Välkommen som partner och
medarrangör till Pride Falkenberg
– Här i Falkenberg började det med att vi skapade en mötesplats för unga HBTQpersoner. I samtalen med de unga framkom ett tydligt ett behov av att lyfta HBTQfrågan i större sammanhang. Det var detta som lade grunden till kommunens
engagemang i Pridefestivalen.
Säger Jill Wegerup, ungdomssamordnare, som var den som 2014 tog initiativ till att anordna Falkenbergs första Pridefestival som Falkenbergs kommun arrangerade tillsammans med företag och föreningar.
Pride Falkenberg är en viktig del i arbetet med att göra Falkenberg mer attraktivt att bo i, etablera företag i och att besöka.
Festivalen är en del av Falkenbergsdagen och ett aktivt arbete för mångfald, öppenhet, respekt och tolerans i syfte att göra
det tydligt att hela Falkenberg är en kommun dit alla människor är välkomna och har en självklar rätt att utrycka sin
individualitet och sin identitet. Att specifikt öka medvetenheten kring HBTQ och lika rättigheter i Falkenberg är extra
viktigt.
Kultur och fritid, som är ansvarig arrangör, söker nu samarbete med företag och föreningar, som delar festivalens värdegrund och mål, för att samla så många medarrangörer som möjligt. Tillsammans kan vi göra Falkenberg ännu bättre!

ÅRETS
GÅ MED I PRIDE FALKENBERG NU!
FALKENBERGARE Det finns tre alternativ för medarrangörskap.
I samband med Närin- Ta ställning för öppenhet och tolerans NU!
gslivsdagen 2015 del- Avtalstid 2 år. Belopp exkl. moms.
ades priset Årets falkenbergare 2014 ut till Jill JAAAAAAA!
20.000 kr
Wegerup ”För ett modigt, framsynt och starkt initiativ
som fick hela Falkenberg på fötter. JAAAAA!
12.500 kr
Pristagarens engagemang visar att
öppenhet och tolerans är viktigt
och att Falkenberg är en livsplats i JAA!
5.000 kr
absolut framkant.”

PRIDE FALKENBERG
Jag är stolt över min
kommun. Mari-Louise
Wernersson tar ett stort
steg genom att bryta
osynligheten. Anonymiteten är den stora stadens problem. Osynligheten är den lilla stadens problem. Befria
kärleken!
Peder Jarnavall, präst

Det känns jättebra i dag. Jag
kommer från Falkenberg. Jag
kom själv inte ut förrän jag var
30, innan visste jag knappt om
det själv, jag levde i ett
heterosexuellt förhållande. I
slutet av 80-talet, början på 90talet när jag var ung, då fanns
inte den synligheten som finns
i dag. Därför är den här dagen
fantastisk, inte minst för
ungdomar.
Anna

HEDERSPRIS PÅ QX-GALAN!
Pride Falkenberg 2014 har tilldelats tidningen
QX hederpris vid den årliga gaygalan i Stockholm, ”för att man har tagit ut Pride i landet och
bidragit till att även små städer blir öppnare”.
– Det är jätteroligt att vi uppmärksammas för
vårt arbete med att göra Falkenbergs kommun
inkluderande för alla, oavsett vem man är eller
vem man älskar. Vi som alla engagerat oss i
Pride Falkenberg är självklart jättestolta. Vår
Pride blev verkligen ett folkets Pride där alla
gick sida vid sida, säger Mari-Louise Wernersson, kommunråd.
På plats för att ta emot utmärkelsen för Falkenbergs räkning var kommunstyrelsens ordförande
Mari-Louise Wernersson tillsammans med Jill
Wegerup, ungdomssamordnare på kultur och
fritidsförvaltningen.
– Man ska inte behöva flytta till storstaden för att
känna att man kan vara den man är. Pride Falkenberg handlade om eftertanke, synliggörande
och kunskap, säger Mari-Louise Wernersson.

