
Välkommen att röra dig runt i 
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WALK WITH PRIDE
Ulricehamn Pride 2020

Vi vill uppmärksamma 

Ester Blenda 
Nordström 

född 31 mars 1891, död där 15 oktober 1948, var en 
svensk journalist och författare och direktörsdottern 
som vägrade vara fin flicka. Hon levde i en tid då 
kvinnor gick klädda i långklänning och inte hade 
rösträtt. Själv var hon reporter på Svenska Dagbladet, 
körde runt på motorcykel, kedjerökandes, klädd i 
byxor, och reste jorden runt med en pistol i väskan. 

Under sin levnad hann hon delta aktivt som journalist 
i det politiska spelet kring bondetåget, bidra till att 
undsätta tusentals svältande under finska inbördes-
kriget, arbeta som nomadlärarinna för samiska barn, 
rida mula på bergsstigar mellan Argentina och Chile, 
uppleva jordbävningar i Japan, resa som luffare på 
godstågens bromsstänger i Amerika, strida för 
rösträtt tillsammans med Elin Wägner samt delta i en 
flerårig expedition till Kamtjatka.

Med på resorna och i livet var Carin Waern Frisell som 
syntes på fotografier och i reseanteckningar: utåt sett 
var de väninnor, men utifrån kvarvarande brev kan 
konstateras att det var en kärleksrelation, något som 
var tvunget att hemlighållas då en sådan relation var 
straffbar fram till 1944 och homosexualitet var 
sjukdomsklassat fram till 1979.

Esther Blenda Nordström och Carin Waern Frisell

Tipsfråga 1          Visste du att i år är det
Regnbågsflaggan som står för stolthet, mångfald, 
tolerans och respekt för medmänniskor skapades på 
1970-talet. Vem var konstnären bakom den?
1. Ed Ruscha
X. Gilbert Baker
2. David Hockney

70 år sedan RFSL bildades och 50 år 
sedan världens första Pride-demonstration hölls, 

som en minnesmarsch över Stonewall-upproret ett 
år tidigare.
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David Kato 
född 1964, var en ugandisk aktivist för 
homosexuellas rättigheter. Sedan han försiktigt yppat 
sin egen homosexualitet fick han svårt att fortsätta 
arbeta som lärare i Uganda, och arbetade en tid i 
Sydafrika. När han 1998 återvände därifrån gick han 
ut offentligt med sin egen läggning, och berättade om 
den aktivism han mött i Sydafrika. Därmed blev han 
Ugandas främste företrädare för homosexuella. 

2004 var han en av grundarna av Sexual Minorities of 
Uganda (SMUG). 2009 presenterades ett lagförslag 
som skulle göra homosexuella handlingar straffbara 

med döden, och i september året därpå publicerade 
den numera nedlagda ugandiska tidningen Rolling 
Stone namn och adresser på hundra kända 
homosexuella, med uppmaningen att döda dem. I 
januari 2010 mördades Kato i sitt hem. 

Uganda 2020 Situationen i Uganda för hbtqi-personer är mycket svår, 

med en lagstiftning som inte bara förbjuder utan också livshotar hbtqi-personer på 
flera sätt – bland annat genom förslaget att införa ”kill the gays act” med dödsstraff 

för homosexuella som resultat. Rapporterna om hbtqi-personers utsatthet är många 
och hotet ser ut att ha ökat. Om detta vittnar bland annat  Human Rights Watch och 

Sexual Minorities Uganda, som sett flera av sina aktiva medlemmar mördas på öppen 
gata eller i sina hem under 2019.

Tipsfråga 2          Visste du att i år är det
Vilket land var först med att avkriminalisera 
homosexualitet, år 1922?

1. Spanien
X. Sovjet
2. Australien

76 år  sedan homosexualitet slutade vara 

ett brott och  41 år  sedan sjukdoms-

sta mpeln for homosexuella togs bort i Sverige.
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Audre Lorde 
född 1934, var författare, afro-amerikansk 
människorättsaktivist, lesbisk och feminist. 
Audres poesi är tekniskt skarp, känslosam och 
beskriver med kraft, ilska och upprördhet mänskliga 
rättigheter, feminism och utforskandet av en kvinnlig 
svart identitet. 

1954 tillbringade hon ett år i Mexico City, och var 
student på National University of Mexico. Under 
denna period blev identiteten som lesbisk och det 
konstnärliga uttrycket som poet tydligare.
Hon flyttade tillbaka till New York och 1959 tog hon 
examen vid Hunter College. Hon arbetade som 
bibliotekarie, fortsatte att skriva och var aktiv i 
gaykulturen i Greenwich Village. 

“(...) and when we speak we are afraid / our words will 
not be heard
nor welcomed / but when we are silent / we are still 
afraid
So it is better to speak / remembering / we were never 
meant to survive”  Utdrag ur dikten A Litany for Survival 

Audre Lorde, 1983. Målning utifrån Jack Mitchells foto / Getty Imag

Tipsfråga 3          Visste du att i år är det

Vilket år kom Världshälsoorganisationen WHO fram 
till att homosexualitet inte är en sjukdom?
1. 1978
X. 2000
2. 1990

25 år  sedan lagen om registrerat 

partnerskap trädde i kraft. Sju år efter 1988, då lagen 
om att också homosexuella ingår i 
sambolagstiftningen infördes i Sverige.
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Sylvia Rivera född 1951, 

ägnade hela sitt liv  till att kämpa för fattiga, hemlösa, 
transpersoners, queerungdomars och icke-vitas 
rättigheter i samhället. Hon blev tidigt aktiv i rörelsen 
mot rassegregering, i protester mot USA:s krig mot 
Vietnam och i den feministiska rörelsen.

Sylvia bodde från 11 års ålder på gatan och försörjde 
sig på att sälja sex. Där lärde hon känna andra drag 
queens och transpersoner, som blev hennes nya 
familj efter att blivit utkastad från hemmet. 

Sylvia sa högljutt ifrån när hon tyckte att något var fel 
och kämpade också mot hur hon som rasifierad som 
annat än vit, fattig och transperson sällan 
accepterades i hbtq-sammanhang. När gayrörelsen 
främst inkluderade vita homosexuella från medel- 
och överklassen och deras intressen lyfte Sylvia 
frågor också om transpersoners rättigheter, 
fattigdom, hemlöshet, sexarbete, våld och rasism.

Sylvia dog i New York 2002, av levercancer, och var 
innan det med och startade flera organisationer, 
påverkade politiker och bildade hem för hemlösa. På 
sin dödsbädd  hade hon ett möte med en hbtq-grupp 
om transpersoners rättigheter. 

Sylvia Rivera

Tipsfråga 4                  Visste du att i år är det
Vad betyder Pride på engelska?

1. Stolthet
X. Värdighet
2. Attraktion

15 år  sedan lagen om förbud mot 

diskriminering utökas till att gälla även det sociala 
området OCH sedan lesbiska par får rätt till 
assisterad befruktning
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Marsha P Johnson 
född 1945, var en av de ledande och mest synliga 
transkvinnorna i  hbtqi-rörelserna i USA under 70-
talet. Marsha var även en populär aktör i New Yorks 
queer- och konstkretsar. Hon menade att "P:et" i 
hennes namn stod för "Pay it no mind" vilket kan ses 
som en gestaltning av hennes attityd. 

Marsha var med och grundade Gay Liberation Front, 
och var aktiv i hiv/aids-organisationen ACT UP. Hon 
bodde en stor del av sitt liv ihop med andra 
transpersoner i olika åldrar och bakgrunder i S.T.A.R.s 
hus i New York. 

I juli 1992, strax efter det årets New York Prideparad, 
hittades Johnson flytande i Hudsonfloden utanför 
West Village Piers.

Hennes död rubricerades först som självmord, men 
bland annat tack vare aktivisten Mariah Lopez, 

öppnades fallet igen under rubriceringen misstänkt 
mord. Vittnesmål sa att Marsha tidigare blivit 
trakasserad nära den plats där hennes kropp 
hittades.

Arvet efter Marsha är stort och viktigt, inte minst för 
att hon skapade organisering av, med och för 
människor med bland annat olika kön, bakgrunder, 
klasser, etniciteter – detta var ovanligt för sin tid, och 
inspirerar än idag att fortsätta kämpa för att 
kamperna ska inkludera alla hbtqia-personer.

Marsha P Johnson

Tipsfråga 5                  Visste du att i år är det
Vilket år slutade man tvångssterilisera transpersoner 
i Sverige?

1. 2013
X. 1945
2. 1976

11 år  sedan a ven konsoverskridande 

identitet eller uttryck lades till som 
diskrimineringsgrund och transpersoner inkluderas 
fran och med da i svensk diskrimineringslagstiftning
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Att sexuell 
läggning och kön 
blir skäl för att 
kunna söka asyl i 
Sverige 2005
Med detta inkluderas homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och ickebinära i grupperna som kan 
söka asyl med kön eller sexuell läggning som skäl. 

Den globala attitydundersökningen World Value 
Survey visar att acceptansen för hbtq-personer låg på 
fem procent på 80-talet, sett till hela världen. 2019 är 
det 20 procent. Samtidigt växer nationalistiska och 

populistiska krafter sig starkare och utmanar hbtqi-
personers rättigheter och trygghet. 
I bara nio länders grundlagar finns det uttryckligen 
skydd mot diskriminering av sexuell läggning och bara 
27 länder i världen tillåter i dag samkönade par att 
adoptera. 

I 70 av världens länder är det olagligt att vara 
homosexuell, i 12 länder rådet eller finns risk för 
dödsstraff. Även där det är lagligt förekommer 
homofobi, diskriminering och hatbrott i stor 
utsträckning.

Att kunna söka asyl är alltså något som spelar en stor 
roll för att hbtq-personer runt om i världen ska kunna 
söka sig ett möjligt och tryggare liv. 

”Den kärlek jag delar med min man vill jag att alla 
hbtq-personer i Uganda ska få känna, 
utan att gömma sig.” 

Jimmy Sserwadda, aktivist och fd asylsökande

Tipsfråga 6                  Visste du att i år är det
Vilket år avkriminaliserades homosexualitet i Sverige, 
för att istället klassa det som psykisk sjukdom?

1. 1982
X. 2001
2. 1944

2 år sedan transpersoner för första gången 

inkluderas och erkänns i en svensk grundlag, när 
riksdagen fattar beslut om att skydda transpersoner 
mot hatbrott, olaga diskriminering och forola mpning.



Välkommen att röra dig runt i 
Ulricehamn, här hittar du Walk with  
Pride: anslag med inspiration, citat 
och historiska nedslag samt 
tipsfrågor. Svar på frågorna samlar 
du och lämnar på rådhuset.   

WALK WITH PRIDE
Ulricehamn Pride 2020

Vi vill uppmärksamma 

Patrik 
Hermansson 
född 1992 är en svensk journalist, författare och 
aktivist. Patrik arbetar, bland annat som researcher 
på den brittiska organisationen HOPE not hate. 

Under ett år levde Patrik i alt-right-rörelsens innersta 
kärna, träffade nynazister, anhängare av 
alternativhögern och vit makt-rörelsen i 
Storbritannien och USA. 

”Jag har varit på demonstrationer, konferenser, 
grillfester och konserter. Det gick så långt att jag 
gjorde bakgrundskontroller av nya medlemmar och 
öppningstalade på konferenser. Jag har sett hur den 
internationella extremhögern knyts samman av ett 
gemensamt hat mot svarta, kvinnor, judar och 
”vänstern”. 

Nyckeln som öppnade alla dörrar till dessa rörelser 
var min vithet och inte minst min svenska bakgrund.”

Patrik Hermansson har skrivit artiklar och böcker om 
sina observationer och hyllats för sitt mod och sin 
gärning. 2019 års Hederspris under QX Gaygala gick 
till Patrik, som i sitt tal sa: ”Jag är glad över att få det 
här priset på Gaygalan. Det är inte olika saker vi 
kämpar för, allt handlar om samma sak.”

Patrik Hermansson/Hope not Hate

Tipsfråga 7                  Visste du att i år är det
Vad menas egentligen med heteronormen?

1. Antagande att en person är heterosexuell
X. Åsikten att alla människor bör vara heterosexuella
2. Teorin om att alla är människor i grunden

1 år sedan Polska regeringen började utlysa 

”hbtq-fria zoner” i landet, med syfte att begränsa 
hbtqi-personers rättigheter och möjligheter till bland 
annat samlingsplatser och information


