
Egalia och Levi’s® håller dörren öppen på Pride
Under parollen ”Håll dörren öppen” samarbetar RFSL Stockholm med Levi’s för att stötta Egalia och synliggöra vikten av en fungerande
mötesplats för unga HBTQ-personer i Stockholm, i en tid då verksamheter för unga försvinner eller byter adress.

RFSL Stockholms ungdomsgård Egalia har hållit dörren öppen för unga HBTQ+ personer i över 12 år. Många av dessa ungdomar känner sig inte
välkomna på vanliga fritidsgårdar. Där har Egalia varit ett välkommet och nödvändigt alternativ för alla Stockholmare. Under åren har Egalia bland
annat utvecklat en handbok för barn- och ungdomsverksamheter och har bidragit med kunskap och expertis till verksamheter och mötesplatser riktade till
barn och unga i hela Sverige. 

Under Pride har Levi’s® och RFSL Stockholm inlett ett samarbete och skapat en donationskampanj, så att Egalia kan hålla dörren öppen för fler
ungdomar. Genom att scanna en specialutvecklad QR-kod eller gå in på Egalias hemsida kan man göra en donation som går direkt till en deras
verksamhet. Den unika koden har designats av illustratören Ruhani på uppdrag av RFSL Stockholm och Levi’s®.

Först ut med att skänka till kampanjen är Universal Music Sweden med en generös donation.

”Vi på Universal Music är väldigt stolta över att kunna bidra till Egalias framtid. Det är viktigt att vårt samhälle bistår med en trygg plats för
alla ungdomar, i synnerhet de som identifierar sig som HBTQ+.”

- Joakim Johansson, General Manager, Universal Music Sweden.

Under Prideparaden kan du hitta Egalias del tillsammans med Levi’s® långt fram i tåget, passa på att scanna QR-koden och donera direkt till
ungdomsgårdens verksamhet.

Besök gärna även hemsidan på http://www.egaliaung.se/gava/

Citat från Levi’s®

Levi’s® har länge arbetat för mänskliga rättigheter, acceptans och jämlikhet. Vi vill som globalt företag använda våra resurser för att ge
tillbaka till mänskligheten och det samhälle vi lever i. Detta historiskt har vi gjort, gör och kommer fortsätta att göra genom bland annat
samarbeten med välgörenhetsorganisationer som står upp för alla människors lika värde, deltagande i parader och att vi lägger vikt vid att
vara en öppen arbetsplats.

Egaila är en betydelsefull mötesplats för unga HBTQ+ personer, en social utrymme utan stigman. Arbetet Egalia och deras ledare gör
spelar en viktig roll, inte bara för Stockholms ungdomar, utan också för kunskapen de delar med sig till andra ungdomsgårdar runtom i
Sverige.

Det är Egalias fortsatta resa mot en bättre värld som Levi’s® vill stötta. Detta gör vi i samband med Levi’s® Pride-kampanj ’Proud.
Together.’. Något vi är otroligt glada att få möjligheten att göra och vi hoppas tillsammans kunna öppna fler dörrar.

Vi har noll tolerans för intolerans. Kärleken sitter i jeansen.

- Richard Hurren, Vice President North Europe, Levi Strauss & Co.

För pressfrågor, kontakta: Kawa Zolfagary, kawa.zolfagary@primegroup.com eller 0766975378.

Om Egalia

Egalia är RFSL Stockholms ungdomsgård för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera mellan 13-19 år (och för den som tror att den kanske
är HBTQ). 

Det är en ledarledd, alkoholfri, social och gratis mötesplats för unga HBTQ-personer som finns i Danvikstull och snart kommer att öppna upp i
Skärholmen.

Om Levi’s®
Varumärket Levi’s® optimerar klassisk Amerikansk stil på ett enkelt och coolt sätt. Sedan de uppfann Levi Strauss & Co år 1873 har
Levi´s Jeans blivit ett av det plagg med högst igenkänning i världen och fångat fantasi och lojalitet för människor under generationer.

Idag fortsätter Levi´s® varumärkesportfölj att utvecklas genom en obevekligt banbrytande och innovativ anda som är oöverträffad i
klädindustrin. Vår bredd av ledande jeanskläder och accessoarer är tillgängliga i mer än 110 länder som tillåter individer runt om i ärlden att
visa sin personliga stil. För mer information om Levi’s®, produkterna och butiker, besök levi.com.


