RESURSCENTER FÖR AVHOPPARVERKSAMHETER

Avhopp
Innehåll: Seminariet ger en generell kunskapsöversikt om påverkan, radikaliseing och dess mekanismer. Vi presenterar metoder för att förstå och bemöta
radikalisering samt berätta om våra erfarenheter av vändpunkter, generella och
vanligt förekommande behov vid avhopp.
Om önskvärt kan seminariet ges med tillägget Life Story då en persons resa från
radikalisering till avhopp får exemplifiera det vi pratat om.
Lämpar sig för: I första hand lärare, högskolor, yrkesverksamma inom t.ex.
Polisen, Kriminalvården och Socialtjänsten och även förebyggare så som räddningstjänsten och brottsofferjourer och -myndigheter.
Kan ges som kortare föreläsning, föreläsning med praktiskt inriktning, för experter (mer avancerad nivå) samt som heldagsseminarium med workshop och
diplomering i MRP.

Extrema miljöer
Innehåll: Beskrivningar av olika slags extrema, slutna och/eller destruktiva miljöer.
Momentet syftar till att skapa förståelse för de lockelser och behov som kan ligga
bakom samt konsekvenser av vistelse i dessa miljöer. Förebyggande perspektiv.
Lämpar sig för: I första hand elever, studenter, lärare, högskolor, yrkesverksamma
inom t.ex. Polisen, Kriminalvården och Socialtjänsten och även förebyggare så som
räddningstjänsten och brottsofferjourer och myndigheter.
Kan ges som föreläsning eller som samtal i mindre grupper med en dialogledare.

Maskulinitet och våld
Innehåll: En grundläggande beskrivning av olika våldsstrukturer inom extrema
och/eller våldsamma grupperingar på såväl individuell som strukturell nivå. Vi
pratar om olika typer av våld som är typiska för de grupper vi arbetar med och
om hur olika slags våld påverkar och hur man synliggör trauman av våld för
bearbetning.
Generell och praktisk inriktning.
Lämpar sig för: I första hand elever, studenter, lärare, högskolor, yrkesverksamma inom t.ex. Polisen, Kriminalvården och Socialtjänsten och även förebyggare
så som räddningstjänsten och brottsofferjourer och -myndigheter.
Kan ges som föreläsning, i seminarieform med processledare eller i samtal med
dialogledare (främst till ungdomsgrupper).

Föreläsningar

(ca 30 min. - 2 tim.)

Socioekonomisk

presentation

av vårt arbete. Vad kostar egentligen
förebyggande arbete och avhopparverksamhet?

Hatets röst

Teater Fryshuset gör tillsammans med
EXIT en djupdykning i den svenska
vitmaktrörelsen. Vad är det som rör
sig i huvudet på en ung nynazist och
vad händer när tvivlen kommer?

När du bokar en utbildning,
föreläsning eller ett seminarie
kommer en eller två av de presenterade att hålla i tillfället.
Antalet utbildare beror på vilken
typ av information eller kursform er verksamhet behöver och
efterfrågar.
Ring eller maila för skräddarsytt
upplägg och prisuppgift! cides@fryshuset.se eller
08-691 76 00

FÖRELÄSARE OCH SEMINARIELEDARE

Camila Salazar Atias är kriminolog med gäng som specialitet. Under fem år forskade
hon i New York och följde då det kriminella gänget The Almighty Latin King and Queen
Nation. Camila har grundat projektet CIDES på Fryshuset.
Camila medverkar även i olika expertgruper, föreläser, modererar och utbildar på
högskolor i frågor som i huvudsak rör gäng, våld, ekonomisk- och social utsatthet.
Hon figurerar ofta i media som expert inom sitt område. 2012 fick hon Stenbecksstipendiet för sitt arbete mot våld.

Ozzy Gustavsson har en förståelse för och bred kunskap om krimi-nalitet, droger
och huliganism.
Ozzy har personlig erfarenhet av vistelse på statliga institutioner så som ungdomshem och fängelse. Idag arbetar han som klientcoach och föreläsare för CIDES på
Fryshuset där han också hjälper ungdomar till ett liv bortom kriminalitet.
Med stort engagemang och hjärta bjuder han på sina erfarenheter som han professionellt resonerar kring.

Robert Örell är verksamhetsledare för EXIT. Robert är en internationellt efterfrågad föreläsare inom området radikalisering och avhopp och har medverkat vid
otaliga konferenser om politisk extremism och vägar ut ur destruktiva rörelser. Han
har över tio års erfarenhet av arbete med avhoppare från politisk extremism. Utöver
det har Robert gått grundläggande psykoterapeututbildningen och studerat socialpedagogik.
Robert leder även en arbetsgrupp för ”First line practitioners” inom EU kommissionens nätverk RAN – Radicalisation Awareness Network.

Peter Svensson har, efter många år inom organiserad brottslighet, valt att lämna
kriminaliteten.
Idag arbetar Peter som klientcoach på verksamheten Passus på Fryshuset men
håller också utbildningar och föreläsningar. Föreläsningarna utgår från hans erfarenheter och om det som gjorde att han valde att bryta den kriminella banan.

Per Candal är behandlingsassistent och klientcoach på verksamheten Exit på Fryshuset. Han har stöttat över hundra personer som önskat lämna högerradikala, nazistiska och rasistiska miljöer. Utöver det arbetar Pelle med att utbilda och handleda
yrkesgrupper, anhöriga, myndigheter och organisationer som arbetar med målgruppen.
I sina föreläsningar bidrar Pelle med mycket konkreta förslag och
metodologiska exempel.

