Motion: Stockholm Pride – en trygg plats för alla hbtqpersoner
Till: Stockholm Prides årsmöte 2017
Insänd av: RFSU Stockholm, RFSL, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom
Det är viktigt att Stockholm Pride är en trygg plats för alla hbtq-personer. Under 2016 års
Stockholm Pride, liksom flera gånger tidigare, var det tyvärr flera hbtq-personer som
upplevde att Pride inte var en trygg plats för dem. Detta gällde förra året framförallt
rasifierade hbtq-personer men otrygghet har tidigare även drabbat företrädare för vissa
myndigheter och politiska partier. 2016 var bakgrunden till otryggheten bland annat ett
antal incidenter på Pride House. Det var även flera som upplevde bristande inkludering av
transpersoner, till exempel i kommunikation på hemsidan och på grund av att det trots
tidigare års kritik fortfarande var könade toaletter i parken. Som arrangörer upplevde vi
också bristande kommunikation om säkerhetsåtgärder och beredskap om grupper som
skapar otrygghet skulle dyka upp.
Vi tror att det behövs förändringar i säkerhetsorganisationen, där Stockholm Pride har fler
egna volontärer för att visa på en egen närvaro och på så sätt öka tryggheten även i de
öppna delarna av Pride house. Likaså föreslår vi att inhyrd personal bör få en hbtqutbildning som inkluderar ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv. Utbildningen bör
också ta upp hbtq-personers särskilda utsatthet för våld och den misstro som finns
gentemot myndighetspersoner inom hbtq-communityt. Syftet med utbildningen är dels att
förbättra bemötandet dels att förklara den politiska dynamiken som vi förväntar oss att se
med ökande provokationer från grupper som inte delar Stockholm Prides värderingar.
Det finns ett behov att göra Stockholm Pride till en tryggare plats för hela hbtqcommunityt. Följande förslag grundar sig i dialog mellan hbtq-aktivister, RFSL, RFSU
Stockholm, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom.

Vi föreslår:
att Stockholm Pride tydliggör vilka regler som gäller i Pride house, Pride Park och
i paraden för att festivalen ska vara en trygg plats för alla hbtq-personer.
att Pride house hålls i en lokal där det går att ha betydande ytor för
programpunkter och social samvaro, som kan fungera som trygga rum för hbtqpersoner och där personer som skapar otrygghet kan avvisas.

att Stockholm Pride har egna volontärer i säkerhetsorganisationen för att ha
kapacitet att visa på en egen närvaro och på så sätt öka tryggheten även i de öppna
delarna av Pride house.
att personal som arbetar hos eller är inhyrd av samarbetspartners till Stockholm
Pride ges någon form av hbtq-utbildning med antirasistiskt och feministiskt
perspektiv.
att Stockholm Pride tar större ansvar för programutbudet i Pride house, bland
annat genom att tillsätta en programgrupp med representanter från hbtqcommunityt.
att säkerhetsplaner och beredskap för att bemöta grupper som skapar otrygghet
kommuniceras tydligt till arrangörer.
att den externa kommunikationen granskas så att den välkomnar alla delar av
hbtq-communityt.
att festivalens toaletter är könsneutrala.

Styrelsens utlåtande över motion Stockholm Pride - En
trygg plats för alla hbtq-personer
Styrelsens föredragande: Britta Davidsohn och Victor Harju

Pride House ska vara en trygg plats för alla hbtq-personer och våra vänner. Det är grunden
för all verksamhet Stockholm Pride bedriver. Styrelsen är därför positiv till andemeningen
i motionen.
Vi måste alltid vara redo att utveckla vår verksamhet och vårt gemensamma arbete för
trygghet. Vi kommer att fortsätta att ställa krav kring kunskap om hbtq-kompetens.
Stockholm Pride som organisation kan bli bättre på detta arbete, men vi behöver samtidigt
öka arbetet tillsammans med partners och leverantörer som är involverade i att göra
festivalen. Vårt mål är självklart att alla delar av hbtq-communityt ska känna sig välkomna
som besökare, volontärer och arrangörer.
Stockholm Pride som förening är ytterst det som våra medlemmar beslutar. Styrelsen har
därför under hösten haft en dialog med alla Stockholm Prides medlemsföreningar, och vi
anser oss därför ha en god bild över var medlemsorganisationerna ser störst behov av
utveckling. Vi kan konstatera att det finns en önskan att även fortsättningsvis ha Pride
House på en central och för en bredare allmänhet tillgänglig plats. Med det sagt måste den
oro som lyfts fram tas på allvar.
Kulturhuset är en allmän plats som Stockholms kommun driver. Det är och förblir en plats
som vi inte helt och hållet kommer att kunna begränsa till de som har köpt inträde. Vi ser
däremot i ett ökat behov av fler ytor utöver föreläsningssalar som kan vara trygga platser
samt utökade möjligheter till separatistiska punkter.
Festivalen kommer att se över den information som finns om vilka lagar och regler som
gäller för att än tydligare kunna erbjuda trygga platser för alla hbtq-personer och våra
vänner.
Vi har tillsatt en programgrupp som aktivt arbetar med programmet för att skapa större
bredd och representation. Vi uppmanar att ge dem inspel och tips.
Festivalens toaletter kommer att vara könsneutrala. Vi kommer även att lobba för att våra
samarbetspartners själva ska avköna sina toaletter permanent.
Vi kommer från och med årets festival att införa trygghetsvärdar i den volontära
organisationen för att stärka tryggheten och snabbare kunna både informera och agera för
ökad trygghet.

Stockholm Pride rekryterar årligen ett antal egna vakter, våra egna ordningsvakter blir
kontinuerligt och gediget utbildade i bland annat hbtq-frågor, anti-rasism och feminism.
När vi har samarbetspartners som har säkerhetspersonal inhyrd via bemanningsföretag
har vi upplevt svårigheter i att utbilda och informera denna personal. Vi kommer i år att
göra en särskild insats och hitta bättre metoder för detta, bland annat ta fram och erbjuda
ett utbildningsmaterial riktat till säkerhetspersonal hos våra samarbetspartners,
innehållande samma delar vi har för våra interna ordningsvakter.
Vi kommer inte att kommunicera ut vårt säkerhetsarbete i detalj, det är en del av
säkerhetsarbetet i sig. Däremot kommer vi erbjuda möten om säkerhet och bemötande till
alla arrangörer på Pride House.

Med ovanstående motivering föreslår styrelsen årsmötet besluta:
att anse motionen besvarad.

