
 

 
HBTQ är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
queera uttryck och andra identiteter. Dessa uttryck beskriver olika sexuell läggning och vem man 
blir attraherad av. Hur en människas sexuella läggning ska definieras bestäms helt utifrån en själv.  
Priderörelsen är en rörelse som arbetar för att alla människor ska känna stolthet över sin sexuella 
identitet och för att mångfalden i olika sexuella identiteter ska betraktas som någonting positivt 
och erkännas som en del av personligheten och inte något som kan ändras med den egna viljan. 
Det är hela samhällets ansvar att alla människor ska ha rätt att fullt ut vara sig själva oavsett 
könsidentitet i livets alla skeden oavsett vem man råkar bli förälskad i. 
 
Den allra första Prideaktiviteten i Västra Götaland ägde rum i Göteborg år 2007 och det är med 
glädje vi kan se hur olika Pride-aktiviteter sedan har spritt sig till fler kommuner runtom i 
regionen, vilket ger möjlighet för fler människor att fira allas lika värde och rätt att uttrycka sin 
kärlek till varandra. 
År 2014 firades Pride i Uddevalla för första gången, följt av Skövde som höll sin första pride-
aktivitet året efter. 
År 2016 var ett år då firandet startade på alltfler platser i vår region som bland annat Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Mellerud, Strömstad och Tanum, och ytterligare kommuner som Kungälv, 
Lysekil, Åmål och Öckerö planerar för att anordna pride-aktiviteter under det kommande året. 
Västra Götalandsregionen har varit med som finansiär av West Pride i Göteborg sedan 2009 
genom Kulturnämnden som bidragsgivare. Flera av Västra Götalandsregionens verksamheter 
deltar under West Pride med att anordna seminarier och andra aktiviteter i Regnbågsparken samt 
deltagande i paraden. Vi socialdemokrater känner glädje och stolthet över att fler människor 
vågar fira sin kärlek och sprida budskapet om mänskliga rättigheter. 

När allt fler kommuner anordnar pride-aktiviteter uppstår dock en del frågor som vi 
socialdemokrater vill belysa. 

-På vilket sätt ska Västra Götalandsregionen medverka i de Pride-aktiviteter som är utanför 
Göteborg? 

-Ska Västra Götalandsregionen vara med och finansiera fler Pride-aktiviteter utanför Göteborg? 

-Vilken nämnd är det som ska finansiera dessa aktiviteter? 

Vi Socialdemokrater anser att Västra Götalandsregionen ska säkerställa att Pride-aktiviteter sker 
på fler platser än i Göteborg och då behövs det en ordning för hur detta ska gå till. 

 



 

  

 

 


