ANSÖKAN OM MEDEL FÖR MALMÖ PRIDE 2019
med sikte på 2021
SAMMANFATTNING
Malmö Pride som organisation är grundförutsättningen för att World Pride och Eurogames
kan genomföras i Malmö 2021. Organisationen Interpride, som valde Köpenhamn och
Malmö som värdstäder, kräver att eventet är nära knutet till hbtqia+ -grupper
(homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer, intersexpersoner, asexuella
personer och ytterligare grupper). Medlen används till en förstärkt och professionaliserad
organisation för Malmö Pride och är nödvändiga för hållbar och tydlig samverkan med
olika förvaltningar inom Malmö stad och Happy Copenhagen/Copenhagen Pride inför
2021. Malmö Pride måste också kraftigt bredda nätverksarbetet med regionala och
nationella hbtqia+ -strukturer och civilsamhället i stort.
Malmö Pride ansöker 2019 om medel för fortsatt verksamhetsutveckling/förstärkning med
2.150.000 kr. Beskrivning av Malmö stads arbete med World Pride och EuroGames 2021
finns i separat ansökan från Näringslivsavdelningen.
BAKGRUND
World Pride/EuroGames 2021 är ett betydande åtagande för Malmö stad och Malmö
Pride, men också för hbtqia+ -rörelsen och civilsamhället i Malmö och Skåne. Omvärld
och beslutsfattare har höga förväntningar på eﬀekter och genomförande. Samverkan,
nätverk, förankring och entusiasm hos många olika grupper, liksom god resursanvändning
inom Malmö stad är nödvändiga beståndsdelar för ett slagkraftigt event 2021. Det är
Malmö Prides förhoppning att bidragsgivare och beslutsfattare ser kraften i ett
inkluderande och hållbart värdegrundsarbete, som sträcker sig långt utanför hbtqiavärlden. Målsättningarna sträcker sig längre än 2021. Också året därpå ska Malmö Pride
och andra aktörer inom hbtqia+ -området och civilsamhället genomföra en festival som
använder erfarenheter och nätverk från World Pride/EuroGames. Det kräver struktur och
lyhördhet. Malmö Pride har under 2018 genomfört en mycket lyckad festival med flera
besöksrekord samtidigt som föreningen genomgått en förändring i organisation. Inför
2019 står vi bättre rustade att hantera stora projekt än tidigare och ser fram emot
stabilitet och tillväxt.
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OM MALMÖ PRIDE
Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande
Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Sverige har totalt cirka 60 pridefestivaler av skiftande
storlek. Malmö Prides syfte är till lika delar kunskapsspridning, folkbildning, underhållning,
opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalen har 25 000 besökare
årligen.
Festivalen, och föreningen, arbetar för lika rättigheter, respekt, engagemang och
inkludering också utanför hbtqia+ -gruppen, liksom för nolltolerans mot diskriminering
och hatbrott. Festivalen belyser och synliggör hbtqia+ -frågor. Festivalen samverkar med
näringsliv, kommun, landsting, stat och civilsamhällets många olika aktörer.
FÖRVÄNTADE EFFEKTER UNDER PERIODEN OCH EFTER 2021
• Ökat samarbete inom hbtqia+ -området, inte bara mellan två länder och två städer, utan
också inom Malmö stad, mellan skånska kommuner och skånska Pridefestivaler
• Ett nytt hållbart nätverk av regionens Pridefestivaler som kunskapscentra för mänskliga
rättigheter och hbtqia+ -frågor som fortsätter arbeta efter World Pride.
• Ökad kunskapsspridning hos medarbetare och medborgare i skånska kommuner kring
mänskliga rättigheter och hbtqia+ -frågor för att stärka arbetsgivarvarumärket hos Malmö
stad och i Region Skåne
• Stärkt samarbete mellan civilsamhälle, hbtq-världen och institutioner för identifikation
och inkludering av många olika målgrupper/medborgare.
• Ökade intäkter inom besöksnäring i samband med genomförandet av World Pride 2021.
• Internationellt genomslag av Malmö och Skåne som turistmål
• Malmö Pride har som målsättning att verka för en fast utställning för hbtqia+ -frågor och
historia i samverkan med Malmö Museer och Malmö Högskola och med invigning 2021
under World Pride. Första kontakterna har tagits med Malmö Muséer. Sverige saknar idag
en fast utställning för forskning och kunskapsspridning om hbtqia+. Malmö och Skåne
skulle med ett museum/fast utställning bli ett nav för hbtqia+ -frågor i Skandinavien.
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VERKSAMHETSUTVECKLING MALMÖ PRIDE 2019
Huvuddrag:
• Förstärkning tjänster
• Ökade kostnader säkerhet
• Förstärkning av volontärarbete och nätverksbygge
• Stärkt programinnehåll
Primär användning av ökade medel Malmö Stad och Region Skåne 2019:
• Förstärkt helårsorganisation Malmö Pride.
• En betydande del av arbetstiden för festivalgeneral och verksamhetschef går under hela
perioden till att skapa samarbetsformer, utforma gemensamma avtal och plattformar för
genomförande liksom beslutsfattande. Att foga samman dels Malmö Pride och Malmö
stad, dels den svenska sidan med den danska genomföraren Copenhagen Pride/Pan
Idræt (som tillsammans utgör Happy Copenhagen), är en grannlaga uppgift. Nya
samverkansformer mellan Malmö stad och civilsamhället i ett megaevenemang blir
bestående eﬀekter och erfarenheter.
• Samverkan, planering, avtalsarbete, programläggning tillsammans med Copenhagen
Pride/Happy Copenhagen inför 2021
• Förstärkt säkerhet. Ökade säkerhetskrav på eventet ökar också Malmö Prides
kostnader. Tjänsten köps av Malmö Stad enligt gällande lagstiftning.
• Förstärkt och breddat programinnehåll, t.ex. med särskild ungdomsfest.
• Identifikation och representation. Malmö Prides arbete kring allas lika värde tillsammans
med Malmö stad och skånska Pridefestivaler ökar möjligheten till identifikation och
inkludering av Malmös medborgare och medarbetare. Goda förebilder, ökad kunskap och
intersektionalitet som grundläggande arbetsmetod, skapar en tydligare profil i förhållande
till mänskliga rättigheter och hbtqia+ -frågor. Malmö Pride ser arbetet med
intersektionalitet och allas lika värde som en del av arbetet med demokrati,
folkhälsofrågor och jämställdhet.
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