
 
Onsdag 8 september
8.30-9.15 Folkets Hus
Frukostsamtal om hbtqi och historia 
- RFSL Sjuhärad fyller 50 år!
Sedan 1971 har RFSL Sjuhärad arbetat av, med och för hbtqi-personer. Vi diskuterar hur arbetet
sett ut i tider av såväl framsteg som bakslag. Arr: RFSL Sjuhärad 

12.10-12.50 Folkets Hus
Lunchsamtal om hbtqi-personer och allierade som inspirerar
Vi lyfter upp personer som genom historien spelat roll för hbtqi-personers rättigheter. Här ser vi till
att inspireras av tidigare arbete och lära om vad vi kan göra framåt. Arr: RFSL Sjuhärad 

16.00-17.00 för mellanstadiet + 18.00-19.00 för högstadie/gymnasiet Ungdomens Hus
Filmvisning + Ungdomsmottagningen gästar Ungdomens Hus / Ungas Fritid
Ungdomsmottagningen Ulricehamn finns till för alla unga och har stor kunskap om bland annat
identitet och sexualitet. Här visas film och bjuds in till samtal. Mer info på Ungas Fritids hemsida.

18.00-19.00 Ulricehamns Bibliotek
Boksamtal om Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann kärlekshistoria
I september 1911 hittas Lisa & Lillys sammanbundna kroppar i Hammarby sjö. Året innan denna
tragiska händelse är fyllt av magnetisk och förbjuden kärlek. Mian Lodalen har skrivit fram tiden
runt 1910 där klass, rädsla och tonåringens eviga tvivel och självklarhet lyfts. Arr: ABF, RFSL

Torsdag 9 september
8.30-9.30 Folkets Hus
Frukostsamtal om det aktiva i aktivism
Räcker det att ge digitala tummar upp på inlägg på sociala medier? Hur ser det aktiva arbetet för
mänskliga rättigheter ut idag och vad gör egentligen skillnad? Arr: RFSL Sjuhärad 

12.10-12.50 Folkets Hus
Lunchsamtal om hela världens hbtqi-rörelse
Ta del av ett inspirerande och omvärldsbevakande samtal om hur hbtqi-rörelser och pride ser ut
runt om i världen! Arr: RFSL Sjuhärad, RFSL Newcomers

16.30-17.30 Folkets Hus
Presentation av rapporten Gå bara om du absolut måste om transpersoners upplevelser av
primärvården i Västra Götaland. Med Tanya Charif, författare till rapporten. 
Rapporten visar transpersoners erfarenheter av att söka vård och lyfter behov och åtgärder.
Tanya Charif berättar och bjuder in till samtal. Arr: Kunskapscentrum för sexuell hälsa

18.00-20.00 Folkets Hus
Filmvisning: Från Frigörelse till Transmilitans - dokument från queerkampen i Sverige
SAQMI & QRAB bjuder in till film om queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från
1979 till idag. Följ med på festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt,
utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids för vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk
kamp, queerfeminism, göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev
Queersvall. Här är spåren som leder till nuet och framtiden. Arr: SAQMI, QRAB, RFSL Sjuhärad

Läs längre texter och hitta mer information på:  www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
och på fb-eventet Ulricehamn Pride 2021 De digitala programmen hittar ni på facebook-sidan 

RFSL Sjuhärad och på RFSL Sjuhärads kanal på youtube
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