Ansökan om medel för Malmö Pride 2021

SAMMANFATTNING
Medlen används till en förstärkt och professionaliserad organisation för Malmö Pride och är
nödvändiga för det omfattande arbete som WorldPride kräver. WorldPride kräver ett enormt
samverkansarbete med olika förvaltningar inom Malmö stad, med Happy Copenhagen och
med mängder av andra aktörer som kommer vara involverade i World Pride. Under 2021 går
Malmö pride in i en än mer operativ fas gällande WorldPride. Tillsammans med Malmö Stad
förbereder vi staden för det stora arrangemanget. Programmet sätts, vissa delar tillsammans
med Malmö stad, vissa delar själva av Malmö Pride. Samtidigt som allt ska synkas med
Köpenhamn för ett enat resultat. Dessutom kommer ett viktigt efterarbete göras för att hålla
fast vi de framgångar som WorldPride kommer innebära.
Malmö Pride ansöker 2021 om medel för fortsatt verksamhetsutveckling/förstärkning med 2
500 000 kr, varav en miljon med utbetalning i januari och resterande med utbetalning efter
kompletteringar i mars.

BAKGRUND
Malmö Pride som organisation är grundförutsättningen för att WorldPride 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).
WorldPride/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, förankring
och entusiasm hos många olika grupper, liksom god resursanvändning inom Malmö stad är
nödvändigt för ett högkvalitativt event 2021.
Trots att vi befunnit oss i en pandemi har Malmö Pride under 2020 lyckats genomföra en
mycket lyckad festival i en hybrid av digitala och fysiska aktiviteter. Samtidigt har föreningen
fortsatt jobba med att förbättra strukturer och öka stabiliteten och förutsägbarhet i
organisationen, bifogat är rapport över Malmö Pride 2020. Relationerna till Malmö stads olika
förvaltningar har förbättrats och personalorganisationen har professionaliserats. Inför 2021
står Malmö Pride bättre rustat både för att garantera föreningens demokratiska utveckling
och att hantera stora projekt såsom World Pride.

VERKSAMHETSUTVECKLING MALMÖ PRIDE 2021
Huvuddrag
• Förstärkning tjänster
• Utveckling av volontärorganisationen
• Programinnehåll på en internationell nivå
• Ökad samverkan med Happy Copenhagen, Malmö stad och ideella föreningar i Malmö och
övriga Sverige.
• För- och efterarbete för att säkerställa vinsterna av arrangemanget.

Primär användning av medel från Malmö Stad 2021
• Förstärkt helårsorganisation Malmö Pride. Omfattningen av WorldPride 2021 gör att inte
bara en person kan jobba med eventet, det krävs ökad bemanning. Dessutom behöver
Malmö Pride parallellt jobba för Malmö Prides överlevnad efter 2021.
• Planering och programläggning tillsammans med Malmö stad och Happy Copenhagen.
Under 2021 är det viktigt att alla parter jobbar för att programmet blir en helhet och att
besökaren uppfattar eventet som ett sammanhängande event.
• Eftersom Corona-pandemin gjorde att ekonomin bromsades in 2020 och att många företag
blev försiktiga med nya samarbeten, kommer ett större arbete behöva göras 2121 för att
skapa relationer och samarbeten med kommersiella aktörer i arbetet både med festivalen
och med HBTQIA+rättigheter i stort.
• Malmö Pride kommer även under 2021 jobba för att inkludera staden institutioner så att
hela Malmö känner sig delaktiga i eventet och för att skapa långsiktig förändring.
• Förändring i arbetet med volontärer. Malmö Pride har på sina festivaler under flera år haft
volontärer som hjälper till, men i samband med World Pride behöver strukturerna för
volontärarbetet utvecklas. Anmälningssystemet behöver digitaliseras. Köpenhamn och
Malmö behöver synka sina system, rutiner och bemötande. Under 2021 kommer ca 500
volontärer utbildas för att möjliggöra att projektet ros i land.
• Identifikation och representation. Malmö Pride leder nätverket av HBTQIA-organisationer i
Skåne, bjuds in till debatter, samtal och som föredragshållare. Goda förebilder, ökad
kunskap och intersektionalitet som grundläggande arbetsmetod, skapar en tydligare profil i
förhållande till mänskliga rättigheter och hbtqia+ -frågor.
• Förstärkt och breddat programinnehåll. Även om Malmö Stad står för en del av det
publika programmet 2021 så är det mycket som Malmö Pride själva ansvarar för. Det
handlar om ett Pride House, som ska vara av internationell nivå, en interreligiös dag, pop up
kultur i staden, politiskt rally på Möllevångstorget med mera.
• För att säkerställa att effekterna av WorldPride blir djupa och långsiktiga behövs förankring,
uppföljning och att ett relevant efterarbete görs. Efter World Pride behöver en rejäl

utvärdering och analys genomföras, lärdomar behöver dokumenteras och spridningsarbete
genomföras.

FÖRSTÄRKT DOKUMENTATION
För att genomföra World Pride behöver Malmö Pride delar av bidraget för 2021 redan i
januari. I mars 2021 har Malmö Pride årsmöte, av förklarliga skäl är därför denna ansökan
inte komplett. I mars 2021 inkommer föreningen med av årsmötet antagen
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för 2020.

