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ÖPPET HUS!
I mars flyttade enheten för träningslägenheter till nya lokaler i Slagsta. Det firar vi med
att bjuda in till ÖPPET HUS den 17 maj 12.00-16.00. Vi bjuder på lite tilltugg och
presenterar verksamheten. Kl. 13.00 presenterar Inger verksamheten och därefter
föreläser Samir (mer om det i brevet). Begränsat antal platser föranmälan krävs.
Inger Öhman, verksamhetschef

När motgång blir framgång
Om hur en felaktig dom skapar en negativ
spiral av kriminalitet.
Om att inte bli trodd när man väl talar
sanning.
Om att inte tas på allvar när man vill få
sitt mål prövat.
Men också…
Om hur det sedan vänder.
Om hur det känns när man slutligen blir
fri
Om hur man vänder den onda spiralen
Samir var tidigare kriminell, missbrukare
och misstänkt mördare. Som 15-åring blev
han inte bara vittne till mord, utan
tvingades även, under dödshot, ta på sig
skulden för mordet. Dömd till psykiatrisk
vård för något han inte gjort, resulterade att
han senare ville ta tillbaka sitt erkännande.
Hans berättelse avvisades från sanningen
från olika instanser, vilket resulterade i
många långa år med kriminalitet, bitterhet,
missbruk och självmordstankar.
Den stora vändningen kom när journalisten
Anders Johansson började granska fallet
vilket ledde till att Samir blev friad.
Idag har Samir försonats med sitt tidigare
jag och arbetar outtröttligt för att vara det
stöd han själv saknade.

Välkomna på en inspirerande föreläsning
om livet som pågår runt omkring oss och
hur motgångar alltid kan nyttjas till
framgång!

Samir Sabri

Samir är kvalificerad kontaktperson och
platsansvarig på AddOx Träningslägenheter samt delägare i nystartade
Samiria AB.
Anmäl dig och dina kollegor senast 14
maj! Begränsat antal platser.
inger@addox.se 070-624 77 70
samir@addox.se 070-624 77 90
Fågelviksvägen 5, 5 tr. T-bana Fittja,
buss 702 till Slagsta strand
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