Neda Ameli får Rotarys Eldsjälspris 2019
EN ELDSJÄL är guld värd. En person som lägger sin själ i att göra världen lite
bättre. Som brinner för att hjälpa, bidra, uppmuntra, förhindra lidande och
motarbeta ondska. Sådana personer behöver uppmärksammas och
uppmuntras, menar Rotary i Uppsala och Knivsta, som årligen utser Årets
Eldsjäl. I år är det kvinnan bakom Uppsala Gäris – Neda Ameli – som tar emot
priset på UKK under Vakna Uppsalas frukostarrangemang.
Rotary vill genom sina 1,2 miljoner medlemmar runtom i världen förena människor och göra
skillnad i samhället. Med Eldsjälspriset vill Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta
uppmärksamma privatpersoner som på ideell basis lägger ner tid, engagemang och hjärta för
att hjälpa andra och göra gott i samhället på ett hållbart sätt. Årets Eldsjäl 2019 uppfyller alla
dessa kriterier - med råge.
Neda Ameli, 30 år, pluggar till journalist. Hon är Uppsalabon som inte gillar att folk bara
pratar om problem när de uppstår. ”Det tar bara en massa energi och leder ingen vart” sade
hon nyligen i intervju. Efter en våg av överfall kvälls- och nattetid mot tjejer och kvinnor i
Uppsala fick Neda nog och startade Uppsala Gäris (slang för tjejer) i somras. Det är en sluten
Facebookgrupp som bygger på att tjejer hjälps åt att ta sig hem tryggt på kvällar och nätter.
Gruppen har sedan i somras fått 20 000 medlemmar.
Juryns motivering för Neda Ameli som årets Eldsjäl 2019 lyder:
”Många kvinnor känner sig otrygga när de vistas på gator och torg. Så ska det inte
behöva vara.
Neda Ameli har låtit sin egen frustration omvandlas till positiv energi och grundade
en kraftfull gemenskap som kallas Uppsala Gäris. Det är en plattform på sociala
medier med en gemenskap av tjejer och kvinnor i olika åldrar, som erbjuder hjälp och
stöd till andra kvinnor. Gruppen har sedan i somras samlat 20 000 medlemmar.
Hjälpen är väldigt konkret, som att följa en person hem på kvällen, att erbjuda skjuts,
att förmedla sällskap av andra. Neda har på kort tid, tillsammans med andra,
arrangerat självförsvarskurser, hållit föredrag för lärare, och startat samarbete med
nattvandringsgrupperna.”
Rotarys Eldsjälspris, som delas ut för fjärde gången, är ett pris i samma anda som Rotarys
Guldhjärta, som går till godhjärtade företagare i länet. I juryn har representanter för
Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta ingått.
Juryns ordförande Eva Sterte överlämnade Rotarys Eldsjälspris till Neda Ameli torsdagen
den 17 oktober på frukostarrangemanget Vakna Uppsala på UKK i Uppsala. För mer
information om Rotarys Eldsjälspris, årets pristagare och intervjuer, kontakta juryns
ordförande Eva Sterte, 0708-56 39 56.

