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Detta nyhetsbrev…
...produceras av Högberg &
Rydälv Konsult HB. Ett företag som arbetar med behandling, fortbildning och
handledning inom området
för konflikthantering och
KBT.

Nyhetsbrevet består av tre
rubriker: Månaden som gått
samt Månaden som kommer
samt Tummen upp, som uppmärksammar kollegors arbete eller positiva företeelser
och projekt.

Månaden som gått...
…...har i ett internationellt
perspektiv inneburit att delar
av arabvärlden, via först
Tunisien och sen Egypten, nu
inlett ett första steg i en demokratiseringsprocess. I Spiral Dynamics terminologi kan
vi förenklat säga att länderna går från en blå lydnadskultur till en orange kultur
där var individens rättigheter
och positiva entreprenörsanda utgör drivkkrafter. Att
flera av initiativtagarna har
en tyngdpunkt även i grön
jämlikhetskultur, medan
några demonstranter agerar
utifrån röd feodalmentalitet,
samtidigt som gul global teknik används, gör det till ett
oerhört intressant prisma att
betrakta. Förändring är som
sagt det enda bestående. Vill
du lära dig mer om Spiral
Dynamics så läs här.

KRIMINALVÅRDEN. Jag och min
kollega, alkolhol och drogterapeuten
Patrik Samuellson, höll en uppföljningsdag på höstens tre utbildningsdagar för
personal inom kriminalvården, arrangerade av Tänk Om!. Temat var att arbe-

ta med förändringsarbete utifrån en
hederskontext med klienter där kriminalitet, missbruk och hedersförtryck ofta
samspelar. Förutom repetition arbetade
vi, vilket var mycket uppskattat, praktiskt med valda delar ur Gunnar Bergströms behandlingsprogram "Att få
välja sitt liv". Vi hann även med att djup-

ATT TA SATS inför de månader som
komma skall, har präglat januari månad.
Möten om planering inför konferens om hedersvåld i maj, uppföljing av MIutbildningen i mars, temadagar på Väggaskolan i Karlshamn, tider för handledning, planering inför vårens mansgrupp
samt ny styrelsesammansättning i Triangelns Terapiforum, personaldag på Kulturskolan...mm. Utmaningen inför utmaningarna ligger delvis i att inte enbart hamna i
(för att använda Brian Robertssons Holocracymodell)
"Predict
& Controll",
utan också öppna
upp för
"Sense &
Respond" i
det som sker. Läs mer om Holocracy samt
se introduktionsfilm här.

dyka lite i det komplexa med hur värderingssystem uppstår och utvecklas, hur
man
kan
tillämpa
ovannämda
Spiral
Dynamics
på en
Patrik Samuelsson
hederskultur. De enstämmigt positiva utvärderingarna gav
ytterliggare blodad tand till fortsatta
dagar på temat.

NATUREN, och vårt förhållande till
den utifrån ett
evolutionärt perspektiv, levandegjorde Stina
Deurell genom
en stundtals fysisk workshop på
senaste Malmö
Integral mötet.
Nytt för denna
gång var även
att vi via datorn
för första gången i pausen

kopplade upp oss mot Göteborg Integrals sammankomst.

NYTT UPPDRAG. För första
gången samarbetar
min kollega Michael
Arvidsson (som tidigare samarbetet i
skoluppdrag och en
temadag) och jag i
ett familjebehandlingsuppdrag åt socialförvaltningen. Detta åt Tomelilla Kommun.

ETT KORT MÖTE med Eduardo
Grutzky fick också plats i månaden som
gått. Eduardo är en inspirerande auktoritet inom området hedersförtryck. Eduardo startade Sobelhuset (1993), Elektra (2001), Sharaf Hjältar (2003) samt

ALMAeuropa, den organisation där han
för närvarande verkar i. Är även styrelseledamot i Humanisterna och Tänk
Om!.

Michael Högberg, Spångatan 20A, Malmö - Tel: 0707-757650 - Mail: info@hogberg.org - Web: www.michaelhogberg.se
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Månaden som kommer ...
...7 februari. Temadag om hedersförtryck för gymnasieelever och personal på Väggaskolan i Karlshamn.
Dagen görs i Tänk Om´s regi och jag
genomför den tillsammans med kollegan Media Waisson.
...9 februari leder jag personaldag
med arbete
kring medarbetarenkät
samt konflikthantering.
Plats Kulturskolan,
Hässleholm.
...13 februari. Om Theory U på
Malmö Integral.

Tummen upp för...
..KLASS 9A Hjältarna och tillika
pedagogerna Gunilla Hammar Säfström, Stavros Louca från den prisbelönta succén, är tillbaka. Nu sätts

...28 februari. Dag 2 i Karlshamn,
med
uppföljning
och
föreläsning
för
skolpersonal och polisen.
… 25 mars. Uppföljningsdag för MI
(Motiverande
Samtal) utbildningen. Även
för er som tidigare arbetat
med MI, och har
annan utbild-

www.michaelhogberg.se
www.triangelnsterapiforum.se
www.uppat.se

VILL FÖRHINDRA
REVOLUTIONER
MÅSTE SAGA JA
TILL REFORMER”

...MARIA COLLINDER. Att

sjösattes under månaden som gått, av
bl.a. min kollega Pelle Billing. Ett välbehövligt tillskott som utan att polarisera
ändå vill peka på
viktiga mansfrågor
som inte annars
syns i medier. Det
är, precis som jag
tidigare nämnt i
tidningsartikeln ”Lika Spelregler” samt
min och Pelles artikel i Sydsvenska Dagbladet, centralt för jämställdhetsarbetet
att man även arbetar med mansfrågor.

våga tala om andlighet på ett lätt vis
utan att klibbas ihop
med New-Age
träsket, och samtidigt
sakligt vetenskapligt
utan att bli snustorr,
är en lina som Maria
förmår vandra utan
större problem.

Vad är då mansfrågor för något? Läs
mera på mansnätverksets hemsida.

Terapeut, Konflikthanteringskonsult

“DEN REGIM SOM

...MANSNÄTVERKET.ORG

ett välbehövligt fokus på lärarna
istället. Handledning är, som jag ofta
sagt, att föredra långt mer än kortsiktiga externa insatser i klossen. Första
avsnittet lovar gott.

Michael Högberg

ning än den
via mig. Plats:
Malmö Stadshus, Pelarsalen. Anmälan
och info här!

Mail:
info@hogberg.org
Tel:
0707 757650
Besöksadress och mottagning:
Spångatan 20, Malmö. KARTA

Läs om hennes verksamhet, vilken inbegriper INTEGRAL
TRANSFORMATION WORK samt allt
från program och gruppträffar, healing och meditation. här.
... GREEN DRINKS Malmo den 9
mars- ett hållbart affärsmingel där vi
alla, under lättsamma former och med
ekologiska drycker och
snacks, inspirerar varandra i ett mingel med
hållbar utveckling som
"grön" tråd. Hilton
Malmö, kl 17-20. Läs
mer på här.

