news 4 U!
12 ungdomar till Auschwitz!
juni 2014

I början av maj åkte 12 ungdomar och 5 vuxna till Krakow i Polen.
I Krakow besökte gruppen de judiska kvarteren och Schindlersmuseumet.

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.

Dessutom var gruppen i Auschwitz en hel dag. Många tunga och jobbiga
upplevelser, men också viktiga! Alla ungdomar har sedan haft som uppgift
att redovisa sina upplevelser av Toleransutbildningen och fältresan på sina
respektive skolor. Det är en mycket viktig uppgift som ungdomarna har. De
som överlevde koncentrationslägren blir färre och färre...vem ska fortsätta
att berätta?
Ni som sponsrar here 4 U och är medlemmar har möjlighet att söka till
toleransutbildningen som startar i november. Håll ögonen öppna och läs
News 4 U i september:-)

Allt via mailen:
think green!

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

Guiden Sebastian berättar för ungdomarna på plats i Auschwitz om
livet och döden i läger 1.

Nazikommendantens barnbarn mailar here 4 U!
Rudolf Höss var kommendant för Auschwitzlägret under större delen av andra
världskriget. Han flydde efter krigsslutet, men hittades av de allierade och ställdes
inför rätta i Polen. Han dömdes till döden via hängning i Auschwitz, enligt önskemål
från anhöriga till mördade fångar.
Rainer Höss är barnbarn till Rudolf, och arbetar idag i Tyskland med olika antirasist
projekt. Vi i here 4 U mailade Rainer och berättade om vår toleransutbildning.

Så här skriver Rainer till oss angående vår toleransutbildning och det stundande
EU-valet:

Martin Luther King

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemssblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer information om föreningen, kontakta:
ordförande
Therese Ankréus tel.070-7672308

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

www.here4u.se

therese@here4u.se

bringing young people forward!

