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Jonas hoppas 
på maktskifte  

Jonas Ransgård, vice ordförande för 

kommunstryrelsen och gruppledare för 

Moderaterna i Göteborg, har alltid varit 

politiskt intresserad.

Var intresset kommer ifrån vet han nte. 

- Mina föräldrar var inte så politiskt 

engagerade. Men när jag gick på 

gymnasiet gick jag igenom de politiska 

partierna, valde mellan dåvarande 

Folkpartiet och Moderaterna, och 

fastnade för Moderaterna.  

Livet som troende katolik och HBTQ-person har inte varit någon enkel resa för 
Richard Brandt. 2013 startade han därför KHG, katolska HBTQ-gruppen, för att aktivt 
arbeta mot fördomar och intolerans.
- Jag har själv blivit utslängd ur kyrkan på grund av min läggning, berättar Richard.

Framförallt var det skolfrågan som 
visade vägen till Jonas politiska hemvist
- Jag tyckte betyg i skolan var en väldigt 
viktig fråga och den drev Moderaterna 
då.
En central  fråga idag är hur tryggheten i 
utsatta områden ska öka.
- Det är förstås en lång lista på 
åtgärder som behöver göras. När 
det gäller att skapa ett tryggare 
Göteborg behöver vi öka antalet 
poliser, ha mer kamerabevakning 
och ordentlig belysning. Vi måste 
arbeta både förebyggande och med 
brottsbekämpning, menar Jonas och 
återkommer till skolfrågan.
- Skolresultaten måste förbättras. Det 
finns inga gängmedlemmar med bra 
betyg.
I höst hoppas han att det ska bli 
maktskifte i Göteborg efter många års 
socialdemokratisk dominans.
- Vi jobbar för att rösterna ska räcka till 
en alliansmajoritet efter valet. Det har vi 
fullt fokus på nu!

Med tanke på Richard Brandts historia är det inte så konstigt att han inte vill att andra 
ska behöva gå samma väg som honom själv. 
- Det finns en liten katolsk HBTQ-grupp i Stockholm också, men den är inte så stor, 
berättar Richard som fortfarande minns ögonblicket då han kom ut som homosexuell.
- Det var jättejobbigt. Jag har inga vänner kvar inom den katolska kyrkan. De sa att vi 
kan inte ha en HBTQ-person inom katolska kyrkan, det är inte inom våra ramar.
Richard lever idag utanför den kyrkliga gemenskapen. Att avsvära sig den katolska 
tron har dock inte varit aktuellt. Istället hoppas han på att katolska kyrkan på sikt ska 
bli mer tolerant.
- Nej, jag vill alltid vara katolik. Jag är född katolik och jag är fortfarande katolik i 
hjärtat. Men visst har jag tänkt på det. Men i så fall har katolska kyrkan vunnit om jag 
går ur kyrkan.                     (Forts. på sida 6 )

MEDIABYRÅN gör film om 
Katolska HBTQ-gruppen

“Jag önskar att katolska kyrkan 
öppnar upp sig i synen på HBTQ”.
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Som ordförande för Westpride och 
verksamhetschef för Göteborgs kulturkalas 
har Tasso Stafilidis ett minst sagt späckat 
schema.
- Jag har lagt upp mitt jobb på ett speciellt 
sätt för att kunna ha koll. Jag börjar alltid 
med att läsa och svara på mejl hemma 
på morgonen innan jag går till jobbet. 
Väl på kontoret ägnar jag tiden åt möten, 
genomgångar, ekonomiska uppföljningar 
och allt annat som ska göras, berättar Tasso 
som dessutom försöker vara ute så mycket 
han kan i Göteborg.
- Jag behöver ha koll på allt som händer på 
stan, inte bara det som försiggår innanför 
väggarna på Göteborg & Co.

Tasso föddes i Växjö och har grekisk 
bakgrund. Han fastnade tidigt för teatern 
och bestämde sig för att han ville bli 
skådespelare.
- Vi hade drama i fjärde klass och jag 
blev helt eld och lågor. Teatern gav mig 
självförtroende och styrka i den jag var och 
det var egentligen samma engagemang 
som sedan skulle få mig att bli politiskt 
engagerad.
Efter en flytt till Helsingborg tog 
teaterkarriären fart. Tasso var skådespelaren 
och teaterchefen som så småningom 
sadlade om till politiker, först på kommunal 
nivå och sedan som riksdagspolitiker för 
Vänsterpartiet.

- Att jag blev den första öppet homosexuella 
politikern i riksdagen gjorde mig från början 
lite skraj innerst inne. Jag hade ju aldrig 
jobbat med HBTQ-frågor tidigare utan var 
rätt grön.
Det första Tasso gjorde var att kontakta de 
personer i riksdagen som han visste jobbat 
med HBTQ-frågan tidigare. Han förslog att 
de skulle starta en tvärpolitisk grupp.
- Det var kanske det mest lyckade arbetet 
under min tid som politiker. Jag har alltid 
gillat att jobba tvärpolitiskt, enas kring vissa 
frågor istället för att strida. Det är då man 
kan göra mest skillnad.
Tasso startade också Riksdagsteatern och 
erbjöd ledamöter och tjänstemän från olika 

partier att spela teater regelbundet. 
Till slut tröttnade Tasso på det politiska livet, 
packade väskorna och begav sig till Göteborg 
för att anta utmaningen som ordförande 
för Westpride och så småningom också 
chefsjobbet på Göteborg & Co. I år är det 
första gången Westpride och Kulturkalaset 
går av stapeln samtidigt.
- Vi fick idén att slå ihop festivalerna, 
då båda är kulturfestivaler och kan dra 
fördel av varandra samtidigt som vi sparar 
pengar genom att till exempel använda 
gemensamma scener. Det gör att besökarna 
får mer konst och kultur för pengarna!

(Hör hela intervjun på www.mediabyrandv.se)

Skådespelaren och förre riksdagspolitikern 
roddar både Westpride och kulturkalas.

I detta dubbelnummer

Fotboll, politik, regnbågs-

flaggor och extrem-metal

1 Katolska HBTQ-gruppen.
 JONAS RANSGÅRD moderat 

kommunalråd

2 TASSO STAFILIDIS general för 
WESTPRIDE

3 ULF KAMNE, Miljöpartiet

4 KHG på Europride

5 Kommunalråd DAVID LEGA

6 BLACK METAL ett reportage

7 ELIN RUBENSSON Göteborgs 
Kopparberg FC

8 HELENE ODENJUNG, Liberalerna 

Dubbla roller för TASSO 
STAFILIDIS
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Miljöpartiets kommunalråd Ulf Kamne 
kan se tillbaka på en mandatperiod 
som inte helt gått som han kanske hade 
hoppats. 
- Vi har varit ganska svaga och haft en 
del bekymmer opinionsmässigt. Men det 
känns som vi hämtar hem det, berättar Ulf 
som befinner sig mitt uppe i en hektisk 
valrörelse.
Det tog faktiskt ett tag innan Ulf hittade 

sin politiska hemvist. Han prövade både 
MUF, Centern och Vänstern innan han 
landade i Miljöpartiet.
- Hos MUF fastnade jag för individualismen, 
hos Centern att vi måste ta hand om 
vår jord och så gillade jag Vänsterns 
rättvise- och jämlikhetsperspektiv. Hos 
Miljöpartiet hittade jag en bra mix av allt 
det där.
Att minska bilberoendet handlar mycket 

om hur vi planerar vårt samhälle.
- Göteborg är ju tyvärr en gles stad 
där många människor bor långt ifrån 
kollektivtrafiken. Med arbete, barnens 
skolgång och aktiviteter blir det svårt att 
klara sig utan bil då. 
Möjligheterna att ta sig fram med cykel är 
också ett alternativ.
- Det är en underskattad möjlighet. Inte 
minst nu när elcyklarna kommit.

“Vi skall bruka jorden, 
inte förbruka den”.

Och Ulf lever som han lär.
- Jag cyklar nästan alltid. Nu bor jag ju i 
och för sig ganska nära mitt jobb, så att 
cykla eller åka spårvagn går lika fort som 
att ta bilen.
Miljöpartiets valaffischer påpekar att det 
är bråttom med miljön.
- Dels måste vi minska biltrafiken. Där 
vill vi införa miljözoner som gör att 
de smutsigaste bilarna inte kan köra 

överallt. Lastbilstransporter måste bli 
färre i förhållande till tåg och båt. Det 
svåraste är väl att vi måste minska vår 
konsumtion. Mindre slit och släng och 
mera återanvändning.
Livet som heltidspolitiker är roligt, 
utmanande och samtidigt slitigt.
- Det kanske finns en föreställning om att 
man glider fram på en räkmacka, men det 
är långa dagar och mycket arbete.

I ett ovisst politiskt läge tror Ulf att det 
inte blir så stor skillnad efter valet.
- Det blir fler förändringar på den 
borgerliga sidan med Demokraterna 
som tar röster från främst Moderaterna. I 
det rödgröna blocket verkar Vänstern bli 
större och förhoppningsvis blir vi kvar på 
nuvarande nivå. Men det blir inte lätt att 
få en fungerande majoritet.
(Hör hela intervjun på www.mediabyrandv.se)

ULF KAMNE lever 
som han lär
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Europride är över och Richard Brandt och de andra i Katolska HBTQ-gruppen har städat ur sitt tält på Kungstorget.
– Det var mycket att göra, men väldigt kul förstås, berättar Richard som bland besökarna bland fick ta emot Mark Levengood.
– Han lovade att de ska skriva en artikel om oss i tidningen QX, så det blir bra uppmärksamhet.
För Richard, Camilla Salgado och Alexander Andersson handlade KHG:s medverkan mycket om att synas.
– Förhoppningsvis har fler fått upp ögonen för KHG och att det leder till fler medlemmar, säger Camilla.
Besöken och samtalen i tältet har avlöst varandra.
– En del negativa synpunkter har det varit, men mest positivt givetvis. Det inspirerar. Ganska många har uttryckt förvåning över 
att vi som katoliker varit utställare under festivalen, berättar Richard som ägnade fredagskvällen åt en regnbågsgudstjänst i 
Domkyrkan.
Lördagens höjdpunkt var förstås Prideparaden.
– Nu är man ganska trött, avslutar Richard.
Trött men nöjd och glad!

KHG medverkade under 
Europride
Mediabyrån gjorde innan sommaren en beställningsfilm åt Katolska HBTQ-gruppen, KHG. 
I en annan artikel i detta nummer av MediaB. magasin finns det arbetet beskrivet.
Under Europride i Göteborg i augusti passade vi på att avlägga ett besök i deras tält. 
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Relgionen har en viktig roll för många av medlemmarna i Kristdemokraterna.
Men inte för alla.
- För mig handlar det mycket om hur vi ser på andra människor och hur vi behandlar varandra. Det är det 
viktigaste som religionen tagit med sig in i politiken, menar David Lega.

Idrotten har betytt mycket för David Lega.
- Inte bara för att jag vann en massa medaljer som simmare. Det var där jag växte upp, fick mina vänner och där jag fick en chans 
att vara som alla andra även om jag föddes med ett handikapp. 
Föreningslivet ligger av förklarliga skäl David varmt om hjärtat.
- Vi försöker lägga mycket pengar på föreningarna. Men det handlar inte bara om pengar. Det är också viktigt att låta föreningarna 
göra det de är bra på istället för att kommunen ska göra allting. Ett exempel är simundervisningen i skolan. Då kan man göra på 
två sätt. Antingen anställer man en massa simlärare i kommunen eller så ber man de simklubbar vi har i stan att hjälpa oss att 
lära barnen simma. Då föredrar jag att man anlitar klubbarna så de får en chans att växa och bli ännu större och bättre.
En annan central fråga för David är företagssamheten.
- Våra företag är jätteviktiga. När företagen går bra då anställer de. Och när fler får jobb blir det fler som betalar skatt, intäkter 
som vi sedan använder till att betala för skola, hemtjänst och daglig verksamhet. Om vi kan hjälpa företagen i Göteborg så får 
fler jobb, skatteintäkterna blir större och vi får råd med mer. Det är därför jag tycker det är så viktigt!

“Religion och politik är två olika 
saker”.

Hur vi behandlar 
varandra viktigast för 
DAVID LEGA
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Hårdrock, eller Heavy Metal som det 
också kallas, är inte längre bara en specifik 
musikstil utan en genre uppdelad i ganska 
vitt skilda företeelser. Inom begreppet 
hårdrock samsas numera alltifrån trallvänliga 
slagdängor, smöriga ballader och avancerad 
artrock till mordisk extrem-metall berättar 
Isak och förklarar vad som är speciellt med 
Black Metal jämfört med andra avdelningar 
inom hårdrocken. Black Metal är som 
namnet antyder en väldigt mörk genre 
där det ockulta står i fokus. Förutom den 
mörka tematiken är ljudbilden ofta både 
burkig och tafflig. Isak säger att detta är ett 
medvetet grepp för att utestänga en större 
skara lyssnare. Som reklam fast tvärtom. 

Den icke glatta ytan får helt enkelt publiken 
att bläddra förbi. Resultatet gör att man 
får ha sin kultur ifred. Det är bara de som 
verkligen är intresserade som orkar tränga 
igenom ytan. Att sen som en del band spela 
live ytterst sällan och samtidigt ge ut skivor 
i väldigt begränsade upplagor förstärker 
känslan av att black metal bara är till för de 
mest hängivna. 
Starten till genren anses vara när det brittiska 
bandet Venom 1982 släppte albumet och 
låten  med titeln “Black Metal”. Andra tidiga 
band inom Black Metal var svenska Bathory, 
schweiziska Celtic Frost och danska Mercyful 
Fate. 

Isak nämner att King Diamond, Mercyful 
Fates sångare, var en de första att bära 
“corpse paint”, den för genren så typiska 
sminkningen där man sminkar sig i syfte att 
efterlikna ett lik.
I början på 1990-talet fick Black Metal 
mycket medial uppmärkamhet på grund av 
våldsdåd och kyrkobränder. Mayhem från 
Norge utmärkte sig när man satsade på en 
extrem image. Under tidigt 1990-tal skedde 
det både mord och självmord inom bandet. 
Black Metal förgrenade sig senare till flera 
olika undergenrer. Till exempel symfonisk 
black metal där man lyfte in syntar och stråkar 
i musiken. Norska Dimmu Borgir är ett känt 
namn i den genren. Viking Metal som har 

inslag av folkmusik som igenkänningsfaktor 
är en annan undergren. 
Under 2010-talet har Black Metal nått 
finrummet. Isak berättar att Watain fick en 
grammis år 2011 för sitt fjärde studioalbum 
Lawless Darkness i kategorin Årets hårdrock 
och att Dark Funeral erhöll 2016-års P3-guld-
pris för årets Rock/Metal. 
Isak informerar vidare att en ny genera-
tion Black Metal lever och frodas i länder 
som exempelvis Polen. Band som Mgla 
och Batushka räknas till de ledande inom 
genren på 2010-talet. Dessa band uppträder 
anonymt och maskerat till skillnad från de 
tidigare bandens sminkade image. Hör hela 
reportaget på mediabyrandv.se

Mediabyråns Isak Viljeasp fördjupar sig i 
musikgenren Black Metal och berättar om 
dess historik och kännetecken.

ISAK på Mediabyrån 
berättar om BLACK METAL

forts. från sida 1

- Det var därför jag startade den här gruppen, 

menar Richard som i samtal med en präst från 

Svenska kyrkan fick rådet att stå på sig.

Richard blir ofta kontaktad av katoliker runt om i 

Sverige som befinner sig i samma situation. 

- De vill inte att man ska nämna deras namn eller 

berätta om deras läggning, för de är rädda att bli 

hotade om de kommer ut som HBTQ-personer 

inom katolska kyrkan.

I år fyller Katolska HBTQ-gruppen fem år, ett 

jubileum som sammanfaller med Europride. Pre-

cis som Westpride tidigare år blir Europride ett 

viktigt tillfälle för Richard och de andra medlem-

marna i KHG att nå ut med sitt budskap.

- När jag är på Westpride, eller som i år på Euro-

pride, så vill jag nå ut med budskapet att man 

kan vara katolik, kristen och HBTQ-person. Man 

ska inte behöva känna sig utanför på grund av 

sin religiösa tro eller sexuella läggning. För oss är 

det inte fokus på party, glitter och glamour. Vårt 

budskap är att hjälpa de som upplever problem 

i samband med sin religion och läggning.

Camilla Salgado, som är volontäransvarig i KHG, 

har också hon höga förväntningar på Europride.

- Jag hoppas det blir mycket folk, många som 

besöker oss i tältet och ställer frågor och vill bli 

engagerade, säger Camilla som tycker att alla 

människor, oavsett tro och sexuell läggning, ska 

kunna gifta sig och få vara sig själva.

Richard håller med.

- Helst vill jag att katolska kyrkan öppnar upp sig 

i synen på HBTQ-frågor. Vi är ändå människor. Vi 

är inga odjur eller nåt!
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Elin Rubensson har en diger meritlista 
som fotbollsspelare. OS-silver, 4 
allsvenska guld med Malmö och nu spel 
i Kopparberg/Göteborg. 
- Jag brinner för fotbollen såklart, men jag 
är även utbildad inredare, berättar Elin 
som driver eget företag med webbshop 
på nätet.
Valet att bli fotbollsspelare var inte 
självklart.

- När jag var liten spelade jag både fotboll 
och innebandy och provade på en del 
andra sporter. Innebandy spelade jag 
fram till jag var 16 år och var tvungen att 
välja. Då valde jag fotboll eftersom jag 
kände att det var där jag kunde gå allra 
längst. Och det var väl rät t beslut med 
facit i hand.
Elins bästa minne som fotbollsspelare är 
inte svårt att gissa sig till. 

- Det är OS-silvret från Brasilien 2016. 
Att få spela final inför 70 000 åskådare 
är inget man upplever varje dag. Sämsta 
minnet är när jag spelade kvartsfinal med 
Malmö i Svenska cupen. Jag var ytterback 
den matchen, det var oavgjort och vi 
hade som mål att vinna cupen det året. 
Så slår jag en misslyckad bakåtpassning 
i 90:e minuten och de gör mål. Det var 
inte roligt, men jag blev nog starkare av 

det också.
Det är stora skillnader i 
förutsättningarna mellan dam- och 
herrfotbollsspelare. Vad kan man göra 
för att ändra på det?
Det är stora skillnader, vilket är synd 
samtidigt som jag förstår det. Herrarna 
har mer publik och mer sponsorer. 
Däremot tycker jag att förbundet kan 
stötta damerna lika mycket som herrarna.

Och vi tar ju steg för varje år, så det ser 
ljusare och ljusare ut.
Varför blev det Kopparberg/Göteborg 
och inte steget ut utomlands.
Jag kände att det var ett lagom steg just 
då att etablera mig i Damallsvenskan. 
Dessutom är jag rätt hemmakär och har 
många intressen vid sidan om som är 
viktiga. Men kommer det erbjudande 
en dag som känns rätt får vi se. England 

lockar i så fall mest.
Malmö eller Göteborg - vilken stad 
trivs du bäst i?
Göteborg.
Du ska gifta dig snart. Stort grattis från 
oss på Mediabyrån. Är du säker på att 
du valt rätt?
Haha, det hoppas jag verkligen att jag 
gjort! Jo, men det är jag säker på.
(Hör hela intervjun på www.mediabyrandv.se)

Många bollar i luften för 
ELIN RUBENSSON

“Att få spela final inför 
70 000 personer var stort”.
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Skolfrågan står i centrum för Helene Odenjung.
- Det är en så viktig fråga för mig och andra liberaler eftersom det handlar om att alla 
ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det kan man inte om man inte får en 
riktigt bra skolgång.
Tillräckligt med lärare, tidiga insatser om man har svårt att hänga med och svårt att 
lära sig läsa och skriva, men också vettiga utmaningar, är några huvudingredienser i 
Liberalernas skolpolitik.
Dåvarande Folkpartiet blev Helens val redan under skoltiden när hon var aktiv i 
elevrådet.

Mediabyrån är en daglig verksamhet som fungerar som en reklambyrå och medieproducent 
för och av personer med funktionsvariationer. Vi gör reklamfilm på uppdrag av föreningar och 
organisationer. Vi producerar också nättidning, podcast och webb-TV. 

Mediabyrån riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att arbeta med text, bild, TV och radio. 
Vi är en daglig verksamhet inom Göteborgs Stad.

Mediabyrån ligger på Svangatan 4A, nära Redbergsplatsen. Närmaste hållplats är Ejdergatan, dit 
du tar dig med spårvagn 6 eller 8.

- Det var då jag upptäckte att alla inte får 
samma chans. Inte bara i Sverige utan i hela 
världen.
Engegemang i projektet Operation 
dagsverke och en genomläsning av 
samtliga politiska ungdomsförbunds 
handlingsprogram avgjorde saken.
Efter 24 års socialdemokratisk dominans i 
Göteborg tror Helene att det är Alliansens 
tur att ta över stafettpinnen. 
- Ja, det blir vi som styr efter valet, skrattar 
hon och tillägger att hon tror på ett 
maktskifte.
- Många är väldigt missnöjda med mycket 
saker. Att elever inte får lära sig tillräckligt 
mycket. Att äldreomsorgen inte håller hög 
kvalitet. Och vi tappar i olika mätningar 
i förhållande till andra kommuner. Ofta 
ligger vi sämst eller väldigt lågt i flera 
kategorier.
Och Alliansen känner sig mogna att ta över.
- Vi har förberett oss och jag hoppas väljarna 
ger oss det förtroendet. Allra helst tycker 
jag de ska rösta på Liberalerna såklart.
Segregationen i Göteborg ska bland annat 
byggas bort.
- Vi har jättemånga som väntar på bostäder 
och trångboddheten är stor. Dessutom är 
det för stor uppdelning. I vissa områden 
är det bara villor i radhus, i andra bara 
lägenheter. Jag tror det är bra att det är 
blandat.
Helene gillar att påta i trädgården och på 
vintern händer det att hon stickar. Annars 
är fritiden alltså begränsad.
- Grejen är att jag tycker det här är så himla 
roligt och då tänker man inte på det som 
ett arbete!
(Hör hela intervjun på www.mediabyrandv.se)

Om du har en funktionsvariation som gör 
det svårt att få ett arbete kan du få daglig 
verksamhet. Arbetsuppgifterna är så lika ett 
arbete som möjligt och anpassade efter dina 
behov och intressen. 

Du ansöker om daglig verksamhet på 
socialkontoret i den stadsdel du bor.

För Liberalernas Helene Odenjung är politiken ett 
förtroendeuppdrag snarare än ett arbete.
- Den lilla fritid jag har håller jag faktiskt på med politik också. 

“Jag ser inte det här 
som ett jobb”.

Mediabyrån är en 
daglig verksamhet i 
Göteborg. Vi tillhör 

stadsdelsförvaltningen 
Centrum.


