
  

tillsammans för 
en säkrare prideparad 

I Rålambshovsparken håller ett högerextremt och hbtqi-fientligt parti 
ett valmöte precis bredvid prideparaden. I Europa ökar hatretoriken 

mot hbtqi-personer och i flera länder inskränks mänskliga rättigheter 
genom nya lagar. Den fientliga retoriken och politiken leder till hot 

och våld. Oslos pridevecka inleddes med ett dödligt terrordåd. 

Tillsammans står vi upp mot hatet och våldet genom att fira 
allas frihet och rätt att vara, välja och njuta! 

Information & tips för din & andras säkerhet: 

• Vi är många fler än de som hatar och tillsammans är vi starka 
• Rålambshovsparken är öppen för alla att hänga i och passera 
• Gå inte ensam – ha sällskap till paraden 
• Visa vad du tycker och känner – men låt dig inte provoceras 
• Följ anvisningar från polisen och Prides volontärer 
• Varna och informera om eventuella hot – men sprid inte rykten 
• Om något händer/har du frågor – kontakta en gruppledare. De har 

radio till sjukvårdspersonal och polis 
• Alla reagerar olika i oväntade situationer. Vi kompletterar varandra 

genom att söka skydd, hjälpa andra och larma 112 – om det behövs 
• Drick mycket vatten – det kommer att bli varmt! 
• Var försiktig och observant runt Pride Park och senare på kvällen 

Information från polisen: 
• Ett stort antal poliser är på plats så att alla evenemang kan genomföras, 

upprätthålla ordning, förhindra störningar och brott 
• Särskild uppsikt hålls över t-banestationer, transportvägar och andra 

platser i närområdena för pridedeltagarnas säkerhet 
• Blir du utsatt för hot, våld, eller har du information som kan förhindra 

detta; prata med närmsta polis – hen är där för att hjälpa  
 

Prideparaden arrangeras av Stockholm Pride lördagen den 6 augusti och samlas på Norr Mälar-
strand, mellan Rålambshovsparken och Stadshuset 

RFSU har startnummer 60 och är på plats redan vid 12:00 om du vill hjälpa till att pynta, peppa osv 

Paraden avgår klockan 13:00 och anländer till Pride Park på Östermalms IP ca 15:00 


