
A-märkt ett år - succéinitiativet som öppnat ögonen för hur kvinnor skildras i film
Det är ett år sedan A-märkt lanserades av Folkets Hus och Parkers biografer, genomslaget i filmbranschen och media i Sverige
och internationellt har varit mycket stort. Initiativet har uppmärksammats av skådespelare som Cate Blanchett, Geena Davis och
Lena Dunham. Debattartiklar har publicerats i The Guardian och The New York Times med flera. BBC, CNN, Al Jazeera och många
andra redaktioner har intervjuat Ellen Tejle, medarbetare Folkets Hus och Parker och initiativtagare A-märkt.

- Genomslaget har varit enormt internationellt.  Det vi är mest stolta över är att A-märkt på ett år har bidragit till att öka kunskapen om kvinnlig
representation i film och till att fler kvinnliga berättelser nu kommer att synas på bioduken, säger Ellen Tejle. 

Röster från filmbranschen om vad A-märkt har betytt

”The A Rating Campaign has made it clear how much work we need to do to remind people that we need more female protagonists in film. It is
a great beginning to generate a much needed conversation.”

Melissa Silverstein, Women and Hollywood.

”Sweden's A-Rate gives consumers the ability to use their wallets to shift the film industry toward better, more equitable representation and
their good idea is already spreading worldwide.” 

Kate Kaminski från Bluestocking Film Series, USAs första A-märkta filmfestival.

”In 2015 the Bechdel Test will celebrate its 30th anniversary. And in London we will be launching a year-long celebration of events that will
screen films that’s A-rated and hosting conversations about the concept.” 

Corrina Antrobus, Freelance Writer, London.

Initiativtagare till A-märkt är fyra biografer: Bio Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Spegeln i Malmö, Röda Kvarn i Helsingborg, som drivs av
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Av de fyra biografernas 174 visade filmer det senaste året är endast knappa 30 procent A-märkta.

- Det är uppseendeväckande att bara en minoritet filmer klarar A-märkningen. Vårt mål är bidra till att öka den kvinnliga representationen i
filmvärlden, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

- Nästa år fyller Bechdeltestet 30 år, vilket innebär att A-märkt är högaktuellt på stora filmfestivaler som Sundance, Tribeca och Cannes. Så om
det är något år som det ska A-märkas så är det 2015, säger Ellen Tejle.

Syftet med att A-märka film är att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film.

A-märkta filmer klarar det så kallade Bechdeltestet, som innebär att en film ska innehålla minst två namngivna kvinnliga karaktärer som någon
gång under filmen samtalar med varandra om något annat än män. Bechdeltestet kommer från den tecknade serien Dykes to Watch Out For
av Alison Bechdel som publicerades 1984. 

Mer om A-märkt: www.a-markt.se

För ytterligare information kontakta:

Anna Engstrand, pressekreterare Folkets Hus och Parker

Telefon: 070 682 33 35, 08 452 25 13

e-post: anna.engstrand@fhp.nu

Om Folkets Hus och Parker
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets
Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar 33 miljoner besökare per år.

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och
möten. www.fhp.nu


