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Ja, man kan behandla personer som utövar våld. Det finns olika sorters
våld, som t.ex. psykiskt, fysiskt, latent och sexuellt våld.
När det gäller våldsbrott vet vi att både de som utsätts för våld och deras
förövare oftast är pojkar i tonåren och en bit upp över 20-års strecket.

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:
think green!

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

Vi har länge tänkt att detta är något för here 4 U:s killjour att jobba med!
Som ett första steg har två av killjourens volontärer deltagit på en
utbildning under en vecka i Borås. Metoden heter Icke-våldsgrupp för män,
och är framtagen av en norsk psykolog som arbetat med våldsbehandling
sedan ca 25 år tillbaka i tiden. Väl hemma igen kommer nu
behandlingsmetoden att anpassas till ungdomar. Tanken är sedan att
föreningen here 4 U söker pengar från Allmänna arvsfonden för att kunna
erbjuda behandling av våld som ungdomar utövar. Det ska erbjudas
kostnadsfritt och vara en snabb tillgång till professionell hjälp. Vi
återkommer med mer info om detta projekt framöver:-)

Sök nu till årets toleransutbildning!
Föreningen uppmanar nu aktiva medlemmar att söka till årets toleransutbildning.
Det finns två platser på utbildningen som sträcker sig från november till maj 2015
och innefattar moment som demokrati, mänskliga rättigheter, brott mot mänskligheten, nationalism, olika former av intolerans, förintelsen m.m.
Det är tredje året som here 4 U anordnar utbildningen som även innefattar en fältresa till Krakow och Auschwitz. Om du är intresserad;
maila therese.ankreus@vasteras.se , så skickar vi en ansökningsblankett.
Sök senast 24 oktober. Föreningens styrelse tar sedan beslut om vilka som blivit
beviljade en plats. Ta chansen att vara med på något som säkert kommer att påverka ditt liv för alltid…:-)

Avslutning för stolta deltagare på förra årets utbildning

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!
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