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Historisk seier for LHBTQIA+: Pride på
NRK
I år skrives det skeiv historie under Oslo Pride når NRK som Skandinavias
første statskanal inviterer til pridesending i alle regnbuens farger.
Fredag 25. juni kl. 19:40 inviterer NRK til pridesending med Oslo Pride som
bakteppe. Det direktesendte programmet vil vise bredden i skeiv kultur og
setter fokus på mangfold og inkludering. Årets sending blir dessuten en
naturlig oppvarming til Skeivt kulturår 2022 som markerer 50-årsjubileet for
avkriminaliseringen av homofili.

– Vi gleder oss til å markere skeiv kjærlighet og mangfold med denne
sendingen. I et eget studio midt i Pride Park tar vi pulsen på pridefeiringen
gjennom uka i Oslo. Det blir spennende gjester, humor, innslag fra
pridemarkeringer rundt i Norge, og ikke minst musikkinnslag fra
hovedscenen. Det vil også bli et fokus på internasjonal solidaritet, som er
årets nasjonale pridetematikk, forteller TV-sjef i NRK, Arne Helsingen.

Daglig leder i Oslo Pride, Monica Aasen (foto: Eline Kjøl Berg)
Daglig leder i Oslo Pride, Monica Aasen, ser på NRK-sendingen som en
gledelig bekreftelse på den store utviklingen og betydningen festivalen har
hatt gjennom snart 40 år:
– Som festival har Oslo Pride gått med sjumilsstøvler, spesielt siden 2019 og
frem til nå. Vi har gått fra å være en 100% fysisk festival til å oppnå
supersuksess med digital tilstedeværelse. Publikum har vært veldig positive
til denne hybride utviklingen, og vi er stolte av å nå kunne bidra i enda større
grad til å nå ut til hele den norske befolkningen. Oslo Pride vil få en betydelig
større rekkevidde, og et bredere nedslagsfelt. En stor takk bør rettes til alle
de som gjennom årene har vært med på å utvikle festivalen til det den er i
dag. Uten deres innsats hadde ikke denne sendingen blitt mulig, sier Aasen.
Oslo Pride arbeider nå aktivt med å få strømmet sendingen i samarbeid med
flere av Oslo Prides offisielle venues, slik at enda flere kan få ta del i
begivenheten.

NRK FØRST UT I SKANDINAVIA
NRK er den første statskanalen i Skandinavia som dedikerer plass til Pride i
beste sendetid, og befester dermed Pride som en markering av nasjonal verdi
for samfunnet. Styreleder i Oslo Pride, Fredrik Dreyer, er svært glad for NRKs
dekning:

Styreleder i Oslo Pride, Fredrik Dreyer (Foto: Even Blomsnes Solheim / Oslo
Pride.)
– At NRK lager sending fra Oslo Pride er en historisk begivenhet, og en
enorm anerkjennelse av innsatsen utallige frivillige legger ned gjennom året
for å lage Pride både her i Oslo og ellers i landet. Det synes vi er skikkelig
stas! Den skeive bevegelsen og våre støttespillere får nå en unik mulighet til
å vise fram festen og protesten for hele Norge, også der det ennå ikke
arrangeres Pride. Jeg håper budskapet om frihet, likeverd, kjærlighet og
mangfold når ut til den innerste fjord og den dypeste dal, sier Dreyer.
PRIDE BIDRAR TIL ØKT SYNLIGHET OG KUNNSKAP

Leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander
Gjestvang (Foto: FRI)
Leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander
Gjestvang, tror rekkevidden Pride får med både sending på NRK og digital
strømming på oslopride.no vil skape positive ringvirkninger over hele landet:
– For oss i FRI er det viktig at alle kan få leve gode liv som seg selv uansett
hvem de er og hvor de bor i landet. Vi har fortsatt en vei å gå før dette målet
er nådd, og Pride blir på mange måter det skeive friminuttet mange ser fram
til gjennom året. Det er her vi samles for å feire seirene som er vunnet, det er
her vi samles om kampene som fortsatt gjenstår - og ikke minst er det her vi
minnes og takker de som gikk foran og banet vei. Vi kan aldri ta rettighetene
våre for gitt, og arbeidet for et åpent og inkluderende samfunn må foregå
hver eneste dag i hver eneste by og bygd. Økt synlighet og kunnskap om
skeive liv er viktige verktøy i dette arbeidet, og jeg er stolt og glad over det
historiske steget NRK nå tar, uttaler Gjestvang.
––––
RELEVANT INFORMASJON:

Pridesending på NRK
NRK1 sender direkte fra Oslo Pride fredag 25. juni kl. 19:40.
Programlederslipp og mer informasjon om programmets innhold
offentliggjøres av NRK og Oslo Pride på et senere tidspunkt.
Oslo Pride
Fra 18.-27. juni går nye hybride Oslo Pride av stabelen, med fysisk
tilstedeværelse i byen og digitale sendinger på www.oslopride.no. I tett
dialog med helsemyndighetene har festivalen bestemt en modell som kan
justeres i henhold til gjeldende smittesituasjon i juni. Dette sikrer at
festivalen vil sette sitt fargerike preg både fysisk i bybildet, samt digitalt på
skjermer verden over. Vi gleder oss til å gå sammen om den store festen og
protesten som utgjør Oslo Pride.
Les mer om våre arenaer, og hvordan årets festival gjennomføres her
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Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.
Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival
hvor alle får være akkurat den man er. Festivalen avholdes 18.-27. juni 2021
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