
WORLD PRIDE 2021
Formål
I august 2021 er København værtsby for både WorldPride og Eurogames. Megaeventet bliver samlet kaldt Copenhagen 
2021 og vil blive den største fejring af mangfoldighed og menneskerettigheder i Danmark. Hvis højskoler er interesseret, 
så vil FFD gerne understøtte et kulturpartnerskab med arrangørerne, som har inviteret os til at medvirke med events 
som del af prideugens program på attraktive steder i København eller med højskolekursusforløb i 2021 som optakt til 
WorldPride.

Mål
• At deltage og vise støtte i kampen for lige rettigheder.
• At synliggøre for omverdenen at højskolerne bidrager til at øge mangfoldigheden.
• At samle nuværende og tidligere højskoleelever og ansatte til en festdag og en mærkedag for højskolebevægelsen.
• At højskolefrivilige tager ejerskab over udvikling og afholdelse af paraden.
• At åbne højskolerne for danske og internationale WorldPride-deltagere til events, besøg, højskolekurser, overnatning. 
• At være en central kulturpartner for Copenhagen 2021.

Antal deltagere
Min to højskoler skal bidrage til events, kunstinstallationer eller lign. i august 2021.
Min to højskoler skal afholde kursus eller tilbyde overnatning for de tilrejsende internationale og danske gæster.
Min tre højskoler skal deltage ved paraden, lørdag d. 21. august 2021.

FFD’s ramme
FFD understøtter de forskellige typer engagement med projektledelse. 
FFD understøtter en projektgruppe af frivillige på paraden med sparring og mødefacilitering. 
FFD bidrager med 50.000 kr. i tilskud til gebyr for sponsorat inkl. paradedeltagelse, materialer, vogn, T-shirts, bannere mv.
FFD bidrager med kommunikation om Højskolerne på Pride internt og eksternt, i nyhedsbreve og på sociale medier. 

Sådan kan din højskole deltage
A) Deltag som kulturpartner under Copenhagen 2021 – bidrag fx med musik, fællessang, debatter, kunstinstallationer,  
 møbler/events til flere centrale pladser i København.
B) Højskolekursus før/under/efter - Det kan fx både være familiekurser og kurser på engelsk for voksne fra hele verden.
C) Højskolen som overnatningssted før/under/efter – ikke som kursus, men udlejning, evt. m. halvpension og 
 transportkoordinering. Primært relevant for sjællandske højskoler.

Hvorfor deltage?
• Vær med til dette magaevent, hvor din højskole og bevægelsen markerer retten til at være den, man er. 
• Benyt lejlighed til at sætte mangfoldighed på skemaet, så din højskole er med til at vise vejen. Søg evt.
 mangfoldighedspuljen til indhold eller ramme for kurser før/under/efter WorldPride i august. 
• Højskolen kan bidrage med at mobilisere elever (nuværende og tidligere), der deltager til events og paraden.

Milepæle  
• Tilkendegiv interesse: 16. september.
• Forpligtigende samarbejdsaftaler udvikles hen over efteråret 2020.

Læs mere: www.hojskolerne.dk/mangfolkelighed og www.ffd.dk/pride 

Mere information og tilsagn om at medvirke sendes til Helle Skovmose  Kontakt i Højskolernes Hus
           Helle Skovmose 
           hs@ffd.dk
           20711860
           SU 16/9 2020


