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Specialnummer: Europridetema! 
Vi på Selma Medias tidning Selma News vill uppmärksamma att 

Europride i år går av stapeln i Göteborg och Stockholm med ett 

specialnummer skrivet  just för detta.  Våra reportrar har skrivit olika 

artiklar om priderelaterade ämnen. Vi syns väl på pride? Vi finns på 

plats och tar foton och intervjuar.  

Ett axplock av saker att se under Europride! 

Teater Phantastisk på Kungstorget 13:30 tisdag, onsdag och 

torsdag. 

Loreen på Kungstorget 22:00 onsdag 

Silvana Imam på Götaplatsen 21:45 torsdag 

Boy George på Götaplatsen 21:15 lördag 

Europrideparaden avgår från Heden 15:30 lördag 

 

 

 



Europride 2018   

    

 

 

 

 

Ursprung 

Priderörelsen bildades i New York 27 – 29 juni 1969 med 

anledning av Stonewallupproret. Upproret startade genom 

att polisen gjorde en razzia på den kända gaybaren 

Stonewall Inn men de hade inte väntat sig att få motstånd 

av dem som var inne på 

baren och ett uppror star-

tade som rasade i tre da-

gar. Det är till minne av 

det upproret som festivalen 

hålls. 

Euro Pride är ett årligt arrangemang där en Pridestad 

får rättigheterna att arrangera EuroPride och 27 juli – 

19 augusti är det Göteborgs och Stockholms tur att ar-

rangera festivalen. Festivalen är ett samarbete mellan 

Stockholm Pride och West Pride och festivalen i Göte-

borg är under samma tid som det är Göteborgs Kultur-

kalas. I år är det tredje gången som EuroPride arran-

geras i Sverige. Temat för året EuroPride är Two cit-

ies, one country – for a united Europé, open to the 

world. 

Under Euro Pride kommer regnbågsflaggorna att finnas 

runt om i staden, från på Gustav Adolfs Torg till recept-

ioner och väntrum. Aktiviteter kommer att anordnas på 

kulturhus och förskolor, på Kungstorget kommer verk-

samheter svara på frågor och ta emot synpunkter. I Euro 

Pride House vid Götaplatsen kommer flera seminarier 

och föreläsningar att ske. Euro Pride Parade anordnas 

lördagen den 18 augusti och avslutas med en stor konsert 

på Götaplatsen.  



Den första EuroPride anordnades i London 1992 och hade ungefär 100000 besökare. 

Organisationen som väljer vilken stad som får anordna alltihop heter European Pride Asso-

ciation (EPOA). Organisationen är också ett forum för utbyte mellan nationella Pridearran-

görer. 2000 var det WorldPride i Rom och då blev det inget EuroPride. Arrangemanget är 

främst till för HBTQ – personer d.vs. homosexuella, transexulla och bisexuella. HBTQ står 

för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner  

Hbtq – historik i Göteborg 
2006 Göteborg Stad tar fram rapporten ”Är Göteborg en stad att leva, älska och verka 

i för alla? Om hbt – personers livssituation i Göteborg”. 

2013 Som första stad i Sverige inrättar Göteborg ett kommunalt råd med hbtq – fokus 

2018 Europride arrangeras i Göteborg för första gången. 

Göteborgs Stad genomför ett projekt 2018 tillsammans med det civila samhället som 

handlar om att höja kompetensen om mänskliga rättigheter. Anledningen är att man 

sen tillsammans skall skapa ett hållbart, inkluderande och öppet Göteborg. 

En artikel av Jonas Eriksson 



Om flaggan 

Prideflaggan   

 
S E L M A  N E W S  

Regnbågsflaggan skapades 1978 av Gilbert 

Baker. Innan regnbågsflaggan hade den 

rosa triangeln använts som en symbol för 

HBTQ – rörelsen men Gilbert ville skapa en ny 

symbol för den egna rörelsen. Flaggan an-

vändes första gången på San Francisco 

Pride 1978 och har sedan dess använts i flera 

städer världen över. 

Från början hade flaggan färgerna rosa, röd, orange, gul, 

grön, turkos/indigo, blå och violett men rosa och indigo 

togs bort ganska snabbt.    

Färgerna i flaggan står för liv (röd), solljus (gul), natur 

(grön), harmoni/fred (blå), healing (orange), ande (lila/

violett).    

Det sägs att inspirationen till flaggan kommer ifrån Judy 

Garlands sång ”over the rainbow”. Judy Garland dog 

strax innan Stonewallupproret och var en av de första 

gayikonerna.  

Färgerna återspeglar mångfalden i HBTQ-gemenskapen, 

och flaggan används ofta som 

en symbol för gaypride under 

HBTQ– parader och i andra pri-

desammanhang.  

Den första prideflaggan 

En artikel av Jonas Eriksson 



”den första alohaskjortan” 

En artikel av Jonas Eriksson En artikel av Sanna Manto 



 

Självaste eurovision song contest startade 1956, de första två åren var det bara nio 

deltagande länder.  

I början var det bara en kamera som filmade 

hela programmet. Sedan när man upptäckte 

att detta var en stor hit, så beslutade man 

sig att använda fler kameror och att ta in fler 

deltagande länder i programmet.  

När melodifestivalen visades först så var det i svartvitt från 1956-1967. 1968 började man 

visa eurovision i färg, men för de utan färg-tv så var det fortsatt svartvitt. Ibland hände det 

att flera artister hamnade på samma poäng och då fick man göra om allting för det kunde 

bara finnas en vinnare, och göra om hela omröstningen. 



En artikel av Kemo Tropoja-Papic 

I början var det bara professionella artister från musikskolor som man tog kontakt med 

som avgjorde omröstningen, till skillnad från idag när vem som helst kan ringa in sin röst.  

Ett tag hade de professionella jurymedlemmar som visade sina resultat i slutet av pro-

grammet med nummerskyltar. Nuförtiden är det både låtar med konstiga texter som vin-

ner och bra låtar.  

Nu kan till och med länder som inte ens ligger i Europa vara med och tävla, bland annat Au-

stralien, Israel och Turkiet.  



Selma Media är en daglig verksamhet i Göteborg. 

Vi jobbar med media på olika sätt. Bland annat gör vi fotouppdrag, fil-

mer, bildspel, affischer, skriver artiklar och mycket mer. Kolla gärna in vår  

youtubekanal och läs vår blogg! 

telefon: 031-366 88 80 eller 031-366 90 96 

adress: Selma Lagerlöfs torg 24 

e-post: selmamedia@norrahisingen.goteborg.se 

www.goteborg.se 

www.selmamedia.goteborg.se 

 

 

 

ansvarig utgivare:  

Ulla Sellgren, Norra Hisingen SDF 

 

EuroPride är Europas största hbtq-event. I år arrangeras det av Stock-

holm Pride och West Pride. Göteborgs Stad trappar därför upp sitt ar-

bete med mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik. Tillsammans 

gör vi Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad! EuroPride 

kommer till Göteborg 14-19 augusti och pågår samtidigt som Kulturkala-

set.  

Målet är att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen 

stad. Göteborg ska vara en stad för alla. Stadens arbetsplatser ska vara 

öppna och inkluderande och de som arbetar i staden ska ha kompe-

tens att erbjuda dig som brukare och invånare god och likvärdig ser-

vice.  


