
Att få välja sitt liv
Metod och programkurs

Vi går vidare från grundkursen och går 
igenom de  nya påverkansprogrammen 
för hedersutsatta som Tänk Om! tagit 
fram. I lektioner och rollspel (du får prova 
den hedersutsattes roll)  tar vi oss igenom 
programmet. Bland rubrikerna: Skam, 
Heder, Negativa tankar, Självkänsla och 
Livsstilar. Den verksamhet som vill 
bedriva programmen kan sedan köpa in 
licens för detta

12- 15 december 2011 i Malmö

Förtryck i 
hederns namn

Hedersvåld, droger, kriminalitet

Heder, droger, kriminalitet
Grundkurs 

Vi går vi genom grunderna i en 
hedersideologi och vad som kan 
leda de som blir utsatta att fly in i 
m i s s b r u k , k r i m i n a l i t e t o c h 
självskadebeteenden.

Dag 1 handlar om hedersideologi, 
dag 2 om drogberoende och dag 3 
om kriminalitet och kopplingar till 
hedersförtryck

28-30 november 2011 i Malmö



Om kursledarna

Eduardo Grutzky 

Eduardo startade Sobelhuset (1993), 
Elektra (2001), Sharaf Hjältar (2003) samt 
var med och skapade ALMAeuropa, där 
han för närvarande verkar.  Eduardo är 
ansvarig för grundkursens första dag om 
hedersideologi.

Gunnar Bergström

Gunnar har utvecklat en programserie 
mot kriminalitet   Arbetat sedan 1974 
med behandling av missbrukare och 
kriminella. Huvudförfattare till Tänk Oms 
4 behandlingsprogram om hedersvåld, 
kriminalitet och missbruk.  Ansvarig för 
huvuddelen av kurserna.

KURSFAKTA

Plats: Tänk Om! s lokaler i Malmö
Drottningggatan 6 C

Tid:  8.30-16 alla kursdagar

Kostnad:  5000 kr grundkurs, 7000 kr metodkurs. 
Kaffe ingår. Ingen moms

Anmälan senast 1/11 2011 - anmälan är bindande

Krav på blivande programledare  i 
metoden:

Programledaren måste ha en grundläggande behand-
lingsutbildning (socionom, behandlingsass, terapeut e.d)

Önskas verksamhetslicens för de 4 programmen inköps 
den separat och avtal skrivs

Anmälan till Tänk om,  Poststugan 85,  211 65 Malmö.  Mail: 
info@tankom.net Tel och fax:  040 6111050

Verksamhet:___________________________________________________________________

Adress:_______________________________________________________________________

Mail:________________________________________________ Tel:______________________

Namn på deltagare: 1 __________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

ANMÄLAN

    En livshistoria

Under g r undku r s en s f ö r s t a d a g 
medverkar, förutom Gunnar Bergström 
och Eduardo Grutzky, Newroz Ötunc med 
sin livshistoria. Newroz grundade Tänk 
Om! utifrån sina erfarenheter

mailto:info@tankom.net
mailto:info@tankom.net

