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1.

BASFAKTA

InterPride som äger WorldPride, har formulerat följande punkter1 som huvudmål för sitt arbete med mänskliga
rättigheter:
-

Öka medvetenheten om Pride som ett verktyg för att stödja hbtqi-rätt och stödja hbtqi-organisationers
möjligheter att arbeta med mänskliga rättigheter.

-

Säkra rätten att samlas och rätten till yttrandefrihet är grundläggande rätt för synliga och säkra Pride.

-

Visa solidaritet med och organisera kampanjer för dem som lever i fientliga miljöer eller får sina
mänskliga rättigheter inskränkta på grund av Pride.

Human Rights Forum är en stående programpunkt för WorldPride och under Copenhagen 2021 kommer
forumet att äga rum under tre dagar, 17-19 augusti. Dessa dagar innehåller demokratifestival, öppna seminarier
och forum såväl som paneldebatter. Dagen efter hålls Human Rights Forum Summit i Malmö som är den avslutande
delen av Human Rights Forum.

1.1. Bakgrund till projektet

Malmö är medvärd till Copenhagen 2021 och evenemangets samtliga delar genomförs i både Malmö och
Köpenhamn. Human Rights Forum har fokus på att synliggöra och verka för förändring av de ojämlika
livsvillkor som hbtqi-personer lever under. Länder som Sverige och Danmark, där mänskliga rättigheter omfattar
både individ och demokratiskt samhälle, är förebilder i mycket kring att skapa ett fritt och öppet samhälle. Även
om det finns mer att arbeta på och förbättra så är det viktigt att visa framgången i att skapa och leva i ett
inkluderande samhälle.
Human Rights Forum Summit är ett nära samarbete mellan Malmö Pride, Malmö stad och Happy Copenhagen.
Med detta samarbete förverkligar vi nu en av de viktigaste uppgifterna inom Copenhagen 2021; att skapa
bestående förbättring för hbtqi-personers livsvillkor, världen över.

1.2. Beställare
Kommunfullmäktige, Malmö stad
1.3. Finansiering

Budget bifogas. Dessutom förväntas samarbeten med närings- och kulturliv att ge synergieffekter som kan
minska vissa kostnader.

1.4. Effektmål

Delprojketet har följande effektmål
• Human Rights Forum Summit ska vara en manifestation för hbtqi-rättigheter och mänskliga rättigheter i
Malmö och resten av världen.
• Human Rights Forum Summit ska öka kunskapen om och synliggöra de inskränkningar i hbtqipersoners rätt till liv och hälsa som driver många människor på flykt undan förtryck och förföljelse på
grund av sexuell läggning eller könsuttryck.
• Human Rights Forum ska leverera ett evenemang som samlar internationella deltagare och talare från
människorättsorganisationer, politiker och andra intressenter.

1

https://www.interpride.org/human-rights.html
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1.5. Samverkan med andra projekt och organisationer

Human Rights Forum Summit bygger på samarbete mellan olika intresseorganisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter. Happy Copenhagen ansvarar för att samarbetet fortlöper och är sammankallade i
arbetsgrupp.

2.

PROJEKTMÅL

Human Rights Forum har till mål att synliggöra hbtqi-personers livsvillkor samt förbättra livet och
vardagen för hbtqi-personer som inte har samma rätt till liv, hälsa, arbete och trygghet som andra i
samhället.

2.1. Leveranser

I samarbete med Malmö Pride och Happy Copenhagen arrangera ett forum med deltagare från olika delar av
världen.
I samarbete med Malmö Pride och Happy Copenhagen bjuda in intressenter och politiker att delta i forumet för
mänskliga rättigheter.
I samarbete med Malmö Pride och Happy Copenhagen förmedla och synliggöra forumet och dess innehåll till
allmänheten, både före och efteråt.

2.2. Avgränsningar
Malmö Pride och Happy Copenhagen ansvarar för att innehållet och syftet med forumet är en integrerad del av
evenemanget Human Rights Forum som sker i Köpenhamn.

3.

KONSEKVENSANALYS

Konsekvensanalys med handlingsplan upprättas under hösten 2020.

4.

EKONOMI

I bifogad budget är viss sponsring och biljettförsäljning upptagna som intäkter, eftersom forumet har ett
åhörarintresse i den delen av dagen där talare från olika organisationer medverkar.

4.1. Budget
Budget bifogas till delprojektplanen
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5.

ORGANISATION OCH BEMANNING

Happy Copenhagen har en anställd Director of Human Rights som även koordinerar den del av eventet
som hålls i Malmö, genom att vara sammankallande i den internationella arbetsgruppen.
Malmö Pride: Projektledare samt producent för Pride House
Malmö stad: Delprojektledare samt kommunikatör
Intresseorganisationer från främst Sverige och Danmark, men även internationellt.
5.1.

Behov av utbildning för projektgruppen

6.

ARBETSSÄTT

Ingen ytterligare utbildning i sakfrågor, volontärer genomgår samma volontärsutbildning som övriga i
evenemanget som helhet.

Happy Copenhagen, Malmö Pride och Malmö stad har avstämning och arbetsmöte var tredje vecka.
Internationella arbetsgruppen har digitala avstämningar kontinuerligt.

7.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

Säkerhetsfrågor hanteras av avdelningen för trygghet och säkerhet inom Malmö stad.

