Pride

Foto: Triart

Pride skildrar på ett humoristiskt sätt konflikter, klasskamp, tolerans och empati
under gruvarbetarstrejken i Storbritannien 1984 – 85. Under filmens lättsamma
ton finns ett allvar som öppnar för viktiga samhällsfrågor; Hur kan en bli starkare
genom att vara öppen? Hur bejakar vi varandras olikheter? Hur kan en utvecklas
individuellt och som en del av ett kollektiv? Hur har samhället förändrats sedan
80-talet? Vad kan vi lära oss i dag av det samarbete som filmen handlar om?
En film om kamp, solidaritet och möten över gränserna.
Rek för åk 7– gymnasiet
En filmhandledning av Eva Westergren

Historisk bakgrund
Pride är inspirerad av verkliga händelser som utspelade sig i England
1984-85. Margaret Thatcher regerade
och gruvarbetarfacket var sedan länge
i strejk. Thatcher kallade fackförening-

arna för ”fienden ibland oss” och gav
grönt ljus för hela staten att behandla
gruvarbetarna som brottslingar. Hon
såg fackföreningarna som fiender för
demokratin och satte utbetalningarna
till de strejkande i blockad.

Thatchers politik var ett led i den
klasskamp som syftade till att slå
sönder hela Labourpartiet (Arbetarpartiet). På alla tänkbara antidemokratiska sätt försökte hon bryta gruvarbetarnas motstånd genom att till exempel
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via polisväsendet och säkerhetstjänsten
infiltrera fackföreningarna och med
hjälp av domstolar och press misskreditera fackföreningarnas ledare.
Filmen, som bygger på händelserna
åren 1984-85, inleds med att Arthur
Scargill, gruvarbetarnas ordförande, i
dokumentära TV-bilder säger att gruvarbetarna en dag kommer att kunna
säga till sig själva: ”Jag var stolt och
privilegierad att kunna vara en del av
den största kampen på jorden.” Sedan
följer klipp på hur Margaret Thatcher
håller tal för att krossa fackföreningarna. Många av de verkliga personer
som var inblandade i strejken lever
fortfarande och kan berätta om sina
upplevelser vilket utgör en bakgrund
till filmens handling.

Handling
Vid Prideparaden i London i juni 1984
möts Mark, en av ledarna inom gayrörelsen, och den unge Joe som ännu
inte vågat komma ut inför sin familj
men som nu av en händelse dras med i
Pridetåget. Joe blir en del av den grupp
aktivister som samlas i en bokhandel i
London där de tänker ut strategier för
sin kamp. Mark, som just hört Thatchers tal, föreslår att de skall samla in
pengar för att stötta gruvarbetarna.
Han anser att de, precis som gayrörelsen, är förtryckta på samma sätt av
Thatcher, skvallerpressen och polisen.

De bildar gruppen LGSM, ”Lesbians
and Gays Support the Miners”, men
pamparna i gruvfacket är tveksamma
till att ta emot stöd från dem. Gruppen vänder sig därför till en liten by,
Onllwyn, i södra Wales där de i inhyrda
minibussar personligen överlämnar sitt
bidrag. De tas emot av gruvarbetaren
Dai som välkomnar dem hjärtligt. Alla
i byn är dock inte lika positiva. Medan
Dai argumenterar för gemensam kamp
ser invånarna på de nyanlända inkräktarna med misstänksamhet.
Männens självkänsla har sjunkit på
grund av strejken och de har blivit
mer beroende av sina fruar. Att de nu
också skulle bli beroende av homosexuella blir för mycket för många av
dem. Mellan machomännen från byn
och de frigjorda gayaktivisterna, som
visar upp sin discodanskonst inför de
beundrande kvinnorna, uppstår många
kulturkrockar.
Samtidigt har rädslan och rykten
kring sjukdomen AIDS börjat spridas i
samhället. Många av gayaktivisterna är
därtill själva till en början tveksamma.
Ska de verkligen hjälpa dem som de
så ofta blivit slagna och hånade av? På
det tidiga 80-talet räknade en med att
under Prideparaderna få stryk av både
åskådarna och polisen.
När strejken drar ut på tiden upptäcker gruvarbetarna att gemenskapen
med LGSM och den utsatthet som

förenar dem kan göra dem bägge
starkare. Det som sedan händer säger
mycket om vad det innebär att känna
empati, att komma över olikheter och
att kämpa mot en gemensam fiende.
LGSM samlar in mer pengar än någon
annan stödgrupp till gruvarbetarnas
kamp.
När skvallertidningen The Sun
försöker misskreditera deras samarbete under rubriken ”Pits and Perverts”
vänder de hånet till sin egen fördel
genom att trycka rubriken på T-shirts
och använda namnet på en framgångsrik stödkonsert. Fastän strejken blir
ett stort nederlag kommer de walesiska gruvarbetarna som ett resultat av
samarbetet med LGSM till London för
att gå med i Prideparaden tillsammans
1985.

Kamp för solidaritet
och tolerans
Mark Aston säger i början av filmen:
”En utsatt grupp skall visa solidaritet
med andra utsatta grupper. Det är
ologiskt att säga jag är gay och tänker
försvara vår grupp, men jag bryr mig
inte om några andra”.
• Diskutera Marks uttalande. Vad är
det som får honom att, trots motstånd, fortsätta sin kamp för gruvarbetarna? Hur lyckas han övertala
de andra? Kan Marks tankar lära oss
något om hur samarbetet i dag skulle
kunna se ut mellan olika utsatta
grupper?
Dai Sullivan är den gruvarbetare
som först får kontakt med LGSM. Till
skillnad från många av de andra är han
tolerant och tacksam för deras hjälp.
”När du kämpar mot en fiende som
är så mycket större och starkare än
du, och du hittar en vän som du inte
visste existerade, är det den härligaste
känslan i världen.” Dai Donovan spelar
en stor och viktig roll för relationerna
mellan gayaktivisterna och den lilla
byn.
• Vilket mottagande får gruppen när
Dai först introducerar dem för de
andra gruvarbetarna?
• Hefina, som är engagerad i stödkommittén för gruvarbetarna, är en
annan som tar ställning för gayakti-
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visterna. Vilka andra är det som tar
ställning för dem och är tacksamma
för deras hjälp?
• Kvinnorna i byn är överlag mer
öppna inför gayaktivisterna än männen. Vad beror det på, tror ni? Vad
har strejken inneburit för kvinnornas
situation i byn?
• Hur kan en märka att både nyfikenheten och fördomarna som finns inför
gayaktivisterna även leder till nya
kontakter och vänskap?
En kvinna i byn sätter sig tillsammans
med sina söner på tvären och vill stoppa ”de perversa inkräktarna” trots att
de samlat ihop tusentals pund till byn.
• Vad är anledningen till hennes
motvilja? Vad hänvisar hon till när
hon försöker motarbeta dem? Hur
reagerar de andra i byn inför hennes
motvilja?
• Även om toleransen mot gayaktivisterna ökar är det inte alla kontakter

som går bra. När Mark håller ett tal
inför gruvarbetarna för att skapa gemenskap misslyckas han fullständigt.
Vad är det som går fel i hans tal? Vad
är det han förutsätter som gör många
upprörda?
När skvallertidningen The Sun hånfullt
skriver om LGSMs aktiviteter och
insamling under rubriken ”Pits and
Perverts” beslutar de sig för att vända
nackdelen till sin egen fördel.
• På vilket sätt lyckas de? Vad får konserten ”Pits and Perverts” som LGSM
arrangerar för konsekvenser?
• Hur är reaktionerna från byborna
inför de övriga besökarna på konserten? Vilka upplevelser och upptäckter
gör de under Londonvistelsen?
• Diskutera om ordet ”bög”, på samma sätt som ”Pits and perverts”, har
återerövrats av de homosexuella. Hur
återerövras stigmatiserade ord som
använts mot en i diskriminerade syfte
av den utsatte?

Identitet/Hemligheter
Personerna vi möter i filmen skildras
både som särpräglade individer och
delar av ett kollektiv med gemensamma intressen. För många av dem innebär strejken och kampen för solidaritet
en både personlig och politisk förändring trots motvindar.
Flera av karaktärerna bär på egna
hemligheter. Där finns bokhandelsägaren Gethin som också kommer från
Wales men som blivit utstött från sin
hemby på grund av byns intolerans
gentemot homosexualitet. Han längtar
efter sin mor men har inte vågat sig
hem på många år. Nu gör han slag i
saken och tar kontakt med henne utan
att ljuga.
• Vad är det som plötsligt får honom
att våga? Vad tror ni att han känner
när han knackar på sin mors dörr
efter så lång tid? Vilket mottagande
får han?
Joe är, till skillnad från de övriga karaktärerna som bygger på verkliga personer, en påhittad gestalt som på sätt
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och vis speglar den osäkerhet som en
del av publiken kan antas känna. Han
har just upptäckt sin homosexualitet
men är tveksam och vet inte riktigt vet
vem han är och har inte vågat berätta
för sin familj.
• På vilket sätt blir Joe styrkt av de
andra i gruppen att våga visa vem
han är? Hur ser hans personliga kamp
ut i hemmiljön? På vilket sätt försöker
han förändra bilden av vem han är?
• Hur markerar han sin förändrade
musiksmak? Vilken musik är det han
ersätter sina gamla LP-skivor med?
Vad betyder musiken för hans nya
identitet?
• Diskutera mammans replik när hon
till slut förstår att Joe är homosexuell

och säger: ”Jag vill bara ditt bästa
när jag förklarar att det här är dåligt
för dig och att du borde sluta med
det” Vad menar mamman skulle vara
”bäst” för Joe? Hur vill hon att han
skall vara? Vad är det som till slut får
Joe att bryta med familjen?
Att solidaritet och tolerans är nödvändigt för att våga bryta sig loss och att
det politiska och personliga går hand
i hand blir tydligt när Joes första kyss
sammanfaller med ett tal om solidaritet inför en stor publik.
• Vad är det som får Joe att våga ta
steget och stå för sin homosexualitet
även i det offentliga livet?
Cliff, som är en blyg fackföreningsledare med passion för poesi, har länge levt

isolerad i byn och dolt sin homosexualitet. Genom bybornas besök i London
får han kontakt med andra poesiläsande herrar och vågar dessutom berätta
för Hefina att han är homosexuell.
• Vilka reaktioner får han på sitt
erkännande?

Kulturkrockar och fördomar
På en pubkväll på fackklubben är gruvarbetarna mycket avvisande, men när
gayaktivisterna förstår att gruvarbetare aldrig dansar bjuder de upp deras
fruar till discodans. När gruvarbetarna
ser hur förtjusta fruarna blir förstår de
att dansen kan vara ett sätt att närma
sig kvinnor och vill också lära sig. Ett
gäng gruvarbetare som aldrig brukar
dansa börjar plötsligt jazza loss medan
de andra ser helt chockade ut.
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• Vad är det som gör att de båda
grupperna först får kontakt med varandra? Vad får det inledande samtalet med den äldre kvinnan på fackklubben för konsekvenser? Vad är det
som gör att hon välkomnar LGSM när
de ringer upp? På vilket sätt bidrar
både hennes nyfikenhet och fördomar
till att de snabbt blir vänner?

skiljer dem åt – hur olikheterna skapar
en styrka och en sammanhållning som
alla tjänar på.

• På vilket sätt beskriver filmen
kontrasten mellan land och stad?
Hur utmanar de queera Londonborna
de strävsamma byborna i tweed och
blommig nylon?

• Vad innebär den rörliga arbetskraften inom EU för de enskilda
arbetarna i respektive länder? I dag
använder sig många arbetsgivare av
bemanningsföretag där man utan
bindande avtal anställer så många
som behövs för tillfället. Vad får det
för konsekvenser för den fackliga
sammanhållningen?

• Hur förändras stämningen under
discokvällen? Hur får gayaktivisterna
gruvarbetarna att glömma sina fördomar? Varför byter många av gruvarbetarna åsikt om LGSM efter festen?
• Vilken roll spelar kvinnorna för
att mötet mellan grupperna skall bli
något positivt? Varför är kvinnorna
mer öppna än männen?
• Ta fram några scener där vi får se
glädjen i den nya gemenskap som
uppstår.

Tidsanda – kollektiv
kontra individ
Filmen visar på en brytningstid mellan
olika samhällen. Ett gammalt solidariskt samhälle där det var en självklarhet att bry sig – och ett framväxande,
mer själviskt samhälle.
Gruvarbetarstrejken kom att markera
slutet för fackföreningarnas inflytande i brittisk politik, ett nederlag som
blev en symboliskt viktig triumf för
Thatcherregeringen. Det stora nederlaget i strejken vägs på slutet upp av den
känslomässiga revansch som LGSM
och gruvarbetarna lyckades åstadkomma när gruvarbetarna för första
gången deltog i Pridefestivalen 1985.
Samarbetet med LGSM ledde också
till förbättringar av de homosexuellas
rättigheter i Storbritannien och än i
dag tågar Hbtq-rörelsen och fackföreningarna under samma fana både under
förstamajtågen och Pride.
Filmen diskuterar en rad olika
ämnen som var viktiga då och som
fortsätter att vara viktiga nu. Den dramatiska motorn i filmen är hur två vitt
skilda grupper hämtar kraft ur det som

• Hur ser den solidaritet och kamp
som filmen beskriver ut i dag? Hur
kan olika solidaritetsgrupper samarbeta och påverka den politik som
förs?

• Hur förs diskussionen om
klasskamp? Hur ser kampen för ökad
jämlikhet ut?

Mellan skratt och tårar –
om filmens form
Filmen kan locka till skratt både åt
gruvarbetarnas fördomsfulla och konservativa åsikter om homosexuella och
åt LGSM-gruppens lek med klyschor
kring homosexualitet. De ibland skruvade scenerna, musiken och närheten
till skratt bidrar till att skapa en feelgood-känsla, trots det underliggande
allvaret.
Scenerna från festen och konserten
”Pits and Perverts” bryter också upp
den realistiska handlingen och skapar
en komedi med musikalkänsla. Den
80-talspop som ledsagar handlingen
bryts ibland av allvarliga kampsånger
med statements som när alla gruvarbetarhustrur stämmer upp den välkända ”Bread and Roses” eller när Billy
Braggs ”There is Power in a Union”
ligger under sluttexterna. Till känslan
av upprymdhet bidrar också att det tragiska i gruvarbetarnas nederlag vägs
upp av en mindre kollektiv revansch.
• Ta fram och diskutera några scener
som innehåller både gråt och skratt.
Vilken känsla uppstår i slutscenen?
Finns det en sorgkant även på den
upprymdhet man kan känna?
• Hur påverkas ni av de eftertexter
som berättar om vad som hände med
medlemmarna i LGSM i verkligheten?

Filmtips:
• Dokumentären All Out! Dancing in
Dulais som spelades in av LGSM från
discokvällen. Finns på Youtube
• Allt eller inget (Storbritanninen,
Peter Cattaneco, 1987)
• Billy Elliot, ( Storbritanninen,
Stephen Daldry, 2000)
• Bröd och rosor, (Storbritannien,
Ken Loach 2000)
• Paris is burning (USA, Jenny
Livingston, 1990)
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