
Ifs Säkerhetsnål till arbete för ett öppet och tolerant samhälle
För sitt arbete med att bidra till ett samhälle som präglas av gemenskap och sammanhållning på lika villkor, delar If idag ut
stipendiet Säkerhetsnålen till Kevin Broberg på Frillesås Friendship. Stipendiet delas ut av integrationsminister Erik Ullenhag.

Kevin Broberg, 23, initiativtagare till den antirasistiska gruppen Frillesås Friendship, tar idag emot försäkringsbolaget Ifs stipendium
Säkerhetnålen på 50 000 kr för sitt arbete med att skapa ett samhälle med större tolerans och där alla inkluderas.

– Det vi vill åstadkomma med vårt arbete är ett mer öppet och tolerant samhälle. Ett lokalsamhälle där vi håller ihop och står upp för varandras
mänskliga rättigheter. Ett samhälle som präglas av gemenskap och en sammanhållning på lika villkor, säger Kevin Broberg, grundare av
Frillesås Friendship. 

Genom att inkludera alla, även de med motsatta åsikter tror han att man kan skapa ett sådant samhälle. Frillesås Friendship startades 2012
då rasistiska flygblad spreds i Frillesås - en ort med 2 000 invånare i Kungsbacka kommun där Kevin bor - i samband med att ett hem för
ensamkommande flyktingbarn skulle öppnas. Kevin mobiliserade lokalbefolkningen och fick de främlingsfientliga att sluta bedriva kampanjen
på orten.

Sedan dess har man anordnat aktiviteter i kommunen med syfte att sprida deras budskap om ett öppet och tolerant samhälle. Nu sprids deras
sätt att jobba till andra orter i landet. 

– Kevins och Frillesås Friendships arbete visar verkligen att alla kan göra skillnad bara man är tillräckligt engagerad. Deras sätt att arbeta, där
alla är välkomna bara man respekterar varandra på lika villkor, är ett sätt som öppnar för dialog och bygger relationer mellan grupper som
tänker olika, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

För detta viktiga arbete tilldelas Kevin Broberg stipendiet Ifs Säkerhetsnål 2014.

Ifs Säkerhetsnål
Ifs Säkerhetsnål är ett stipendium på 50 000 kronor som från försäkringsbolaget If delas ut till en ung person som brinner för att stötta och
hjälpa andra unga i utsatta situationer. Stipendiet delas ut en gång per år. Läs mer på if.se/ifssakerhetsnal

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Informationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst
uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


