Studiecirklar
Är det något av dessa ämnen som är
extra intresserade för just dig så kan vi
hjälpa till så du kan komma igång med
en studiecirkel då NÝSIR har ett nära
samarbete med Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Föreläsningar
NÝSIR har ett flertal bra och kunniga
föreläsare inom en mängd olika områden
som arbetar aktivt både ideellt och med
visst arvode för NÝSIR.
NÝSIR föreläser för lärare, elever, journalister, politiker, poliser, kort och gott
alla som på olika sätt behöver kunskap
om rasism, nazism, symboler, missbruk,
utanförskap, anhörigstöd, att vara anhörig, kriminalitet, mobbning, att leva med
handikapp med mera.
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Vill DU veta mer om
NÝSIR?

En vilja att förändra sig själv och sitt
liv. Vilja att hjälpa andra att förändra
sitt liv, och på så sätt förändra sitt
eget.

Styrka
En styrka att genomföra sin vilja.
Styrkan att orka hjälpa andra.

Omtanke
En omtanke om sig själv och andra.
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Syfte och mål
Syftet med NÝSIR är att motverka all
form av utanförskap, mobbning, kriminalitet och missbruk. Syftet är också att
hjälpa människor med olika problem
eller funktionshinder t.ex. neuropsykiatiska, dyslexi och ADHD att få hjälp till
självhjälp men även få hjälp med att ta
kontakt med myndigheter.
Ett av målen med NÝSIR är att förhindra ungdomar och vuxna att inträda i
missbruk eller kriminalitet. Vi arbetar
aktivt med att förhindra spridningen av
främlingsfientliga och rasistiska material
och åsikter. NÝSIR arbetar utifrån demokratiska värderingar och med respekt
för alla människors lika värde.
NÝSIR är obunden i religiösa och partipolitiska frågor men har åsikter i politiska frågor inom våra intresseområden.
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NÝSIR arbetar genom att väcka debatter, föreläsa, ha motivationssamtal och
sprida information.

Vem, vad och varför?
NÝSIR är till för dig som privatperson
som kanske är orolig för en släkting
eller bekant, kanske så att du börjar
misstänka att ditt barn har något funktionshinder som t.ex. ADHD eller om du
eller någon anhörig har dyslexi m.m. då
kan du vända dig till oss så kan vi försöka hjälpa dig med vilka myndigheter och
vart du ska vända dig för att få den hjälp
du är berättigade till.
NÝSIR vänder sig också till dig som
lärare, företagare eller annan myndighets person, vill du också veta mer om
hur du aktivt kan arbeta för ett rättvisare
samhälle, hör av dig till oss och se vad
NÝSIR har att erbjuda just dig.
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Historia
NÝSIR startades av tre personer som
alla varit eller är aktiva inom olika ideella fö r enin gar so m t.e x. KRI S
(Kriminellas Revansch I Samhället),
Dyslexiförbundet FMLS, Attention och
en numera nerlagd förening.
De kände en önskan att arbeta vidare i
samma anda och beslutade sig därför att
starta föreningen NÝSIR.
NÝSIR är ett fornnordiskt och betyder
”Den som går först”. Namnet valdes för
att visa både svenska och invandrarungdomar att man kan använda sig av den
fornnordiska mytologin utan att behöva
skämmas eller vara rasist. Men även för
att visa att vi vill gå först i kampen mot
ett mer rättvist samhälle utan våld, missbruk, främlingsfientlighet och utanförskap.
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