
Måndag 6 september
9.30-10.30 Utanför SVs lokal, Södra Kullagatan 3a
Frukostpromenad - Walk and Talk / Walk with Pride
Vi tar oss en promenad med samtal, tipsfrågor och porträtt som rör mänskliga rättigheter och pride. 
Arr: RFSL Sjuhärad, Studieförbundet Vuxenskolan.

12.10-12.50 Rådhuset 
Lunchpromenad - Walk with Pride
Gemensam promenad genom historiska nedslag i hbtqi-rörelsens senaste 50 år och inspiration från
förebilder. Walk with Pride läser du mer om på sida 4. Arr: RFSL Sjuhärad

16.30-17.30 Kyrkparken, Södra sidan av Svenska Kyrkan Ulricehamn 
Går det att vara gay och kristen? med författaren och teologen Anton Lundholm 
Anton berättar utifrån egna erfarenheter och bjuder in till ett samtal kring kristen tro och homosexuell
identitet. (Ersätter programmet med Miguel Gómex Espinosa) Arr: Svenska Kyrkan Ulricehamn

18.00-20.00 Folkets Hus 
Queerienteering - A talk about lgbtqi and inclusion within sport and orienteering!
An unique conversation where queer orienteers meet representatives from orienteering organizations.
How much queerness can orienteering withhold? We will highlight challenges, opportunities for the
future and changes that can make a difference. Maria Magnusson(SWE), Tyna Fritschy(SUI), Samuel
Suomalainen(FIN), Mette Brolinson(SWE), Tarja Krum(FIN). Arr: RFSL Sjuhärad, deltagare, RF-Sisu

Tisdag 7 september
10.00-12.00 Rådhuset & digitalt
Vernissage och digital visning av utställningar med möjlighet till samtal
Vi presenterar utställningarnas tematik och innehåll och bjuder in till samtal. Ni kan ta del av en
presentation digitalt och boka fysiska visningar  hela veckan, kontakta stina@sjuharad.rfsl.se.  Läs
mer om utställningarna på sida 4. Arr: RFSL Sjuhärad

12.10-12.50 Folkets Hus
Politisk lunch
Hur går de politiska tankarna och vilka frågor kring hbtqi och mänskliga rättigheter behöver lyftas inför
valet i Sverige 2022? Välkomna till ett öppet samtal där vi gemensamt tittar på och diskuterar både
partipolitik och sakpolitik. Arr: RFSL Sjuhärad

17.00-18.15 Stadshuset (Sessionssalen) & digitalt
När rättigheter hotas: om Hbtqi, Polen & EU med Bart Staszewski & Malin Björk
När vindar blåser som begränsar människors utrymme och demokratiska rättigheter så behöver vi
prata om hur hot mot mänskliga rättigheter kan minska och stoppas. Aktivisten Bart Staszewski möter
Europa-parlamentets Malin Björk samt kommunpolitiker och allmänhet. Arr: RFSL, Europa Direkt

18.30-19.30 Rådhuset & digitalt
Queera landsbygder med Queer*Bygd och Luie Romero
Luie Romero gästar Ulricehamn med verket Där jag blev är jag trygg och samtalar här med Stina
Nilss, grundare till nätverket Queer*Bygd, om arbetet med queera landsbygder och skillnader mellan
stad och land, att vara trygg och rädd samt vad vi kan göra för att göra mindre kommuner bättre för
fler. Arr: RFSL Sjuhärad, Queer*Bygd och Luie Romero

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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