news 4 U!
Nu blir vi ännu bättre på tolerans!
december 2017

Syftet med news 4 U är att
på ett enkelt sätt presentera here 4 U:s
verksamhet; vad som är
på gång, vad vi gjort och
hur det gick.
Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen:

Varje år arrangerar Segerstedtinstitutet* vid Göteborgs universitet
utbildningen; Tolerans, identitet och extremism (15 högskolepoäng).
Utbildningen vänder sig till kommuner och organisationer som redan
jobbar med egna lokala toleransutbildningar. Ämnen som ingår är etnicitet
och rasism, ungdomskulturer, nationalism, ungdomsutveckling med mera.
Utbildningen avslutas med en fältresa till Warszawa där vi besöker ghettot,
barnhem och närliggande koncentrationsläger som Majdanek och
Treblinka. Vi övar oss i narrativ pedagogik (berättande).
Vi är tre deltagare från here 4U som fått plats i år. Syftet är att fördjupa
våra kunskaper och förbättra vår egen toleransutbildning som vi i år håller
för femte gången. Första två dagarna är avklarade och
intrycket är mycket positivt! Fortsättning följer…

think green!

Läs gärna mer om here 4 U
på www.here4u.se
Gilla oss på

En av kursböckerna

*Segerstedtinstitutet inrättades vid Göteborgs universitet 1 juli 2015. Ursprunget till
Segerstedtinstitutet står att finna i ett mångårigt samarbete mellan Göteborgs universitet
och Kungälvs kommun i arbetet mot rasistiska och våldsutövande miljöer. Institutets
uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande
ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.

here 4U

till Kommunfullmäktige!

En kväll i oktober besökte ledarna Sara, Nicklas, Malin med
toleransdeltagarna Alva och Yolanda Kommunfullmäktige och berättade
om Toleransutbildningen. Vi visade filmen från förra årets utbildning och
Alva och Yolanda svarade på frågor som om de aldrig hade gjort annat.
Som en av våra politiker sa om deras svar och resonemang: Det här var
det klokaste som någonsin sagts i Kommunfullmäktige. Vi är stolta över
våra ungdomar! I here4U får de en plats att växa tillsammans med andra.
Egna åsikter genom nya insikter!

Yolanda och Alva pratar i Kommunfullmäktige. Ordförande Ulla Persson till höger.

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer information om föreningen, kontakta:
kassör
Nicklas Wennersten
nicklas@here4u.se

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror
på here 4 U!

www.here4u.se
bringing young people forward!

