
Jag talar ofta om etik och moral i
arbetslivet. Om värderingar och goda
förebilder. Om hur man faktiskt kan
applicera kärlek, etiska och
existentiella perspektiv på ledarskap.
Det kan behövas i en tid då den ena
affären avlöser den andra i media
och när människor frågar sig varför
girigheten blivit så stor. Men hur är
det egentligen, är det bara bland
näringslivets direktörer vi hittar den?

Girighet är ett hårt ord. Kanske
snålhet är mindre laddat. Eller
handlar det om missunnsamhet?
Kanske är det missunnsamhet om vi i
ett rikt samhälle inte bryr oss om de
människor som verkligen är utsatta.
Vi i Stockholms Stadsmission anser
att en av våra viktigaste uppgifter är
att vara en röst för dem som har svårt att själva göra sin
röst hörd. Det är många gånger en svår uppgift. Såväl
beslutsfattare som gemene man har problem att riktigt
förstå hur livet kan te sig för vissa människor.

Vi vill så gärna tro att samhället egentligen fungerar
alldeles utmärkt. Men den senaste tidens alla våldsdåd
har öppnat ögonen på oss alla. Smärtsamt måste vi nu
inse att det gamla trygga folkhemmet, välfärdsparadiset,
är borta. Efter mordet på Anna Lindh har massmedia
beskrivit att det faktiskt finns hemlösa, svårt psykiskt sjuka
människor. Människor som ingen bryr sig om och som inte
får hjälp.

Bryr vi oss?

Inget välfärdsparadis

Lagens majestätiska jämlikhet som förbjuder rik som fattig att sova under
broarna, att tigga på gatorna och att stjäla bröd.

Anatole France

Talarforum i Skandinavien AB
Norr Mälarstrand 6
112 20 Stockholm

Tel: 08-545 535 00
Fax: 08-545 535 01

E-post: info@talarforum.se
URL: www.talarforum.se
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Makt, girighet och moral

Staffan Hellgren

Präst, chef för
Stockholms
Stadsmission; talar om
relationer, ledarskap och
moral, baserad på
erfarenhet och en stor
kärlek till liv och
medmänniskor

För mer info om Staffan
Hellgren - klicka här.

info@talarforum.se
www.talarforum.se

Forum för talare.

Under denna rubrik gläntar
några av Sveriges mest
anlitade talare på dörren till
sina ämnesområden. Att
lyssna på dem är tanke-
väckande. Ibland provoce-
rande.Alltid engagerande

Talarforum förmedlar talare
inom en mängd ämnes-
områden till företag och
organisationer.

Vi vill i den här formen regel-
bundet förse er med tanke-
väckande artiklar skrivna av
några av dessa talare.

Kanske inspirerar det till att
kontakta oss för att få veta
mer? - Gör gärna det på
www.talarforum.se.

Mer information om det här
nyhetsbrevet f inns på
www.talarforum.se/nyhetsbrev.
Där kan ni även säga till om ni
inte vill ha fler nummer.

Forum för talare

Staffan Hellgren
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Göra, inte bara prata

Utredningar finns

Grundligt utrett

Hela människan

Svårbehandlade dubbeldiagnoser

Det är här moralen kommer in. Och girigheten eller
snålheten. För våra beslutsfattare känner väl till de här
människorna. De är utredda på längden och på tvären, det
är inte kunskap som fattas. Det fattas en politisk vilja att
avsätta pengar och göra något konkret. Ännu så länge.

Vi välkomnar att psykiatrifrågan nu uppmärksammats på
alla nivåer. Det är och har i flera år varit vår övertygelse, att
det krävs en kraftfull styrning på nationell nivå för att för att
reda upp situationen. Det finns redan beskrivet i
slutbetänkandet från Hemlöshetskommittén som kom år
2001.

I flera års tid utreddes hemlöshetsproblematiken, inklusive
situationen för utslagna psykiskt sjuka.
Frivilligorganisationer, sakkunniga och politiker från alla
läger lade ner stort engagemang för att bidra till arbetet.
Syftet var att motverka hemlöshet och social utslagning.
När slutbetänkandet presenterades, förespeglades en
regeringsproposition som skulle ta fasta på de konkreta
förslagen i betänkandet. Någon sådan proposition har vi
ännu inte sett.

Sjukvården, missbruksvården och socialtjänsten måste
börja se till hela människan. Det är fel att bolla personer
mellan instanser där ingen anser sig ansvarig, bara för att
de har en flerfaldig problematik. Många svårt psykiskt sjuka
människor behöver vård kopplad till boendet. De har ingen
naturlig gemenskap med andra människor, utan deras
känsla av utanförskap blir allt starkare.

Vissa tar då tillflykten till missbrukskretsar och blir med ens
en ”svårbehandlad dubbeldiagnos”. Människor med både
psykiska störningar och missbruksproblem misslyckas
samhället ofta med att hjälpa. En stor del av de psykiskt
sjuka skulle tacka ja till någon form av institutionsboende,
med vård och gemenskap. Andra saknar sjukdomsinsikt, är
farliga för sig själva och sin omgivning och behöver därför
tvångsvård.

Vi är satta här på jorden för att göra gott för andra. Vad de andra är här för, vet
jag inte.

W.H. Auden
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Vi försöker

Vi kan inte göra allt

Mer politisk moral

På Stadsmissionen arbetar vi varje dag med att möta
människor som har det svårt. Vi ger dem ett varmt
bemötande, mat i magen, rena kläder och en säng att sova
i. Vi försöker ingjuta hopp och framtidstro och vi lotsar
människor rätt i samhällets olika hjälpsystem.

Men det finns gränser för vad en frivilligorganisation kan
göra. Vi kan inte sopa igen spåren av en havererad
psykiatrisk vård och en otillräcklig missbruksvård. Våra
medarbetare kan inte förväntas hantera psykiskt sjuka
personer, som psykiatrivården anser vara så farliga att
vårdens egna, specialutbildade, medarbetare vägrar att
vistas i samma lokal som dem.

Vi är ofta är den allra sista instansen, det sista hoppet. Men
vi är ett komplement. Vi varken kan eller vill ta över det
grundläggande, yttersta skyddet för sjuka och utstötta. Men
vi ser problemen varje dag. Det är då frågan uppstår: Vi
kanske skall kräva mer politisk moral?

De hetaste platserna i helvetet är förbehålla dem som i moraliska kriser
förhåller sig neutrala

Dante Alighieri
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Välkommen till Talarforums seminarier Hösten 2003!

27 november 2003, kl13-16, Filmhuset, Stockholm.

Vi lever idag i en tid där ny kommunikationsteknik
har i grunden påverkat vårt sätt att arbeta och att
leva. Samtidigt som denna utveckling har bidragit till
ökade möjligheter har den kanske också bidragit till
att vi lite rand tappat fotfästet i tillvaron. Det gäller
att ta vara på här och nu.

Tag chansen och anmäl Dig redan idag!
Gå 5, betala för 4!

Det finns många samtal i arbetslivet som kan
upplevas som extremt svåra.
-Hur kan Du klara dessa samtal på bästa sätt
utan konflikt?

-Är Du medveten om Ditt eget agerande?
-Varför kan svåra samtal bli så bra?
-Lär Dig att förstå andras reaktioner!

”

Tag chansen och anmäl Dig redan idag!
Gå 5, betala för 4!

Några ord från tidigare delegater:

Mycket bra föreläsare” ”Väldigt bra, jag kommer
gärna igen!”

Att leva i och med
förändringar
Staffan Hellgren

Att leva i och med
förändringar
Staffan Hellgren

Mänskliga Samtal
Rigmor Robert
Mer än 400 nöjda deltagare hittills!

Mänskliga Samtal
Rigmor Robert
Mer än 400 nöjda deltagare hittills!

Internet
Mail
Tel
Fax

Vill Du bjuda affärsbekanta, kollegor eller
anställda på ett eller flera seminarier?

Hösten 2003

Våren 2004

: Klicka på ”öppna seminarier”
: alex.villman@talarforum.se

: 08- 545 535 04
: 08- 545 535 01

Kontakta Alex Villman för olika paket-
lösningar!

Seminarieavgift: 595:- exkl.moms

Seminarieavgiftt: 895:- exkl.moms

Hur kan man hitta balansen i livet, när tidsandan
ställer allt större och större krav? Vi vet många
gånger hur vi ska uppnå jämvikt och balans, men
att få kunskapen att nå vårt handlande är en helt
annan sak.

Sagt av tidigare delegater:

"...mycket inspirerande..."
"...härligt med en så levande och närvarande
person..."
"Föreläsningen gav mig mycket!"

Anmäl Dig så snart som möjligt!

Vill Du anmäla Dig redan nu?Vill Du anmäla Dig redan nu?

Balansera dig
genom livet
Susanne Fredriksson

Balansera dig
genom livet
Susanne Fredriksson

Årets talare 2001

13 november 2003, kl 13-16, Filmstaden, Lund

19 november 2003, kl 13-16, Göteborg

http://www.talarforum.se/index.php?id_wc=101


Välkommen till Talarforums seminarier Våren 2004!

Våren 2004 kommer att erbjuda Dig mängder av olika möjligheten att ta del av unik expertis inom olika ämnesområden.
Med ett digert seminarieprogram under 2004 kommer vi att kunna erbjuda Dig utbildning och information inom
högaktuella ämnesområden med Sveriges bästa talare! Nedan finner Du ett axplock!

12 februari 2004, kl 13-16, Filmhuset, Stockholm.

Det finns många samtal i arbetslivet som kan
upplevas som extremt svåra.
-Hur kan Du klara dessa samtal på bästa sätt
utan konflikt?

-Är Du medveten om Ditt eget agerande?
-Varför kan svåra samtal bli så bra?
-Lär Dig att förstå andras reaktioner!

”

Tag chansen och anmäl Dig redan idag!
Gå 5, betala för 4!

Några ord från tidigare delegater:

Mycket bra föreläsare” ”Väldigt bra, jag kommer
gärna igen!”

4 februari 2004, kl 13-16, Filmhuset, Stockholm

Är det så att varje människa är född med sina
möjligheter och begränsningar?
- Vad har vi egentligen för potential?
- Kan vi lära oss förstå och använda vår

potential?

Anders Wiman är företagsledare, entreprenör och
författare.

”Det här var det bästa jag hört!”
Tack! Jag både skrattade och grät”
”Det blev en vändpunkt för vår arbetsgrupp”

Tag chansen och anmäl Dig redan idag!
Gå 5, betala för 4!

Sagt av tidigare deltagare:

Mänskliga Samtal
Rigmor Robert
Mer än 400 nöjda deltagare hittills!

Mänskliga Samtal
Rigmor Robert
Mer än 400 nöjda deltagare hittills!

Man är precis så bra...
Anders Wiman!
Förra tillfället fullbokat!

Man är precis så bra...
Anders Wiman!
Förra tillfället fullbokat!

18 februari 2004, kl 13-16, Filmhuset, Stockholm

Sveriges populäraste bilmekaniker!

-Hur kommer det sig att många kunder kör långa
sträckor för serva sin bil hos Joachim?
- Lär Dig hur Du får nöjda kunder!

”Vanisnnigt roligt och mycket tanvärt”
”Briljant talare” ”…det öppnade nya dörrar…”

Tag tillfället i akt och anmäl Dig redan idag!
Anmäl 5, betala för 4!

Några röster från förra seminariet:

100 mil för att serva sin bil!
Joachim Due-Boje!
Över 300 deltagare hittills!

100 mil för att serva sin bil!
Joachim Due-Boje!
Över 300 deltagare hittills!

11 mars 2004,kl 13-16, Filmhuset, Stockholm

Gör Dig redo för att möta dagens och framtidens
nya målgrupper.

- Hur kan Du lyckas i en värld där traditionella
konkurrensmedel inte längre räcker?

- Vilka är de nya starka målgrupperna?
- Hur kan Din organisation bli mer kreativ och

passionerad?

”Utomordentligt”

Tag chansen och anmäl Dig redan idag!
Gå 5, betala för 4!

Några ord från tidigare delegater:

”Mycket bra!”

Mod & Passion
Mannen bakom de
årliga trendrapporterna

Mod & Passion
Mannen bakom de
årliga trendrapporterna
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21 april 2004, 13-16, Filmhuset, Stockholm.

Offensiv Stresshantering!

Tag tillfället i akt, anmäl 5, betala för 4!

-Vilka faktorer avgör tåligheten för stress?
- Hur kan Du långsiktigt upprätthålla en
hög prestationsförmåga?

-Stärk Din förmåga att tåla stress!

Clas Malmström arbetar tillsammans med en mängd
olika företag med att ta fram utvecklingsprogram på
individ- och gruppnivå för hållbarhet och tålighet när
det gäller stress.

24 mars 2004, 13-16, Filmhuset, Stockholm

Kan man tänka sig frisk?

Sagt av tidigare delegater:

Över 250 deltagare! Anmäl Dig idag!

-Hur kan Du maximera Ditt välbefinnande i
en stressig omgivning?
-Finn en balans i arbetet och privatlivet!
- Hur kan vi bli mer effektiva och samtidigt
förebygga utbrändhet?

Nils Simonsson är kirurg och en mycket uppskattad
talare som gör svåra ämnen till lättfattlig
underhållning!

”Man får en kick” …fantastisk föreläsare.”

Offensiv Stresshantering!
Lär Dig förebygga stress!
Clas Malmström, leg Läkare

Offensiv Stresshantering!
Lär Dig förebygga stress!
Clas Malmström, leg Läkare

Kan man tänka sig frisk?
Nils Simonsson, Kirurg
Närmare 30 program i TV

Kan man tänka sig frisk?
Nils Simonsson, Kirurg
Närmare 30 program i TV

…så varför inte ge bort ett av våra populära
seminarier i julklapp?

Ge bort en mycket upppskattad gåva till jul till
Dina affärsbekanta, kunder, kollegor eller
anställda!

För mer information kontakta:

Talarforums seminarier är synnerligen populära och
välbesökta. Inom snart sagt varje ämnes-område
har vi några av Sveriges främsta experter som delar
med sig av sina kunskaper på våra öppna
seminarier.

Alex Villman, tel. 08-545 535 04 alt maila till
alex.villman@talarforum.se

Snart är det jul...Snart är det jul...

Håller du anföranden i ditt arbete?

Eller känner du någon som gör det?

Då har vi något intressant att berätta!

-klicka här

Talar du?Talar du?
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