
OSCAR ZIA, KEYYO OCH VIKTORIA HARRYSSON I JURYN FÖR PRIS TILL UNGA

Bild: Keyyo (foto: Robert Eldrim), Viktoria Harrysson, Oscar Zia (foto: Gustav Wiking).

Juryn för utmärkelsen Ungt Kurage utökas med tre nya medlemmar: Kristina “Keyyo” Petrushina, Viktoria Harrysson och Oscar Zia. De är tre
personer som på olika sätt står upp för ett medmänskligt samhälle. De ingår nu i en jury på totalt sju personer som tillsammans ska lyfta fram
unga som agerat med civilkurage.

–Äntligen lyfter vi unga som förebilder, säger Oscar Zia, artist som blev utnämnd till årets homo 2017 av QX galan 2017.

–I dag är det jätteviktigt att stå upp för det man tror på, det kan vara hårt klimat i sociala medier och då är det viktigt att säga ifrån eller sträcka ut en hand
till någon som behöver det, säger Kristina ”Keyyo” Petruchina, som driver en av Sveriges största Youtubekanaler där hon gör humorsketcher och lyfter sina
ryska rötter.

–Det är viktigt för mig att vi uppmärksammar de medmänniskor som sätter andra före sig själva, är hjälpsamma och modiga. Det är sådana människor
som för den sociala utvecklingen framåt!, säger Viktoria Harysson, som delar med sig av sina erfarenheter kring att vara transexuell i sociala medier.
Viktoria vann årets trans på QX galan 2018 och är den yngsta pristagaren någonsin.

ÖVRIGA JURYMEDLEMMAR ÄR

Omid Mahmoudi verksamhetsledare för Ensamkommandes Förbund
Peter Svensson grundare av Huskurage
Beata Kull grundare av Lärargalan
Henrik Almén, ordförande för alumnföreningen Raoul Wallenberg Differencemakers

OM UTMÄRKELSEN UNGT KURAGE

Ungt Kurage är öppen för unga mellan 13 och 20 år.
Förslag kan lämnas till 15 mars på http://raoulwallenberg.se/ungtkurage/
Alla kan skicka in ett bidrag och berätta hur en själv eller någon i ens närhet gjort skillnad.
Juryn kommer att gå igenom alla förslag under våren 2018 och utse vinnarna som får en resa till Budapest i Raoul Wallenbergs fotspår.

KONTAKTPERSONER

Rebecka Steinhoff, projektledare Raoul Wallenberg Academy, 0707-47 83 88, rebecka.steinhoff@rwa.se
Martina Högberg, kommunikationsansvarig Raoul Wallenberg Academy, 070-729 9131, martina.hogberg@rwa.se

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet
att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja
morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se


