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Syftet med news 4U 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...
think green!

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

connexion west är en del av here 4U med fokus på social hållbarhet för
alla boende och besökande på Bäckby. Verksamheten är dynamiskt och
kreativ för att tillgodose människors behov. Vi vill att alla människor
känner meningsfullhet i vardagen och känner sig inkluderade i samhället.
connexion west är en verksamhet som utvecklar förtroende, framtidstro
och självkänsla hos besökarna. Besökarna som deltar i olika aktiviteter
går hem nöjda och känner sig delaktiga och sedda i ett sammanhang. I
miljön finns det både möjlighet till samhällsinformation,
coachning och socialt umgänge.
Verksamheten består av en samordnare, en projektmedarbetare och fem
unga vuxna here 4U-ledare. Utöver aktiviteterna besöker here 4Uledarna två skolor två gånger i veckan med uppgift att arbeta
uppsökande och relationsskapande. Inom connexion west arbetar vi även
på skolor med Mentors in violence prevention (MVP)
som är ett program för att förebygga våld.
Exempel på aktiviteter är; kvinnocafé tillsammans med föreningen
Tehuset, konst tillsammans med Konstfrämjandet Västmanland,
Filmskola tillsammans med Västerås Kulturskolan, Språkcafé och
fotbollsträning på Bäckby Sportcenter.
Välkommen till oss!

Toleransprojektet i Kungälv
Toleransprojektet grundades i Kungälv på 1990-talet med uppdraget att
förhindra att tonåringar hamnade i vit makt-miljön. Sedan dess har liknande projekt etablerats i ett 20-tal kommuner, med fokus på olika
extremistmiljöer beroende på kommunernas behov.
Bakom Toleransprojektet stod läraren Christer Mattsson. Framgångarna
i Kungälv ledde till att han fick vara med och bygga upp Segerstedtinstitutet som instiftades vid Göteborgs universitet i juli 2015. Institutets
uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot
våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.
Varje år anordnas kursen; ”Tolerans, identitet och extremism” ihop med
Göteborgs universitet. Deltagare är personal från kommuner som anordnar lokala toleransutbildningar för ungdomar. I år är det första
gången som here 4U har tre ledare med på kursen. I april åker
deltagarna till Warszawa och besöker bland annat koncentrationslägret
Treblinka. Vi berättar mer när kursen avslutats i juni!

Några av våra kursböcker.

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer
information, kontakta:
Nicklas Wennersten

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4U!

verksamhetschef
nicklas@here4u.se

bringing young people forward!

