Pressmeddelande, 14 februari 2019

Female Legends startar projekt för
att få in fler unga tjejer i spelbranschen
Föreningen Female Legends får 252 000 kr från Jämställdhetsmyndigheten för att hjälpa
tjejer och icke-binära in i e-sport och spelbranschen. Pengarna kommer användas till att
utveckla föreningen, etablera mer lokal verksamhet och skapa ett nationellt
mentorskapsprogram.
Sedan Female Legends startade 2016 har föreningen vuxit snabbt och har idag ett community på
Facebook med över 2500 medlemmar. Där sker dagligen aktiviteter och samtal online som stöttar
unga tjejer med ett intresse för e-sport och digitala spel. Nu vill föreningen utvecklas ytterligare
genom att investera i framtiden och uppmuntra unga tjejer och icke-binära att våga satsa på en
karriär i spelbranschen.
En del av bidraget från Jämställdhetsmyndigheten används till ett mentorskapsprogram. Genom att
utbilda unga i att själva arrangera event, engagera sig i civilsamhället samt ge insikt i e-sport- och
spelbranschen tror Female Legends att fler tjejer och icke-binära kommer söka sig till branschen.
-

Vi hoppas att detta mentorskapsprogram hjälper unga tjejer och icke-binära att ta plats i
e-sport- och spelbranschen, samt att det ger dem erfarenheter de kan ha med sig hela livet,
säger Liza Lind, ordförande i Female Legends.

Mentorskapsprogrammet startar våren 2019 med ett 30-tal deltagare. Under mentorskapet
kommer deltagarna träffa förebilder inom spelbranschen för att utbyta erfarenheter och utvecklas
som individer. Deltagarna ska också själv arrangera aktiviteter inom föreningen.
Projektledare för programmet blir Anna Erlandsson, tidigare ordförande i Sverok och sen flera år en
aktiv röst för jämställdhet inom spelkulturen.
-

Det känns verkligen roligt att få möjligheten att jobba med Female Legends
mentorskapsprogram. Att få in fler tjejer och icke-binära till spelbranschen är otroligt viktigt
arbete, och det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Anna Erlandsson.

Syftet med bidraget från Jämställdhetsmyndigheten är att stödja kvinnors organisering i egna
sammanslutningar samt främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i
samhällslivet. Bidraget från Jämställdhetsmyndigheten delas ut i form av antingen
etableringsbidrag, organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
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