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ordförande har ordet
Äntligen pride!
Nu är det dags att sätta färg på Jönköpings län igen. Det är dags att fira
kärleken, dags att fira allas rätt att vara sig själva och de rättigheter som vi
har idag. Vi behöver också samla kraft för att orka kämpa mot de orättvisor
som hbtq-personer ständigt möts av. Fortfarande är det många som kämpar i
sin vardag för att vara sig själva. Den 17 maj när prideparaden går genom
Jönköping är det IDAHOT, (International Day Against Homophobia and

Transphobia), vilket förpliktigar oss till att särskilt minnas alla de personer som
förminskats, skadats och dödats på grund av homofobi och transfobi. Vi har
en skyldighet att gå för alla de som inte kan.
Låt regnbågsflaggorna ge oss kraft att ta plats och visa kärlek och oss själva
som de personer vi är. Vi är här, vi har rätt att vara här och om andra har
problem med det, så är det deras problem. Låt hela världen veta att vi finns!
Kärleken kommer att vinna!
Tack och kärlek till alla er som är med och bidrar till festivalen!

Frida
Ohlsson
Sandahl
Foto: Anna Hållams
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Hallå där din lyckost.
Fira Jönköping Qom Ut med oss
och alla andra lyckligt lottade människor
som är precis som de är.

UNDER VECKAN:
Hbtq i litteratur och film
Jönköpings Stadsbibliotek, Entrén
Mån–Fre 09.00–19.00 Lör–Sön 11.00–15.00

Vi skyltar och tipsar i Jönköpings stadsbiblioteks entré om litteratur och film
med hbtq-tema hela festivalveckan. Arrangör: Jönköpings stadsbibliotek

NORMSTORM
Jönköpings Läns Museum
Tis–Tor 12.00–19.00 Fre 12.00–17.00 Lör–Sön 11.00–15.00

Normstorm visar hur elever från Attarpsskolan och Per Brahegymnasiet har
ifrågasatt normer och värderingar genom arbete med bilder. Normstorm
ingår i ”100xKulturarv”. Samarbete mellan Jönköpings läns museum,
Jönköpings kommun och Jönköping Open.
Arrangör: Jönköpings läns museum.

Tipspromenad
Jönköpings Stadsbibliotek
Tis–Fre 09.00–19.00 Lör–Sön 11.00–15.00

Testa era queera och normkritiska kunskaper. Fina priser utlovas.
Arrangör: Jönköpings stadsbibliotek.

Cause of death: woman
Jönköpings Läns Museum
Tis 12.00–19.00 Ons–Tor 12.00–21.00 Fre 12.00–17.00 Lör 11.00–15.00

Våldet som drabbar kvinnor för att de är kvinnor ser olika ut. Journalisterna
Karin Alfredsson och Kerstin Weigl och fotografen Linda Forsell har
dokumenterat våldet i tio länder runt om i världen. Projektet finansieras av
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund med hjälp av medel från SIDA.
Arrangör: Jönköpings läns museum.

Hitta till regnbågslitteraturen!
Gnosjö Bibliotek
Mån–Fre 10.00–18.00 Lör 10.00–13.00

Möt hbtq-frågorna genom litteraturen! Genom att lyfta fram

regnbågslitteraturen på biblioteket hoppas vi kunna bidra till att fler barn,
ungdomar och vuxna kan få möjlighet att reflektera över genus och normer i
vårt samhälle. Arrangör: Gnosjö Kommun.

Skapa banderoller och plakat till Prideparaden!
Brunnen, Brunnsgatan 9
Mån–Lör 14.00–21.00

Vi är många som går med i paraden lördagen 17 maj! Passa på att komma
in till Brunnen och tillverka färgglada banderoller och kärleksplakat. Vi fixar
rundstavar, färg, penslar och lakansväv + att man kan få använda allt som
finns i vår ateljé. Arrangör: Brunnen & Jönköpings kommun Fritid.

Måndag 12 maj
Doing business under the rainbow
Restaurang N.E.O, Södra Strandgatan 6
17.00 – 19.00

En av de stora utmaningarna för näringslivet i Jönköpings län är
kompetensförsörjningen. Frågan är så viktig att Handelskammaren har
identifierat den som det viktigaste tillväxthindret för regionens företag. Därför
bjuder vi in till en diskussion kring öppenhet och diversitet. Vi är övertygade
om att olika är bra, att mångfald är bra. Kompetens känner inga gränser!
Deltagare: Frida Ohlsson Sandahl – Utbildare, Fredrik Jutnäs – Direktör
på Swedbank, Sara Johansson - Högskolan i Jönköping. Moderator: Jonas
Ekeroth – VD Handelskammaren Jönköpings län.
Arrangör: Handelskammaren Jönköpings län.

Tisdag 13 maj
En kyrka för alla – är det sant?
Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15
18.00

Ett självkritiskt samtal om hur kyrkan kan vara en plats för fler än bara
heterosexuella sökare! Med Sofia Camnerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan,
m.fl. Arrangör: Immanuelskyrkan i Jönköping.

Ung HBTQ Jönköping bjuder in Andreas Jonsson
Brunnen, Brunnsgatan 9
18.00–21.00

Ung HBTQ Jönköping bjuder in Andreas Jonsson som pratar om att våga
vara sig själv och komma fram till att man faktiskt passar in - precis som den
man är. Det bjuds även på fika och efter det att Andreas pratat finns det tid
för att sitta ner och diskutera. Arrangör: Ung HBTQ Jönköping.

ONSDAG 14 maj
Vem får vara med? Stereotyper och normer i barnlitteratur
Jönköpings Stadsbibliotek, Fokus
10.00–12.00

Biblioteken ska vara en plats för alla, men hur ser det ut med att erbjuda alla
barn spegling i litteraturen? Vad är en stereotyp i barnboken och vad får det
för effekter? Föreläsaren Karin Salmson är journalist, företagare och författare
på OLIKA AB. Föranmälan krävs och görs på: www.lj.se/lansbiblioteket
Arrangör: Länsbibliotek Jönköping under Kultur och utveckling inom
Landstinget i Jönköpings län.

BOKCafé
Jönköpings Stadscafé
17.00–18.00

Vi pratar böcker och byter boktips. Arrangör: Jönköpings Stadsbibliotek.

Mangaklubb: Qom Ut-special!
Jönköpings Stadsbibliotek, Sagan
16.00–18.00

Bibliotekets mangaklubb bjuder in alla mellan 13-26 år som vill prata japansk
kultur med hbtq-perspektiv. Arrangör: Jönköpings Stadsbibliotek.

EN liten handbok i konsten att bli lesbisk
Jönköpings Läns Museum, Röda Salen, 19.00
Pridepremiär med Mian Lodalen och Matilda Tudor som presenterar sin
rykande färska bok ”Liten handbok i konsten att bli lesbisk”.
Arrangör: Jönköpings läns museum.

TORSDAG 15 maj
”qom in” – Konstutställning på SpelArena
SpelArena, Järnvägsgatan 9
10.00–16.00

15-16 maj tar vi en resa genom spelens synliga och osynliga sexism. Vår
utställning kommer säkerligen göra dig upprörd! Psst, vi bjuder på fika!
Arrangör: SpelArena

Spelar väl ingen roll – jag bemöter alla lika!
Hälsohögskolan Jönköping, sal Forum Humanum
13.30–16.00

Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut föreläser på temat:
Vad berättar hbtq-personer om bemötande i olika sammanhang?
Vilka erfarenheter har de av möten med professionella inom vård, omsorg
och socialt arbete? Föranmälan till kvinnojouren.jkpg@telia.com senast 5 maj
Arrangör: Kvinno- och tjejjouren Jönköping, Socialförvaltningen
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Avdelningen för
Beteendevetenskap och Socialt Arbete, Hälsohögskolan Jönköping.

Ställ dig i kön
Jönköpings Läns Museum, Röda Salen
14.00–14.45

Ställ dig i kö, ställ in dig i kön, välj ett kön - en föreställning med visor och
texter som utmanar och väcker tankar. En föreställning som blandar kraftfulla,
kloka, roliga, vassa visor med estradpoetiska, tankeväckande, sorgliga,
starka berättelser. Två människor, två mikrofoner och en gitarr.
Arrangör: Ställ dig i kön.

Jag och min bror rebecca
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
16.00–17.00

Carina Stork berättar om sitt liv som lillasyster och anhörig till sin transexuella
matchoman till bror som könskorrigerade sig och därmed blev hennes syster.
Carina berättar om sin egen förvirring och okunskap samt om olika händelser
där syskonen blivit bemötta av människor med okunskap.
Arrangör: RFSL Jönköping.

Ett Café För alla
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
12.00–19.00

Välkommen till ett härligt ställe att sitta och studera, umgås eller träffa nya
vänner på! På RFSL’s café kan du njuta av kaffe, te och bullar samt ta en titt
på vår utställning om RFSL Jönköpings historia. Arrangör: RFSL Jönköping.

Brottsofferjouren informerar
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
14.00–15.00

Brottsofferjouren berättar om vad BOJ kan göra och hur de arbetar, samt
vad BOJ kan hjälpa till med i olika situationer. RFSL’s brottsofferjour berättar
om sina erfarenheter när det gäller hatbrott mot och mellan hbtq-personer.
Arrangör: RFSL Jönköping & Brottsofferjouren.

Ett samtal om HIV förr och nu
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
17.00–18.00

Joakim Berlin, verksamhetsutvecklare på Positiva Gruppen Väst, pratar om
hur hiv påverkade oss i Sverige och i världen och för den enskilda individen.
Hur kommer det sig att samhället reagerade så skräckslaget? Arrangör: RFSL
Jönköping & Positiva Gruppen Väst.

Kajsa bergqvist – Idrott för alla
Friskis&Svettis Jönköping, Smedjegatan 4
18.00

Kajsa Bergqvist pratar utifrån sina erfarenheter om idrott för alla och

.

likabehandling. Arrangör: Smålandsidrotten & Friskis&Svettis Jönköping

Mingelkväll
John Bauer Hotell, Ester fest och konferens
18.30

BEST WESTERN PLUS John Bauer Hotel flaggar för Qom Ut och har
invigningsmingel från kl. 18.30. Förutom bra drag med schlagerbar och
regnbågsdrinkar erbjuds även riktigt bra priser på dryck. Ester Kök och Bar
bjuder dessutom på en liten buffé. Arrangör: Ester kök & bar.

Stickcafé i regnbågens färger
Jönköpings Stadsbibliotek, Smålandsrummet
17.00–20.00

Vi stickar kanske en regnbågsflagga eller något annat queert handarbete
Arrangör: Jönköpings Stadsbibliotek & ABF.

Hur hanterar polisen hatbrott?
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
18.00–19.00

Polisen berättar om sitt arbete med olika former av hatbrott.
Arrangör: RFSL Jönköping & Polismyndigheten i Jönköpings län.

Filmvisning: Blå är den varmaste färgen – kapitel 1 & 2
Jönköpings Stadsbibliotek, Fokus
19.00

Sextonåriga Adéle lever ett enkelt liv men det är något som saknas. När hon
träffar Emma, en punkig tjej med blått hår faller hon handlöst och det dröjer
inte länge innan de inleder ett passionerat förhållande. Abdellatif Kechiche –
Frankrike - 179 minuter – från 15 år. Arrangör: Kultur Jönköpings kommun.

FREDAG 16 maj
”qom in” – Konstutställning på SpelArena
SpelArena, Järnvägsgatan 9
10.00–16.00

15-16 maj tar vi en resa genom spelens synliga och osynliga sexism. Vår
utställning kommer säkerligen göra dig upprörd! Psst, vi bjuder på fika!
Arrangör: SpelArena.

AVSLÖJA HETERONORMEN!
Jönköpings läns museum, Röda Salen
12.00–12.45

Syftet är att belysa ojämlikheter och diskriminering av hbtq-personer på
landets högskolor och universitet. Arrangör: Sveriges Förenade HBTQstudenter.

Ett Café För alla
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
12.00–19.00

Välkommen till ett härligt ställe att sitta och studera, umgås eller träffa nya
vänner på! På RFSL’s café kan du njuta av kaffe, te och bullar samt ta en titt
på vår utställning om RFSL Jönköpings historia. Arrangör: RFSL Jönköping.

PrinsessaN Anastasia
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
13.00–14.00

Anastasia är 18 år gammal. Hon jobbar som modell, föreläsare samt med
mänskliga rättigheter. Hon är också transsexuell. Hennes föreläsning handlar
om hur hon efter en jobbig uppväxt vågat komma ut som transsexuell i en
småstad, bara 14 år gammal. Arrangör: RFSL Jönköping.

VÅRD PÅ VÅRA VILLKOR?
Länssjukhuset Ryhov, Aulan
13.00–14.30

Inom Landstinget har vi som ledstjärna – och krav – att erbjuda en jämlik
vård, där våra patienter bemöts och behandlas likvärdigt och med respekt.
På detta seminarium berättar vi om hbt-diplomering av vårdenheter och
bjuder in till dialog kring bemötande och jämlik vård.
Arrangör: Landstinget i Jönköpings län

Vad gjorde ni på semestern?
Jönköpings Läns Museum, Röda Salen
13.30

Om heteronormer på arbetsplatsen. Moderator: Johanna Linder, journalist.
Paneldeltagare; Susanna Anderstaf, Högskolan i Jönköping, Maria Lavesson,
Polismyndigheten i Jönköpings län, Cristian, RFSL Jönköping, Susana
Mocevic, Växjö kommun Arrangör: Jönköpings kommun.

Hbtq och kristen i Sverige och i Europa
Jönköpings läns museum, Röda Salen
15.15–16.00

Hbtq och kristen i Sverige och Europa utifrån EKHO Göteborgs projekt
”Församling för alla?” och en europeisk utblick. Arrangör: EKHO Göteborg.

Workshop med Make Up Store
Plats: RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
14.00–18.00

Make Up Store kommer att ha 3 make up-artister på plats för att demonstrera
en sminkning. Efter demonstrationen finns make up-artister tillgängliga för att
svara på ytterligare frågor samt hjälp med lättare make up för de som vill
piffa till sig lite extra inför kvällen.
Arrangör: RFSL Jönköping & Make Up Store.

Hur många regnbågsflaggor behövs för att utveckla en stad?
Jönköpings Läns Museum
14.30–15.10

Ett panelsamtal om kopplingen mellan stadsutveckling, öppenhet och tolerans.
Utvecklas vår stad på ett bra sätt ur ett mångfaldsperspektiv? Vad är viktigt för
att staden ska inkludera alla? Kan städers historia skapa olika öppenhet och
tolerans? Moderator: Tomas Kruth, Fastighetsägarna.
Arrangör: Fastighetsägarna.

Men är det så normalt, och vad är det? Se museet med lite nya ögon
Jönköpings Läns Museum
15.00

Följ med på en visning av museets utställningar där vi försöker ge alternativ
till det vi ser. Hur hade det sett ut om gestalterna på våra tavlor varit av ett
annat kön? Vad kan våra föremål berätta? Vi tittar också på fotona som ingår
i utställningen Normstorm. Arrangör: Jönköpings läns museum.

Från Trans till Harley
Plats: RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
17.00–18.00

En berättelse om då Mats Siljehult träffade Rebecca Stork. Berättare:
Mats Siljehult från Wetterhälsan A6 & City. Arrangör: RFSL Jönköping &
Wetterhälsan.

Afterwork
Huskvarna Stadshotell (Takterassen), Erik Dahlbergsgatan 20
17.00–20.00

Afterwork med mat och musik i regnbågens färger. Välkomna upp på vår
takterrass och njut av bra musik, mat och goda drinkar. Arrangör: Huskvarna
Stadshotell.

Feministurist
Brunnen, Brunnsgatan 9
17.00–20.00

Välkommen till Brunnen och häng med på en feministisk resa med Unga
Feminister i Jönköping. Vi bjuder på författarbesök, pyssel, feministiskt
självförsvar och gött häng. Vi kommer även ha veganskt fika på plats för en
billig slant! Bered dig på en heldag som får dig att tänka outside the cocks!
Arrangör: Unga Feminister.

Lars Claesson Minnesfond
RFSL Jönköping, Norra Strandgatan 42
18.00–19.00

Lars Claesson var en man som inte lämnade någon oberörd! Vi berättar
om fonden och om vårt engagemang att fortsätta arbeta i den anda som
Lars gjorde innan sin bortgång 2010. Samt om hur hiv påverkar och hur vi
kan göra skillnad i vardagen. Arrangör: RFSL Jönköping & Lars Claessons
Minnesfond.

Ester Roxberg och hennes pappa Ann-Christine
Jönköpings Stadsbibliotek, Fokus
18.00–19.30

I januari släppte Ester Roxberg boken Min pappa Ann-Christine. Boken har
fått ett varmt välkomnande och Ester och Ann-Christine har även besökt
Skavlan. Under festivalen bjuder de på en unik gemensam föreläsning.
Arrangör: Sensus studieförbund, Jönköpings stadsbibliotek och Svenska
kyrkan.

Lördag 17 maj
Jessica Engelbrekt - singer/songwriter
Jönköpings läns museum, Välvda väggen
11.00–12.00

Jessica Engelbrekt är en lesbisk singer/songwriter som skriver låtar med
utlämnande texter om kärlek, relationer och livet i stort. Med gitarr och
känslofylld sång levererar Jessica varma och raka låtar på svenska. Arrangör:
Jessica Engelbrekt.

Kärlekssagor och pyssel
Jönköpings Stadsbibliotek
11.00–15.00

Välkommen till vår mysiga sagohörna! Högläsning för barn mellan cirka
3-7 år ur böcker som utmanar stereotyper. Efter sagostunden pysslar vi
tillsammans med vår sagoberättare Gunilla Tufvesson på tema kärlek.
Sagostunder: Kl. 11.15 - 11.45 och 13.15 - 13.45
Arrangör: Sensus Studieförbund och Jönköpings Stadsbibliotek.

En regnbågsfärgad rörelse
Jönköpings Stadsbibliotek, Fokus
11.15–13.00

Socialdemokraterna, LO, ABF och SSU bjuder in till ett seminarium om hbt i
politiken, facket och EU. Samtalsledare är Markus Fredriksson, ordförande
för HBT-socialdemokrater lokalt. Med i panelen deltar bland andra Ellinor
Eriksson, förbundssekreterare för SSU och kandidat till Europaparlamentet.
Arrangör: Socialdemokraterna, LO, ABF & SSU

Stora peppen inför prideparaden
Brunnen, Brunnsgatan 9
12.00

Alla som ska gå i paraden på lördagen är välkomna till Brunnen för att få
upp riktig feststämning och pimpa oss för tåget. Här kommer det att finnas
ansiktsfärger, penslar, nagellack, färgglada band, pinsmaskin samt möjlighet
att göra plakat/banderoller. Arrangör: Brunnen & Jönköpings kommun Fritid.

Mellan homohat och homokamp - om sexualitet och religion
Jönköpings Stadsbibliotek, Smålandsrummet
12.00–13.00

Utifrån sin nya bok ”Mellan Gud - vandring i andliga landskap” berättar
Erik Lindfelt om religion och sexualitet. Ett spänningsfält genom seklerna.
Arrangör: Erik Lindfelt.

Är det okey att kalla någon bög i skolan eller på arbetsplatsen?
Jönköpings läns museum, Röda Salen
12.00–13.00

Hanna Haraldsson berättar utifrån rollen som förtroendevald i Kommunal
hur hon har jobbat med hbtq-frågorna i det arbetsplatsnära fackliga
arbetet, samt om sina egna erfarenheter som förälder. Arrangör: Svenska
Kommunalarbetareförbundet.

Grilla med vänsterN
Rådhusparken
11.30–13.30

Kom ut som vänsterpartist! Vänstern bjuder på korv, politiska samtal och
trevligt samkväm. Inställt vid regn! Arrangör: Vänsterpartiet.

Hbt- och hederskultur i Sverige
Studieförbundet Vuxenskolan (Torget), Klostergatan 38
12.00–13.30

Hederskultur är mer än bara Pela och Fadime. Robert Hannah, bög och
svensk-assyrier, berättar om sin uppväxt i förorten, om könsroller och hur
hederskulturen sätter gränser. Han berättar också om vikten av identitet
och hur man överkommer svårigheterna med att leva som både svensk och
assyrier. Arrangör: Folkpartiet.

Bröllop – är det för alla?
Jönköpings läns museum
12.00–15.00

Elever från Bäckadalsgymnasiets stylistprogram visar egna arbeten i form
av brudklänningar och de visar styling, allt utifrån frågeställningen om
bröllop verkligen är för alla. Samarbete med Bäckadalsgymnasiet. Arrangör:
Jönköpings läns museum.

regnbågspicknick
Rådhusparken
12.00–18.00

Vi dukar upp till picknick i Rådhusparken! Kom och var med, vi bjuder på fika
och samtalar gärna om vår hbtq-politik! Arrangör: Miljöpartiet de Gröna i
Jönköping.

Japanskt maidcafé
Restaurang Lingon Kök & Bar, Smedjegatan 9
17.00–20.00

Maidcaféer härstammar från Japan och är väldigt populära. Det som skiljer
dem från vanliga caféer är att man blir uppassad av en söt maid eller butler.
Din maid/butler underhåller dig under hela vistelsen med spel, småprat eller
kanske till och med ett litet uppträdande om du har tur! Arrangör: Tea Time.

Pridefest på Sliver med Peter Siepen
Sliver, Brunnsgatan 13
22.00–02.00

Fest på Sliver med kvällens gäst; Peter Siepen. Arrangör: Sliver Jönköping.

Söndag 18 maj
Är det okey att kalla någon bög i skolan eller på arbetsplatsen?
Jönköpings läns museum, Röda Salen
11.00–12.00

Hanna Haraldsson berättar utifrån rollen som förtroendevald i Kommunal
hur hon har jobbat med hbtq-frågorna i det arbetsplatsnära fackliga
arbetet, samt om sina egna erfarenheter som förälder. Arrangör: Svenska
Kommunalarbetareförbundet.

Jessica Engelbrekt - singer/songwriter
Jönköpings läns museum, Välvda väggen
12.00–13.00

Jessica Engelbrekt är en lesbisk singer/songwriter som skriver låtar med
utlämnande texter om kärlek, relationer och livet i stort. Med gitarr och
känslofylld sång levererar Jessica varma och raka låtar på svenska.

Kortfilmsmaraton
Jönköpings Stadsbibliotek, Fokus
12.00–15.00

Kom och se kortfilm på bio! Det blir en kavalkad av filmer från hela Sverige,
alla med ett hbtq- eller normkritiskt tema. Bland annat så visas Victor Lindgren
och Jana Bringlöv Ekspångs ”Ta av mig” (2013) som belönades med priset
för bästa kortfilm vid Berlins filmfestival förra året.
Arrangör: Jönköpings Stadsbibliotek, Fokus.

Staffan Kolhammar Normrolig Stand-up
Jönköpings läns museum, Röda Salen
14.00–14.45

Stand-up om allt möjligt i vårt samhälle och vår historia. Tankar kring normer
och politik, om filosofi och om astronauter. Ett humorframträdande om det
som är intressant i samhället, och det som bara är märkligt. Med andra ord
ännu en vit man som tar plats! Det går ju bara inte att få nog av dem.
Arrangör: Staffan Kolhammar

Japanskt maidcafé
Restaurang Lingon Kök & Bar, Smedjegatan 9
17.00–20.00

Maidcaféer härstammar från Japan och är väldigt populära. Det som skiljer
dem från vanliga caféer är att man blir uppassad av en söt maid eller butler.
Din maid/butler underhåller dig under hela vistelsen med spel, småprat eller
kanske till och med ett litet uppträdande om du har tur!
Arrangör: Tea Time.

Kärlekens mässa
Kristine kyrka, Jönköping
18.00

Vi firar gudstjänst i den mångfacetterade kärlekens tecken. Kärlekstemat
förstärks med kända sånger från dagens populärkultur under ledning av
Edward Eklöf, kompband och solister.
Arrangör: Svenska Kyrkan Jönköping.

infocenter på plats
10, 16 & 17 Maj, HAMNKANALEN

Kom och häng med Infocenter vid Brostugan på Hamnkanalen!
Här kan du få information om festivalen, hämta programblad,
köpa regnbågsprylar, lyssna på årets pridelåt och köpa Mormor
Magdas Regnbågsglass!
Den 10 maj vill vi se hur stort stödet är för Jönköping Qom Ut. Vi
kommer att blåsa upp en ballong för varje person som visar sitt
engagemang. Hur många ballonger kan vi komma upp i?
Hjälp även oss att skapa ett konstverk genom att måla din
tolkning av fri kärlek för alla. Den 16 och 17 maj står vi redo
med färg, penslar och taveldukar som väntar på dig

INVIGNINGEN

Torsdag 15 Maj kl 17.00, Hovrättstorget

Det är dags för den officiella invigningen av Jönköping Qom Ut
2014! Under invigningen presenterar vi livepremiären av årets
festivallåt med Fanny Hugosson, inspirerande tal av bland andra
Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson samt normkritisk och
nytänkande kultur inom spokenword-genren tillsammans med Nino
Mick. Hjärtligt välkomna att fira hela Jönköpings läns pridefestival
tillsammans med oss!

PRIDELÅTEN 2014
Årets festivallåt är skriven av Fanny Hugosson och heter ”Let The
Whole World Know”. Illustrationen är gjord av Annefrid Sjöman.

Prideparaden

Lördag 17 Maj kl 13.30, Tändsticksområdet
Det är dags igen för Jönköpings största manifestation för alla
människors rätt att vara sig själva och älska vem de vill!
Paradväg: Tändsticksområdet – Västra Storgatan – Juneporten
– Vindbron – Östra Storgatan – Museigatan – Slottsgatan –
Jönköpings läns museum – Södra Strandgatan – Rådhusparken.

13.30

Samling på Tändsticksområdet, torget vid
Tändsticksmuséet. Följ anvisningar om uppställning
noggrant från ansvariga på plats.

13.40
15.00
15.30
16.00
18.30

Försäljning av regnbågsprylar.
Avgång
Ankomst Rådhusparken, 15.30-15.40
Konsert i Rådhusparken
Slut

Konsert i rådhusparken kl 16.00
Efter Jönköpings största manifestation för alla människors rätt att
vara sig själva och älska vem de vill avslutar vi med en konsert i
Rådhusparken.
Konferencier:

Mark Levengood
Artister:

Mija Rättzén, Marlene, Fanny Hugosson,
Magnus Carlsson med svenska kyrkans körer

HEDER &
Text maria Friedner

Alla har hört talas om hedersbegrep-
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pet. Om hur det drabbar kvinnor. Men

har hört av sig till mig och berättat om

det finns en annan grupp som också är

sin vardag. Det var en chock att se hur

utsatt och som ofta glöms bort. Hbtq-

många som kände igen sig i min berät-

personer.

telse.

– Över 70 000 ungdomar i Sverige

I en föreläsningsturné som anordnades

känner sig inte fria att välja sin livspart-

av föreningen Jönköping Qom Ut under

ner. Många av dem är hbtq-ungdomar,

februari 2014 framträdde Robert på

säger Robert Hannah, människorätts-

flera platser runt om i Jönköpings län

jurist.

och berättade sin historia.

Robert vet vad han pratar om. Han

– Det var viktigt och modigt av dem ut

har sina rötter i den kristna assyriska

att satsa på en föreläsningsserie i ett så

kulturen och dolde i många år sin ho-

känsligt ämne, säger han. Alexandra

mosexualitet för sin familj, sin släkt och

Ahlstedt, styrelseledamot i Jönköping

familjens vänner. Han var rädd för vad

Qom ut och samordnare för föreläs-

som skulle drabba hans familj om hans

ningsturnén, är glad att föreningen

läggning blev känd. Tillslut tröttnade

kunnat bidra till upplysningen om hur

han och bestämde sig för att inte låta

hederskultur drabbar hbtq-personer.

hederskulturen styra honom längre. I en

– Det är en aspekt som glöms bort när

artikel i DN i höstas kom han ut inför

man pratar om hedersvåld. Det förknip-

hela Sverige. Texten fick ett enormt

pas ofta med heteronormativa målgrup-

genomslag.

per, säger hon. Åhörare berättade

HBTQ
efteråt att de aldrig tänkt på de här frågorna
förut, att de fått sig en tankeställare. Och flera
har upptäckt att de inte är ensamma när de
har hört Roberts berättelse. Föreläsningsturnén kom till när Länsstyrelsen i Jönköpings län utlyste medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Föreningen hörde
talas om pengarna, och kände att
de verkligen hade en möjlighet att
göra en insats på ett område där
allt för lite görs.
– Det är så tabubelagt, säger
Robert Hannah. Det behövs
utbildning och utredningar –
skolor och myndigheter som
jobbar med hedersfrågor idag
har inte något hbtq-perspektiv
överhuvudtaget.
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Alla barn är lika mycket värda.
Alla barn har samma rättigheter.
Ingen får diskrimineras.
Art 2 Barnkonventionen

i livets

alla

skeden

Under festivalen
Dubbelrum 450 SEK p.p.

www.svenskakyrkanjonkoping.se

Mer info se:

STOLT PARTNER
TILL QOM UT

www.profilhotels.se/hotelsavoy

NY
U
Man måste inte åka till New York
eller Stockholm för att hitta en färgglad stad.
Eller en NY reklambyrå. Happy Pride!

ny.se

Alla ska
känna sig
trygga
på jobbet
Är det okey att kalla någon bög i skolan eller på arbetsplatsen?
Hanna Haraldsson berättar utifrån rollen som förtroendevald i
Kommunal hur hon jobbat med HBTQ frågor i det arbetsplatsnära
fackliga arbetet, samt att hon berättar om sina egna erfarenheter
som förälder.

Lördag 17 maj klockan 12.00 - 13.00
Söndag 18 maj klockan 11.00 - 12.00

SYDVÄST

Tid:

Kommunal

Plats: Jönköpings Läns Museum

prenumerera på

QX – nordens största
hbtq tidning.

www.qx.se

Foto: flickr.com Hanana Co.

Sensus studieförbund arbetar för att människor ska bli
medvetna om sina rättigheter och få kunskap att våga
ifrågasätta och försvara både sina egna och andras
rättigheter i lokala, nationella och globala sammanhang.

Möten förändrar
människor.
Människor
förändrar världen.
Sensus i Qom Ut 2014
Sensus är stolt kanslivärd till Qom Ut-föreningen. Under festivalen erbjuder vi:

Föreläsning med Ester Roxberg
och hennes pappa Ann-Christine
I januari kom Ester Roxbergs bok Min
pappa Ann-Christine. I boken skriver Ester
om att försöka förstå, acceptera och leva
i det som är nu sedan hennes pappa kom
ut som kvinna 58 år gammal. Nu gästar
de Jönköping för en unik föreläsning och
gemensamt samtal.
Dag: fredag den 16 maj
Tid: klockan 18-19.30
Plats: Stadsbiblioteket Jönköping, Fokus
Arrangörer: Sensus, Stadsbiblioteket
Jönköping och Svenska kyrkan

Kärlekssagor och pyssel
I vår mysiga sagohörna blir det högläsning
för barn mellan 3-6 år ur populära
barnböcker som utmanar stereotyper.
Efter sagostunden bjuder vi in barn
och föräldrar att pyssla på tema kärlek
tillsammans med vår sagoberättare Gunilla
Tufvesson.
Dag: lördag den 17 maj
Tid: klockan 11.15-11.45 och 13.15-13.45
Plats: Stadsbiblioteket Jönköping, Sagan
Arrangörer: Sensus och Stadsbiblioteket
Jönköping

Läs mer på sensus.se/jonkoping/qomut

MÅNGFALD AV
MÄNNISKOR, MÖJLIGHETER OCH UTTRYCK
Ett inkluderande samhälle är ett starkt samhälle.
Vi arbetar för en region där öppenhet, tolerans
och delaktighet är en självklarhet. Och där en
mångfald av människor, möjligheter och uttryck
får regionen att växa och utvecklas.
Låt oss därför ta vara på allas lika värde och
rättighet att delta och bidra.

y Johnson

Foto Micke

Fackförbundet Vision
är en Fair Union.
Vi verkar för allas
lika värde och mot
diskriminering på
arbetsplatserna.
www.vision.se

Kom ut som
vänsterpartist!

Inget konstigt
med samtidskonst
Inte med
feministisk konst
heller

Av 31 makthavare svarar
27 att de är feminister!
Metro fick detta besked
när de kontaktade höjdare
på de största börsbolagen,
alla partiledare samt ord
föranden för LO, Saco och TCO.

Alla är välkomna till Gislaveds konsthall lördagen den 18 oktober kl. 12 – 15. Program: Föreläsning
med Frida Ohlsson Sandahl QomUt festival, Performance av Susanne Torstensson van der Heeg,
ArtFem visar Videoprogram ”Contextual Face” samt pågående utställning ”The Girls Next Door”
med fem estniska konstnärer. Välkomna till Köpmangatan 12 i Gislaved.

Vi som arrangerar detta är: Gislaveds konsthall
och Skådebanan i Jönköpings län i samarbete
med Sveriges Konstföreningar, Sensus, Jönköpings
läns landsting och Jönköpings läns museum.
Projektet Skulpturrevolt är en del av Skådebanans
verksamhet.

För oss är
öppenhet
och
mångfald en
självklarhet!
Jönköpings Län

Har du utsatts för ett brott?
Är du anhörig till någon som utsatts för brott?
Ska du vittna vid en rättegång?
Vill du ha stöd och hjälp?
Varmt välkommen till brottsofferjourerna i länet!
Jönköping:

036-107640 info@jonkoping.boj.se

Småland West:

0370-15877

Höglandskommunerna:

0381-13855

info@smalandwest.boj.se
info@hoglandskommunerna.boj.se
www.boj.se

boj@rfsl.se

6.500 FILMER
I MOBILEN

Kolla filmer som andra medlemmar
laddat upp.

INGA KÖTIDER

Du kommer alltid in direkt.

LADDA UPP BILDER

Bifoga bilder och korta filmsnuttar i
privata meddelanden, på Klotterplank,
Diskussionsforum och i Klubbar.

SPANA IN NYA
ANSIKTSBILDER

Nu kan du lista nyinlagda ansiktsbilder
i mooblen.

SE ALLA FOTOALBUMSBILDER
Över 68.000 fotoalbum med mer än
en halv miljon bilder!

mobile.qruiser.com
www.qruiser.com Skandinaviens största HBTQ-community

ett arbetsliv

för alla!

vi ses i paraden

smaland@unionen.se
facebook.com/unionensmaland

IN LOVE WE TRUST!
Träffa den regnbågsfärgade rörelsen på Qom Ut!

HETERONORMEN SKA AVSKAFFAS OCH MÅNGFALDEN BEJAKAS
DIN RÖST DEN 25 MAJ GÖR SKILLNAD - RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA

Landstinget är till för alla
På Qom Ut berättar vi vad hbt-diplomering inom vården innebär
och samlar synpunkter på hur vårt bemötande kan bli bättre.
• 16/5 kl. 13–14.30: Seminarium i Aulan,
Länssjukhuset Ryhov (se program)
• 12/5 kl. 10–14: Informationsbord,
Höglandssjukhuset, Eksjö
• 13/5 kl. 10–14: Informationsbord,
Värnamo sjukhus
• 16/5 kl. 10–12: Informationsbord,
Länssjukhuset Ryhov
• 15–18/5: Informationsbord, festivalområdet

13-15

www.jonkoping.se/open
Vill du plugga utomlands?
Vi erbjuder utbildningar där du får språkkunskaper och internationell erfarenhet. Kurserna
är kostnadsfria och CSN-berättigade.
Vi hjälper dig med boende. Start i höst:

• Allmän Tyska - Visingsö/Düsseldorf
• Allmän Engelska - Visingsö/Brighton
• Allmän Spanska - Visingsö/Barcelona
• English and Art - Visingsö/Brighton
• Spanska i Praktiken - Barcelona
• Tyska i Praktiken - Düsseldorf

gen!

anin
ngsutm

Föreni

Idrotten är till för alla.
Vi har tagit ställning.
foreningsutmaningen.se
Föreningsutmaningen handlar om att visa för
omvärlden att man är en idrottsförening som
är öppen för alla.
Några av föreningarna som tagit ställning är
HV71, J-Södra, HC Dalen och Norrahammars IK.
På foreningsutmaningen.se kan du se alla
idrottsföreningar som har skrivit under och tagit
ställning.

www.braheskolan.se

Europa behöver
mer samarbete.
För öppenhet
och tolerans.
Rösta liberalt den 25 maj!

C1/M100/Y89/K0

C0/M41/Y83/K0

C4/M6/Y82/K0

C80/M3/Y88/K10

C88/M51/Y5/K0

Några av våra favoritfärger.

C50/M68/Y0/K0

