
Äntligen blir det  
Prideparad genom 
Stockholm igen!

PRIDEVECKAN 2022

Kärlek, solidaritet och jubel! Stockholm Pride är en 
fantastisk folkfest och Sveriges största manifestation 
för mänskliga rättigheter.

Under två år av pandemi har paraden varit inställd, men i år är den tillbaka. 
Mer peppade än någonsin återupptar vi traditionen av att MSB och Sveriges 
räddningstjänster tågar tillsammans. Ta chansen att dela glädjen och samtidigt 
visa att vi står upp för alla människors lika värde!

Lördagen den 6 augusti klockan 13.00 
startar den stora Prideparaden 
Alla medarbetare från räddningstjänsten och MSB är varmt välkomna att gå 
tillsammans. De som vill samlas klockan 11.00 på Kungsholmens brandstation, 
 Kronobergsgatan/Hantverkargatan, där jämställdhets- och mångfaldskonsulten 
Gabriella Fägerlind håller en kort föreläsning. Storstockholms brandförsvar 
bjuder på en enklare lunch*, innan vi tillsammans går till paradstarten på 
Norr Mälarstrand. Det går också bra att ansluta direkt till paraden. Ingen 
föranmälan krävs.

Stockholm Pride 2022 har temat ”Dags att bekänna färg”. Festivalen pågår en 
hel vecka, 1-7 augusti, med massor av musik, utställare och seminarier. För 
den som inte har möjlighet att gå med i paraden, eller som ett komplement 
till deltagande i Stockholm Pride, skickar vi på nytt ut länken till den film som 
gjordes efter Pride 2017.

Vi rekommenderar alla arbetslag att tillsammans titta på filmen under Prideveckan.

Vi hälsar alla Sveriges räddningstjänster varmt välkomna att vara med och fira 
Stockholm Pride med oss. Samtidigt vill vi uppmuntra alla organisationer att 
delta också i sina lokala och regionala Pride-event!

MSB, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund,  
Brandkåren Attunda

*Vegetariskt lunchalternativ kommer att erbjudas. Tyvärr finns det inte möjlighet att 
 tillgodose eventuella matallergier. Vi ber om överseende med det.

Prideparad 
6 augusti

Frågor att diskutera:

Vågar alla vara sig själva 
på din arbetsplats? 

Vilka normer behöver ni 
fundera över?

Hur visar er organisation 
utåt att ni är till för alla 
invånare?

Har du frågor?

ola.martensson@msb.se

Film från Stockholm Pride 2017

https://www.msb.se/
https://www.youtube.com/watch?v=9DELaNqHDzg



