
RFSL Stockholm har flera olika programpunkter på Stockholm Pride i år. För att göra 

det enkelt att hitta våra programpunkter har vi samlat dem här. Programpunkterna 

finns naturligtvis också i Stockholm Prides programkatalog. 

 

Hela programmet hittar du i Stockholm Prides program. 

 

 

Måndag 25/7 

Så skapas en #tryggskola för unga hbtqpersoner 

När: 15:00 

Var: P0132   

RFSL Ungdom, Nätverket för normkritiska skolgrupper 

 

Testpoint  hivtestning utanför vården 

När: 15:00 

Var: P0147   

RFSL & RFSL STHLM 

 

BDSMF - IMPACT PLAY, med eller utan redskap 

När: 16.00-17.30 

Var: Klarabiografen 

Kontaktpersoner: Kim o Tottis 

 

http://program.stockholmpride.org/


Impact play är en SM (sado-masochism)-praktik där en/flera person/er (mottagare) 

blir slagen, oftast flera gånger, av en/flera person/er (givare) för ena eller bådas 

tillfredsställelse. 

 

Vi går igenom olika redskap och hur de kan användas, säkerhet och var en kan slå. Vi 

visar upp olika tekniker, både med och utan redskap. Vi pratar om vad som händer i 

kroppen under en impact play-session och om vad som är bra att tänka på innan, 

under och efter. Föreläsningen är öppen för alla som är nyfikna och intresserade av 

impact play och BDSMF. 

 

BDSMF - IMPACT PLAY with or without tools 

When: 16.00-17.30 

Where: Klarabiografen 

Impact play is an SM practice in which one or more persons (receiver) is struck 

(usually repeatedly) by one or several persons (giver) for the gratification of either or 

both parties. 

 

We go through different tools and how they can be used safety and where you can 

stroke/be stroked. We show different techniques, both with and without tools. We 

talk about what happens in the body during an impact play session and what is good 

to keep in mind before, during and after. The lecture is open to all who are curious of 

or interested in impact play and BDSMF. 

  

Vem bestämmer vad ett lämpligt föräldraskap är? 

När: 17:00 

Var: P0030 

RFSL Stockholm/hbtqfamiljer.se 

 



Tisdag 26/7 

LGBTQI Rights: Iranian Perspective 

När: 12:00-12:45 

Var: Ekoteket  

Presented by RFSL Stockholm Dharma and Martia Activity Group. 

Many Iranian LGBTQI persons are facing prosecution, oppression and punishments 

as harsh as death penalty every year. Families and the society is not educated to 

understand sexual orientation and identity. Many of LGBTQI persons are forced to 

marriaged or sex change, or they find no way but to flee. But life is not easy even after 

leaving their home country. Listen to the details in this panel. 

 

LGBTQI-rättigheter: Iranperspektiv 

Presenteras av RFSL Stockholm Dharma och Martia medlemsgrupp. 

Många iranska HBTQI-personer står inför åtal, förtryck och hårda straff som 

dödsstraff varje år. Familjer och många i samhället är inte utbildade för att förstå 

sexuell läggning och identitet. Många av HBTQI-personer tvingas till äktenskap eller 

könsbyte, så de hittar inget annat sätt än att fly. Men livet är inte lätt ens efter att ha 

lämnat sitt hemland. Lyssna på detaljerna i denna panel. 

Kontaktperson: Nadia Zabehi. 

 

”Varför är det sån hysh hysh?” 

När: 13.00- 13.45 

Var: Marionetten 

KsK 50+. Ett separatistiskt möte med KsK 50+ plus en sexolog läser upp 

sexhistorier för varandra. Kontaktperson: Åsa Öckerman 

 

 



Bi/Queer/Panpysselworkshop 

When: 13:00 

Where: P0104   

RFSL Stockholms medlemsgrupp BiQuPan 

 

PRO goes ABF goes RFSL 

När: 15.00-15.45 

Var: Kafé Klara 

PRO Sthlm och ABF Sthlm och RFSL Sthlm skapar en ny Regnbågsförening för 

pensionärer. Med Golden ladies och Gayseniorerna. 

Kontaktperson: Åsa Öckerman 

 

Kultur som vapen 

När: 17.00-17.45 

Var: Ekoteket 

Med Saga Becker, Aleksa Lundberg och Andrés Esteche. 

Ett lättsamt och roligt samtal med olika personer som i någon form arbetar aktivt 

med kultur/konst/populärkultur där det finns en tydlig aktivism/ politisk 

agenda/tankar kring förändring. Vi samtalar om fördelar och nackdelar, hur kan man 

använda konst och kultur som ett politiskt vapen och som aktivism? 

Har öppna HBTQ-personer samma möjligheter att göra karriär inom svensk 

scenkonst som heterosexuella cispersoner? Vi hävdar att svaret är nej. På senare tid 

har vi däremot sett exempel på hbtq-artister och konstnärer som använt scenkonst 

och filmskapande för att berätta egna historier på sina villkor. Konsten ska aldrig 

tvingas kuva sig för ekonomiska intressen eller patriarkala spelregler. Det är dags att 

ta tillbaka kulturen från de patriarkala och kapitalistiska krafterna. 

 



Culture as a Weapon 

When: 17.00-17.45 

Where: Ekoteket 

An easy and fun conversation with various persons who are in any form actively 

working with culture/art/popular culture where there is a clear activism/political 

agenda/thoughts about change. We talk about the pros and cons, how can we use art 

and culture as a political weapon and activism? 

Do open LGBTQ people have the same opportunities to pursue careers in Swedish 

Performing Arts as heterosexual cis persons? We argue that the answer is no. Lately, 

however, we have seen examples of LGBTQ artists and artists who use the performing 

arts and filmmaking to tell their own stories on their own terms. Art should never be 

forced to subjugate itself to economic interests or patriarchal rules. It is time to take 

back the culture of the patriarchal and capitalist forces. 

 

 

Onsdag 27/7 

Talent Management with Sexual Orientation and Gender Identity 
in Perspective 

When: 12.00-12.45 

Where: Ekoteket 

Presented by Lesbians Who Tech Activity Group at RFSL Stockholm 

Businesses and big corporations have an important role in social movements and 

justice. And often lack of knowledge or neglect of what entails diversity and talent 

management leads to further exclusion of sexual minorities from the scene. In this 

seminar, we intend to discuss the issue of diversity and talent management in 

businesses when it comes to sexual minorities and want to propose ways to solve this 

effectively. 

Contact person: Nadia Zabehi. 

 



Talanghantering med sexuell läggning och könsidentitet i perspektiv 

Presenteras av Lesbians Who Tech aktivitetsgruppen på RFSL Stockholm 

Små och stora företag har en viktig roll i sociala rörelser och rättvisa. Ofta har de en 

brist på kunskap eller försummelse av vad mångfald innebär och talanghantering 

leder till ytterligare utslagning av sexuella minoriteter från scenen. I detta 

seminarium kommer vi att diskutera frågan om mångfald och talanghantering i 

företag när det gäller sexuella minoriteter och vill föreslå sätt att lösa detta på ett 

effektivt sätt. 

Kontaktperson: Nadia Zabehi. 

 

Grillning av Stockholms landstingspolitiker 

När: 13:00-13:45 

Var: P0093 

Miljöpartiet de gröna i Stockholms landsting, RFSL Ungdom och RFSL Stockholm 

 

”En todos lados está tu casa.” 

När: 17.00-17.45 

Var: Kafé Klara. 

Med Andrés Esteche. 

5 olika HBTQ-personer med latinamerikanska rötter (Uruguay, Argentina, Peru och 

Kuba) samlas för att prata om och jämföra ”Då och nu”, ”Här och där.” Var är 

hemma? Vart är mitt riktiga hem? Vad är familj? Vem är 

min riktiga familj?  Språk: spanska. 

 

5 different LGBTQ persons with roots in Latin America (Uruguay, Argentina, Peru 

and Cuba) come together to talk about and compare the "Then and Now", " Here and 

there. " Where is home? Where is my real home? What is family? Who is 

my real family? Language: Spanish. 



 

5 personas LGBTQ diferentes con raíces en América Latina (Uruguay, Argentina, 

Perú y Cuba) se reúnen para hablar y comparar “el antes y el ahora", "el aquí y el 

allá." ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde está mi verdadero hogar? ¿Qué es la familia? 

¿Quién es mi verdadera familia? Idioma: Español. 

 

 

Torsdag 28/7 

Fråga Försäkringskassan 

När: 17:00 

Var: P0062 

RFSL Stockholm/hbtqfamiljer.se 

 

 

 


