
De är nominerade till Ifs Säkerhetsnål 2015
Försäkringsbolaget If delar varje år ut stipendiet Säkerhetsnålen till en ung eldsjäl som hjälper andra unga utsatta i Sverige. De
tre som nominerats till årets pris är Sofie Skalstad projektledare för Nytänk, Elin Wernquist, grundare av Barnrättsbyrån samt
Elin Sohl, grundare av Mammaboxen.

Gemensamt för de tre som nominerats till Säkerhetsnålen 2015 är deras stora samhällsengagemang och viljan att göra skillnad för barn och
unga.

– Vi är mycket stolta över årets kandidater med engagemang från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Vi vill uppmärksamma deras insatser som
bidrar till en bättre och lättare vardag för många barn i Sverige. Det är väldigt inspirerande att få dela ut Ifs Säkerhetsnål varje år till en riktig
eldsjäl som visar att unga verkligen kan göra skillnad, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Ifs Säkerhetsnål är på 50 000 kr. Årets vinnare kommer att avslöjas vid en prisceremoni under hösten 2015.

Kort bakgrund om de nominerade

Elin Wernquist, 32, från Stockholm var med och startade Barnrättsbyrån 2011. Idag är hon generalsekreterare i organisationen som arbetar
med socialt utsatta barn. De är Sveriges första öppna verksamhet som kan erbjuda unga upp till 21 år praktisk hjälp, stöd och rådgivning i
frågor som rör deras rättigheter. Barnrättsbyrån har Sveriges enda barnrättsjurist som är tillgänglig för barn gratis. Organisationen drivs sedan
2015 som en fristående organisation.

Elin Sohl, 34, fyrbarnsmamma från Östra Göinge. 2013 öppnade ett asylboende på orten och Elin bestämde sig för att hjälpa gravida
flyktingkvinnor. Det började som en klädinsamling till kvinnorna, men snabbt märktes att efterfrågan på saker för att täcka barnens behov var
stort. Då föddes idén om ”Mammaboxen” ett startpaket till gravida kvinnor som kommer till Sverige för att hjälpa till med det mest basala inför
bebisens ankomst.

Sofie Skalstad, 22, från Jokkmokk är projektledare för Nytänk, ett politiskt obundet projekt som sedan 2012 drivs av och med unga för att
bygga framtidens Norrbotten. Nytänk tar tillvara på de initiativ och det engagemang och nytänkande som finns bland unga norrbottningar, och
jobbar aktivt för att de ska vara en del i både lokal och regional utveckling.

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 svåra situationer. Stipendiet delas ut en gång per år. www.if.se/ifssakerhetsnal

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


