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Tryggare platser / Safer Spaces
Vi vill att alla på Queertopiafestivalen ska jobba för att skapa en tryggare queer
mötesplats/safer spaces. Vi väljer att säga ”tryggare” då vi inser att ingen plats kan vara helt
trygg för alla. Vi kan börja genom att lyssna på varandra, vara öppensinnade och medvetna
om att vi har mycket att lära av varandra. Vårt mål är att skapa en miljö där olikheter inte bara är
tolererade, utan respekterade, firade, stödda och försvarade. Låt oss inte förvänta oss något
annat än att alla har något fantastiskt att bidra med! Låt oss utgå från folks välvilja!
Det är upp till oss alla att se till att festen är en tryggare plats för alla. Safer spaces är
välkomnande, engagerande och stödjande. Vi vill att alla ska ta hand om varandra på
festivalen och ber alla på festivalen att vara aktivt deltagande i skapandet av en safer space.
Se också till att din egen säkerhet är tillgodosedd och var inte rädd för att be om hjälp om det
behövs!
Här accepteras ingen respektlöshet!
Festivalen är ingen plats för rasism, åldersdiskriminering, sexism eller annat beteende eller
språkbruk som bibehåller förtryck. Du förväntas ta ansvar för alla dina –ismer och fobier
(sexism, rasism, åldersdiskriminering, funktionshindersförakt, fettfobi,
homo/bi/trans/intersex/heterofobi, klassism, speciesism och all annan hierarkisk skit som
finns där ute).
Våld tolereras inte på Queertopiafestivalen!
Grupper och individer som använder sig av ett våldsamt beteende såsom fysiskt våld,
sexuella övergrepp, hot, eller trakasserier blir utkastade från festivalen. Om du vet om eller
har fått höra att du blir våldsam eller respektlös när du dricker alkohol vill vi gärna att du avstår
från att dricka under festivalen.
Var vaksam inför människors gränser
Olika människor har olika gränser när det kommer till fysisk kontakt och personligt utrymme.
De flesta av oss vill ha olika saker vid olika tillfällen eller olika saker från olika människor. Anta
inget när det gäller människors viljor. Var vaksam inför människors kroppsspråk. Kom ihåg att
alltid få tydligt verbalt samtycke innan du tar på någon - allt förutom Ja betyder Nej!
Krossa dina egna fördomar
Queertopiafestivalen är en alternativ plats där människor vill ifrågasätta normer, men inga
sammanslutningar är totala frizoner från samhällets fördomar. Detta är en viktig fråga att
diskutera. Vi uppmuntrar till uttryckandet av flera olika åsikter, val och strategier på festivalen,
vilket innebär att vi måste arbeta hårt för att inte tysta ned varandra. Det här inkluderar att
umgås med människor utanför sin egen krets och att relatera till alla människor på ärliga,
radikala och icke- diskriminerande sätt. När vi inte håller med varandra, låt oss göra det på ett
sätt där vi lyssnar på varandra. Kommunicera på ett respektfullt sätt och tänk alltid på vilket
sammanhang du talar i. Låt oss försöka gå längre än att vara ytligt inkluderande för att skapa
en falsk bild av en verkligt frigjord plats med en välkomnande och öppen atmosfär. Om du blir
obekväm eller provocerad för att någon är olik dig, våga ifrågasätt din reaktion. Låt oss
försöka se de outtalade/osynliga fördomarna inom vår plats och ta oss an dem direkt!
Våga ifrågasätta alkoholnormen
I årets festival väljer vi att ifrågasätta alkoholnormen. Vi ifrågasätter normen att en ska behöva
dricka alkohol eller inta andra droger för att gå på fest eller festival och kunna ha kul. Vi vill inte
bara ifrågasätta normer kring kön och sexualitet utan även den starka normen att en ska dricka
alkohol för att socialisera. Vi hoppas att utan alkohol kan fler ta del av festivalen och
byggandet av en queer utopi. Vi vill skapa en så fantastisk festival att alkohol inte ska behövas
för att dansa in revolutionen.
Anta inte – fråga!
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Alla identiteter är självdefinierade. Anta inte att du vet någons kön, religion, klass, etnicitet,
sexuella läggning, politiska åsikt eller någonting annat som har att göra med deras identitet.
Fråga, lyssna och respektera det du hör. Analysera varför du frågar vissa människor och inte
andra. Queertopiafestivalen är också en plats för att trotsa våra egna föreställningar om
könstillhörighet och genus. Ifrågasätt det du själv gör och säger!
Behöver du stöd? Om någon går över dina gränser, är respektlös eller får dig att känna dig
obekväm, tveka inte att be om hjälp och stöd! Funktionärer finns på plats. Tveka inte att ta
hjälp av varandra! Om du ser att någon annan behöver stöd - kom ihåg att din närvaro/pepp
kan göra stor skillnad. Gå gärna fram till någon av funktionärerna om du känner att du inte kan
hantera situationen själv.
När vi är många är vi starka!
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