
LATHUND PRIDE!

Planera i god tid
Kolla upp datum för när Pride äger rum på er ort och håll utkik i Insats 
och på aktivistportalen efter vilken kampanj som lyfts i år. Boka in ett 
planeringsmöte med gruppen och bestäm vad ni vill göra. Vill ni gå i 
Pride-paraden? Ställa upp ett tält och informera förbipasserande? Samla 
in underskrifter? Glöm inte kolla med fler grupper i distriktet om ni kan 
göra något tillsammans! Se också till att anmäla er till kampanjen via 
aktivistportalen för att sekretariatet ska kunna nå er med eventuella 
uppdateringar.

Anmäl er till den lokala Pride-paraden!
Som amnestygrupp representerar ni Amnesty som organisation lokalt. Se 
till att i god tid kolla upp datum för er lokala Pride-festival och sista dagen 
att till exempel anmäla er till att gå i Pride-paraden. Ni anmäler er som 
Amnesty International och med er lokalgrupps nummer, och gruppen 
ansvarar själv för deltagandet i paraden. Vill ni sprida ert deltagande till 
fler för att fler ska gå med er i tåget? Hör av er till sekretariatet och er 
lokala verksamhetsutvecklare för hjälp med inbjudan!

I denna korta lathund kan du ta del av tips och saker att tänka på inför 
sommarens Pride-festivaler. Pride är ett jättebra tillfälle att stå upp för 
hbtqi-personers rättigheter och skapa synlighet för Amnesty på er ort!

Varför Pride?
Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor 
på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Diskriminering 
leder bland annat till att hbtqi-personer fängslas, torteras och mördas 
och att hbtqi-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och 
organisationsfrihet.

Under maj-september brukar Pride-festivalerna äga rum runt om i landet. 
Det är en viktig tid för oss att uppmärksamma de människorättskränkningar 
hbtqi-personer tvingas utstå i sin vardag. 



Material
På aktivistportalen hittar ni ett brett utbud av basmaterial från sekretariatet 
i form av infoblad och affischer. Ni kan också beställa t.ex Pride-mantlar 
och banderoller för att synas lite extra via distributionen. Dessa har vi ett 
begränsat antal av och måste därmed skickas tillbaka när ni använt dem. 
Var heller inte rädda för att skapa eget material och egna skyltar, eller 
kontakta formgivningsgruppen för hjälp att ta fram något eget!

Ta bilder!
Pride är ett superbra tillfälle att ta fina bilder! Fotografera under ert 
deltagande och sprid på sociala medier. Skicka också in samtliga bilder 
till er lokala verksamhetsutvecklare så fler kan få möjligheten att se dem. 

Rapportera och utvärdera
För att vi ska kunna visa på den samlade kraften lokalt är det viktigt att alla 
aktiviterer som genomförs av grupper rapporteras till sekretariatet. Meddela 
er lokala verksamhetsutvecklare vad ni gjort när aktiviteten är genomförd. 
Se också till att utvärdera er aktivitet tillsammans med gruppmedlemmarna 
och tänk på vad ni vill ta med er till nästa års Pride!

Informera om Amnestys arbete
Ansök om polistillstånd i god tid för att ställa upp ett amnestytält under de 
dagar som Pride uppmärksammas på er ort, eller ta på er västen och gå 
ut och ställ er för att prata med förbipasserande. Ta tillfället i akt att sprida 
den aktuella kampanjen för hbtqi-personers rättigheter som drivs, värva 
medlemmar till Amnesty och sprid budskapet om mänskliga rättigheter. 

Anordna egna event
På många orter finns möjlighet att anordna ett seminarium, panelsamtal 
eller föreläsning. Kolla upp vilka möjligheter er orts Pride-festival erbjuder. 
Ofta kräver detta att gruppen anmäler en programpunkt med konkreta 
förslag på innehåll. Som lokalgrupp ansvarar ni själva för anmälan, 
deltagande och genomförande - men ni kan få hjälp av sekretariatet med 
tips på innehåll, material och marknadsföring!


