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Välkommen till Stockholm Pride!
Vad roligt att du är här och vad viktigt att du är här! För vi lever tyvärr fortfarande
i ett samhälle där alla inte får vara den de vill vara eller älska den de vill älska,
och det ändrar vi på tillsammans genom att fortsätta göra och fira Stockholm Pride.
Det är mycket saker som möjliggör att vi kan fortsätta göra festivalen år efter år.
Pengarna det kostar att göra festivalen varje år kommer från biljetter, bidrag och
sponsorer, där varenda biljettköpare, bidragsgivare och företag är med och stöttar
festivalen för att de, precis som vi, tycker att Stockholm Pride är viktigt.
Men den största supporten, den som gör allt möjligt, det är du som lägger ner din
tid. Vi hade helt enkelt aldrig haft råd att göra en festival om du inte varit här för
att du brinner för Stockholm Pride. Det är vi i styrelsen och festivalledningen, som
också är ideella, evigt tacksamma för!
Stockholm Pride är en ideell medlemsförening. Det betyder att individer och
föreningar äger festivalen och tillsammans beslutar vad den ska innehålla och hur vi
ska arbeta. Du kan också bli medlem påverka hur Stockholm Pride ska utvecklas,
gör gärna det!
Det här är Stockholm Prides grundläggande utbildningsmaterial som tar upp
information som alla volontärer inom organisationen behöver veta. Du kommer
dessutom att få mer specifik utbildning för de arbetsuppgifter du ska göra i den
grupp du tillhör och ska arbeta i så att du som volontär känner dig trygg med vad
som förväntas av dig och vad du kan se fram emot under festivalveckan.
Välkommen till ett viktigt och givande uppdrag som volontär i Stockholm Pride!
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Det här är Stockholm Pride
Prides historia
Pridefirandet har sitt ursprung i den amerikanska gayrörelsens födelse i New York
den 27-29 juni 1969. Polisen ägnade sig åt omfattande trakasserier av HBTsamhället och gjorde den 27 juni ännu en razzia mot gaybaren Stonewall Inn på
Christopher Street. Men för första gången satte sig gästerna dock på tvären och det
utbröt kravaller som varade i tre dygn. Sedan dess har man över hela världen firat
minnet av det tillfälle då HBT-samhället för första gången slog tillbaka mot
trakasserierna och så starkt vågade vara stolta över sin identitet och sin kultur.
Till en början firades minnet framför allt i form av politiska demonstrationer men
under 80-talet ändrade manifestationerna karaktär och blev mer av folkfester och
festivaler. Många stora städer, i länder där homosexuell kärlek inte är straffbelagd,
har sitt Pridefirande och i städer som New York, London, Paris, Berlin, San
Fransisco, Sao Paolo, Tel Aviv, Bangkok, Taipei och Sydney lockar dessa evenemang
upp till flera hundra tusen deltagare.
Regnbågsfärgerna och regnbågsflaggan är sedan 1978 den mest kända
internationella symbolen för homosexuell solidaritet. Den skapades av konstnären
Gilbert Baker och bar i sitt original åtta färger istället för nuvarande sex: hot pink,
röd, orange, spanskt gul, grön, turkos, indigo och violett. I takt med att den blev
allt mer populär i San Franciscos Prideparad, slutade man använda hot pink och
indigo och turkos blev blå. Naturligtvis ingår regnbågsflaggans sex färger också i
symbolen för Stockholm Pride där de symboliserar vår vackra stads fantastiska
närhet till vattnet. Symbolen för Stockholm Pride har skapats av Andreas "Andy"
Gunnarsson till Stockholm EuroPride 1998.
Mer pridehistoria på:
www.interpride.org

Föreningen Stockholm Pride
Stockholm Pride är en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt
används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Kampen för
frigörelse och jämlikhet för hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former
sedan 1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för
sexuellt likaberättigande (RFSL). Sedan 1998 är Stockholm Pride en fristående
ideell organisation.
Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör
för andra att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del av
festivalprogrammet som skapas av föreningen själva kan dock föreningen välja att
sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten. Då hbtq-communityt är
mångfacetterat och rymmer många olika röster är föreningens strävan att utgöra
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en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda.
Föreningen stöttar andra pridefiranden inom och utanför landet.
Stockholm Prides syfte:
•

•
•
•

Stockholm Pride är till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar
den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera
kulturfestivalen Stockholm Pride.
Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och
rättigheter.
Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i
samhället i stort.
Stockholm Prides blandning av fest, politik och kultur är en viktig
utgångspunkt i all verksamhet, som står för glädje, allvar och häftiga
upplevelser som inspirerar och sprider kunskap och arbetar för att hbtqpersoner ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Stockholm Prides värdegrund:
Värdegrunden för Föreningen Stockholm Pride ska genomsyra all verksamhet inom
föreningen. Värdegrunden omfattar värderingar som alla verksamma inom
föreningen ska känna till och följa, liksom alla externa aktörer som på olika vis
medverkar i festivalen.
Våra värderingar
§1 Föreningen Stockholm Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§2 Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter
och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism,
sexism, homofobi och transfobi.
§3 Föreningen Stockholm Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar
diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride.
§4 Föreningen Stockholm Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar.
Bli medlem och var med och påverka!
Som medlem har du möjlighet att på ett demokratiskt sätt göra din röst hörd och
påverka föreningens arbete oavsett om du är medlem i egenskap av privatperson,
förening eller företag. Som förening eller företag är det dessutom ett ypperligt
tillfälle att tydligt ta ställning för hbtq-personers rättigheter.
Att vara medlem i Föreningen Stockholm Pride är att bidra till bättre vardag och
levnadsvillkor för hbtq-personer i Stockholm, i Sverige och i världen.
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Som medlem i Stockholm Pride bidrar du bland annat till:
• Att påverka och upprätthålla en plattform för hbtq–personer i Sverige
• Att stå upp för mänskliga och demokratiska rättigheter
• Föreningens ekonomiska stabilitet
• Föreningens och Stockholm Pride Festivals fortlevnad
Läs mer och bli medlem på www.stockholmpride.org

Icke-våldspolicy
Antagen 25 maj 2008
Föreningen Stockholm Pride tar avstånd från människoförakt och våld. Denna policy
syftar till att klargöra hur Stockholm Pride tar avstånd från användandet av våld
och hot om våld och i stället verkar för dess motsats – respekt för människors lika
värde, demokrati och fred.
Stockholm Pride vilar på en icke-våldsgrund, vilket ska genomsyra alla
verksamheter och samarbeten.
För att våld inte ska förekomma ska Stockholm Pride ha ett väl utvecklat
säkerhetsarbete integrerat i föreningens verksamhet och festivalens alla delar.
Personer, grupper eller sammanslutningar som uttalat använder sig av fysiskt våld
eller hot om våld är inte välkomna till festivalen.
Arbetet med att minska riskerna för våld är något Stockholm Pride bär med sig i
mötet med andra Pridefestivaler, nationellt såväl som internationellt.

Utdrag ur Alkohol- och drogpolicy
Antagen av Stockholm Prides styrelse 28 januari 2017
Nedan följer utdrag ur vår alkohol- och drogpolicy som i sin helhet även innefattar
regler för föreningen och festivalen som helhet. Se hela policyn på
www.stockholmpride.org
I tjänst under produktion:
”När du är i tjänst och bär din volontärbadge (bricka) är det inte tillåtet att
förtära alkohol eller andra berusningsmedel (”bricka, ingen dricka”). Du får inte
heller komma berusad eller bakfull till ditt arbetspass. För volontärer gäller
samma regler som för besökare, det vill säga ett absolut förbud mot att nyttja
narkotiska preparat inom Stockholm Prides verksamheter.”
Vid brytande av policy:
”Innan någon medarbetare/volontär/funktionär som brutit mot någon av
punkterna ovan återgår i arbete ska samtal hållas med festivalledningen,
förslagsvis HR-chefen.”
”Upprepade brott mot denna policy kan medföra uppsägning av uppdraget eller
avslutande av pågående uppdrag.”
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Regler
För att det ska bli en så trevlig, rolig och säker upplevelse som möjligt, så finns det
en del regler du som volontär måste följa.

Intro
Det är viktigt att vi har en trevlig attityd till varandra. Inom Stockholm Prides
områden kommer det att vistas många olika människor. Alla vi som jobbar inom
Stockholm Pride jobbar för en och samma sak – Att våra besökare ska få så trevligt
som möjligt. Det ska också vi volontärer ha, oavsett om vi jobbar eller besöker
Stockholm Pride. Ingen av oss är mer värd än någon annan oavsett ansvarsposition.
Det är viktigt att vi respekterar varandra, diskriminering är inte tillåtet. Tänk på
att det är vi alla tillsammans som skapar Stockholm Pride!
Att skapa ögonkontakt med en person är en av de bästa metoderna för att skapa
trivsel och ge den personen uppmärksamhet. Därför ska vi försöka ge varandra och
våra besökare i Stockholm Pride ögonkontakt, Le gärna och Nicka eller säga Hej!
I entréer/Kassan är det extra viktigt att vi är trevliga då det kan vara det första
mötet besökarna har med oss.
Om någon, råkar komma in på fel område – säg då hellre ”Du måste ha ett band
som ser ut så här xxx” eller ”Du måste ha behörighet xx för att få komma in här” –
istället för att säga ”Du kommer inte in här!” Detta gäller framförallt i olika grindar
och entréer. Kort och gott - möt andra så som du själv vill bli bemött.

Media
I parken finns det gott om journalister och media dessa dagar. Det är upp till dig
om du vill ställa upp för t ex en intervju och uttala dig vad du personligen tycker.
Du får däremot aldrig uttala dig i media på ett sådant sätt att det kan uppfattas
som ett officiellt uttalande från Stockholm Pride. Fotografering är ej tillåtet i
Artistområdet men i övrigt är det tillåtet att fota.

Villkor för dig som volontär
För att få vara volontär under Stockholm Pride måste du ha fyllt 18 år när
festivalen börjar vilket du ska kunna intyga. Du förväntas att arbeta de arbetspass
du blivit tilldelad. Beroende på arbetsuppgift/arbetsgrupp kan det variera men
utgångspunkten är minst sex (5) arbetspass plus utbildningsdagen. Har du gått
utbildningen så är det alltså (6) arbetspass som gäller. Ett av dina arbetspass är att
arbeta i Paraden på lördagen om du inte är schemalagd för andra arbetsuppgifter.
Om du avanmäler dig efter att ha löst ut ditt festivalpass eller avbryter ditt
volontärsarbete utan att fullgjort de arbetspass som du blivit tilldelad – är du
skyldig att komma till Incheckningskontoret och återlämna festivalpasset.
Om du sjukanmäler dig har du inte rätt att vistas i de olika Prideområdena (t ex
Pride Park eller Pride House) under den dagen/de dagarna som sjukanmälan gäller
– såvida inte annan överenskommelse har skett mellan dig och HR-chefen.
Bryter du mot detta har Stockholm Pride rätt att klippa ditt volontärsband samt
fakturera dig för vad ett festivalpass kostar till ordinarie pris.
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Klädsel
Du kommer att få volontärströjor som du ska ha på dig när du jobbar, detta för att
besökaren lätt ska kunna se vem som är volontär och vem som inte är det.
Ur säkerhetssynpunkt så är det är viktigt att du inte bär volontärströjan synligt när
du tar dig till och från ditt arbetspass. Du får inte ändra volontärströjorna (klippa,
sy, ta bort eller lägga till).

Band/ID-bricka
Förutom din tröja kommer du också få ett volontärsband att ha runt handleden och
en badge (ID-bricka). Bandet talar om att du är volontär med rätt att vistas i Prides
allmänna områden samt volontärsområdet. Badgen ger dig tillträde till andra
områden enligt den behörighetskod som finns på den. På badgen finns det ett IDnummer, foto, namn och en behörighetskod. När du jobbar så ska ID-brickan vara
fullt synlig, och när du inte jobbar så skall badgen/ID-brickan stoppas undan. En
liten minnesramsa "Bricka ingen dricka" alltså om du är ledig och dricker alkohol så
ska din ID-bricka inte vara synlig.

Raster
Din gruppledare planerar för hur ni kan ta rast inom er grupp. Hör med din
gruppledare innan du går iväg på rasten så att det passar.

Mat
Du kommer att få ett mål mat per arbetspass. Det är viktigt att du i vårt
volontärsystem har markerat om det är något som du är allergisk mot samt om du
äter kött/fisk eller är vegan. Vi kommer att ha Veganmat och Icke-veganmat.
Beroende på var och när du jobbar kommer serveringsalternativen vara olika.

Rutiner
In/utcheckning
Det första du ska göra när du kommer för att jobba, är att checka in vid
Incheckningskontoret. Du får också då din matkupong för det arbetspasset som du
jobbar.
Innan du går hem måste du checka ut. Det är lika viktigt att du checkar ut efter
ditt arbetspass då vi hela tiden behöver veta vilka som är inne och jobbar ifall det
skulle hända något.

Inför arbetspass
Om ditt arbetspass startar 08:00, så ska du vara incheckad, ombytt och klar och
vänta på din gruppledare på anvisad samlingsplats kl 08:00. Du ska alltså inte
checka in först kl 08:00 och sedan byta om m.m.

Kommunikationsvägar
Om du har frågor och funderingar eller andra synpunkter som i första hand gäller
ditt arbete i din arbetsgrupp ska du prata med din gruppledare. Har du andra
frågor/synpunkter kan du vända dig till HR kontoret.
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Sjukdom
Om du sjukanmäler dig har du inte rätt att vistas i de olika Prideområdena (t ex
Pride Park eller Pride House) under den dagen/de dagarna som sjukanmälan gäller
– såvida inte annan överenskommelse har skett mellan dig och HR chefen.
Om du skulle bli sjuk så ringer du till det nummer som gäller för sjukanmälan

Säkerhet
Nödutgångar
Det kommer att finnas ett antal nödutgångar. Det är viktigt att du känner till var
dessa finns i händelse av brand eller olycka.

Vid utrymning
Skulle House/Park behöva utrymmas, följer du de instruktioner du fått av din
gruppledare i händelse av utrymning. Har du inga bestämda uppgifter, hjälp då
besökarna att ta sig ut genom de olika nödutgångarna. Glöm inte att du själv också
ska ta dig ut OCH till den förutbestämda uppsamlingsplatsen. Den förutbestämda
uppsamlingsplatsen kommer du att förevisas under utbildningsdagens praktiska pass.

Vid olycka
Om du bevittnar eller kommer fram till en olycka - larma LC./ Stockholm Prides
Ledningscentral. Du ska inte själv kalla på ambulans/räddningstjänst eller polis.
LedningsCentralen har direktkontakt med SOS-alarm och Ambulanscentralen och
har koll på var räddningsenheter finns i närheten av parken och kan dirigera
räddningsfordon och blåljuspersonal på särskilda utryckningsvägar som inte är
utrymningsvägar. Det är ingen bra lösning när utryckningsfordon möts av en
folkmassa i panik.
LC larmar ambulans, brandkår och/eller polis.

Konflikthantering
Där det samlas människor finns det alltid risk för att osämja och konflikter uppstår.
Därför är det bra om du vet hur du ska agera om du skulle råka i konflikt med
någon. Men du kan vara lugn! Faktum är att Stockholm Pride är en av Sveriges
lugnaste festivaler! Stockholm Pride är en glad festival och besökare kommer hit
för att festa och ha roligt, inte för att bråka.
Om det trots allt uppstår konfliktsituationer är det mycket viktigt att komma ihåg
att ALLA människor blir mer oberäkneliga med alkohol och/eller droger i sig.
Dessutom reagerar folk olika beroende på vad de ”har med sig i bagaget”, d.v.s.
vilka tidigare erfarenheter de har. Vi agerar och reagerar beroende på hur vi
bemöts av vår omgivning, och vår omgivning agerar och reagerar på hur vi bemöter
den.
Om personen reagerar med att bli aggressiv när du lugnt påpekar en sak, be om
ursäkt och förklara vad du menade! De allra flesta finner det omöjligt att fortsätta
Version: 2017
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skälla på någon som bett om ursäkt. Låt vara att de upplever att de hamnat i ett
överläge, bjud på det. Huvudsaken är att situationen lugnar ner sig. Om personen
ändå fortsätter att agera aggressivt bör du ha som mål att hålla dig lugn i varje
situation. Känns det som om du håller på att förlora lugnet eller kontrollen över
situationen så lämna över till en kollega eller LARMA LC.
Det är inte tillåtet att handgripligen försöka lösa en situation såvida det inte
handlar om att omedelbart skydda ditt eget eller någon annans liv och hälsa. Detta
är anledningen till varför vi har ordningsvakter (OV) och poliser i och runt parken.
Låt inte din egen prestige komma i vägen för en lugn lösning av en situation.
Därmed inte sagt att du ska låta vad som helst förekomma. Reglerna gäller
fortfarande, men behöver du hjälp eller stöd så LARMA LC.
OBS! Om du i det civila är ordningsvakt, tänk på att ditt förordnande inte gäller
när du jobbar på Stockholm Pride.
Konflikthantering består till största del av attityd. Det är mycket viktigt att förstå
hur ens egen attityd påverkar andra, vad detta kan ha för följder för en själv och
ens omgivning. Ditt kroppsspråk och ditt ordval kan få en avgörande betydelse för
hur en situation kan komma att utvecklas. Behåll i möjligaste mån ett öppet
kroppsspråk, stå t.ex. inte med armarna i kors över bröstet, stå inte med korsade
ben. Men inte heller med händerna i sidorna för detta kan upplevas som
provokativt i en diskussion. Om den andra personen höjer rösten, ska du inte göra
likadant. Detta skulle leda till en oönskad upptrappning av irritationen hos den
andra. Var lugn och håll ett vänligt yttre så långt det går, det vinner både du och
Stockholm Pride på i längden.
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Bemötande och begrepp
En viktig del av Stockholm Pride handlar om att under en vecka ge besökare en
fristad från den eventuella diskriminering eller känsla av annorlundahet som man
kan uppleva resten av året. Vi eftersträvar att vara en plats där alla känner sig
trygga och t.ex. blir erkända så som en själva vill definiera sig. Vissa begrepp och
uttryck kan dock vara svåra för någon som aldrig hört de förut. Nedan följer därför
ett antal begrepp och förklaringar som kan hjälpa till i bemötandet av människor
under festivalveckan men så klart även i resten av livet. Ju mer vi lära oss om
varandra desto bättre kan vi möta andra människor.
Hbtq = Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.
LGBTQ = Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer. Den engelska motsvarigheten
till hbtq.
Sexuella läggningar
Bisexuell = Personen har förmåga att bli förälskad och/eller sexuellt attraherad av
en person oavsett kön.
Homosexuell = Personen har förmåga att bli förälskad och/eller sexuellt attraherad
av någon av samma kön.
Heterosexuell = Personen har förmåga att bli förälskad och/eller sexuellt
attraherad av någon av motsatt kön.
Könsidentitet = Det genus man själv har bestämt att definiera sig som.
Könsuttryck = Kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, accessoarer och annat som
används för att ge uttryck för det sociala könet.
Köna = Tillskriva någon ett speciellt kön.
Några samlingsbegrepp
Cis-person = Personer som identifierar sig med det biologiska kön de föds med.
Dragking/dragqueen = Person som leker med det kvinnliga/manliga könsuttrycket,
på scen eller för att väcka uppmärksamhet.
Intersexuell = Person som föds med obestämbart biologiskt kön.
Intergender = En person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdelningen i
enbart kvinnor och män. Någon som identifierar sig som mellan eller bortom könen.
Har inte att göra med hur en kropp ser ut, utan vilket kön en känner sig som
(könsidentitet).
Version: 2017
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Kvinna och man = De juridiska kön vi tillåts ha i Sverige.
Transperson = Samlingsbegrepp för personer som överskrider normerna för hur
man ”får” uttrycka sitt kön.
Transsexuell = En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt
biologiska kön. (Benämns som transsexualism, ej transsexualitet eftersom det är
ett icke-ord)
Transvestit = En person som mer eller mindre ofta, helt eller delvis klär sig i det
motsatta könets kläder för att må bra.
BDSM = En förkortning som inkluderar flera sexuella uttryck: bondage & disciplin
(B&D), dominans och underkastelse (Domination and submission, D&S) samt sadism
och masochism (S&M). För vissa är det en sexuell läggning även om det inte i lagens
mening räknas som en sexuell läggning.
Queer = Queer används oftast av de som inte vill anpassa sig till heteronormen. Det
handlar dels om akademisk forskning som studerar det mest ”normala” istället för
att studera det som är ovanligt. Det är dessutom en aktivistisk rörelse som
motarbetar heteronormativitet i dagens samhälle. Queer har egentligen ingenting
med sexuell läggning att göra utan utgångspunkten är istället att det inte finns
några naturliga eller normala identiteter och etiketter, då man anser att allt
sådant är konstruerat.
Heteronormativitet = I dagens samhälle anses heterosexualitet vara det ”normala”
eller det vanliga. Detta leder till att allting som avviker från heterosexualiteten
och de könsroller som denna har skapat, anses vara avvikande, onormalt eller
konstigt.
Fler begrepp och förklaringar hittar du på www.rfsl.se/hbtqfakta/hbtq/begreppsordlista
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Radio
Intro
Vi använder kommunikationsradio för att lättare kunna kommunicera med varandra
eftersom många personer är rörliga och det är stora ytor vi befinner oss på. Alla
kommer inte behöva använda kommunikationsradio men det är viktigt att alla kan
hantera en. Vi kommer här att beskriva grundläggande om hur du använder den. Se
gärna till att du får prova en radio och hur man använder den om du inte får göra
det vid din grupps utbildningstillfälle. Tänk på att en radio inte är farlig. Ett samtal
för mycket kan vara just vara det samtalet som behövs. Var inte rädd för att
använda radion.

Att använda kommunikationsradio
Det finns några grundregler för hur man pratar i en kommunikationsradio.
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Tala alltid lugnt och tydligt.
Att hålla konversationen så kort som möjligt.
Det kan alltid finnas någon som väntar på att radiokanalen blir ledig,
för att göra sitt radioanrop .
Om den man ropar på inte svarar, säg frasen ”Ingen kontakt med XX – Klart Slut” för att göra kanalen ledig igen.
Vi använder oss endast av en persons Förnamn/smeknamn.
Det är av säkerhetsskäl som vi inte säger efternamnet.
Det kan finnas personer som sitter och avlyssnar vår radiotrafik.
Dels av nyfikenhet och dels för att höra att vi sköter vår radiodisciplin.
Man får aldrig gå in och avbryta en pågående konversation om det inte är akut.
Inom Stockholm Pride ska all radiokommunikation i huvudsak ske på svenska.
I de fall då samtalspartnern ej har svenska som modersmål kan engelska
användas. Inga andra språk får användas.
Innan man ropar upp någon, kollar man att radiokanalen inte är upptagen,
dvs ingen pratar på den. Annars får man vänta tills det är ledigt.
Man ropar upp den man vill prata med genom att ropa på namnet/funktionen och talar samtidigt
om vem det är som ropar.
Varje rop/meddelande avslutas med ordet KOM (som betyder att man är klar med det man vill
säga och lämnar över till den andre att svara.)
När samtalet är klart säger den som har sista ropet/meddelandet KLART SLUT som betyder att nu
är den här konversationen klar och radiokanalen är ledig för någon annan att använda.
Efter ett KLART SLUT får inget mer i det samtalet sägas. Kanalen är ledig. Om du glömt säga något
så måste du ropa upp till personen/funktionen igen om kanalen är ledig – annars får du vänta tills
den blir det.

Radiosamtalets olika delar
Ett radiosamtal består i princip av 5 delar, nämligen anrop, svar på anrop,
meddelande, kvittens och avslut.
Här följer en schematisk beskrivning av de olika delarna. Se detta som en mall för
hur ett radiosamtal skall vara.
Version: 2017
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Y Anropar X
X svarar på anrop från Y
Meddelande från Y
X svarar
Y svarar
Kvittens från X
Y avslutar

X, X från Y - KOM
X lyssnar på Y - KOM
Bla, bla, bla - KOM
Bla, bla, bla - KOM
Bla, bla, bla - KOM
X Uppfattat - SLUT KOM
KLART SLUT

Anropsnamn
Alla funktioner har ett eget anropsnamn, t.ex. nödutgång A har anropsnamn "Nöd
Adam" och Ledningscentralen har anropsnamn "LC".
När du vill få kontakt med någon, så använder du anropsnamnet på den du vill
prata med.

Exempel på ett radiosamtal
Såhär kan ett samtal med kommunikationsradio se ut/låta:
Mellan nödutgång A och ledningscentralen (Anropsnamn ”Nöd Adam” och” LC”)
Nöd Adam
LC, LC från Nöd Adam – KOM
LC
LC lyssnar på Nöd Adam – KOM
Nöd Adam
Vi har två personer som är osams och slåss här – KOM
LC
Behöver ni ordningsvakt? – KOM
Nöd Adam
Svar ja – KOM
LC
Då skickar jag ordningsvakt till er – KOM
Nöd Adam
Det är uppfattat – KOM
LC
KLART SLUT

Det här var de grunder vi arbetar efter i Stockholm Pride
Hoppas du kommer att få en fantastisk upplevelse vid årets festival.
O Du!
Fråga hellre en gång för mycket, om det är något du inte förstår
eller har funderingar om och kring.
Happy Pride!
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