 
fysiska som digitala miljöer med 
utgångspunkt på Malmö Live Konserthus 
12-22 aug 2021. Pride House är gratis för 
alla besökare och innehållet spänner över 
en enorm bredd, där frågor som rör 
politik, lust och sexualitet, hälsa, kultur, 
arbete, familj, våld och mycket mer 
dryftas. För att skapa ett interaktivt 
utrymme blandas föreläsningar med 
workshops, kurser och do it yourself, med 
sociala utrymmen där det också är möjligt 
att bara vara. Olika pop-up-utställningar 
kommer finnas tillgängliga för alla 
besökare i olika delar av huset. På 
kvällarna kommer flera av 
föreläsningssalarna förvandlas till 
festlokaler och erbjuda dans, fest och 
interaktion.  

Pride House will take place in both 
physical and digital environments based 
at Malmö Live Concert Hall August 12-22, 
2021. Pride House is free for all visitors 
and the content spans a huge breadth, 
where issues related to politics, desire 
and sexuality, health , culture, work, 
family, violence and much more are 
discussed. To create an interactive space, 
lectures are mixed with workshops, 
courses and do it yourself, with social 
spaces where it is also possible to just be. 
Various pop-up exhibits will be available 
to all visitors in different parts of the 
house. In the evenings, several of the 
lecture halls will be transformed into 
party rooms and offer dance, party and 
interaction.  

Som en del av Pride House kommer vi 
som en del av det sundsöverskridande 
programmet  Human Rights Forum leda 
en internationell summit: “LGBTI+ 
Refugees, Borders and Immigration” 
under hela fredagen den 20 augusti. Då 
förvandlas delar av Pride House till en 
plats för aktivister, sakkunniga, 
världsledare och internationella politiker 
att arbeta fram en avsiktsförklaring för 
att internationellt uppmärksamma 
HBTQIA+ flyktingars rättigheter. Temat 
under denna dag är “Gränser, 
avkolonisering och rasism”.  

As part of Pride House, we will, as part of 
the cross-sound program Human Rights 
Forum, lead an international summit: 
"LGBTI+ Refugees, Borders and 
Immigration" throughout Friday, August 
20th. Then parts of Pride House are 
transformed into a place for activists, 
experts, world leaders and international 
politicians to work out a declaration of 
intent to draw international attention to 
the rights of LGBTQIA + refugees. The 
theme during this day is "Borders, 
decolonization and racism".  
  

    

WorldPride Park WorldPride Park 

I Folkets Park i Malmö ligger 
målgruppsfokus på barn, unga och 
regnbågsfamiljer. Tillsammans med 
Malmö stads personal i parken och 
externa kulturproducenter byggs ett 
program upp som är fyllt av musik, 
utomhusbio, konstutställningar, 
performance och samtal. Här finns även 
plats för utställare som är relevanta för 
målgrupperna.  

In Folkets Park in Malmö, the target group 
focus is on children, young people and 
rainbow families. Together with the City 
of Malmö's staff in the park and external 
cultural producers, a program is being 
built that is filled with music, outdoor 
cinema, art exhibitions, performances and 
conversations. There is also space for 
exhibitors who are relevant to the target 
groups.  



 

 

    

Youth Pride Youth Pride 

HBTQIA+ ungdomar är en del av 
målgruppen för Copenhagen 2021 som 
kräver ett särskilt fokus, dels när det 
gäller trygghet men även vad gäller 
program. Tryggheten säkrar vi genom att 
arrangera Youth Pride på en egen 
avgränsad plats där vuxna endast får 
tillträde efter samtycke från ungdomarna. 
Det kommer att finnas dolda entréer till 
platsen där ungdomar kan komma in som 
till exempel inte kommit ut som HBTQIA+ 
person oavsett anledning, som vi vet kan 
vara många.  

LGBTQIA+ young people are part of the 
target group for Copenhagen 2021, which 
requires a special focus, partly in terms of 
safety but also in terms of programs. We 
ensure safety by arranging Youth Pride in 
a separate limited place where adults only 
get access with the consent of the young 
people. There will be hidden entrances to 
the place where young people can enter 
who, for example, have not come out as a 
LGBTQIA + person for whatever reason, 
which we know can be many.  

    

Barnens Pride Children’s Pride 

Att få lära sig om och förstå att alla 
människors lika värde är viktigt att värna 
om kan inte börja för tidigt. Med hjälp av 
lek, workshops, film, samtal och mycket 
mer vill Copenhagen 2021 i Malmö måla 
upp en öppen och tillåtande miljö där 
barnets bästa alltid ligger i fokus.  

Learning about and understanding that 
the equal value of all human beings is 
important to safeguard cannot begin too 
early. With the help of play, workshops, 
film, conversations and much more, 
Copenhagen 2021 in Malmö wants to 
paint an open and permissive 
environment where the child's best 
interests are always in focus.  

   

Regnbågsfamiljer Rainbow Families 

Att leva, eller vilja leva, som en 
normbrytande familj är något som 
Copenhagen 2021 vill uppmärksamma 
och belysa. Dels genom att skapa 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte men 
även för att skapa gemenskap och 
samhörighet. Här kommer det även 
arrangeras olika former av 
kunskapsspridning.  

To live, or want to live, as a 
norm-breaking family is something that 
Copenhagen 2021 wants to draw 
attention to and shed light on. Partly by 
creating meeting places for the exchange 
of experiences, but also to create 
community and togetherness. Various 
forms of knowledge dissemination will 
also be arranged here. 

    

WorldPride Square WorldPride Square 



 

 

Under tre dagar, den 14-16 augusti, 
kommer 20 000 personer att få ta del av 
stora internationella artister. Den här 
delen av festivalen är viktig eftersom den 
har potentialen att locka många besökare 
även utanför den primära målgruppen. 
Det är ett sätt att skapa större förståelse 
och kunskap hos en bredare del av 
befolkningen med förhoppningen att fler 
allierar sig. Det är också ett sätt att fira de 
framgångar som nåtts genom åren av 
ständig kamp för samma mänskliga 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

For three days, August 14-16, 20,000 
people will be able to enjoy major 
international artists. This part of the 
festival is important because it has the 
potential to attract many visitors even 
outside the primary target group. It is a 
way to create greater understanding and 
knowledge among a wider section of the 
population with the hope that more 
people will ally themselves. It is also a 
way to celebrate the successes achieved 
through the years of constant struggle for 
the same human rights, obligations and 
opportunities.  

   

WorldPride Boulevard WorldPride Boulevard 

Under fem dagar öppnar vi upp den 
centrala delen av Malmö genom att skapa 
en mötesplats för festivalens alla 
besökare. Genom att gestalta och 
citydressa staden manifesterar och firar 
vi Pride ihop med en matmarknad, 
umgängesytor och dansgolv.  

For five days, we open up the central part 
of Malmö by creating a meeting place for 
all the festival's visitors. By designing and 
dressing the city, we manifest and 
celebrate Pride together with a food 
market, social areas and dance floors.  

    

WorldPride Opening Parade WorldPride Opening Parade 

Ingen Pridefestival utan en parad! brukar 
det låta. Prideparaden är även den en 
manifestation för att visa och få fler att 
förstå att HBTQIA+ personer idag inte har 
samma möjligheter att leva det livet de 
vill leva. Paraden är givetvis också ett 
firande av framgångar. 

No Pride Festival without a parade! It is 
usually expressed. The Pride Parade is 
also a manifestation to show and make 
more people understand that 
LGBTQIA+-people today do not have the 
same opportunities to live the life they 
want to live. The parade is of course also a 
celebration of success. 

  
 
 
 

Hur vi arbetar utifrån Covid-19 How we work based on Covid-19 

Vi arbetar i dagsläget utifrån tre 
scenarier: 

We are currently working on the basis of 
three scenarios: 



 

 

1. En fullskaligt publik festival där alla 
delar kan genomföras som beskrivet 
ovan.  

1. A full-scale public festival where all 
parts can be performed as described 
above. 

2. En utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer publik, men då också 
delvis digital, festival. De delar som vi ser 
som riskabla och eventuellt inte kan 
genomföras är de stora konserterna och 
paraden. Resten av aktiviteterna ser vi 
går att genomföra med restriktioner. 

2. Based on the Swedish Public Health 
Agency's recommendations, public, but 
then also partly digital, festival. The parts 
that we see as risky and possibly can not 
be implemented are the big concerts and 
the parade. The rest of the activities we 
see can be carried out with restrictions. 
  

3. En helt digitaliserad festival.  3. A fully digitized festival.  

   

Kommunikation Communication 

Under året kommer det vara extra viktigt 
för föreningen Malmö Pride att ha en 
tydlig kommunikation gällande 
föreningen då festivalen kommer ha sina 
egna kommunikationskanaler. Styrelsen 
kommer prioritera ett utvecklingsarbete 
av föreningskommunikationen till 
medlemmar och andra intresserade för 
att kunna säkra föreningens varumärke 
efter WorrldPride är över. Då communityt 
i Malmö inte är helt svenskspråkigt ligger 
det också i föreningens intresse att mer 
och mer kommunicera ut information på 
både svenska och engelska. 

During the year, it will be extra important 
for the organization Malmö Pride to have 
a clear communication regarding the 
organization as the festival will have its 
own communication channels. The board 
will prioritize a development work of the 
organization's communication to 
members and other interested parties in 
order to secure the organization's brand 
after WorldPride is over. As the 
community in Malmö is not entirely 
Swedish-speaking, it is also in the 
organization's interest to more and more 
communicate information in both 
Swedish and English.  

    

Community Community 

I relation till WorldPride har ett nätverk 
av hbtqia+-organisationer skapats. Detta 
nätverk kommer ha en tydligare och 
tydligare roll i samverkansarbetet för 
hbtqia+-personer i Malmös 
välbefinnande. Malmö Pride ser det som 
ytterst prioriterat att hålla dialogen inom 
communityt öppen.  

In relation to WorldPride, a network of 
LGBTQIA + organizations has been 
created. This network will have a clearer 
and clearer role in the collaborative work 
for LGBTQIA+ people in Malmö's 
well-being. Malmö Pride sees it as a top 
priority to keep the dialogue within the 
community open.  



 

 

Malmö Pride vill under året arbeta för att 
vara en större del av community i Malmö 
än en festival som varar några dagar per 
år. Detta innebär att se över vilka 
mötesplatser och forum som Malmö Pride 
kan organisera för att bättre tjäna 
hbtqia+-personer i Malmö.  

During the year, Malmö Pride wants to 
work to be a larger part of the community 
in Malmö than a festival that lasts a few 
days a year. This means reviewing which 
meeting places and forums Malmö Pride 
can organize to better serve LGBTQIA + 
people in Malmö.  

    

Anställda Employees 

Antalet anställda som föreningen 
kommer att ha under året är svårt att sia 
kring då vi söker medel för att kunna 
finansiera verksamhet såväl som 
operativt ansvariga för dem. Fram till 
WorldPride ligger fokus på att kunna 
finansiera de som operativt ska 
genomföra detta världsevent. Efter 
WorldPride ligger fokus på att kunna ha 
finansiering för att förbereda arbetet med 
2022 års Malmö Pride samt att ta tillvara 
på de volontärer, lärdomar och nätverk 
som skapats under WorldPride. 

The number of employees that the 
organization will have during the year is 
difficult to predict as we are looking for 
funds to be able to finance activities as 
well as those operationally responsible 
for them. Until WorldPride, the focus is on 
being able to finance those who will 
operationally carry out this world event. 
After WorldPride, the focus is to prepare 
for Malmö Pride 2022 and to work with 
the volunteers, knowledge and networks 
that have been created or expanded 
during WorldPride.  

 Medlemmar och 
volontärer 

 Members and Volunteers 

  

Föreningens medlemmar är något av det 
absolut viktigaste vi har. Medlemskap i 
Malmö Pride ska inte bara uppmuntras 
under året, utan även utvecklas till något 
som tydligare ger personen förmåner av 
olika slag. 

The members of the organization are one 
of the most important things we have. 
Membership in Malmö Pride should not 
only be encouraged during the year, but 
also developed into something that more 
clearly gives the person benefits of 
various kinds. 



 

 

I denna anda av medlemsvård kommer 
det hållas ett flertal medlemsmöten. På 
dessa möten kommer det inte bara 
förmedlas information om arbetet inför 
WorldPride, utan även ges möjlighet till 
input om föreningens framtid efter 
WorldPride. Vi vill att medlemskåren ska 
vara en aktiv del av arbetet med den 
riktning föreningen tar. 

In this spirit of member care, a number of 
member meetings will be held. At these 
meetings, information about the work 
before WorldPride will only be provided, 
but there will also be given opportunity 
for input about the organization's future 
after WorldPride. We want the members 
to be an active part of the work with the 
direction the organization takes. 
  

Då Malmö Pride är en ideell förening är vi 
beroende av de insatser som våra 
medlemmar gör på volontärbasis i olika 
stadier av de evenemang vi arrangerar. 
Då vi nu står inför det största eventet vi 
arrangerat kommer vi behöva lägga stort 
fokus på att rekrytera fler volontärer för 
att fylla alla de funktioner som vi ser att 
festivalen kräver av oss. Cirka 700 ideella 
funktionärer kommer finnas på plats och 
hjälpa till under den nästan två veckor 
långa festivalen. De volontärer som som 
hjälper till med World Pride kommer att 
utbildas i bemötande och säkerhet och för 
att de kompetent ska kunna utföra de 
uppdrag de blir tilldelade. 

As Malmö Pride is a non-profit 
organization, we are dependent on the 
efforts that our members make on a 
volunteer basis in different stages of the 
events we arrange. As we are now facing 
the biggest event we have arranged, we 
will need to put a lot of focus on recruiting 
more volunteers to fill all the functions 
that we see the festival requires of us. 
Approximately 700 volunteer stewards 
will be on site to help during the almost 
two-week festivalen. These will all during 
the spring and early summer undergo an 
in-house training on treatment and 
security, so that they can competently 
perform the tasks they are assigned. 

    

Administration och 
ekonomi 

Administration and 
finances 

Administrationen inom föreningen ska 
naturligtvis ske strukturerat och 
förtroendeingivande. Mycket arbete har 
skett på fronten att strömlinjeforma 
administrations- och 
dokumentationskedjor. Detta är ett 
arbete som sällan tar slut och som under 
året fortsatt kommer utvecklas. 

The administration within the 
organization must, of course, be 
structured and trust-inspiring. A lot of 
work has been done on the front to 
streamlining administration and 
documentation chains. This is a work that 
rarely ends and which during the year 
will continue to be developed. 



 

 

 

Styrelsen är kollektivt ansvarig för 
föreningens ekonomi, inte bara för årets 
budget utan även för det strategiska 
arbetet. Vi ska använda våra pengar där 
det behövs och vara sparsamma när det 
går att vara det utan att verksamheten 
blir lidande. Styrelsen ska säkerställa att 
det finns tillräckligt med medel för 
genomförandet av WorldPride, samt för 
resten av året efter att evenemanget är 
genomfört. Styrelsen ska också se till att 
budget följs och att all verksamhet är 
ekonomiskt hållbar. Det ligger på 
styrelsen att söka finansiering för 
föreningens existens utan 
kommunstyrelsens bidrag. För övrigt om 
ekonomi, se budget.  

The board is collectively responsible for 
the organization's finances, not only for 
this year's budget but also for the 
strategic work. We must use our money 
where it is needed and be frugal when it is 
possible to do so without the activities 
suffering. The board must ensure that 
there are sufficient funds for the 
completion of WorldPride, as well as for 
the rest of the year after the event has 
been completed. The board must also 
ensure that the budget is complied with 
and that all activities are financially 
sustainable. It is up to the board to seek 
funding for the organization's existence 
without the municipal board's 
contribution. For information on finances, 
see budget.  

    

Styrelsen The Board 

Styrelsen ansvarar kollektivt för 
föreningens organisatoriska arbete, samt 
för att verksamhetsplanen verkställs. 
Styrelsen ska göra en årsplanering och 
anta andra rutiner som bedöms 
nödvändiga för sitt arbete. Styrelsen ska 
inom sig fördela arbetet med olika delar 
av verksamhetsplanen och av styrelsens 
ansvarsområden. Styrelsen ska ha minst 
12 möten under året. Under mötena 
erbjuds Malmö stad att ha en 
representant adjungerad.  

The board is collectively responsible for 
the organization's organizational work, as 
well as for the implementation of the 
work plan. The board shall make an 
annual plan and adopt other routines that 
are deemed necessary for its work. The 
board shall distribute the work within 
itself with different parts of the work plan 
and of the board's areas of responsibility. 
The board must have at least 12 meetings 
during the year. During the meetings, the 
City of Malmö is offered to have a 
representative co-opted.  


