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Förintelsens minnesdag 27 januari
februari 2021

Syftet med news 4U är att
på ett enkelt sätt
presentera here 4U: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 samlas människor världen över för att hedra alla människor som
blev mördade i förintelsen. Förintelsen var, och är, det största brottet i
mänsklighetens historia. Utan jämförelse. Brotten utfördes av en regim
som kom till makten på demokratisk väg. Tyskland var vid denna tid ett
kulturellt-, socialt- och tekniskt högt utvecklat land.
Hur kunde detta ske?
På vår toleransutbildning jobbar vi just med frågor som dessa. Vi ger
deltagarna verktyg, kunskaper och väcker intresse för vårt gemensamma
samhälle. Vi pratar om civilkurage och om att engagera sig. Vi pratar om
att lära av historien. Detta är viktigare än någonsin i tider när
nationalism sprider sig i Europa och över världen.

think green!

Vi på toleransen hedrade de bortgångna med en ceremoni på gamla
kyrkogården där en av våra ledare Agneta,
läste en kaddish, en judisk minnesbön för de döda.

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

Låt oss alla ta ansvar för att detta aldrig ska ske igen!

Gilla oss på

Årets toleransdeltagare tänder ljus
för alla de som mördades i förintelsen.

Projekt avslutat med mycket goda resultat!
Mellan 1 juli och 31 december drev here 4U projektet
”HRV-volontärer”. Det var ett projekt med syfte att utbilda våra volontärer kring
hedersrelaterat våld och förtryck. Tanken är att volontärerna snabbare ska upptäcka
våld och förtryck, och sedan hjälpa utsatta personer på bästa sätt.
Nu är arbetet utvärderat.
Resultaten visar att volontärerna har ökat:
•

sina allmänna kunskaper om Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)
från 2,7 till 4,8 (på en självskattningsskala från 1-6)

•

sina kunskaper om könsstympning från 2,8 till 4,7

•

sina kunskaper om killars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck
från 2,1 till 4,4

•

och sina kunskaper om barnäktenskap i Sverige från 2,1 till 4,2

Bra jobbat alla deltagare!
Tack till våra projektledare Ilona och Murtada.
the future is bright!

stolta sponsorer

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!

