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Introduktion, verksamheten 2016
För Malmö Pride var 2017ett år starkt präglat av
organisationsstärkande arbete, ökat ägandeskap av
programinnehåll, och inte minst en sällan skådad värme och
glädje samt ett helt fantastiskt engagemang inom såväl som
utanför organisationen! 2017 var året då Malmö Pride
etablerade det långsiktiga arbetet med en genomtänkt
plattform för alla - föreningar, privatpersoner, företag och
organisationer - som är intresserade av att vidareutveckla sitt
HBTQIA- engagemang.
Nya och gamla samarbetspartners
En central del av Malmö Prides fortlöpande helårsarbete
handlar om att aktivt bidra till ökad medvetenhet, kunskap och
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engagemang kring HBTQIA-frågor ute hos företag och
organisationer. Glädjande nog har vi under 2017 inlett och
fördjupat flera nära samarbeten, bland annat Dansstationen,
RFSL Rådgivningen, Svenska kyrkan, Stena Fastigheter, Vision,
E.ON, Malmö Stad, Folkets Park, Love & Bubbles, Region Skåne,
Tui, Vision, Guldkanalen, Sunfleet, BRA, Triangeln, Blue Line,
Sysav, Medborgarskolan och Scandic Hotels, vid vilka
utbildningsinsatser i flera fall också genomförts i syfte att öka
kunskapen om HBTQIA ur ett arbetsplatsperspektiv. Även
ordningsvakter och personal har HBTQIA-utbildats på många
av de platser vi anordnat aktiviteter på.
Malmö stad
Partnerskapet med Malmö stad inleddes redan innan
föreningens bildande, vilket har resulterat i ett starkt
förtroendekapital för föreningen hos kommunen. 2017 satsade
Malmös folkvalda ytterligare i hbtqia-rörelsen genom att stötta
budprocessen för World Pride 2021 med 800 000 kr. En
process som Köpenhamn Pride vann vilket möjliggör att World
Pride 2021 blir ett samarrangemang över sundet mellan
Malmö Pride och Köpenhamn Pride - i kölvattnet av Malmö
stads stöd - en rad organisatoriska förbättringar. Detta
möjliggjorde en större långsiktighet i planering, nysatsningar,
och en genomgående kvalitetshöjning av festivalprogrammet.
Resultatet lät inte vänta på sig: Malmö Pride har under året
fortsatt att synas och nå ut effektivt, vilket - utöver ett stort
deltagande under festivalen - bland annat resulterade i en
särklassig medial spridning på såväl lokal som regional nivå,
samt även omnämningar i internationell media.
Samarbetet med Malmö Stad har vidareutvecklats på flera
punkter, bland annat genom initiativet "Praktik vid events" och
ett närmare samarbete vad gäller uppbyggnaden av Pride Park
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i folkets park. Det senare resulterade i en märkbar
kvalitetshöjning av parkeventet. Vår gemensamma avsikt är att
fortsätta, och utöka, detta samarbete.
Malmö Turism har under 2017 bistått med värdefull hjälp i
strategisk varumärkesutveckling av Malmö Pride, och i arbetet
med att kamma hem World Pride till 2021. Under året har
Malmö Pride varit aktiv i nätverket "Destinationssamverkan i
Malmö", vilket gör att vi nu aktivt kan engagera oss i Malmö
Stads destinationsstrategi och bättre säkerställa att festivalen
uppmärksammas av såväl svenska som internationella
resenärer.
Under året inledde vi även samtal med gatukontoret i syfte att
koordinera användandet av Malmös offentliga utrymmen;
något som väsentligt kommer att underlätta planeringen av
kommande års arrangemang.
Festivalen 2017
Siffrorna från 2017 års festival talar sitt tydliga språk: Paraden,
festivalens enskilt största programpunkt, lockade i
storleksordningen 10 000 deltagare plus ytterligare några
tusen åskådare. En snabb summering av deltagarsiffror:
Pride Park 8 000 Pride House 1 700 Paraden 10 000 Pride
Performance 700
Totalt: 24 500
Paraden
2017 byggdes en scen på Stortorgen med uppträdanden under
paraduppsamlingen.
Ett stort antal ekipage och privatpersoner deltog i paraden
som gick ca 4 km genom Malmös gator, vilket resulterade i stor
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synlighet. Vi kunde även konstatera att ett stort antal åskådare
hade samlats framförallt på Stortorget och Gustav Adolfs torg
för att se paraden.
Pride House
Under 2017 års festival genomförde Malmö Pride runt 50
egenproducerade programpunkter på Pride House hos vår
samarbetspartner Scandic Triangeln. Inbjudna
samarbetspartners stod därtill för ytterligare ett 20-tal
programpunkter. Programmet hade ett brett och
intersektionellt hbtqia-perspektiv. Det fanns något att delta i
för den som besökte oss som privatpersoner men även för de
som representerade den ideella sektorn eller andra
organisationer. Se länk för program.
Ur program 2017:
Vårt seminarie-, föreläsnings och workshopprogram. Här hittar du något
intressant för hela HBTQIA-familjen, delta i diskussioner om allt från
sexualitet, normer till politik och voguing. En trygg mötesplats för alla!

Pride Park
Pride Park, Malmö Prides nära samarbete med Folkets park,
utgjorde liksom tidigare år en unik mötesplats för HBTQIApersoner, allmänheten, samt organisationer och föreningar
som arbetar med HBTQIA-frågor.
2017 tänkte vi nytt när vi gjorde utställartorget, vi öppnade
upp väggarna, byggde så att det skapades ett torg med ett
bättre flöde och trevligare inramning. Vi satsade extra på att
möjliggöra för så många föreningar och organisationer som
möjligt kunde delta på utställartorget.
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På stora scenen tänkte vi kvalitet framför kvantitet, på
invigningsceremonin den 4/8 såg vi flera stjärnskott blandat
med etablerade artister. På lördagen den 5/8 var det dags för
dragshow med Köpenhamns bästa dragqueens. Dagen efter
den 6/8 producerade vi en populär allsång med folkkära
artister.
Ur program 2017:
Pride Park har vi valt att dedikera till nöjen och möten på HBTQIA-tema.
Här kan du uppleva fantastiska shower, prova på olika former av
aktiviteter, hänga med andra Pride-deltagare i något av alla våra
utställningstält eller ta något gott att dricka och äta i vårt serveringstält.

Pride Performance
Vårt senaste tillskott i programmet som är ett resultat av ett
samarbete mellan Malmö Pride och Dansstationen.
Ur program 2017:
Upplev och diskutera scenkonst av och med scenkonstnärer som alla ser
världen ur en normkritisk vinkel.
En spännande minifestival 8-10 augusti inte bara för HBTQ-publik.

Pride Party
Malmö Pride arrangerade tre unika och trygga mötesplatser
som ett välbehövligt komplement till existerande nattliv i
staden, nämligen den officiella pridefesten på Moriska
paviljongen, g*rls night på Inkonst och avslutningsfestens på
Scandic Triangeln.
Samarbeten Prideorganisationer
Malmö Pride har nära kontakt med HBTQ-organisationer i
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regionen samt nationellt. Malmö Pride har deltagit på regionala
och internationella Pride konferenser. Malmö Pride har ett
nära samarbete med Copenhagen Pride och andra
Pridefestivaler i regionen. Föreningen är medlemmar i EPOA
(European Pride Organisers Association) och genom det
medlemmar i Interpride.
World Pride
Som en del av föreningens brobyggande arbete och långa
relationer med Copenhagen Pride, stöttade föreningen mycket
aktivt processen som ledde till att Copenhagen Pride vann
budet på World Pride 2021. Vinsten ledde till en
överenskommelse om ett gemensamt arrangemang i både
Malmö och Köpenhamn. Där Malmö Pride står som arrangör
för Malmös del av World Pride 2021.

6

