Föreläsning med Julens hjältar!
Finns det några snälla barn? Frågan betydde inte så mycket för mig när jag var liten. Jag ville
såklart vara snäll, men jag förstod att det inte påverkade om tomten skulle komma med
paket eller inte. När jag har blivit äldre så förstår jag att julklappen finns gömd i själva
frågan. I december brukar vi tänka extra mycket på vår omgivning och de som har det svårt.
TCO försöker dra sitt strå till stacken på olika sätt. I år vill vi bjuda våra medlemmar på en
julkväll med två föreläsare och en matig macka med kaffe/the. Det bästa med kvällen är att
vi istället för arvode till föreläsarna, skänker pengarna till deras projekt. Så bara genom att
komma och lyssna så bidrar du till att göra världen lite bättre.
Eva Holmberg Tedert har byggt upp
en verksamhet för att rädda barn
från sexhandeln. Hon har byggt upp
och driver ett barnhem för utsatta
flickor. 3 månader om året åker hon
dit och jobbar på plats. Övriga 9
månader så jobbar hon i Sverige,
men ägnar stora delar av fritiden att
organisera och samla in pengar. Hon
räddar många flickor från
sexhandeln och ger dom istället en
möjlighet att utbilda sig och bidra till
samhället. När andra känner
hopplöshet över orättvisor väljer Eva
alltid att göra något. Eva kommer att
berätta om trafficking och varför så
många unga tjejer tvingas in i
sexhandeln. Hon ger även en bild av
sin egen resa och vilka utmaningar
som hon har mött och ständigt
möter. Eva är en person som ger
energi och sprider glädje och hopp
till alla som får möjlighet att lyssna
till henne. Gå in och läs på
http://www.gatubarnnepal.net/.

Vår andra föreläsare tar sin utgångspunkt från en
helt annan plats på jordklotet. Stefan Strömberg har
ägnat många år av sitt liv till att resa runt i
Sydamerika. Han reser runt och föreläser och har
även skrivit ett flertal böcker om sina erfarenheter.
När han inte föreläser så jobbar han som journalist
för bl a tidningen Hockey.

På en av sina resor så besökte han en skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning i
Ecuador. I Ecuador saknar personer med funktionsvariationer många grundliga rättigheter så
som tillgång till skola. Många barn med funktionsvariationer förvisas till hemmen där de inte
får den hjälp de behöver. Många av barnen kommer från familjer med mycket små
ekonomiska resurser där föräldrarna inte har någon möjlighet att ge sina barn det stöd de
skulle behöva. Flera av barnen äter bara en gång om dagen och det är den måltid som
serveras på skolan. Undervisningen präglas av närhet och den utbildade personalen ser till
individens behov.
Stefan Strömberg är författare,
journalist och föreläsare, som rest i
Latinamerika sedan 1988. Stefan har
mött presidenter, gerillamedlemmar,
bönder, häxor och många andra
under sina resor. Dessa möten
berättar han om på sina
föreläsningar. Under 25 år har han
föreläst från Övertorneå i norr till
Ystad i söder. Mycket av Stefans tid
går just nu åt till projekt Kallampa:
Ett projekt som stödjer barn och
ungdomar med funktionshinder i
Ecuador.

Kom och bli en del i en god gärning inför julen. Ni får äventyr, dramatik,
livsglädje och engagemang på köpet.
TCO bjuder på kaffe/the och en matig macka. Skriv ev allergier etc i mailet.

Torsdag 6:e december 2018, kl 16.30 på
Kulturhuset 1014 i Falun (gamla Folkets hus)
Anmälan senast 5 december, kl 13.00,
med namn och arbetsplats till: dalarna@tco.se
(vi räknar med att föreläsningarna är klara ca 18.15)

Välkomna!

