
 

  Adrianas minnesfond 
 
 
 

2022 års utmärkelse till Adrianas minne går till 

Passus 
Motivering till beslutet: 

 
2022 års utmärkelse till Adrianas minne, tilldelas föreningen Passus, för det arbete de utför för att 
hjälpa unga människor att lämna en kriminell livsstil och kriminella gäng.  
 
Passus arbetar med stort engagemang för att hjälpa unga människor som har gjort dåliga val och 
deras arbete har betydelse för varje individ som de hjälper, men också för samhället i stort.  
 
När en person lämnar ett kriminellt gäng eller en kriminell livsstil, kan det få betydelse för många. 
Dessa personer blir sedan förebilder för andra som riskerar att hamna fel, eller som vill ha hjälp att ta 
sig ur en destruktiv livsstil.  
 
Adrianas minnesfond vill därför visa sitt stöd för Passus, än en gång, genom att tilldela dem 2022 års 
utmärkelse till Adrianas minne. 
 
Varje vårtermin arbetar det årets nior på Freinetskolan Kastanjen med att ta fram en organisation som 
lever upp till de kriterier som är satta för Adrianas minnesfond. För oss på skolan är det väldigt 
betydelsefullt att vara med och stötta organisationer vars arbete hjälper till att göra så att det som hände 
Adriana inte ska kunna hända igen.  
 
Adriana var en ung flicka med drömmar om en bättre värld, där hon själv ville vara med och göra skillnad. 
Att dela ut denna utmärkelse är ett sätt att fullfölja hennes önskan och samtidigt vara en del av ett 
samhälle som vill sätta stopp för det meningslösa våld som drabbar urskillningslöst både inom och utanför 
den kriminella världen.   
 
Ur minnesfondens kriterier för vilka som kan få utmärkelsen: 
Organisationen ska aktivt arbeta för jämlikhet, brottsförebyggande, våldsförebyggande eller på något sätt 
för att aktivera ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Positiva exempel där barn och 
ungdomar kan erbjudas alternativ och göra aktiva val för sin egen framtid kommer att lyftas.  
 
Adrianas minnesfond tilldelar organisationen Passus 3000 kr i juni 2022. 
 
 
Å minnesfondens vägnar,  
 
 
 
Maria Nordheden Gard 
Rektor, Freinetskolan Kastanjen 
 


