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PRIDE 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:10 
2. Styreprotokoll 

Styret melder fra sin protokoll  
 

3. Politisk femminutt 
På talerstolen: Eivind Rindal 
 

4. Innledning ved Patricia Kaatee 
Patricia Katee fra Amnesty International innleder om LHBT-rettigheter 
og -utfordringer særlig rundt Russland/Tsjetsjenia-konflikten. 
 

5. Innledning ved Sabrina Petra Ramet 
Sabrina Petra Ramet, professor ved NTNU, innleder om hvilke 
utfordringer LHBT-rettighetene står overfor etter innsettelsen av Donald 
Trump som president og i en tid der LHBT-rettigheter innskrenkes i den 
vestlige verden. 
 

6. Innledning ved Artur Wilczynski 
Artur Wilczynski, Canadas ambassadør til Norge, forteller om både 
hans egne erfaringer som åpent homofil statlig embedsmann og om 
hvorfor man ikke kan ta LHBT-rettigheter for gitt, men at man må kjempe 
for de hver dag. 
 
 



7. Kunstnerisk innslag ved Pikestrøm 
EMILs damekor Pikestrøm fremfører følgende verk: 
“Vondt i hjertet” - Razika 
“Vil du værra med meg hjem i natt” - Dag Ingebrigtsen 
 

8. Pause - 20:00 
9. Sofaprat 

Hvilke krefter er det som styrker/svekker LHBT-rettigheter? 
Patricia: Politisk press i enkelte stater skaper falske narrativer som 
driver befolkningen til å støtte svekkelsen av visse rettigheter. 
Artur: Min tolking er litt mer positiv: jeg tror politisk press er et viktig 
hjelpemiddel for å styrke rettighetene. For eksempel ble det nedsatt et 
eget FN-program som skal adressere LHBT-problematikk. Det største 
pressmiddelet er dog enkeltmennesker som har mot til å stå opp og å 
komme ut av skapet. Vi klart det i Norge, i Canada, og jeg tror det kan 
gjøres i resten av verden. 
Sabrina: Jeg tror det største motstanden kommer fra monoteistiske 
konservative religøse; både i jødedommen, kristendommen og islam. 
Disse konservativene kreftene er sterke og kan være md på å bryte ned 
de rettighetene vi har kjempet for.  
  

10. Sofaprat med spørsmål fra salen 
På talerstolen: 
Erik Scott 
Mia Høgholen Bjørnbakken 
Eivind Rindal 
Frida Rystad Aune 
Martine Bjørnbakken Vangen 
 

11. Eventuelt 
Åsmund Forbech Holst - leder for FRI Midt-Norge 
Tyler Stewart - leder for ISFiT 2019 presenterer sitt nyopptatte styre 
Eivind Rindal 

12. Kritikk av møtet 
Ludvig Jordet - kritikk for å ha brukt eksternt kunstnerisk innslag 

13. Møtet er hevet - 20:59 
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Tale Bærland Kristaver Birkeland Johansen 


