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På olika tidpunkter i livet är vi alla nya inför någonting. Nya i ett sam-
manhang, nya på en geografisk plats eller i skapandet av nya idéer. Jag är 
ny som förbundsordförande för RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Det är hedrande, ut-
manande och fullt av möjligheter. Det är så många som bidrar till orga-
nisationen och gör sitt allra bästa för att skapa trygga levnadsvillkor för 
hbtq-personer. Att få vara med i den rörelsen är stort. 

En del av hbtq-rörelsen är de Pride-festivaler som arrangeras på en 
mängd platser runt om i landet. Jag vill rikta mig lite extra till dig som är 
ny i sammanhanget. Kanske besöker du Pride för första gången, kanske 

har du länge varit med och 
arrangerat festivalen men 
nu i en ny roll. 

Oavsett om du är ny 
medlem, nyligen anställd el-
ler ny i en styrelse så är din 
plats i rörelsen värdefull. 
Bjud in varandra, erbjud de 
nya en plats och lär av de 
som varit med ett tag. Ta 
vara på det som fungerar 
och förändra det som be-
höver utvecklas. Genom att 
ständigt vara i rörelse och 

vara lyhörd inför det nya har RFSL i samarbete med många individer och 
organisationer uppnått stora framgångar i arbetet för mänskliga rättigheter. 

RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldig-
heter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. Vi träffar 
politiker och myndigheter för att påverka i rätt riktning. I en riktning för 
att förändra de föreställningar som leder till diskriminering och utsatthet. 
Ett exempel är föreställningen om att det bara finns två kön som ser ut på 
två olika sätt. 

Den föreställningen speglas i lagstiftningen som idag endast erbjuder 
två juridiska kön. En del är bekväma i det sättet att se på kön, andra inte. 
Därför behöver vi bredda synen på kön och bekräfta att det finns ett spek-
trum. Inte ta bort, men lägga till. Därför vill RFSL att lagstiftningen ses 
över, för att till exempel möjliggöra ett tredje juridiskt kön. 

RFSL vill att det ska vara möjligt att åldras utan att tvingas in i garderoben 
igen. Och unga ska växa upp med gott om förebilder. Ingen ska behöva 
uppleva utsatthet, ensamhet eller ifrågasättande av det enkla skäl att en 
inte passar in i heteronormen. Det händer ibland att hbtq-personer klum-
pas ihop till en grupp med samma behov och förutsättningar. Men din 
historia skiljer sig från min och våra olika erfarenheter och behov har tagit 
oss dit vi är idag. På samma sätt som att heterosexuella cispersoner  är en 
heterogen grupp, så är heterosexuella transpersoner en heterogen grupp 
med skiftande behov och önskemål. 

En del lever upp till stereotypa bilder av vad det är att vara en tvåbarnsfa-
milj och andra gör det inte. En del har erfarenhet av att migration, en del 
bor i storstäder, en del är över 60 år och en del är vita. Några allt på en gång. 

Lika osannolikt som att alla heterosexuella har samma behov, lika osan-
nolikt är det att alla transpersoner har samma behov. Det enda som hbtq-
personer har gemensamt är att inte passa in i heteronormen och riskerar 
därmed att drabbas av trakasserier, våld och diskriminering på ett sätt som 
heterosexuella cispersoner inte gör. 

Därför fortsätter vi att skapa mötesplatser, möta politiker och stärka de 
aktörer som också arbetar för allas rätt till trygghet, respekt och möjlighe-
ten att nå sina drömmar. 

I vårt arbete är vi vid olika tidpunkter helt nya på det vi gör. Eftersom 
vi jobbar med utveckling och förändring lär vi oss nya saker hela tiden, vi 
tar in nya perspektiv och efter ett tag är det nya inte så nytt längre. Främ-
mande platser har blivit som hemma, obekanta beslutsvägar en rutin och 
okända ansikten nära vänner eller kollegor. Så tar vi oss vidare tillsam-
mans. Det börjar med en idé. 

»Det börjar med en idé«

Frida Sandegård 
Förbundsordförande RFSL

Lika osannolikt som 
att alla heterosexuella 
har samma behov, 
lika osannolikt är det 
att alla transpersoner 
har samma behov. 

INLEDNING AV FRIDA SANDEGÅRD

Foto: Andreas Paulsson
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Alnö • PS. 20 min från stan

Boka bord: 060-587776
www.vindhem.eu

önskar vi på Vindhem

Spelar du för mycket? 
Ring stödlinjen: 020-81 91 00
casinocosmopol.se

Tack, Sundsvall Pride för att ni arbetar för mångfald 
i samhället. För oss på Casino Cosmopol är 
mångfalden en av de absolut viktigaste delarna 
i verksamheten och jag möter den dagligen. 
Vårt kasino är kanske den mest internationella och på alla sätt mest 
mixade miljö vi har i Sundsvall. Här möts varje dag gäster från alla hörn 
av världen. Då tio procent av vår personal har utländsk bakgrund 
klarar vi i de flesta fall att svara på frågor på gästernas modersmål. 
Hälften av de 167 medarbetarna, liksom hälften av cheferna, är kvinnor. 
Känns bra! Hos oss är 42 procent av alla medarbetare under 27 år 
och många unga medarbetare börjar sin yrkeskarriär här.

Men mångfald hos oss är också allt det andra som är mixat, olika och 
högst personligt. Bland snurrande roulettehjul, larmande spelautomater 
och restauranggäster som roar sig, finns utrymme för individerna. Som 
chef ställer jag inte frågan varifrån du kommer, jag är mer intresserad 
att veta vad du vill bidra med. Jag kan med stolthet säga att vi låter 
alla vara som de är. Men visst, ibland är det jobbigt med alla olikheter 
och viljor som spretar åt olika håll. Men det ger också spänst och 
energi på vår arbetsplats, med ett engagemang utöver det vanliga. 
Det visar sig i omtanken om våra gäster där våra medarbetare 
ibland behöver hantera besvikelse hos dem som förlorat på spelen, 
vid sidan om alla firande nöjesgäster.

Jo, det finns mycket exakta spelregler och strikt kontroll hos oss, 
men paradoxalt nog tror jag ändå att vi är bland de mest tillåtande. 
Varje dag jag går till jobbet är jag glad att vi har det så.

MÅNGFALD 
GER HÖGVINST

FAKTA CASINO COSMOPOL SUNDSVALL
Av 167 medarbetare är 50 % kvinnor. 50 % av cheferna är kvinnor.

Unga medarbetare
Av det totala antalet medarbetare är 42 % av medarbetarna under 
27 år. Av dessa är 50 % kvinnor.

Etnisk mångfald
Av det totala antalet medarbetare har 10 % utländsk bakgrund. Av 
det totala antalet unga medarbetare, under 27 år, har tre personer 
utländsk bakgrund.

Vanligaste yrkesrollerna
De yrkesroller som dominerar bland de anställda är Dealer och 
Inspector Dealer. I Sundsvall finns det 37 personer som har dessa 
yrken, varav 38 % är kvinnor. Vid kasinot i Sundsvall arbetar 21 
personer med säkerhet, varav 85 % är män.

Inger Nordqvist, Chef, Casino Cosmopol Sundsvall. Foto: Katarina Lövgren.

Bad 2016

Stor sortering
av badkläder

året om!

BH-storlekar.
Hjälp av våra
experter vid
utprovning!

Storgatan 16 
www.skonaunder.se

DIN HJÄLP I VARDAGEN!

Vi hjälper Dig 
efter dina önskemål!

Låt oss göra jobbet!

Ring oss!

0691-107 50
info.hemservice@telia.com

Ditt privata hemtjänst alternativ 
för STÖDE och MATFORS

RUT-Tjänster • Flyttstäd • Fönsterputs • Företagsstäd
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Förra året gjorde hon Stockholm Prides officella  
låt ”My revolution”.  I år får Sundsvall äran att se 
Mariette på scenen under pridefestivalen.

En del kommer ihåg henne från idol för 
sju år sedan. Andra minns henne bättre 
som gitarrist till Magnus Uggla, Ace Wil-
der och The Royal Concept. Eller vad sägs 
som förband till Roxette? 

Andra minns hennes gripande nummer 
och låt i ”Don´t stop beliveing” i Melo-
difestivalen 2015, där det till slut slutade 
med succé och en tredjeplats i tävlingen 
för Hallänningen Mariette Hansson, som 
senare även sågs dela ut Sveriges poäng i 
Eurovision Song Contest. 
 
Ja ni hör själva, Mariette har inte legat 
på latsidan sedan hon blev tjejen med 
dreadsen och den perfekta tonen med hela 
svenska folket i idol. 

Men sagan om Mariette började innan 
dess. Redan 2008 släppte hon nämligen sitt 
första album, på sitt eget bolag dessutom. Men 
året därefter satte det alltså i gång på riktigt. 

Hon har släppt ett antal singlar, EP, och 
album och tagit Sverige med storm.
Och Mariette har inte bara slagit sig in som 
en av Sveriges självklaraste artister.  

Hon har även blivit en stor förebild för 
många HBTQ-personer. År 2010 rösta-
des hon fram till årets homo/bi/trans av 
tidningen QX läsare och hon var även 
nominerad till utmärkelsen förra året. Då 
vann hip-hop-artisten Silvana Iman priset. 

Förra sommaren släppte Mariette låten 
”My revolution” som var Stockholm Prides 
officiella låt. 

Just nu är Mariette i full gång med 
att arbeta fram nytt material, men mitt i 
studioarbetet tar Mariette en tripp upp till 
Sundsvall för att uppträda på Sundsvall 
Pride.

Melodifestival- 
stjärna gästar  
Pride i år

Foto: John A
rtur
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Sveriges STÖRSTA

NÖJESPARK är på

plats i Sundsvall!

GRATIS

FESTIVALER

Thaifestivalen &
Sundsvall Pride
6-9 juli
 

Bankgatan 13, Sundsvall
mån-tor 11-22   fre-lör 11-23   sön 12-22  

Gäller samtliga chokladkakor från Marabou 180–200 g och snacks från Estrella 90–200 g t.o.m. 27/7 2016. Går 
ej att kombinera med andra erbjudanden och/eller rabatter. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning.

En vinnande  
duo!

Ord. pris 25–29:-/st

39:-
2 valfria
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Han har jobbat som modell, busschaufför, 
tidningsbud, tv-stjärna och bartender.

Numer är Peter Siepen däremot mer 
känd som DJ och som en otrolig vältränad 
54-åring som föreläser om träning och hälsa. 

Han reser en hel del dagar om året och en 
av dagarna 2016 kommer han att tillbringa i 
Sundsvall. 

– Det ska bli riktigt kul att komma till-
baka till Sundsvall Pride. Jag kommer bjuda 
på mycket party, glädje och energi, säger 
Peter Siepen. 
 

Peter Siepen förknippas mycket till ytliga. 
De färgglada kläderna, och den tränade krop-
pen – som han gärna visar upp. Men det märks 
fort att det finns mycket allvar i DJ-artisten.

– Det är superviktigt med pride. Vi får 
inte glömma att det var en sjukdom att vara 
homosexuell för inte så länge sedan ändå. 
Däremot har det gått väldigt fort framåt nu 
och det är bra, men det finns en hel del kvar. 
Det handlar om att bryta fördomsmönstret, 
säger han och tillägger:

– Jag har ofta hyllats för att vara gay, 
fastän jag inte är det. 

Han säger att han vill använda ordet ”hyl-
lats” just för att alternativen är för negativa – 
och det finns ingenting negativt med att vara 
homosexuell. 
 
Under Sundsvall Pride kommer färg-
klicken Peter Siepen uppträda. Och förutom 
en stor show lovar han att vara lyhörd för 
publiken. 

– Det finns tillräckligt många creddiga 
och svåra DJ:s och jag är inte en av dem. Det 
är viktigt att vara lyhörd och lyssna på sin 
publik. Och det är viktigt att vara sig själv. 
Mitt mål är inte att bli omtyckt av alla, utan 
att bli hatad av så få som möjligt, säger han. 

Peter Siepen  

»Jag har ofta blivit  
hyllad för att vara gay«

Han har, som har själv uttrycker det, ofta hyllats för att  
vara gay.  Och han har inget emot det. Precis som förra året, 
kommer Peter Siepen till Sundsvall Pride.

 PETER SIEPEN:

Peter Siepen

Mitt mål är inte att 
bli omtyckt av alla, 
utan att bli hatad av 
så få som möjligt, 
säger han.

Foto: Stefan Holm

Foto: Stefan H
olm
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Telefon: 060- 12 69 90
E-post: kvinnogemenskap@telia.com

K
v i

nnog emenskap

K v i n n o j o u r e n  
S u n d s v a l l

Storgatan 68, Sundsvall • 060-15 68 00

#SalongBarock
SALONG

BAROCK

1200:-
Värde 2400:-

Prova-på-erbjudande!
GÅ 2 

BETALA 
FÖR 1

Boka online: www.salongbarock.se • Ange kod: PRIDE



ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I SUNDSVALLS NYHETER 12 JUNI 2016 ANNONS

RFSL Sundsvall har många olika verk-
samheter, som caféverksamhet, ett projekt 
på Unga magasinet och Pub Alexis för att 
nämna några. 

Och sedan en tid tillbaka finns även verk-
samheten kring ”Newcomers”. Newcomers 
är främst för HBTQ-flyktingar och HGTQ-
migranter som har flytt sitt land på grund 
av sin sexuella läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck. Newcomers ger dessa människ-
or en chans att träffas och känna tillhörighet. 

–Vi hjälper den asylsökande med att tolka 
brev, har kontakt med advokater, arrang-
erar olika utbildningar med mera. Men den 
största delen är att vi är medmänniskor som 
lyssnar och stöttar, säger Robert Bylund.

Självklart är Newcomers även till för 
HBTQ-personer som redan bor i Sve-
rige eller just flyttat till Sverige av andra 
orsaker. 

Robert Bylund tycker att verksamheten 
fungerar bra och att han bara stött på posi-
tiva reaktioner kring arbetet.
– Det är ett väldigt viktigt arbete men det 
bygger mycket på ideella krafter. Fler som 
vill vara med och hjälpa till är alltid bra. Vi 
har bara mött på positiva reaktioner från 
de asylsökande och många anser att våra 
cafékvällar och andra arrangemang är ett 
jättebra tillfälle att träffa andra som är i 
samma situation.
 
Genom Newcomers träffar dessa männ-
iskor vänner för livet och kommer även in 
i det svenska HBTQ-samhället. Verksam-
heten kan också, om nödvändigt, tillhan-
dahålla kontakter med RFSL: s juridiska 
rådgivning och ordna rådgivning genom 
huvudkontoret i Stockholm. 
 
Vad är det bästa med att arbeta med 
Newcomers? 

– Den absolut största glädjen är då en 
asylsökande har fått uppehållstillstånd. Då 
råder rena feststämningen, säger Robert 
Bylund.

Newcomers 
– en säker 
plats för HB-
TQ-flyktingar
Många tvingas fly från sina länder på grund av sin sexuella 
läggning. Verksamheten Newcomers i Sundsvall hjälper 
dessa flyktingar in i det svenska HBTQ-samhället. 
– Den största delen är att vi är medmänniskor och lyssnar, 
säger Robert Bylund, ansvarig för verksamheten i Sundsvall. 

Robert Bylund

Den absolut största 
glädjen är då en 
asylsökande har fått 
uppehållstillstånd. 
Då råder rena fest-
stämningen.

Foto: RFSL
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FESTIVALSTADEN 
SUNDSVALL

12, 19 & 26  JULI

Jill Johnson, Frans 
& Molly Sanden

5-6 AUGUSTI

Med bl.a Roby Rose, Darin 
Movits & Hoffmaestro

6-9 JULI

Mattält, tivoli, thaiboxning 
och uppträdanden m.m.

3-9 JULI

Allvar och skämt, sorg och 
glädje – allt under samma vecka.

...dessutom Sommarmusik i Galtström med 

bland annat Bo Kaspers Orkester  (2 juli), 

Stöde Musikvecka (25-30 juli),  

Folkan Waterfront med Miriam Bryant (13 augusti).

Läs mer och boka på visitsundsvall.se
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Foto: Lisbeth Frisk

Vi backar tillbaka klockan till förra året 
och ungefär en månad före Ånges första pri-
defestival. De två kompisarna Gina Eriksson 
och Vera Lindén bestämde sig för att bilda 
ett band. 

Sedan gick det fort. En av deras första 
konserter tillsammans, som duo, blev nämli-
gen på Ånge Pride. 

– Det var mäktigt att få vara med, speci-
ellt eftersom jag är från Ånge. Ånge var nog 
sista stället jag trodde det skulle anordnas en 
pridefestival i, säger Gina Eriksson.
 
Och Pridegeneralen Torbjörn Karlsson 
var så nöjd att han genast ställde frågan om 
duon kunde tänka sig att spela på Sundsvall 
Pride året därpå.

– Ja, vi fick väl frågan om Sundsvall 
direkt när vi klev av scenen, säger Gina 
Eriksson. 

Med Sundsvall kommer en ännu större 
publik och det innebär även ett steg bort 

från deras bekvämlighetszon.
– Det blir ännu mer nerver inför detta. 

Nu spelar vi för människor vi inte har någon 
relation till och som inte vet vilka vi är, det 
ska bli jättespännande, säger Gina Eriksson.

Hon säger även att det blir hennes första 
pridefestival, förutom Ånge, som hon kom-
mer att vara med på.

– Nu vill jag få med hela upplevelsen 
med paraden, kärleken, musiken och allting, 
säger hon.
 
Gina och Vera spelar en blandning av 
amerikansk folkmusik och pop och använder 
sig mycket av lite olika knep och instrument, 
bland annat olika stämmor, kontrabas och 
vanlig bas. Duon finns även på Youtube där 
duon har en egen kanal som heter just Gina 
och Vera. 

Duon, som har rötter i både Ånge och 
Kinna, spelar på Sundsvall Pride lördagen 
den nionde juli.  

EFTER SUCCÉN UNDER  
ÅNGE PRIDE – NU KOMMER 
DUON TILL SUNDSVALL PRIDE

»Ska bli jätte- 
spännande«

Två pridefestivaler på drygt ett år. Så kommer Gina och 
Veras facit se ut. Efter succén under förra årets pridedebut  
i Ånge kommer duon nämligen till Sundsvall i sommar.
– Det kommer bli nervöst, men samtidigt jättespännande, 
säger Gina Eriksson, ena halvan av duon.
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Tillsammans 
gör vi skillnad

Mitt i den svenska sommaren, 6–9 juli, anordnas återigen en mötes-
plats som hyllar allas lika värde och rätten att vara sig själv i södra
kajområdet vid bukten in mot Sundsvalls stad.

Som besökare till Sundsvall Pride ger vi dig ett extra bra pris på
hotellövernattning med frukost på Quality Hotel Sundsvall, endast en
kort promenad från festivalen.

Boka ditt besök redan i dag på 060–16 00 02 genom att uppge
bokningskod ”PRIDE”.

Ta del av sommaren genom att stanna några dagar extra, pris från
398 kr/person och natt för del i dubbelrum standard inkl. frukost.

Erbjudandet gäller i mån av plats, ett visst antal rum och
ej i kombination med andra erbjudanden.

Varmt välkommen till oss!
t: 060–16 00 02
q.sundsvall@choice.se
choice.se

BO BEKVÄMT NÄRA
SUNDSVALL PRIDE
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Missa inte!
100% Kamp – rättighetskämpar
Utställning om kamper som utspelats   
i Västernorrland. 
Samarr. Regionmuseet Kristianstad. 
Pågår på Sundsvalls museum tills 
9 oktober.

Visning – Post scriptum 
Onsdag 6 juli, klockan 13.00
En omfattande retrospektiv över Christer Strömholms konstnärsskap.
Petter Österlund visar utställningen med fokus på de transsexuella på 
Place Blanche. Utställningsperiod 8 juni–25 september. 
Samarr. Pride och RFSL. Info om övriga program i samband med 
utställningen se hemsidan www.sundsvall.se

Kulturmagasinet med Sundsvalls Stadsbibliotek och Sundsvalls 
museum – öppet alla dagar! Se hela vårt program på hemsidan 

www.sundsvall.se eller ring oss: 060–19 18 00

Välkommen in!

LÅT INTE PLÅNBOKEN HINDRA DIG, LÅNA AV DIG SJÄLV! WWW.SUNDSVALLSPANTBANK.SE

VI SÄLJER ÄVEN NYA VAROR

FÖRLOVNING & VIGSELRINGAR
kom in och se vårt stora utbud av smycken så som

STORGATAN 56B
060 - 17 54 50

Kanske betyg från grundskola eller 
gymnasium?  Behöver du en yrkesutbildning?

www.vuxenutbildning.org
Kommunal vuxenutbildning i Sundsvall och Timrå

Saknar du nåt?
Fest  Bal  Bröllop  Accessoarer   Design & Styling

Boka tid för provning 
inför bröllop, bal & fest!

Save the date
Lansering av Helena Granby Designs kollektioner

 2017 släpps på Lyckliga Storgatans Modeshow 
& Mässa lördag den 26/11-2016 på Englaporten. 

www.lyckligagatan.net

Storgatan 63, Sundsvall
060- 63 11 533

Nu Öppnar 

Tranviken Beach 
i ny regi!!

Restaurang med uteservering, TacoBuffé 

Minigolf, Livemusic, Beachvolley, Kubb, 

      Stugor, Husvagnsplatser & tältplatser

Boka ditt kalas eller 

bröllopsfestlighet 

hos oss

Tranviken 130
073-593 13 15

www.tranviken.nu 
info@tranviken.nu 
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Vem får delta i Paraden?
Alla får delta i Paraden, så länge en delar  
värderingar som de mänskliga rättigheterna. 
Sedan har vi som önskemål att grupper av 
olika de slag (fackförbund, politiskt parti,  
företag eller möhippa) anmäler sitt deltagan-
de. Detta för att vi ska kunna planera  
plats i paraden. 

Du som privatperson behöver alltså inte 
anmäla något deltagande, du kan gå med vart 
du vill i tåget, byta plats under paradens gång, 
kliva av och kliva på!

Privatpersoner –  
Ingen anmälan behövs.
Grupper kan anmäla sitt deltagande i paraden 
fram till torsdag 7 juli klockan 15:00.
Eventuella frågor kring paraden,  
kontakta oss via mail: info@sundsvallpride.se

Lite ordning och reda
Var deltagare i paraden ansvarar helt och fullt 
för sina handlingar. Det som vi önskar påpeka 
är att om du tar med dig visselpipor, trummor 
eller andra saker som låter väldigt mycket, 
så kan det vara jobbigt för andra Parad-

deltagare, exempelvis barn. Så ta det lugnt 
när du väsnas. Det är även så att vissa anser 
det stötande när för mycket hud exponeras. 
Så undvik alltför avslöjande kläder, eller brist 
av kläder. Det är dock en festival och Parad 
för alla. Det är därmed bra om så många som 
möjligt kan känna att de kan delta…

Alkohol 
Enligt gällande alkohollagstiftning så är det 
inte tillåten att hålla hårt på. Detta gäller så 
väl i Hamnträdgården som under paraden.

Vad är  
Pride utan  
en parad?
Sedan 2007, när vi startade upp Sundsvall Pride,  
har paradens väg varierat från år till år. Årets paradväg ser  
du på kartan här nedan.

Med kärlek 
och respekt 
blir paraden 
en trevlig  
upplevelse  
för alla!

Så här tågar paraden längs Sundsvalls gator.

Thaifestivalen

Tivoli

RFSL
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logen
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torget
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start
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Program Sundsvall Pride 3–9 juli
Söndag 3 juli
11.00 Regnbågsmässa

 GA-Kyrkan

12.30 Föreläsning & fika

 Kyrkans Hus

Måndag 4 juli
12.00 Regnbågscafé

 WF-logen, Nybrogatan 30

16.00  Föreläsning – Grunder i hbtq

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Kim Jonasson, RFSL Sundsvall

18.00 Föreläsning – Noaks Ark

 Om föreningens verksamheter 

 och att leva med hiv.

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Jennie Norlén, Noaks Ark

19.30 Föreläsning –  

 Som trans i Zimbabwe 

 Tatelicious berättar om att  

 vara den första transsexuella  

 kvinnan som offentligt berätta  

 sin historia i de zimbabwiska  

 medierna.  

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Ms Tatelicious Karigambe,  

 Härnösand

21.00 Regnbågscafé stänger

Tisdag 5 juli
12.00 Regnbågscafé

 WF-logen, Nybrogatan 30

15.00 En prickig regnbåge –  

 teaterföreställning

 Om önskan att få vara sig själv.

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Linn Fjällmo Vestin, Sundsvall

16.00 Föreläsning – Försvarsmakten  

 & hbtq

 Hur försvarsmakten arbetar  

 med hbtq-frågor.

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Malin Källman, Sundsvall

18.00 Samtal - T mer än en bokstav

 Samtal om transbegreppen

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Kim Jonasson, RFSL Sundsvall

19.30 Samtal – Hbtq och glesbygd

 Är det någon skillnad att leva  

 som hbtq-person i storstad  

 och glesbygd?

 WF-logen, Nybrogatan 30

 Preethi Huczkowski, Sundsvall

21.00 Regnbågscafé stänger

Onsdag 6 juli
OBS! Pridetältet abonnerat fram till 21.00.

13.00 Visning av utställningen  

 Post Scriptum 

 Sundsvalls museum

 Petter Österlund

 

21.00 Prideparken öppnar 

 för allmänheten

 Hamnträdgården 

 Servering och öltält.

22.00 No Comments

00.00 Pride-parken stänger

Torsdag 7 juli 
11.00 Pride-parken öppnar

 Hamnträdgården

 Utställare, servering, öltält,  

 olika aktiviteter och  

 musikunderhållning i samarbete  

 med Studiefrämjandet

16.30 Dansfusion med Friskis&Svettis

 Hamnträdgården

19.00 Jetbone

20.00 2njoy

21.00 Emil Assergård

22.00 No Comments

23.00 2njoy 

00.00 No Comments

01.00 Pride-parken stänger

Fredag 8 juli
11.00 Pride-parken öppnar

 Hamnträdgården

 Utställare, servering, öltält,  

 olika aktiviteter och  

 musikunderhållning i samarbete  

 med Studiefrämjandet

19.00 Roadside Member and the Crouch

20.00 2njoy

21.00 Han & Jag med dom andra

22.00 Peter Siepen

23.00 2njoy 

00.00 Peter Siepen

01.00 Han & Jag med dom andra

02.00 Pride-parken stänger

Lördag 9 juli
11.00 Pride-parken öppnar

 Hamnträdgården 

 Utställare, servering, öltält,  

 olika aktiviteter och  

 musikunderhållning i samarbete  

 med Studiefrämjandet

12.30 Uppställning av Paraden

 Anmälda grupper

13.00 Uppställning av Paraden

 Privatpersoner

14.00 Paraden startar

15.00 Wonderland

20.00 Gina & Vera

21.00 Musikpolisen

22.00 Wiktoria

23.00 Musikpolisen

00.00 Mariette

01.00 Musikpolisen

02.00 Pride-parken stänger

V
i reserverar oss för eventuella änd

ring
ar.

Kvällens  
DJ: MAJA

Kvällens  
DJ: MAJA

Kvällens  
DJ: PREETHI

För mer utförlig information och för att läsa senaste uppdateringarna om Sundsvall Pride, gå in på vår hemsida www.sundsvallpride.se 
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ÖSTRA LÅNGGATAN 23, SUNDSVALL
ÖPPET: VARD 9-18 BOKA: 060-12 97 00

NU KAN DU ÄVEN BOKA DIN TID VIA: 
lenasharstudio.timax.se

Välkommen 
att boka tid!

MÖBLER KÖPES!

KLENODEN
Nybrogatan 27 Sundsvall

Leif Nordensson
Tel: 070-3259542

DÖDSBON KÖPES!
Hela eller delar därav

Av modern design 
även dekorativa möbler.

PERSONBILAR 
KÖPES!

Från dödsbon, 
även veteranbilar

VI GÖR INKÖP I HELA SVERIGE!

www.sundsvallpride.se 

För mer utförlig information  
och för att läsa senaste  
uppdateringarna om  

Sundsvall Pride

Su
ndsvall Pride
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Nu har RFSL fått möjligheten att 
ytterligare stärka banden mellan fes-
tivalerna genom projektet En blom-
mande priderörelse med stöd från 
PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 
Projektet innebär att festivalerna ska 
få ett gemensamt program och utbud, 
och därmed kunna öka sin genom-
slagskraft och nå en så bred publik 
som möjligt. 

Årets stora nyhet är att en ge-

mensam hemsida, pridekartan.se, 
kommer lanseras i slutet av juni för 
att stärka och underlätta kommuni-
kationen mellan pride-arrangörerna. 
Tillsammans med den pride-manual 
som tas fram och det pride-paket 
som nu utformas skapas ett grund-
läggande stöd till såväl nya som 
etablerade pride-festivaler.

"Vi är otroligt stolta och glada att 
driva detta projekt som hjälper så 

många pride-organisationer med allt 
från riktat stöd, resor, utbildning, 
försäkringar och nationella konferen-
ser för pride-arrangörer", säger Kajsa 
Robin, projektledare En blommande 
priderörelse.

Text: Sharon 
Wagiella

Foto: Daniel Wikström

Foto: SISU

Många tror att det är RFSL som driver landets pride-festivaler, men några 
sådana resurser har inte funnits. Däremot har RFSL tjänat som en länk 
mellan de drygt 30 enskilda pride-festivaler som finns i Sverige idag. 

En blommande 
priderörelse

I idrottens idéprogram finns en 
väldigt tydlig policy mot sexuell 
diskriminering. Trots det förekom-
mer inom många idrotter exkludering 
och särbehandling av ungdomar och 
vuxna på grund av sexualitet och 
könsidentitet eller könsuttryck.

– Allas lika värde är viktigt för 
oss, säger Mats. För att idrotten ska 
vara rolig är det viktigt med fair 
play, annars försvinner liksom hela 
poängen och glädjen. Att alla känner 
sig välkomna i idrotten och upplever 

att möjligheterna och rättigheterna 
är lika för alla är en viktig del av fair 
play.
 
Nu hoppas Västernorrlands Idrotts-
förbund och SISU Idrottsutbildarna 
att så många idrottsföreningar och 
förbund som möjligt vill göra dem 
sällskap i tåget. Helst i föreningsklä-
der eller idrottsutrustning. 

– Har föreningen flaggor, ban-
deroller eller liknande får de gärna 
ta med dem. Då kan vi också visa 

idrottens mångfald när det kommer 
till olika sporter. Det är det nog inte 
så många som vet det, men Riks-
idrottsförbundet har 71 medlemsför-
bund och inom dem ryms ännu fler 
idrotter. Jag är helt övertygad om att 
det finns en idrott för alla, bara de 
får prova tillräckligt många. Och när 
de hittat sin idrott ska alla känna sig 
välkomna och accepterade precis som 
dom är. 71 olika förbund och ännu fler 
idrotter är också en slags mångfald, 
säger Mats.

Vi står upp för en  
inkluderande idrott
Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna tar plats i pridetåget.
– Vi vill visa att vi står upp för en inkluderade idrott och vi hoppas att många 
idrottsföreningar vill göra oss sällskap i tåget, säger Mats Hamberg, distriktsi-
drottschef i Västernorrland.
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FYRA AV VÅRA SÄKRA KORT
- GI sallad med handskalade räkor 

   med quinoa, fetaostcrème
- Double Cheese Burger 150g cheddar,

  Amerikansk dressing
- Caesarsallad, med kyckling, bacon, parmesan

- Foccacia med Chevre, honung, valnöter.

BURGER MENY
 Våra burgare är gjord på högrev från 

Västernorrlandsgården Serveras alltid med 
hembakat bröd, pommes och extra dressing.

 PEPPER JACK 150g    
Pepparcheddar, Pepparsås, 

Picklad Rödlök, Sallad och Tomat.

159:-
 TRYFFEL BURGER 150g   

Tryffel Aioli, Amerikansk Cheddar,
Ölbriserad lök, Sid äsk, Sallad och Tomat.

159:-
 DOUBLE CHEESE BURGER 150g 
Amerikansk Cheddar, Burger Cheddar

Amerikansk Dressing, Råstekt Lök 
Sallad och Tomat. 

159:-
 HOT & SPICY BURGER 150g 

Amerikansk Cheddar, Habanero Dressing, 
Råstekt Lök, Sallad och Tomat 

och en Apple Coleslaw.

159:-
  B - A - BURGER 150g   

Bearnaisesås, Amerikansk Cheddar, 
Friterade potatisstrimlor, Råstekt Lök, 

Sallad och Tomat.

159:-
 VEGETERISK BURGARE 150g   
Svamp, Quorn, Amerikansk cheddar,

Pepparsås, Tomat och sallad.

159:-

VI HAR EN AV STANS MYSIGASTE UTESERVERINGAR 
PÅ INNERGÅRDEN AV SJÖGATAN 7

Delicerano Restaurang & Bar
Sjögatan 7
Öppettider alla dagar 11-22

BOKA BORD PÅ: 
info@delicerano.se 
eller 060-615 615 www.delicerano.se
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Med en bakgrund från Rytmus i Göteborg 
och en musikalisk uppväxt där Wiktoria från 
tidig ålder var omgiven av musik, har hon 
haft alla möjligheter att finslipa sina vokala 
och låtskrivande talanger. 

– Ingen av mina vänner förstod vad jag 
gjorde med min fritid, förklarar hon. Jag 
började spela piano och skrev ner vad jag 
kände och plötsligt föll alla bitar på plats. 
Musiken blev min bästa vän. 

Efter att ha gjort sin TV-debut redan som 
tioåring var 2016 året då allt pekade mot ett 
genombrott för den 19-åriga singer/songwri-
tern från Brämhult.

Efter att ha vunnit semifinalen i Malmö för 
att sedan sluta som folkets 2:a i Melodifes-
tivalens final, visade sig tävlingen vara den 
perfekta språngbrädan för Wiktorias karriär 

och debutsingeln "Save Me."
Singeln har under de första fem veckorna 

sedan release redan streamats mer än 7 miljo-
ner gånger och ligger vid samma tidpunkt 3:a 
på på den officiella svenska singellistan och 
3:a på Svensktoppen. Ett enastående resultat 
för Wiktoria och detta spännande samarbete 
mellan Moon Man Records och PRMD Music.

Singeln som plockats upp av Warner Mu-
sic på flera utländska marknader fortsätter 
att växa internationellt och Wiktoria kom-
mer att följa upp framgången med ”Save Me” 
med singeln “Yesterday R.I.P" , planerad 
att släppas den 6 maj på Moon Man/PRMD 
Music som den andra av fyra planerade sing-
lar under 2016. Wiktoria Representerar en 
fräsch ny generation av singer/songwriters 
och en ny spännande svensk pop export.

Prinsessan av pop 

Wiktoria 

Oavsett om det är hennes orubbliga leende eller den polerade 
stämman har Wiktoria redan visat sig vara ett enormt svenskt 
pop-löfte. Efter succén i Melodifestivalen med smittsamma 
debutsingel ”Save Me” lovar det kommande året ett enormt 
erkännande för denna nya svenska popprinsessa.

Wiktoria

Ingen av mina  
vänner förstod vad 
jag gjorde med min 
fritid. Jag började  
spela piano och 
skrev ner vad jag 
kände och plötsligt 
föll alla bitar på plats. 
Musiken blev min 
bästa vän.

Foto: Leon Bjerkelund
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Nobina har sponsrat Stockholm Pride i 
flera år, och nu går bolaget även in och visar 
Sundsvall att det står bakom Sundsvall Pride. 

– Det var självklart för oss att vara med i 
år. Pride värnar för allas lika värden och det 
är ett av de viktigaste ställningstaganden som 
vi gör, säger Camilla Nordlund och fortsätter:

– När man pratar om mångfald kommer 
man ofta in på etnicitet och kön, men det 
är viktigt att prata om mångfald gällande 
HBTQ-frågor också. Vi hyllar allas olikheter, 
kreativitet och mångfalden i alla lägen. Det 
spelar ingen roll varifrån du kommer, vilken 
sexuell läggning du har, eller om du har ett 
funktionshinder. Alla är lika mycket värda. 

Hon säger att Nobina jobbar mycket med 
mångfalden och tycker själv att företaget 
har kommit relativt långt och att det finns 
en hög acceptans och att det är en öppen 
arbetsplats.Förutom att sponsra Sundsvall 
Pride kommer Nobina även att finnas på 
plats nere vid hamnen under festivalen.  

– Ja, det kommer att bli jätteroligt. Vi 
kommer att finnas på festområdet och 

prata om hur vi som arbetsgivare pratar och 
jobbar kring den här frågan. Förhoppnings-
vis får vi med oss några medarbetare, säger 
Camilla Nordlund. 
 
Nobina kommer även sponsra Ånges pri-
defestival senare i sommar med en buss från 
Sundsvall till Ånge. 

Att HBTQ-frågor och övrig mångfald är 
något som diskuteras på många företag är 
tydligt. Det säger även Björn Lyngfeldt på 
SCA. Företaget har sponsrat Sundsvall  
Pride i ett par år nu och han säger att det 
känns lika självklart nu som då.

– Vi blev uppvaktade för ett par år sedan 

med utgångspunkten att vi är ett stort indu-
striföretag och jag tror att det var just därför 
det dröjde så länge innan någon kontaktade 
oss. Men för att var det en självklarhet att 
vara med eftersom det är frågor som vi 
känner ett starkt engagemang för. Vi vill 
vara med och påverka till ett bra land som 
präglas av öppenhet och bredd, säger Björn 
Lyngfeldt.

Han säger att företag som SCA historiskt 
sett är väldigt mansdominerade företag, men 
att det börjar bli lite mer jämställt nu och att 
det är en fråga de brottas med dagligen. Han 
säger även att han tror att medarbetare kan 

ha haft svårare att komma ut i och med den 
mansdominerade arbetsmiljön. 

– Jag tror att det kan ha gjort en del lite mer 
obekväma med att komma ut, men jag hoppas 
att medarbetarna hos oss känner sig bekväma 
med att visa vem de är. Och om inte annat, att 
de ser att vi stöttar Sundsvall Pride kan få dem 
att känna sig ännu säkrare, säger han. 
 
Den tredje av Sundsvall Prides huvud-
sponsorer, som dessutom har varit med 
sedan starten av Sundsvall Pride, är Svenska 
kyrkan som även de är tydliga med att de 
står bakom HBTQ-personers rättigheter och 
allas lika värde. 

Industribolag, bussbolag och svenska kyrkan. En sak har huvudsponsorerna bakom årets Sundsvall Pride gemensamt  
och det är att de vill vara med och påverka Sverige till ett öppnare och mer tolerant land.
– Det här ett av de viktigaste ställningstaganden som vi gör, säger Camilla Nordlund på bussbolaget Nobina.

Det spelar ingen roll varifrån du kommer, 
vilken sexuell läggning du har, eller om du har 
ett funktionshinder. Alla är lika mycket värda.

Camilla Nordlund

ATT SPONSRA SUNDSVALL  PRIDE – EN SJÄLVKLARHET:

»Vill vara med      
och påverka«

Foto: N
ob

ina p
ressb

ild
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Tack för Ert ställningstagande!

V
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Sundsvalls församling
Vi delar både glädje och sorg med dig

SVENSKAKYRKAN.SE/SUNDSVALL     FACEBOOK.COM/SVENSKAKYRKANSUNDSVALL
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RFSL utbildar politiker, tjänstemän, 
chefer, fackliga företrädare, arbetsgrup-
per, lärare, vårdgivare och andra – såväl 
i offentlig förvaltning som i det privata 
näringslivet.

Vi genomför utbildningar i olika 
omfattning, från grundutbildningar på två 
timmar till heldagsutbildning. Kontakta 
oss för ett förslag på utbildningsupplägg 
och kostnad!

RFSL Sundsvall

www.rfsl.se/sundsvall

info@sundsvall.rfsl.se

RFSL Sundsvall - 
45 år i din tjänst!

Hur är  
dina hbtq- 
kunskaper?

Sedan RFSL Sundsvall bildades 1971 har 
föreningen bedrivit en mängd olika verk-
samheter. Den verksamhet som funnits 
med sedan starten är den sociala mötes-
platsen. En mötesplats där hbtq-personer 
kan träffas och känna sig välkommen utan 
att tvingas följa heteronormen.

Än idag efter 45 år, arrangerar vi olika 

sociala mötesplatser, så som Pride i både 
Sundsvall och Ånge, men även andra ar-
rangemang runt om i länet. Likt tidigare 
år är vår föreningslokalen den primära. 
Mellan september och maj månad håller vi 
öppet varje onsdagskväll. Dit är alla hbtq-
personer och våra vänner välkomna för att 
umgås och fika.

Hbtq-café för unga
Sedan januari 2016 bedriver RFSL ett 
projekt med syfte att skapa en mötes-
plats för hbtq-ungdomar mellan 16-25 år. 
Verksamheten bedrivs i Unga Maga-
sinets lokaler på måndagar 15–22 och 
lördagar 16–24 och sker i samarbete med 
Sundsvalls kommun.

Syftet med caféet är att ungdomar 
som identifierar sig som hbtq+ ska ha 
en trygg mötesplats – en frizon dit en 
kan komma precis som en är och slippa 
ifrågasättanden. För att nå dit har bland 
annat personalen fått grundläggande 
utbildning i hbtq-frågor och normkritik, 
detta för att skapa ett mer inkluderande 
klimat där alla känner sig fri att vara den 
de är.

Cafékvällarna erbjuder många olika 
aktiviteter. Pyssel av olika de slag, work-
shops med olika teman inom hbtq men 
även bokcirklar och mycket mer! Under 
sommaren kommer verksamheten att 
bedrivas utomhus och i RFSL Sundsvalls 
lokaler. Torsdag till lördag under Sunds-
vall Pride kommer du att hitta projektet 
i Hamnträdgården. Där du kan softa och 
ta det lugnt, ladda upp dig inför lörda-
gens Parad.

I nuläget finns inget liknande verk-
samheten i närheten av Sundsvall, men 
det finns ett stort behov. De flesta unga 
hbtq-personer blir osynliggjorda, en del 
av dem även trakasserade och mobbade, 
bara för att de existerar och inte följer 

samhällets normer eller förväntningar. 
Det är med andra ord stor glädje att 
Sundsvalls kommun har sett behovet av 
den här typen av verksamheter och valt 
att finansiera projekt fram till sommaren 
2017. Besök gärna föreningen hemsida 
för mer information om projektet och 
vilka events 

HBTQ-CAFE öppettider
Måndag 15–22 Lördag 16–24
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KunoQvist Eyewear kännetecknas av sin färgstarka och  
nytänkande formgivning. Med KunoQvist Pride slår vi ett slag 
för allas lika fri- och rättigheter. Kollektionen innehåller tre  
modeller i lika många härliga färger. Alla bågar finns med  
sollinser!  

Vi är precis lika glada som Lars-Åke Wilhelmsson ”aka” Babsan för de nya KunoQvist Pride bågarna

Timrå
Köpmangatan 25
060-572350

Sundsvall
Thulegatan 2A
060-125800

Bågarna finns hos:

Läs mer på www.opo.se
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www.icamaxibirsta.se

Eget bageri •  Kläder •  Böcker •  Självscanning •  Receptfria läkemedel •  Manuell delidisk •  Café • Stort sortiment • Minihus för barnen • Stormarknads-
priser  200% Färskvarugaranti •  ICA-appen, icamaxibirsta.se •  Gäller torsdag till söndag, med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

560
PLATSER

0000
  /st

RUBRIK
Undertext

MISSA 
ALDRIG 
ETT ERBJUDANDE

Prenumerera 
på vårt veckobrev  

på icamaxibirsta.se

SATSA PÅ
GRÖN
ENERGI!

Ett  av Sundsvall s

STÖRSTA 
BAGERIER!

Vi bakar all t från grunden - 
frukostbröd till  bröll opstårta! All a dagar i veckan!

Handla
på nätet!
Leverans & 
hämtning när 
det passar dig.

www.icamaxibirsta.se

10:-
BAGUETTE
300 g. Gäller hela

sommaren 2/6-21/8

  /st
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