NAVID MODIRI

LILLA MÅNGFALDSSKOLAN
Året är 2016 och Sverige behöver ett forum där
människor kan ställa frågor och få svar gällande
invandring, mångfald och integration utan att bli kallade
korkade, rasister eller opålästa.
OM NAVID:
Navid Modiri är kreatör, artist, föreläsare
och samtalsaktivist som arbetar med
samtalet som verktyg och hur vi kan bli
bättre på att prata med och lyssna på
varandra.
Navid är född 1983 i Iran, uppvuxen i
Göteborg och numera bosatt i Malmö. Han
har stått på scen sen han var 16, varit
programledare i P3 och i Sveriges television
med ”Filmkrönikan” och ”Diktatorn” samt
gjort hundratals framträdanden som
föreläsare och med sitt band ”Navid Modiri
& Gudarna”. Navid älskar att ställa nyfikna
frågor, sätta igång människors fantasi, få
oss att tänka på förändring och framtid och
använda vår kreativitet för att skapa en
bättre värld.
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T: 08-400 200 10
E: info@roa.se

- Vad är mångfald och varför ska vi göra det?
- Vad behöver vi veta om invandrare som kommer till Sverige?
- Hur vet jag vad jag får och inte får säga till människor från
olika länder?
- Vad betyder integration egentligen och vad innebär det för
mig/oss?
- Varför får jag inte säga negerboll, det heter ju det?
Samtalsaktivisten, integratören och föreläsaren Navid Modiri
samlar in frågor från vanliga människor som anonymt får
undra sånt de är rädda för att fråga på andra håll, på sociala
medier eller av vänner i rädsla att bli kallade rasister eller
okunniga. I samma tradition som Fredrik Lindströms ”Värsta
Språket” eller Lotta Lundgrens ”Historieätarna” tar vi oss an
ett av vår tids största utmaningar med mänsklig värme,
humor och nyfikenhet istället för politisk korrekthet,
tömmande och polarisering. Genom möten och intervjuer
med experter, pedagogiska forskare och ämnesexperter,
samt människor med egna erfarenheter av flykt och rasism,
samlar Navid Modiri på sig ett ovärderligt underlag för er
som organisation, skola eller team att ta er an globala
utmaningar kring mångfald, kompetensförsörjning och
interkulturell förståelse.
LÄNGD: ca. 45 min till en heldag
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