
 

Bra att veta när du bemannar TCO tältet under Euro Pride: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför är Vårdförbundet med? 

Vårdförbundet vill att det bedrivs ett arbete på arbetsplatserna så att alla känner sig 

inkluderade i gemenskapen, och så att alla får lika möjligheter till utveckling på 

jobbet. Om du är HBTQ-person eller ej ska inte spela någon roll för din lön, din 

utveckling och hur du blir bemött. Vi vill se att fler arbetsplatser jobbar medvetet för 

en arbetsplatskultur där alla vågar vara öppna med vem de blir kära i eller vilket kön 

de identifierar sig som.  

Vårdförbundet - oavsett vem du älskar! 
 Vårdförbundet delar tältet med andra fackförbund i TCO Göteborg familjen: 

Lärarförbundet, Facket ST, Polisförbundet, Vision, Unionen och Sensus. 

 Öppettider i TCO tillsammans tältet: 

tisdag 14/8-fredag 17/8 12-20 
lördag 18/8 stängt pga EuroPride Parade samling kl.14:30 på Heden 

söndag 19/8 kl.12-18 

 Tältbemanningsschema finns i tältet, 2 funktionärer/2 timmars pass 

 Alla Vårdförbundets funktionärer skall ha på sig Vårdförbundets blåa västar under 

tiden man bemannar tältet, finns att låna på plats. Ta egen väst du om har en. Frivillig 

klädsel under västen. Alla funktionärer kommer få regnbågsfärgade solglasögon, en t-

shirt och en snygg vattenflaska. 

 Glad klädsel i paraden på lördag, låt fantasin flöda! Vårdförbundet skall synas! En 

banderoll ”Vårdförbundet-Oavsett vem du älskar”, regnbågsflaggor och 

Vårdförbundets planscher kommer att finns på Heden, vi hjälps åt att bära. 

 Sensus har ordnat ”Fördomstolen” i tältet där besökare kan testa sina fördomar. Du 

som inte har varit på Funktionärsträffen kommer att få information/utbildning på plats. 

 I tältet bjuder vi på kaffe/vatten/ladda mobilen samt har skålar med 

godis/broschyrer/giveaways. Nytt för i år är att vi kommer ha en fotoautomat och en 

utställning om diskrimineringsgrunderna. Alla hjälps åt att hålla 

kaffetermosar/vattenbehållaren och skålarna påfyllda, samt hålla tältet rent. 
 

Happy EuroPride 2018! 

 
Vid behov kontakta: branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se  tfn: 073-038 44 50 eller 

mats.svensson@ostra.goteborg.se 0728–565969 
 

Euro Prides vision är en jämlik och 

inkluderande värld fri från fördomar och 

diskriminering.  

Euro Pride är en gratis kulturfestival som 

skapar trygga mötesplatser för hbtq-

personer och som lyfter upp normkritik 

och hbtq-personers livssituation genom 

konst och kultur. 
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