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Välkommen
Skulpturen Pinocchio.

Det är ibland svårt att tro att vi är halvvägs över strecket
för att få fira 10 år men snart är vi där - tack vare
engagemanget hos våra funktionärer, medlemmar,
samarbetspartner och alla andra inblandade.

Foto: Emil Dahlqvist/Borås Stad

Välkommen till den sjätte upplagan av Borås Pride och
välkommen dessutom även till vår stad, Borås som i år firar
400 år.

Med anledning av pandemin så kommer det i år även bli
ett nästan helt digitalt arrangemang. Vi är många som
längtar efter att samhället skall återgå till det lite mer
normala så att vi kan återgå till att få umgås, samtala,
utbyta erfarenheter, att få träffas igen. Vi får hålla ut ett
litet tag till, har vi kommit så här långt så skall vi ta oss
igenom det sista också.

Förutom att vår stad fyller 400 år fyller även arrangören till
Borås Pride, RFSL Sjuhärad 50 år. Hur staden har kunnat
klara sig i 350 år utan RFSL vet vi inte men nu har vi varit
här i 50 år och satsar på minst 50 år till, för er skull. Det är
nämligen så att vi finns för er, utan er medlemmar, och ert
engagemang så finns inte föreningen. Stort tack till alla er
som engagerar er.

Sandwalls plats i centrala Borås.

Foto: Emil Dahlqvist/Borås Stad

Det är många människor som pga pandemin och
isoleringen som den lett till mår sämre. Den psykiska
ohälsan ökar, speciellt inom hbtqi-communityt. Digitala
möten och tekniska uppfinningar i all ära men det är något
speciellt med att kunna träffas och umgås. Det är många
i samhället som kämpar på i pandemins fotspår, speciellt
alla hjältar inom sjukvården. Stort tack för er insats och för
allt ni gör.

Arbetet för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
går långt tillbaka i tiden, långt innan Borås Pride. Det
är tack vare de människors arbete lokalt, nationellt och
internationellt som vi kan föra fanan vidare och fortsätta
arbetet, ett av arv att förvalta med respekt. För de som
gått före oss, de som går med oss idag och de som
kommer gå efter oss - de som inte har möjlighet att gå
med i kampen - detta Pride är för er.
Varmt välkommen till Borås Pride 2021
Daniel Karlsson			
Tulay Orre
Projektledare			Programkoordinator
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RFSL Sjuhärad fyller 50 år!

Hurra för Borås
stoltaste 50-åring
Förutom att vår stad fyller 400 år i år fyller
även arrangören till Borås Pride, RFSL
Sjuhärad 50 år. Hur staden har kunnat klara
sig i 350 år utan RFSL vet vi inte men nu
har vi varit här i 50 år och satsar på minst
50 år till, för er skull. Det är nämligen så att
vi finns för er, utan er medlemmar, och ert
engagemang så finns inte föreningen. Stort
tack till alla er som engagerat er under
dessa 50 år, vi hoppas att ni vill vara med
oss när vi går in i nästa period.
Arbetet för lika rättigheter, möjligheter
och skyldigheter går långt tillbaka i tiden,
långt innan Borås Pride. Det är tack vare
de människors arbete lokalt, nationellt och
internationellt som vi kan föra fanan vidare
och fortsätta arbetet, ett av arv att förvalta
med respekt. För de som gått före oss stort tack.
1971 var året då RFSL Sjuhärad bildades
men hette då Liberté, ett namn som lever
kvar än idag i vissa sammanhang. Mycket
har hänt under dessa åren, föreningen
har sett medlemmar komma och gå,
föreningen har bytt lokal och har sett en

samhälle i förändring till det bättre, mycket
tack vare engagemanget från er som vill
vara med och driva våra viktiga frågor.
Oavsett vilka som suttit i styrelsen, vilket
medlemsantal föreningen haft eller vart
föreningslokalen varit under dessa år så
har föreningen haft en verksamhet utan
uppehåll och arbetet har alltid bestått av
samma mål, människors lika värde, att ha
samma rättigheter, att få älska och få vara
med den man vill.
Missa inte vår digitala sändning där vi gör
en tillbakablick över föreningens historia.
Plats: Digitalt
Dag: Lördag 3/7
Tid: 11:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad

Intresserad av HBTQI-utbildning?
Vill ni bli en diplomerad verksamhet?
Hör av dig till oss på RFSL Sjuhärad
Stina Nilss
0702-303563
stina@sjuharad.rfsl.se
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Borås Pride 2021
Scanna mig!
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Vanity Vain & Misty Bubble

They’re back!
Misty Bubble & Vanity Vain
kommer tillbaka till Borås Pride
för att förgylla dagarna.

Stort tack till
våra teampartners

Även i år kommer vi genom digitala sändningar ta er
igenom årets upplaga av Borås Pride och här för att ta er
igenom allt är vårt kära radarpar Misty Bubble & Vanity
Vain tillbaka som besökte oss för första gången förra
året, 2020. Med sina galna upptåg och inslag mellan
programpunkterna kommer de att finnas med oss under
dagarna för att leda oss igenom allt.
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Pridebro
Även i år blir det en Pridebro. Så för er som
hade tänkt att gå paraden är ni istället välkomna till bron mellan Sandwalls Plats och
Södra Torget som går över till Stadsparken,
där man kan visa sitt stöd genom att vara
med och pynta med ett band, textilier, flagga etc.

Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och
Södra Torget som går över till Stadsparken
Dag: torsdag 1/7 - lördag 3/7
Tid: 10:00-18:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad

Man kan hitta något i vår Pride Shop på
Hemgården, köpa ett band i Stadsparken
eller hämta färgglada band från Textilmuséet. Vi pyntar bron tillsammans under
Pride dagarna med färgglada band, flaggor
eller annat som skulle passa. Givetvis kan
man ta med något hemifrån.
Under dessa tider är det än mer viktigt att
vi alla går samman i tanke och handling
och tar ställning. Var med och bygg den
man är - oavsett köns-/identitetsuttryck,
sexuell läggning, hudfärg, ursprung.
Var med att bygga bro för mänskliga rättigheter, en bro för mänskliga rättigheter, för
allas rätt att älska vem eller vilka man vill
och rätten att få vara just den man är.
ANNONS

VI HAR ETT AV
SVERIGES
BREDASTE
UTBUD AV
VÄXTER &
INREDNING
FÖR INNE & UTE

FÖR EN FÄRGGLADARE
MILJÖ - INNE & UTE
BESÖK VÅRT GARDEN CENTER I HILLARED,
20 MIN SÖDER OM BORÅS

PERENNER
BÄRBUSKAR
RODODENDRON
KLEMATIS ROSOR
BARRVÄXTER
FRUKTTRÄD HÄCK
DAMMVÄXTER
PRYDNADSTRÄD
& BUSKAR
INNEVÄXTER
INREDNING
M.M.

BESÖK GÄRNA OCKSÅ
VÅR BLOMSTERBUTIK PÅ
ALLÉGATAN 13 I BORÅS

EXTRAÖPPET I APRIL-JUNI VARDAGAR TILL 19

CRAMERS BLOMMOR - ANNEBERGSVÄGEN 2, HILLARED - 033-282122

SHOP.CRAMERSBLOMMOR.COM
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MÅNDAG-FREDAG 9-18 LÖRDAG-SÖNDAG 9-18

Svenska Kyrkan informerar
Foto: Elisabeth Ohlson

Foto: Carla Karlsson

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Digital sändningsgudstjänst
med PRIDE-tema från Caroli
kyrka fredagen den 2 juli
kl. 18.00. Predikan hålls av
biskop Åke Bonnier.

Gudtjänster

PRIDE-gudstjänst på plats i
Gustav Adolfs kyrka den 1 juli
kl. 19.00. Präst: Jonas Sjödin.

Foto: Christin Henryd

Öppen kyrka:

Välkommen in i kyrkan för
en stunds stillhet, för individuell
andakt eller för att tända ljus för
någon kär. Gustav Adolfs kyrka
öppen torsdag kl. 8-18, fredag
kl. 8-16, lördag kl. 10-17. Caroli
kyrka öppen vardagar kl. 12-17

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Stolor:

I höst startar Svenska
kyrkan i Borås ett initiativ
där vi tillsammans tillverkar
regnbågsstolor och andra
textilier och samtidigt får
tillfälle att samtala kring HBTQ.
Mer information kommer på:
svenskakyrkan.se/boras

Välkommen till
Knallekyrkan

Knallekyrkan är Svenska kyrkan
i Borås på hjul och du hittar
den i Stadsparken under
PRIDE-festivalen.
Välkommen in som du är!

Drop in-vigsel och dop

Caroli kyrka håller öppet för
drop in-vigslar och dop den
1 juli och den 12 augusti 2021.
Välkommen att besöka vår
hemsida svenskakyrkan.se/boras
för mer information. Glöm inte
hindersprövning.

Föreläsning om
misshandel i
samkönade relationer
Lars Gårdfeldt, präst i
Göteborgs stift, föreläser
om ”Att bli misshandlad av
sin partner i en samkönad
relation”. Föreläsningen
sänds på fredagen den 2
juli kl. 17.00 i Borås Prides
sändning.
Lars Gårdfeldt är, förutom
präst i Svenska kyrkan,
teologie doktor, författare
och HBTQ-aktivist. Lars
har sedan 90-talet arbetat
mot våld i nära samkönade
relationer och sedan
2000-talet för lagreformer i
Nationellt råd för kvinnofrid
där det sexuella våldet i
samkönade relationer också
lyfts fram.
Som präst har han arbetat
för samkönade vigslar och
med, bland annat, hemlösa
och EU-migranter som lider
av att inte våga eller kunna
acceptera sin läggning.
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Begrepp
Kön är mer än man eller kvinna, det
finns fler kön än så. En kan inte se
på någon vilket kön de har, det är
något de själva bestämmer. Det är
alltid du själv som bestämmer hur
du vill identifiera dig.
Könsidentitet är det kön som en
person är. Alla har själva rätt att
bestämma sin egen könsidentitet.
Könsuttryck handlar om hur
en person väljer att uttrycka sitt
kön. Till exempel genom kläder,
kroppsspråk, frisyr, socialt beteende
och röst.
Nongender innebär att
en definierar sig bortom
könskategorierna, att en inte
identifierar sig som något kön alls.
Pronomen används istället för
namn, de mest kända är han, hon
och hen. Andra alternativ är den
och dem. Om en är osäker på en
persons pronomen är det alltid bäst
att fråga, det går inte alltid att ”se”
vilket pronomen någon har.
Transperson är en person som
har en könsidentitet och ett
könsuttryck som bryter mot
samhällets föreställningar
och normer kring kön och
könsidentiteter. Trans är ett brett
begrepp och kan betyda olika för
olika personer.
Transsexuell är en person som
har ett annat kön än det juridiska
kön som personen blivit tilldelats
vid födseln. Ofta vill transpersoner
förändra sin kropp delvis eller
helt med hjälp av hormonell
och kirurgisk behandling. En
transsexuell person kan även få sitt
personnummer och juridiska kön
korrigerat.
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könsidentitet och/eller sin
sexualitet som queer. Queer kan
innebära en önskan att inkludera
alla kön och sexualiteter eller
att inte behöva identifiera eller
definiera sig.
SEXUELLA LÄGGNINGAR
Sexuella läggningar handlar
om vem/vilka en attraheras av/
blir förälskad i samt vilket sex en
tycker om att ha, och med vem/
vilka. Det finns väldigt många
olika sexuella läggningar och
sexualiteter här är bara några av
dem.
Asexuell
En person som antingen i perioder
eller aldrig känner sexuella och/
eller romantiska känslor. En del
kan ha sexuellt umgänge utan
att bli sexuellt upphetsad medan
andra kan bli attraherade av
människor utan att känna en
sexuell attraktion. Begreppet
används olika av olika personer, då
det är ett brett begrepp. En person
som är asexuell kan vara bi-,
hetero-, homo-, eller pansexuell,
eller ha en annan sexualitet/sexuell
läggning.
Bisexuell
En person som känner sig
attraherad eller bli förälskad
i personer som har samma
könsidentitet som en själv eller har
andra kön.
Heterosexuell
En person som uppfattar sig själv
som kvinna eller man och känner
sig attraherad eller blir förälskad
i personer som har en annan
könstillhörighet eller könsidentitet
än sig själv.

Transvestism innebär att en
person, ibland eller alltid – helt eller
delvis, klär sig i det som anses vara
typiska kläder och assessorer för ett
annat kön än sitt eget.

Homosexuell
En person som känner sig
attraherad av eller blir förälskad
i personer som har samma
könsidentitet som sig själv.

Queer är ett brett begrepp med
flera betydelser, men i grunden
är det ett ifrågasättande av
heteronormen. Många ser sin

Pansexuell
En person som känner sig
attraherad eller blir kär i personer
inom alla könsidentiteter.

HBTQIA+ BEGREPPSORDLISTA
Kön och könsidentiteter
HBTQIA är en förkortning som
står för Homosexuell, Bisexuell,
Transperson, Queer, Intersex och
Asexuell.
Cisperson är en person som har
samma könsidentitet som tilldelats
dem juridiskt vid födseln och har ofta
har ett könsuttryck som stämmer
överens med de förväntningar
och normer som samhället har på
detta kön. Exempelvis, en person
som identifierar sig som kvinna,
har kvinna som juridiskt kön och
uttrycker sig som en kvinna är en
cisperson.
Genderqueer eller Genderfluid är ett
begrepp för könsidentiteter som inte
är exklusivt maskulina eller feminina,
identitet som är utanför köns- och
cisnormen.
Hen är ett könsneutralt pronomen,
det fungerar på samma sätt som hon
eller han. Hen böjs hen-henom-hens.
Andra könsneutrala pronomen är hin,
den eller dem.
Intersex är ett begrepp för
personer som har någon av de
variationer som diagnostiseras under
samlings rubriken Intersexualism.
Begreppet behandlar om personer
var könsorgan, könskörtlar eller
könskromosomer är atypiska och
inte går med könsbestämning som
”manliga” eller ”kvinnliga”, eller vars
kropps naturliga hormonnivåer inte
stämmer överens med vad som
förväntas av biologiska män och
kvinnor. Vad begreppet betyder är
olika från person till person, en del ser
sig som transpersoner och andra ser
det som en könsidentitet, en del ser
det som en medicinsk diagnos eller
ett biologiskt tillstånd.
Juridiskt kön är det som tilldelas
ett barn när det föds, efter hur
deras könsdelar ser ut. Det finns två
officiella kön och det står registrerat
i folkbokföringen och står i ens
pass och legitimation samt ses i
personnumret. Om en har diagnosen
transsexuell kan en ansöka om att
göra en könsbekräftande process
där en till exempel kan ändra sitt
juridiska kön.
Källa: Michelle Hansson & Stina Nilss

Normer
En norm är en oskriven regel som i de flesta fall förblir osynlig tills en
bryter mot den. Exempel på normer är:
Heteronormen, som handlar om sexualitet, identitet och kön och säger
att det mest önskvärda i vårt samhälle är att vara heterosexuell och cisperson.
Tvåkönsnormen eller cis-normen hör ihop med heteronormen och
säger att en dessutom ska ha ett könsuttryck som bekräftar de idéer
som finns kring vad det innebär att vara tjej och kille. Kille och tjej är de
två kön som finns enligt tvåkönsnormen.
Normer är rörliga och förändras samt skiljer sig åt i såväl tid som
geografi. En norm är alltså inte automatiskt något som är självklart
eller mer rätt än något annat, de som följer de normer som passar in i
den tid och på den plats de lever i förfördelas dock ofta - såväl socialt
som juridiskt. Normer är inte heller alltid dåliga, men att arbeta med ett
normkritiskt perspektiv handlar om att belysa de normer som på olika
sätt skadar personer som inte “passar in”.

Vill ni veta mer om begrepp
eller har funderingar kring
vissa frågor?
Nedan finner ni forum med viktig
information:
Transformering.se
RFSL Ungdoms webbsida med
massor av information om trans
och könsidentitet
Sexperterna.com
RFSLs webbsida för vuxna HBTQpersoner med fokus på sex och
hälsa
Sex.RFSLungdom.se
Information om säkrare sex
Rodaparaplyet.org
RFSL Stockholms webbsida med
information till personer som har
sex mot ersättning

De begrepp som denna skrift tar upp handlar om hetero- och
cisnormen, som inte sällan hänger starkt samman också med till
exempel normer kring klass, språk, bakgrund, funktionsskillnader,
geografi, med mera. Att hantera eller arbeta med flera normer parallellt
kallas för att ha ett intersektionellt perspektiv. Med det perspektivet
vänds ofta blicken mot normerna istället för att peka ut de som
faller utanför normerna som “avvikande”, vilket möjliggör att arbeta
mer långsiktigt och bredare för en rättvis värld där alla har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Hbtheder.se
RFSL Ungdoms webbsida för unga
HBT-personer som är utsatta för
kontroll, hot eller våld från familj
och släkt

Text: Stina Nilss & Michelle Hansson

Källa: Michelle Hansson & Stina Nilss

Aldrigokej.se
Webbsida för unga hbtq-personer
som utsatts för brott eller
kränkningar.

Intresserad av HBTQI-utbildning?
Vill ni bli en diplomerad verksamhet?
Hör av dig till oss på RFSL Sjuhärad
Stina Nilss
0702-303563
stina@sjuharad.rfsl.se

STORT TACK TILL VÅRA BIDRAGSGIVARE
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Prideshop

Flagga för
Pride!
Oavsett om ni letar efter regnbågsflaggor,
pins, armband, nyckelband eller andra
regnbågsfärgade prylar så är ni välkomna
till vår prideshop på Hemgården
Ingång från Åsbogatan
Torsdag 1/7 - Lördag 3/7
10:00-18:00

Kan ni inte vänta till dess?
Ring RFSL Sjuhärad 033-106970 eller
skicka ett DM på facebook/instagram så
hjälper vi er!

ANNONS
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Borås Pride 2021
Scanna mig!

Missa inte
Sändningarna
mellan
Programpunkterna
från Pridestudion
med Vanity Vain &
Misty Bubble

Missa inte
Borås Pride!
Vi sänder programpunkter och
pride-känsla från Pridestudion
med Vanity Vain & Misty Bubble
som förgyller tillvaron mellan
programpunkterna.
Följ vår Youtube-kanal där vi
samlar programpunkter & inslag
Upplev Borås Pride
live på Facebook

ANNONS
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Instagramram
Kom och fota dig på någon av våra
instagramramar vid Pridebron i
stadsparken. Lägg upp en bild på
instagram och tagga #boraspride så är
du med i utlottning av ett pridepaket.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och
Södra Torget som går över till
Stadsparken
Dag: Torsdag-Lördag
Tid: 10:00-18:00

Välkommen till RFSL Sjuhärad
Vi är en avdelning inom Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,
queeras, intersexuellas och
asexuellas (HBTQI) rättigheter.
Vi bedriver olika verksamheter och är
du intresserad och vill veta mer eller vill
hjälpa till inom vår förening är du
välkommen att höra av dig

ANHÖRIGGRUPPEN
CHECKPOINT
LOKALA ARBETSGRUPPER I SJUHÄRAD
MEDLEMSINITIATIV
NEWCOMERS
PRIDE
SENIOR
TRANS
UNGDOM
UTSTÄLLNINGAR & PROJEKT
sjuharad.rfsl.se
blimedlem.rfsl.se
info@sjuharad.rfsl.se
033-106970

Stort tack till våra samarbetspartners

Biblioteken i Borås
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Årets Borås Pride Låt 2021
’This is your life’
Kuba Jasiecki

Foto: Scharlotte ’She’ Bartig

Kuba Jasiecki är artist och låtskrivare som redan
som tonåring skrev och komponerade egna låtar
samt medverkade i musikaler med repertoire från
bland annat ’Phantom of the Opera’ och ’Jesus
Christ Superstar’. Hittills har han bland annat
släppt en EP ’Fantasy’ och en rad singlar såsom
’Indestructible’’Ain’t Gonna Cry’ och den trespråkiga
’My Time’ som visades under den officiella
sändningen av Global Pride 2020.
Hans musikstil är en blandning av pop, disco, dance
med en ordentlig touch av schlager. Kuba stod
bakom förra årets Officiella Borås Pride Låt ’Ray Of
Light’ och det gör han även i år med en nyskriven,
egenkomponerad låt: ’This Is Your Life’ och målet är
att få lyssnaren att inse att livet är här och nu och
att ingen förutom Dig själv får styra och bestämma
över hur Du lever mitt egna liv.
Trots alla olikheter är vi alla likai vårt behov av frihet
och kärlek. Det är också det musik-videon handlar
om; i den kan man se ett härligt gäng av både
hbtq personer från Borås och även några av de
Missa inte vår
fenomenala aktivisterna som kämpar året runt
digitala sändning
för allas lika värde.”
lördag 3/7, kl. 13:15 där
vi träffar Kuba, pratar
Videon är producerad av Kuba tillsammans
om årets låt och spelar
med Tulay Orre i samarbete med Light Events.
låten med musikvideon som är inspelad
Plats: Digitalt under dagarna
i Borås.
Arrangör: RFSL Sjuhärad

Intresserad av HBTQI-utbildning?
Vill ni bli en diplomerad verksamhet?
Hör av dig till oss på RFSL Sjuhärad
Stina Nilss
0702-303563
stina@sjuharad.rfsl.se
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Vandring
Foto: Pixabay

Queer
vandring
Välkomna till en queer stadsvandring
genom centrala Borås, med berättelser
om också andra platser och andra tider.
Under promenaden möter vi personer som
startade RFSL Sjuhärad för 50 år sedan och
personer som idag arbetar för en rimligare
värld. Vi möter platser som betytt mycket
i kampen för hbtqi-personers rättigheter
och platser som fortsätter att utgöra ett hot
mot människor som bryter mot normer.
Plats & tid:
Gå in på vår hemsida boraspride.se för mer
information och bokning.
Arrangörer: RFSL Sjuhärad/Borås Stad
ANNONS
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Borås Pride 2021
Scanna mig!

Missa inte
Borås Pride!

Missa inte
Sändningarna
mellan
Programpunkterna
från Pridestudion
med Vanity Vain &
Misty Bubble

Vi sänder programpunkter och
pridekänsla från Pridestudion
med Vanity Vain & Misty Bubble
som förgyller tillvaron mellan
programpunkterna.

Följ vår Youtube-kanal där vi
samlar programpunkter & inslag
Upplev Borås Pride
live på Facebook
ANNONS
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Torsdag
Textilmuséet goes Pride

Textilmuseet uppmärksammar Pride med aktiviteter
både utomhus och digitalt! På museet kan du hämta
gratis färgglada band om du vill vara med och
dekorera RFSL Sjuhärads ”Pride-bro” över Viskan.
Det blir också Pride-tema på museets instagram
under hela veckan med reportage, inspiration och
diskussion kring kläder, mode och textilt skapande
kopplat till normer och HBTQIA+. Passa på
att ställa frågor och delta i diskussionen!
Plats/Tid: Håll utkik på textilmuseet.se
och på Instagram: @textilmuseet.
Dag: Torsdag-lördag

Pynta Pride Bron

Välkomna till bron mellan Sandwalls Plats och

Södra Torget som går över till Stadsparken, där man
kan visa sitt stöd genom att vara med och pynta
med ett band, textilier, flagga etc. Man kan hitta
något i vår Pride Shop på Hemgården, köpa ett
band i Stadsparken eller hämta färgglada band från
Textilmuséet. Vi pyntar bron tillsammans under Pride
dagarna med färgglada band, flaggor eller annat
som skulle passa. Givetvis kan man ta med något
hemifrån.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och Södra Torget
som går över till Stadsparken
Dag: torsdag-lördag. Tid: 10:00-18:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Instagramram: Pride

Kom och fota dig på någon av våra instagramramar
vid Pridebron i stadsparken. Lägg upp en bild på
instagram och tagga #boraspride så är du med i
utlottning av ett pridepaket.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och Södra Torget
som går över till Stadsparken.
Dag: Torsdag-Lördag. Tid: 10:00-18:00.

Ungt Pridekonst

Ung Pridekonst är ett samarbete mellan RFSL
Sjuhärads Ungdomsgrupp och Brygghuset där
HBTQI+ personer i åldrarna 13-30 får möjlighet att
ställa ut sina konstverk både fysiskt och digitalt!
Konstverken kommer att hittas i centrala Borås
och mer info kring karta och webbadress finns på
boraspride.se.
Plats: Hemgården
Tid: 10:00-18:00
Dag: torsdag-lördag.
Arrangör: RFSL Sjuhärad/
Brygghuset.

Bibliotekscykeln på stan

Invigning

Lyssna på årets invigningstalare; Alice Bah Kuhnkes
tal när hon inviger Borås Pride 2021. Hon har tidigare
varit generaldirektör för Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, kultur- och demokratiminister och sedan 2019 är hon invald i Europaparlamentet.
Plats: Digitalt. Dag: Torsdag 1 juli. Tid: 15:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

RFSL Newcomers - utan er: inget / without
you: nothing

Historien är fylld av aktivister, kämpar, idoler,
personer som brutit mot såväl normer som skadliga
lagar och med det förändrat världen. Nu bjuder
RFSL Newcomers in till en öppen träff med fokus på
personer som historiskt och världen runt kämpat
för alla människors lika rätt och personer som gjort
det möjligt för oss idag att leva. Kom, ta med dig
dina frågor, dina förebilder, dina vänner och ta del av
andras berättelser.
Presentation och samtal hålls på svenska och
engelska. Alla är välkomna!
Vi möts vid Pride Bron i Stadsparken.
History is filled with activists, fighters, idols, doers,
people who have broken both norms and harmful
laws and with the changed world. Now RFSL
Newcomers invites you to an open meeting focusing
on people who historically and around the world have
fought for the equal rights of all people and people
who have made it possible for us today to live. Come,
bring your questions, your role models, your friends
and share other people’s stories. Presentations and
talks are held in Swedish and English. Everyone
is welcome! We meet at the Pride Bridge in
stadsparken
Plats: Pridebron/The Pridebridge
Dag: Torsdag 1 juli/Thursday 1 july. Tid: 16:00-17:30.
Arrangör: RFSL Sjuhärad /
RFSL Newcomers Sjuhärad /
ABF Sjuhärad.

Bibliotekscykeln kommer finnas på plats torsdag och fredag, där ni kan låna queera
böcker för hela familjen. Bibliotekens uppdaterade folder med queera medier kommer
även att finnas att hämtas här.
Dag/Plats: Torsdag 1/7, 11-17, Hemgården. Dag/Plats: Fredag 2/7, 12-18, Pridebron.
Biblioteken i Borås
Arrangör: RFSL Sjuhärad / Borås Bibliotek.
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Borås Pride 2021
Scanna mig!

Guidad visning av Borås Art Biennial

Guidad visning av biennalens utomhusverk. Visningen startar vid Borås Konstmuseum och avslutas vid
Textilmuseet. Begränsat antal platser som anpassas
efter rådande restriktioner.
Bokning på: bokningar.konstmuseum@boras.se
Plats: Start Borås Konstmuseum
Dag: Torsdag 1 juli. Tid: 16.30
Arrangör: RFSL Sjuhärad/
Borås Konstmuseum

Leon Reuterström

Drop in-vigsel och dop

Caroli kyrka håller öppet för drop in-vigslar och dop
den 1 juli och den 12 augusti 2021. Välkommen att
besöka deras hemsida: svenskakyrkan.se/boras för
mer information. Glöm inte hindersprövning.
Plats: Caroli Kyrkan.
Dag: Torsdag 1 juli & 12 augusti.
Tid: Se information på
svenskakyrkan.se
Arrangör: Svenska Kyrkan.

Samtal om idrott och trans

Abbe Elf från RFSL Sjuhärad, drivande RFSL
Sjuhärads queera träningsverksamhet samtalar
med Mathilda Piehl som under två års tid arbetat
som sakkunnig inom fältet idrott. Hon är redaktör
för rapporten ”Trans och Idrott: Ingen ska lämnas
utanför” och har arbetat med policyfrågor rörande
inkludering i svensk idrott. I samtalet deltar även
Fredrik Carlson som till vardags arbetar som
regionutvecklare för mänskliga rättigheter och
folkhälsa inom Västra Götalandsregionen. I höstas
skrev han klart sin magisteruppsats som handlar om
”Idrott bortom kön – en studie om trans och intersex
personer i könsuppdelad breddidrott”. Han brinner
för att ingen människa ska lämnas utanför vilket han
också vill synliggöra i uppsatsen.”
Plats: Digitalt.
Dag: Torsdag.
Tid: 16:00-16:45.
Arrangör: RFSL Sjuhärad / Västra Götalandsregionen

Hjältar som inspirerar/utställning

Förebilder är en källa till motivation och självförtroende, de hjälper dig att förstå vilken potential du har.
Många könsuppdelade idrotter utestänger effektivt
idrottare med transerfarenhet. Men trots det finns
det människor som hittar sin inspiration, sin glädje
och sitt engagemang i idrottandet. De går före sin tid
och de inspirerar oss andra. Författaren Aleksa Lundberg och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin har träffat fem hjältar som kommer att förändra vår nutid,
vår framtid och vårt förhållande till idrotten. Texten
tillsammans med utställningen finns i sin helhet på
rfsl.se att ta del av.
Plats: Digitalt. Dag: Torsdag. Tid: 16:45.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Leon Reuterström är en 24
årig fd elitidrottare. Han
spelade hockey i Leksands IFs
sdhl lag men blev tvungen att
sluta för 3 år sedan, på grund
av att han skulle få påbörja
sin hormonbehandling då han
genomgår en könsbekräftande
behandling. Han berättar om
sin resa att få bli sig själv, om
kärleken och svårigheterna
med hans idrottande och hur
det är att vara transsexuell.
Hur väljer man bort en idrott som hela ens liv
har byggts på, och varför kände Leon att han var
tvungen att göra det? Vad kan vi göra för att hjälpa
kommande idrottare med transerfarenhet? Frågorna
kan vara många, stora och svåra så detta och mycket
annat pratar Leon om i sin föreläsning.
Plats: Digitalt.
Dag: Torsdag 1 juli. Tid: 17:15.
Arrangör: RFSL Sjuhärad / RF-Sisu.

141 Chartres Street

Information:141 Chartres Street är en podcast med
Åke Englund och Patrick Söderholm. I varje avsnitt
presenteras ett Pride anthem, varför just den låten är
ett Pride anthem och situationen för hbtq-personer
när låten kom. I varje avsnitt diskuteras även aktuella
ämnen som har anknytning till hbtq-personers situation och kultur.
I del 1 av podcastens specialavsnitt under Borås Pride
avslutar vi serien med Pride anthems. I del 2 (fredag)
av podcastens specialavsnitt börjar vi på serien med
50 filmer som påverkat hbtq-personer och och under
bägge avsnitten pratar om hbtq-personers liv de 400
år Borås varit stad.
Plats: Digitalt.
Dag: Torsdag 1 juli (del 1 av 2, del 2 sänds fredag)
Tid: 18:30.
.
Arrangör:RFSL Sjuhärad

PROGRAMTABLÅ: TORSDAG
15:00 Invigning: Alice Bah Kuhnke talar
16:00 Samtal om idrott & trans följt av utställning
17:15 Leon Reuterström
18:30 Podcast: 141 Chartres street, del 1
Mellan programmen kommer Misty Bubble & Vanity
Vain bjuda på reportage och aktuella ämnen.
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i fokus...Bostäder i Borås
4 FRÅGOR TILL SOPHIA JONSSON, KOMMUNIKATIONSCHEF PÅ BOSTÄDER I
BORÅS, SOM I ÅR VALT ATT GÅ IN SOM SILVERPARTNER TILL BORÅS PRIDE
Hur kommer det sig att ni
stöttar Borås Pride?
- För oss är det viktigt att visa
att vi bryr oss om människors
rätt att få älska och vara vem
man vill.
Hur arbetar ni kring hbtqifrågor?
- Vi har historiskt sätt inte varit
så duktiga på att arbeta med
hbtqi-frågor men det vill vi
ändra på. Vi tycker att frågorna
är så oerhört viktiga och att de
hör hemma i vårt bolag, inkludering och mångfald är en stor
del av vår vardag. Vi planerar
att starta upp ett långsiktigt
utbildningsarbete med start
redan efter sommaren. Vi vill
att vår personal ska vara väl
insatta i ämnet.

Hur ser du på utvecklingen
av hbtq-frågor både i
Sverige och i världen?
- Jag tycker att det är oerhört
glädjande att frågorna får
ta större plats i den svenska
samhällsdebatten. Men
samtidigt så oror det mig att
många länder går åt helt fel
håll.
Känner ni att behov finns
för kompetensutveckling
i hbtqi frågor i er
organisation?
- Absolut, som ett kundfokuserat bolag vill vi
ständigt utvecklas i vårt
bemötande. Det är viktigt att
både kunder, kollegor och
samarbetspartners känner sig
välkomna oavsett bakgrund.
ANNONS

20

Borås Pride 2021
Scanna mig!

Följ vår Youtube-kanal där vi
samlar programpunkter & inslag

Upplev Borås Pride live på Facebook

ANNONS
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Fredag
Textilmuséet goes Pride

Textilmuseet uppmärksammar Pride med aktiviteter
både utomhus och digitalt! På museet kan du hämta
gratis färgglada band om du vill vara med och dekorera RFSL Sjuhärads ”Pride-bro” över Viskan. Det blir
också Pride-tema på museets instagram under hela
veckan med reportage, inspiration och diskussion
kring kläder, mode och textilt skapande kopplat till
normer och HBTQIA+. Passa på att ställa
frågor och delta i diskussionen!
Plats/Tid: Håll utkik på textilmuseet.se
och på Instagram: @textilmuseet.
Dag: Torsdag-lördag.

Pynta Pride Bron.

Välkomna till bron mellan Sandwalls Plats och Södra
Torget som går över till Stadsparken, där man kan
visa sitt stöd genom att vara med och pynta med
ett band, textilier, flagga etc. Man kan hitta något
i vår Pride Shop på Hemgården, köpa ett band i
Stadsparken eller hämta färgglada band från Textilmuséet. Vi pyntar bron tillsammans under Pride
dagarna med färgglada band, flaggor eller annat som
skulle passa. Givetvis kan man ta med något hemifrån.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och Södra Torget
som går över till Stadsparken
Dag: torsdag-lördag. Tid: 10:00-18:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Instagramram: Pride

Kom och fota dig på någon av våra instagramramar
vid Pridebron i stadsparken. Lägg upp en bild på
instagram och tagga #boraspride så är du med i utlottning av ett pridepaket.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och Södra Torget
som går över till Stadsparken
Dag: Torsdag-Lördag. Tid: 10:00-18:00.

Ungt Pridekonst

Ung Pridekonst är ett samarbete mellan RFSL Sjuhärads Ungdomsgrupp och Brygghuset där HBTQI+
personer i åldrarna 13-30 får möjlighet att ställa ut
sina konstverk både fysiskt och digitalt! Konstverken
kommer att hittas i centrala Borås och mer info kring
karta och webbadress finns på boraspride.se.
Plats: Hemgården
Tid: 10:00-18:00
Dag: torsdag-lördag.
Arrangör: RFSL Sjuhärad/Brygghuset.

Bibliotekscykeln på stan

Bibliotekscykeln kommer finnas på plats torsdag och
fredag, där ni kan låna queera böcker för hela familjen. Bibliotekens uppdaterade folder med queera
medier kommer även att finnas att hämtas här.
Dag/Plats: Torsdag 1/7, 11-17, Hemgården.
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Dag/Plats: Fredag 2/7, 12-18, Pridebron
Arrangör: RFSL Sjuhärad /
Biblioteken i Borås
Borås Bibliotek.

Top eller bottom?

Ett poddavsnitt av fyra queerpersoner som snackar
normer inom hbtqi-samhället som påverkar allt från
bögar, transpersoner, polyrelationer och mycket mer.
Dag: Fredag 2/7. Tid: 10:00-11:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Queers of the world

Fanny Oliver driver en liten YouTube-kanal där hen
gör korta video porträtt av hbtqia+-personer. Syftet
med kanalen är att skapa en plattform där queers
kan få använda sina egna röster för att uppmuntra
och peppa varandra genom att dela sina berättelser.
Idén kom då liknande videor har hjälpt Fanny själv
att förstå och acceptera si egen könsidentitet. Under
Borås Pride kommer ni få se ett smakprov på de härliga personer hen hittills intervjuat.
Plats: Digitalt Dag: Lördag 3 juli. Tid: 13:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

QRAB Information: Queerrörelsens Arkiv
och Bibliotek (QRAB) visar film och berättar allt du vill veta om vår arkivism.
QRAB visar en filmsnutt från arkivet och hur en kan
göra för att bidra till det queera kulturarvet. Dessutom berättar QRABs ordförande Dolori Marinovic,
arkivarie Olov Kriström och sekreterare Pia Laskar om
varför de tycker att queert kulturarv är så viktigt att
samla, bevara och göra tillgängligt.
Plats: Digital. Dag:Fredag 2/7. Tid: 12:45-13:45.
Arrangör: RFSL Sjuhärad/QRAB.

Att se på och vara anhörig till en
HBTQ-ungdom

Unga HBTQ-personer är som grupp mer utsatta i
samhället och överrepresenterade när det gäller
psykisk ohälsa. Handboken Till dig som ser på är
ett stöd förslag på vad du kan göra och hur du kan
arbeta med dina egna känslor för att vara ett bra
stöd. Att vara förälder eller anhörig kan ofta upplevas
som just att se på, men är viktiga för att skapa en
grundtrygghet. Författaren Emil Åkerö berättar om
boken, forskningen och modellerna som används och
presenterar några av de metoder som presenteras i
boken.
Plats: Digitalt.
Dag: Fredag 2/7.
Tid: 14:00-15:00.
Arrangör:
RFSL Sjuhärad.

Borås Pride 2021
Scanna mig!

141 Chartres Street

Information:141 Chartres Street är en podcast med
Åke Englund och Patrick Söderholm.I del två av
podcastens specialavsnitt börjar vi på serien med 50
filmer som påverkat hbtq-personer och och under
bägge avsnitten pratar om hbtq-personers liv de 400
år Borås varit stad.
Plats: Digitalt. Dag: Fredag 2/1. Tid: 11:30.
Arrangör: RFSL Sjuhärad

Författarsamtal med Johan Hilton och
Stina Nilss om boken - Vi är Orlando.

Söndagen den 12 juni 2016. En tungt beväpnad man
har klivit in genom dörren på nattklubben Pulse,
någon kilometer från Orlandos centrum, och börjat
skjuta, rakt in mot dansgolvet. Innan polisen hinner
stoppa massakern har 49 människor mördats i den
dittills dödligaste masskjutningen i USA:s historia. Berättelsen om Orlando tog snabbt form. I skuggan av
Disney World samlade sig staden för att hedra offren,
de flesta unga människor ur Orlandos latinamerikanska hbtq-community. Men händelsen visade sig snart
ha fler skikt än vad det först verkade. Genom att tala
med överlevande, anhöriga och andra berörda i Orlando skildrar Johan Hilton en stad och ett land tiden
före, under och efter katastrofen.
Plats: Digitalt. Dag: Fredag 2/7. Tid: 15:00-16:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Att bli misshandlad av sin partner i en
samkönad relation.

Lars Gårdfeldt är präst i Svenska kyrkan, teologie doktor, författare och hbtq-aktivist. Lars har sedan 90-talet arbetat mot våld i nära samkönade relationer, och
sedan 2000-talet för lagreformer, i Nationellt råd för
kvinnofrid där det sexuella våldet i homosexuellas
relationer också lyfts fram. Som präst har han arbetat
för samkönade vigslar och med bland annat hemlösa
och EU-migranter som lider av att inte våga eller kunna acceptera sin läggning.
Plats: Digitalt.
Dag: Fredag 2/7.
Tid: 17:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad /
Svenska Kyrkan / sensus.

Filmvisning hbt och politik

HBT.(S) och Socialdemokraterna tänker visa en spelfilm gällande HBT och politik. Efter filmen så följer en
diskussion. Platserna släpps 30 minuter före, utanför
ingången till arbetarrörelsens hus. Vi arbetar för att
kunna släppa 50 platser men vi följer självklart gällande Corona regler. Kostnadsfritt. Alla är välkomna.
Plats: Arbetarrörelsens hus, Norrby Tvärgata 3
Dag: Fredag 2/7. Tid: 17:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad /HBT.(S)
och Socialdemokraterna.

Susanne Hedlund & Storm Dunder i ett
samtal om att leva som Hbtqia då och nu.

Ett personligt samtal mellan två personer med ca 35
års åldersskillnad som avslutas med musik från Storm
Dunder.. Susanne Hedlund (Pride-sussie) har jobbat
med Pridefestivaler i 22 år, är initiativtagare till Svenska
Pride och kom ut under 70-talet i Stockholm och har
bl.a fått QX hederspris för Skellefteå Pride 2015.
Storm Dunder är en icke-binär låtskrivare, producent,
och scenkonstnär som skapar karaktärer, varelser,
som förkroppsligar det hen har spenderat sitt liv med
att försöka fly från. Hen bygger tillfälliga verkligheter,
syr kroppar åt det mest abstrakta, och använder sin
konst för att kanalisera de mest fria, ömtåliga, brutala,
vackra, och groteska delarna av hens inre liv.
I ett försök att bearbeta sin barndom, skapade
Storm en karaktär som tilläts älta det förflutna när
hen behövde gå vidare. Hens soloföreställning ”The
Clown on the Fifth Floor” arbetar sig igenom hens
tumultartade relation till verkligheten. Den ställer alla
de rätta frågorna och drar alla felaktiga slutsatser och
sedan gör den tvärtom. The Clown on the Fifth Floor
hade premiär på Stockholm Fringe Festival 2019 där
den tilldelades priset “Nordic Fringe Network Award”.
Under 2020 omarbetades föreställningen till ett digitalt format och visades på Reykjavik Fringe Festival där
den tilldelades festivalens Grand Prix. Storm Dunder
avslutar samtalet med att spela egenskriven musik
från sitt soloprojekt The Clown on the Fifth Floor!
Mer info om Storm Dunder, gå in på hemsidan:
https://www.stormdunder.com/
Plats: Digitalt Dag: fredag 2 juli
Tid: 16:00-17:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad / Lights Event.

Digital sändningsgudstjänst
med PRIDE-tema

Digital sändningsgudstjänst med från Caroli kyrka med
PRIDE-tema . Predikan hålls av Biskop Åke Bonnier.
Plats: Digitalt.
Dag: Fredag 2/1.
Tid: 18:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad /
Svenska Kyrkan / Sensus.

PROGRAMTABLÅ: FREDAG
10:00 Podcast: Top eller bottom
11:15 Ung Pridekonst med RFSL Sjuhärad & Brygghuset
11:30 Podcast: 141 Chartres street, del 2
12:15 Queers of the world/Fanny Oliver, intervjufilm
12:45 QRAB - Samla din historia
14:00 Att se på och vara anhörig till en HBTQI-ungdom
15:00 Johan Hilton i samtal med Stina Nilss - Vi är
Orlando
16:00 Hbtqi då och nu. Susanne Hedlund & Storm
Dunder. Avslutas med musik från Storm Dunder
17:00 Misshandel i samkönade relationer - Lars
Gårdfeldt
18:00 Pride Gudstjänst från Carolikyrkan med Biskop
Åke Bonnier
19:00 Storm Dunder, Musik
Mellan programmen kommer Misty Bubble & Vanity
Vain bjuda på reportage och aktuella ämnen.
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i fokus...Eskils Tryckeri

4 FRÅGOR TILL HENRIC WIKLUND, VD, ESKILS TRYCKERI &
MIA WESTERLIND, HR-ANSVARIG ACG-KONCERNEN SOM I ÅR VALT ATT GÅ IN
SOM SILVERPARTNER TILL BORÅS PRIDE
Hur kommer det sig att ni stöttar Borås
Pride?
Vi tycker det är ett event som bra passar in
i vår företagskultur och vilka värderingar
vi arbetar efter. Vi har tydliga policys som
grundar sig på lika människors värde varför
Pride är en självklarhet för oss att stödja.
Eftersom Eskils och ACG är mycket starkt
förankrade i Borås ser vi det dessutom som
ett bra tillfälle att exponera staden och dess
invånare.
Hur arbetar ni kring hbtqi-frågor?
Inom Eskils och ACG tar vi tydligt avstånd
och reagerar kraftigt men bestämt på
alla sorters kränkningar och trakasserier.
Vi tror på en stark sammanhållning och
bra gemenskap varför mångfalden är en
naturlig del i detta. Det finns inget ”vi och
dem”, det finns bara ”Vi”.

Hur ser ni på utvecklingen av hbtqifrågor både i Sverige och i världen?
Sverige har som många länder en mörk
historia vad gäller lagvidrig behandling
av hbtqi-personer. I takt med att vi som
land fått det bättre har kunskap och
tolerans ökat, lagar har förbättrats men
hbtqi-personer drabbas fortfarande av
diskriminering och kränkningar i det
svenska samhället. Det har skett många
reformer men det finns mycket kvar att
förbättra. Hbtqi-personers rättigheter är
mänskliga rättigheter.
I övriga världen ställs också krav på
reformer men i många länder har det blivit
sämre för hbtqi-personer. Konservativa,
nationalistiska krafter har fått större
utrymme i vissa länder, där ses en
tillbakagång och diktaturer, forna diktaturer
och starkt religiöst styrda länder har
mindre eller inget intresse att genomföra
reformer som stärker mänskliga rättigheter
och allas lika värde. Under pandemin
har förutsättningar för HBTQI-personer
försämrats i form av diskriminering, våld,
hot och hat, stigmatisering, social och
ekonomisk exkludering.
Känner ni att behov finns för
kompetensutveckling i hbtqi -frågor
i er organisation?
Ja det gör det absolut. Vi har en tillåtande,
varm och respektfull företagskultur men vi
är många medarbetare i skiftande åldrar
från olika kulturer, med varierande etnicitet
och religiös bakgrund och är olika rustade.
Kunskapsbrist skapar rädsla och rädsla är
vår största fiende.
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Borås Pride 2021
Scanna mig!

Missa inte
Borås Pride!

Missa inte
Sändningarna
mellan
Programpunkterna
från Pridestudion
med Vanity Vain &
Misty Bubble

Vi sänder programpunkter och
pridekänsla från Pridestudion
med Vanity Vain & Misty Bubble
som förgyller tillvaron mellan
programpunkterna.

Följ vår Youtube-kanal där vi
samlar programpunkter & inslag
Upplev Borås Pride
live på Facebook

Foto: Lars Johansson

Invigning av Borås Pride 2018 på Stora Torget
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Lördag
Textilmuséet goes Pride

Textilmuseet uppmärksammar Pride med aktiviteter
både utomhus och digitalt! På museet kan du hämta
gratis färgglada band om du vill vara med och dekorera RFSL Sjuhärads ”Pride-bro” över Viskan. Det blir
också Pride-tema på museets instagram under hela
veckan med reportage, inspiration och diskussion
kring kläder, mode och textilt skapande kopplat till
normer och HBTQIA+. Passa på att ställa
frågor och delta i diskussionen!
Plats/Tid: Håll utkik på textilmuseet.se
och på Instagram: @textilmuseet.
Dag: Torsdag-lördag.

Pynta Pride Bron

Välkomna till bron mellan Sandwalls Plats och Södra
Torget som går över till Stadsparken, där man kan
visa sitt stöd genom att vara med och pynta med ett
band, textilier, flagga etc.
Man kan hitta något i vår Pride Shop på Hemgården,
köpa ett band i Stadsparken eller hämta färgglada
band från Textilmuséet. Vi pyntar bron tillsammans
under Pride dagarna med färgglada band, flaggor eller annat som skulle passa. Givetvis kan man ta med
något hemifrån.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och Södra Torget
som går över till Stadsparken
Dag: torsdag-lördag. Tid: 10:00-18:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad

Instagramram: Pride

Kom och fota dig på någon av våra instagramramar
vid Pridebron i stadsparken. Lägg upp en bild på
instagram och tagga #boraspride så är du med i
utlottning av ett pridepaket.
Plats: Bron mellan Sandwalls Plats och Södra Torget
som går över till Stadsparken
Dag: Torsdag-Lördag. Tid: 10:00-18:00.

Ungt Pridekonst

Ung Pridekonst är ett samarbete mellan RFSL Sjuhärads Ungdomsgrupp och Brygghuset där HBTQI+
personer i åldrarna 13-30 får möjlighet att ställa ut
sina konstverk både fysiskt och digitalt! Konstverken
kommer att hittas i centrala Borås och mer info kring
karta och webbadress finns på boraspride.se.
Plats: Hemgården
Tid: 10:00-18:00
Dag: torsdag-lördag.
Arrangör: RFSL Sjuhärad/
Brygghuset

Biblioteken i Borås läser saga för barn
Högläsningen kommer att streamas och finnas
tillgängligt i 24 timmar.

26

Plats: Digitalt. Dag: Lördag. Tid: 10:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad/
Borås bibliotek
Biblioteken i Borås

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis Borås ledare bjuder
på ett sommarpass med mycket party-känsla - bara att dansa och hänga på.
Plats:Kransmossen, på gräsytan
närmast hinderbanan.
Dag:Lördag 3 juli. Tid: 10:30
Arrangör: RFSL Sjuhärad /Friskis &Svettis Borås

RFSL Sjuhärad 50 år

I år firar RFSL Sjuhärad 50 år och
vi samtalar om de år som varit.
Plats: Digitalt
Dag: Lördag 3 juli
Tid: 11:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad

HBTQI-politik i sverige och världen.

Ett samtal mellan RFSU:s Förbundsordförande Hans
Linde och Vänsterpartiet i Borås 2020 släppte RFSU
rapporten ”Attacker och tystnad. En rapport om hotet
mot HBTQ och SRHR frågor i Sveriges kommuner”
där man granskat olika kommunpolitiska protokoll
och dokument som rör HBTQ och SRHR frågor. I
kommuner runtom i landet fattas dagligen viktiga
beslut om människors rättigheter och frihet att leva
sina liv på sina egna villkor. Det mest aktiva partiet
vad gäller att driva politik kring dessa frågor är Sverigedemokraterna och det näst mest aktiva partiet
är Vänsterpartiet. Genomgående har dock de båda
partierna rakt motsatt inställning till frågorna. Hur
skiljer de politiska partiernas HBTQ-politik sig åt och
hur ser de politiska partiernas agerande i HBTQ-politiska frågor ut? Vad innebär populistiska krafter för
HBTQ-personers rättigheter i Sverige och världen?
Plats: Digitalt.
Dag: Lördag 3 juli.
Tid: 12:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad /
Vänsterpartiet Borås

Queers of the world

Fanny Oliver driver en liten
YouTube-kanal där hen gör
korta video porträtt av hbtqia+personer. Syftet med kanalen
är att skapa en plattform där
queers kan få använda sina
egna röster för att uppmuntra
och peppa varandra genom
att dela sina berättelser. Idén
kom då liknande videor har
hjälpt Fanny själv att förstå och
acceptera si egen könsidentitet.
Under Borås Pride kommer ni få se ett smakprov på
de härliga personer hen hittills intervjuat.
Plats: Digitalt. Dag: Lördag 3/7. Tid: 13:00
Arrangör: RFSL Sjuhärad

Borås Pride 2021
Scanna mig!

Konstmuseet Pop up med konstnären
Alexandra Broström

Kom och prova på sprayfärg och skapa ett kollektivt
konstverk tillsammans med konstnären
Alexandra Broström!
Anmälan: Drop in med begränsat antal (verksamheten anpassas efter rådande restriktioner) För mer
information och frågor kontakta:
Bokningar.konstmuseum@boras.se
Ålder: Från 12 år.
Medtag: Oömma kläder och skor.
Plats: Öppna väggen, Magasinsgatan 8.
Dag: Lördag 3 juli.
Tid: 13.00-16.00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad/Borås Konstmuseum

Författarsamtal med Mian Lodalen och
Stina Nilss utifrån Mian’s roman - Lisa och
Lilly - En sann kärlekshistoria.
Foto: Elisabeth Ohlson

Information: Romanen Lisa och Lilly
- En sann kärlekshistoria rör sig kring
hur Lisa och Lilly möts en varm sommarkväll på en hemlig dans vid Årstaviken. Drygt ett år senare i september
1911, hittas deras sammanbundna
kroppar i Hammarby sjö.
Mot en fond av den dynamiska tiden kring förra sekelskiftet, i ett Stockholm som då mer än något annat
var kvinnornas, ungdomarnas och arbetarnas stad,
följer vi Lisa och Lilly under deras omtumlande sista
år i livet. I denna kärleksroman, baserad på verkliga
personer och omfattande research, ger författaren
Mian Lodalen upprättelse åt de två unga arbetarkvinnornas magnetiska och förbjudna kärlek.
Plats: Digitalt. Dag: lördag 3 juli. Tid: 14:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad i samarbete med
ABF Sjuhärad.

VÅGA- Mathias Holmgren

Möt artisten Mathias Holmgren i ett
personligt samtal om att våga. Det
finns mycket man kan och kanske
borde våga, och under sin över femton år långa karriär har Mathias mött
både med-och motgångar i både sitt
yrkesliv och det mer personliga.
Det blir öppenhjärtigt, roligt, sorgligt och en resa om
att våga vara sig själv, våga vara ärlig, våga kasta sig
ut och våga bryta invanda mönster. Mathias Holmgren gjorde sitt genombrott i Fame Factory 2002 och
de senaste åren har Mathias åkt landet runt som populär DJ, artist och konferencier. Mathias vill peppa,
inspirera och svara på frågor och tror att det finns ett
stort behov av att mötas och våga prata, lyssna och
dela med sig, speciellt i dessa tider när klimatet och
möjligheterna att få vara sig själv blir både stramare
och hårdare.
Plats: Digitalt. Dag: lördag 3 juli. Tid: 15:15-15:55.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Livet- Inte alltid en dans på rosor

Information: Är en inspirerande föreläsning med dansaren, koreografen Tobias Karlsson där han föreläser
om sitt liv och delar med sig av sina erfarenheter om
hur det är att känna utanförskap i skolan, ljuga för
sig själv och inte passa in och om allas lika värde. Han
berättar om sin svåra tid med mobbing och homosexualitet och hur han äntligen fann sig själv, friheten
och styrkan att aldrig ge upp något man älskar och
fortsätta våga drömma. Inspireras av hur Tobias lever
sin dröm – och hur du kan leva din!
Plats: Digitalt. Dag: Lördag 3 juli. Tid:16:00-17:30.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Digital Pride Parad

Vi visar årets digitala Pride Parad som består av inspelade bidrag från allmänheten.
Plats: Digitalt. Dag: Lördag 3 juli. Tid: 18:00.
Arrangör: RFSL Sjuhärad.

Avslutning

Vi avslutar årets Borås Pride och hälsar våra kära
Misty Bubble & Vanity Vain upp på scenen.
Plats: Digitalt. Dag: Lördag 3 juli. Tid: 18:30
Arrangör: RFSL Sjuhärad

PROGRAMTABLÅ: LÖRDAG
10:00 Saga för barn
11:00 RFSL Sjuhärad 50 år
12:00 HBTQI-politik med RFSU & Vänsterpartiet
Borås
13:00 Queers of the world
14:00 Mian Lodalen
15:15 Mathias Holmgren
16:00 Tobias Karlsson
18:00 Digital Pride Parad

Mellan programmen kommer Misty Bubble & Vanity
Vain bjuda på reportage och aktuella ämnen.
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Stadsbuss dekorerad med regnbågsflaggor 2020.
ANNONS
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Borås Pride 2021
Scanna mig!

ANNONS

Vi bryr oss om

KÄRLEKEN
och allas lika
RÄTTIGHETER
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Mer Pride

RFSL Sjuhärad arrangerar
och samarbetar kring
flera pridefestivaler i
Sjuhärad – alla unika, alla
lokalt förankrade kring det
som behövs för att möta
utmaningarna i respektive
kommun. Vi arrangerar
också fokusveckor som
liknar pride men har lite
annat upplägg.

Borås Pride – 1-3 juli

Under 2021 sker dessa
pridefestivaler och
fokusveckor i Sjuhärad:

Mark Pride – 11-16 Oktober

Vårgårda Fokusvecka
hbtqi 21 maj – 7 juni
Arrangör: RFSL Sjuhärad
och Vårgårda kommun
Missat detta? Följ oss i
våra sociala kanaler så
inte du missar fler av
våra arrangemang och
verksamheter.

Arrangör: RFSL Sjuhärad

Bollebygd Pride – 4-5 September

Arrangör: en lokal arbetsgrupp inom RFSL Sjuhärad

Ulricehamn Pride – 6-11 September

Arrangör: RFSL Sjuhärad, Studieförbundet Vuxenskolan
Sjuhärad och ABF Sjuhärad.

Arrangör: HBTQ+Mark, Marks Kommun, Studieförbundet
Vuxenskolan med flera. I samarbete med bland annat
RFSL Sjuhärad och ABF Sjuhärad.

Tranemo & Svenljunga Pride – 23-29 oktober
Arrangör: RFSL Sjuhärad, Tranemo Kommun, Svenljunga
Kommun,
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad och ABF Sjuhärad

Herrljunga Fokusvecka 1-9 oktober
Arrangör: RFSL Sjuhärad och Herrljunga Kommun.
Vill du vara med och arbeta med någon av våra festivaler
och veckor? Eller saknar du en aktivitet på din ort?
Hör av dig! info@sjuharad.rfsl.se

Intresserad av HBTQI-utbildning?
Vill ni bli en diplomerad verksamhet?
Hör av dig till oss på RFSL Sjuhärad
Stina Nilss
0702-303563
stina@sjuharad.rfsl.se
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Borås Pride 2021
Scanna mig!

Missa inte Borås Pride!
Vi sänder programpunkter och pridekänsla från Pridestudion
med Vanity Vain & Misty Bubble som förgyller tillvaron mellan
programpunkterna.
Följ vår Youtube-kanal där vi
samlar programpunkter & inslag
Missa inte
Sändningarna
mellan
Programpunkterna
från Pridestudion
med Vanity Vain &
Misty Bubble

Upplev Borås Pride
live på Facebook
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STORT TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH FÖRVERKLIGAR BORÅS PRIDE 2021
GULDPARTNER:

SILVERPARTNER:

BRONSPARTNER:

ARRANGÖR:

FÖLJ OSS!
boraspride.se
facebook.com/boraspride
@boraspride

TRYCK:

@boraspride
#boraspride

För uppdateringar i programmet se
boraspride.se.
Ändringar kan förekomma.
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boraspride.se

