MAG stödjer Pride med donation till välgörenhet
Anställda på MAG Interactive samlar in pengar för att stötta hbtq-personers rättigheter globalt
Inkludering, representation och allas lika rättigheter är ledord hos MAG Interactive. Vi ville visa engagemang och att våra värderingar är mer än ord under
Pridemånaden - därför startade de anställda en insamling för att stötta hbtq-personers rättigheter. MAG utlovade också att donera lika mycket som de
anställda samlade in, för att dubblera den totala summan.
Vårt kontor i Stockholm valde att donera pengar till Solidaritetsfonden, en svensk organisation som hjälper till att arrangera Pridefestivaler på platser där det
saknas politiskt och ekonomiskt stöd. De anställda vid kontoret i Brighton samlade in pengar till Rainbow International Fund, som främjar medvetenhet om
hbtq-personers rättigheter genom att bland annat finansiera lokala projekt och gräsrotsaktivism.
Vi valde att stötta dessa organisationer eftersom de är aktiva där de behövs som mest, och vår förhoppning är att vi kan inspirera andra företag i
spelbranschen att ta liknande initiativ för hbtq-personers rättigheter i samhället.
De anställda på MAG samlade totalt in 5470 kronor och efter att MAG matchade donationen landade den slutliga summan på 10 940 kronor.
För mer information, vänligen kontakta:
Tove Bengtsson / Marketing Communications Manager / +46 (0)72-220 73 22 / tove.bengtsson@maginteractive.se
Om Solidaritetsfonden
Stockholm Pride har sedan flera år tillbaka ett solidaritetsarbete för att stödja pridefestivaler utanför Sverige som själva inte har möjlighet att genomföra sitt
firande, eller andra aktiviteter, utan ekonomiskt eller politiskt stöd. Pengar till ändamålet samlas i Stockholm Prides internationella solidaritetsfond. Till
denna fond har vi genom åren avsatt vissa specificerade intäkter, till exempel pengar som kommer från försäljning av skivor med årets pridelåt, försäljning av
bildrättigheter, pant på PET-flaskor eller särskilda insamlingsaktiviteter och gåvor under festivalen. Den som vill ge ett bidrag kan också göra detta genom
en insättning på Solidaritetsfondens bankgiro 303-0996.
För mer information https://www.stockholmpride.org/solidaritetsfonden/
Om Rainbow International Fund
Rainbow International existerar för att bemyndiga hbtq-rättsaktivister som arbetar i länder där lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner är
kriminaliserade och utsätts för förföljelse.
Vårt uppdrag:
Främja mänskliga rättigheter för hbtq-personer över hela världen.
Förstärka hbtq-rättighetsaktivister som arbetar på gräsrotsnivå i länder där hbtq-personer är kriminaliserade och utsätts för förföljelse.
Stödja lokala aktivister med bidrag och projektfinansiering för att ytterligare främja jämställdhet och möjligheter för hbtq-personer i de mest missgynnade
samhällen och fientliga regioner för hbtq-personer över hela världen.
Öka allmänhetens medvetenhet om kränkningar av de mänskliga rättigheterna hos hbtq-personer över hela världen.
För mer information https://rainbow-international-fund.org
Om MAG Interactive
MAG Interactive är en ledande mobilspelsutvecklare och förläggare av sociala casualspel till iOS och Android. Med över tio framgångsrika spel i sin katalog
når MAG Interactive en miljonpublik varje dag. Företaget spel har laddats ned över 250 miljoner gånger. Globala succéer som Ruzzle, Word Domination och
WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. MAG Interactives har två utvecklingsstudios i koncernen, belägna i Stockholm och i
Brighton, och är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Email: info@fnca.se. Telefon:
+46 (0)8-528 00 399. För mer information besök www.maginteractive.com.

