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Borås Pride är ett ett projekt som arrangeras av RFSL Sjuhärad. 
 
RFSL Sjuhärad är en avdelning inom Riksförbundet för 
homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras 
rättigheter. RFSL Sjuhärad bildades 10 juni 1971. Föreningen 
har sedan dess haft en verksamhet utan avbrott. 
 
Med Borås Pride kan vi arbeta och verka utifrån olika 
infallsvinklar. Vi vill samla enskilda personer, verksamheter, 
näringslivet, offentliga aktörer och föreningar i Sjuhärad till en 
öppen folksamling och uppmuntra till ett öppet klimat som 
synliggör, ifrågasätter och bryter skadliga beteenden, fördomar 
och diskriminering som genomsyrar samhället och lyfta vilka 
konsekvenser de har specifikt för hbtqi-personer. 
 
I korthet: 
- Vi skall verka för öppenhet och synliggörande, 
hbtqi-personers intressen i samhället och vara en del i det 
ledande arbetet med attitydförändring och normkritik. 
 
- Vi skall vara en ledande, drivande och öppnande 
organisation inom hbtqi-frågor i samhällets alla delar och 
visa upp detta dels genom att arrangera Borås Pride. 
 
- Vi skall arbeta för att alla människor skall ges lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck och bekämpa 
fördomar och förtryck av hbtqi-personer. 
 
Vi vill att Borås Pride ska vara glädje och där minnen av nya 
människor, bekantskaper och fördjupad kunskap leder till 
långsiktig utveckling för ett bättre samhälle för alla 
människor och specifikt för hbtqi-personer. 
 
Borås Pride är en verksamhet som är ideell, 
ickevinstdrivande där verksamheten kan bedrivas 
tack vare bidragsgivare och partners. 

OM BORÅS PRIDE 
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BORÅS PRIDE KOSTAR 

INGET FÖR BESÖKAREN 

 

ETT 40-TAL IDEELLA 
FUNKTIONÄRER STÄLLER 

UPP VARJE ÅR 

 

VI HAR CIRKA 3000 
PARADDELTAGARE 

(FYSISK PARAD) 

 
FÖRSTA BORÅS PRIDE 
GENOMFÖRDES 2016 



 

Om arrangören, RFSL Sjuhärad: 
 
RFSL Sjuhärad är en ideell sakpolitisk förening, en lokalavdelning inom förbundet RFSL, och arrangör till 
Borås Pride. RFSL Sjuhärad har varit aktiv sedan 1971 och firar med det 50 år i år, sedan dess har före-
ningen arrangerat och varit aktiva i många olika projekt och verksamheter, alltid med ett fokus på hbtqi-
personers rättigheter och rättvisa villkor. 
 
Välkomna till våra lokaler på Magasinsgatan 1 i Borås, eller kontakta oss om du har frågor, 
vill engagera dig, bli medlem eller är nyfiken på vad vi gör! www.sjuharad.rfsl.se 
 
Några av RFSL Sjuhärads verksamheter:  
Ungdomsverksamhet - med och för unga, varje fredag 15-20 med fika, pyssel, spel, film mm 
Transverksamhet - med och för alla som på något sätt identifierar sig som trans 
Newcomers - med och för nyanlända, asylsökande och personer som vill arbeta mot rasism 
Magasinet - vår alldeles egna nattklubb! Ofta med tema, alltid med bra musik, bar, dans. 
Seniorverksamhet - med och för äldre hbtqi-personer och intresserade av hbtqi-historia 
CheckPoint - ett arbete för säkrare sex och hälsa, hivtest, samtal, kunskap.  
Pride & fokusveckor - normbrytande kultur- & kunskapsfestivaler i hela Sjuhärad 
Anhörigverksamhet - för alla som är anhörig eller närstående till en hbtqia- person. 
Utställningar, bokcirklar, utbildningar och föreläsningar, utflykter, samarbeten - arbetet för att 
stärka hbtqi-personers hälsa och situation samt göra Sjuhärad till en rimligare plats, av med och för alla 
känner inga gränser. 
 
Välkomna! Vi arbetar också till exempel med skolinformation och 
Newcomersverksamhet utanför Sjuhärads gränser. 

ARRANGÖREN 

Lär er mer om normer, mänskliga rättigheter och hbtqi  

 
RFSL Sjuhärad utbildar varje år kommuntjänstepersoner, elever, lärare, företag, politiker, föreningar m.m. 
Ni är alltid välkomna att kontakta oss, vi bygger utbildningarna tillsammansmed er och anpassar alltid upplägget 
efter era önskemål. För skolor finns möjlighet att boka skolinformation (kostnadsfritt i mån av plats, förskoleklass till 
gymnasium) och för er andra finns såväl korta som långa utbildningar, även diplomering av er verksamhet kan vi 
ordna. 
 
Vi anpassar våra utbildningar till alla områden: kommunala, ideella, vård, skola, företag, serviceyrken med mera. 
Vi kan rikta våra utbildningar också med fokus på antirasism, asylrätt, funktionsvariationer, seniorer, våld i relationer, 
heder, hälsa med mera, vid sidan om information om grundläggande begrepp, hbtqi, könsidentiteter och normer.  
 
Kontakta stina@sjuharad.rfsl.se för mer information om våra utbildningar. 

UTBILDNING 
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2021 



Pride förknippas ofta med glitter och 
glamour men bakom Pride står en 
kamp för rätten att få uttrycka som sig 
som man vill och vara den man är och 
att få vara med den man vill. 
 

Priderörelsen startade 1969 och 
fungerar som en manifestation för 
människan och genom Borås Pride vill 
vi lyfta dessa frågor och den 
utveckling som sker i Sverige, Europa 
och resten av världen där vi tyvärr ser 
ett ökat stöd för extrema åsikter och 
handlingar mot HBTQI-personer. 
 

Ingen kan göra allt men alla kan göra 
något. Det är nu upp till oss att 
tillsammans ta den kampen mot 
förtryck, hat och orättvisa, åtminstone 
så ett frö, om en tanke om en värld där 
dessa ting inte existerar. 

UNDER BORÅS PRIDE 

Borås Pride är en verksamhet som är ideell, 
ickevinstdrivande där verksamheten kan bedrivas 

tack vare bidragsgivare och partners. 

 

KONSTVANDRING 
& UTSTÄLLNINGAR 

 

UNGDOMSAKTIVITETER 

 

FÖRELÄSNINGAR 

 

FILMVISNING 

 

PRIDE PARK & 
PRIDE PARAD 

 

MUSIK & 
UTSTÄLLNINGAR 

5 



Som Silverpartner erhåller ni: 
 

- plats i Pride Park (tält tillhandahålls av Silverpartner). 
- ett personligt budskap publicerat i våra sociala kanaler och 
  hemsida tillsammans med logotype.  
- synlighet med er logotype: 
 - Pridemagasin  - Facebook  - Instagram  - Hemsida 
 - Scenområdet  - Pride Park  - Nyhetsbrev 

- diplom 

Som Bronspartner erhåller ni: 
 

- plats i Pride Park (tält tillhandahålls av Bronspartner). 
- synlighet med er logotype: 
 - Pridemagasin  - Facebook  - Instagram  - Hemsida 
 - Scenområdet  - Pride Park  - Nyhetsbrev 

- diplom 

BLI STOLT PARTNER 

6 Borås Pride är en verksamhet som är ideell, ickevinstdrivande där verksamheten kan bedrivas tack vare bidragsgivare och partners. 

PARTNERNIVÅ: SILVER 
30 000 KR 

PARTNERNIVÅ: BRONS 
10 000 KR 



Som Guldpartner erhåller ni: 
 

- plats i Pride Park (tält tillhandahålls av Guldpartner). 
- ett personligt budskap publicerat i våra sociala kanaler och 
  hemsida tillsammans med logotype.  
- annonsplats i vårt Pridemagasin 
  (gäller vid besked om partnerskap senast 8/4 –21). 

- synlighet med er logotype: 
 - Pridemagasin  - Facebook  - Instagram  - Hemsida 
 - Scenområdet  - Pride Park  - Nyhetsbrev 
- föreläsning om HBTQI-frågor på ert företag/organisation 
  (max 2 timmar & 25 personer vid ett tillfälle) 

- diplom 

Ingen vet riktigt hur 2022 kommer att se ut men vi arbetar och planerar för ett ordinarie Borås Pride med Pride Park, Pride Parad och alla andra pro-
grampunkter som vi brukar hålla. Vi håller oss självklart uppdaterade om situationen och har i beredskap att upplägget kring Borås Pride kan ändras 
beroende på vilka restriktioner som gäller och som vi då självklart följer.  Detta medför då att vi kan komma behöva göra justeringar kring vårt upp-

lägg och  vad vi kan erbjuda för exponering.  

BLI STOLT PARTNER 

7 Borås Pride är en verksamhet som är ideell, ickevinstdrivande där verksamheten kan bedrivas tack vare bidragsgivare och partners. 

PARTNERNIVÅ: GULD 
60 000 KR 



FÖR MER INFORMATION: 
 

Daniel Karlsson - Projektledare      0739-403467      info@boraspride.se      boraspride.se 

TACK TILL VÅRA STOLTA BIDRAGSGIVARE 

 

HANDELSPLATS 

 

TEAMPARTNER 

 

ANNONS 

Boka en annonsplats i vårt programblad, 
Borås Pride Magazine. 
Fakta programblad: A4-Format. Antal sidor: 32 
Upplaga: 1500 ex. Annonsstorlek: B190 x H120mm 
Pris: 4000 SEK. Begränsat antal platser. 

Valfritt bidrag - stort som smått 
Som Teampartner till Borås Pride kan man bidra med 

valfritt belopp. Skänka mat & dryck till våra ideella 
funktionärer, ge material till vårt pride park, paraden, 

utställningar m.m.  

Förgyll tillvaron i Pride Park 
Bedriver du försäljning? Mat eller eget hantverk? Passa på 
att ställa ut under Borås Pride och låt besökarna få upp 
ögonen för er verksamhet. Kontakta oss för mer 
information: info@boraspride.se eller ring vår 
projektledare, Daniel Karlsson 0739-403467  


