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hej syster, välkommen till sverige
Hej syster, välkommen till Sverige – en föreläsning
om flykt, mellaförskap och integration av
föreläsaren, författaren och samtalsaktivisten
Navid Modiri.
Hej syster. Vad fint att se dig. Välkommen till Sverige. Ställ ner
väskan ett tag. Nej jag behöver inte se ditt pass. Lägg undan
dollarsedlarna. Hur har redan varit? Det här är Malmö, det
tillhör Sverige.
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Så börjar Navid Modiri sin berättelse. I januari 2016 skrev
han ett Facebook-inlägg i form av ett välkomstbrev till alla de
människor som tvingats på flykt och kommit som nyanlända till
Sverige. Brevet riktade sig till en flyktingkvinna han träffade på
Centralstationen i Malmö. En kvinna han kände ett släktskap
med. En kvinna som skulle ha kunnat vara hans syster. På ett
par veckor hade texten delats över tiotusen gånger och gillats
av fler än femtiotusen människor.
Sen dess har Navid Modiri skrivit boken ”Hej syster” i samma
anda som Facebook-inlägget och arbetat med integration
runtom i Sverige. I sitt arbete ed integratörerna har han samlat
människor som jobbar med integration och bjudit in samtal
om flykt, mångfald och olikheter för att skapa förståelse mellan
människor och grupper.
I den här föreläsningen får du erfarenheter, insikter och
lärdomar från en person som varit på flykt och sedan vuxit
upp i Sverige och sen aktivt arbetar med ett av vår tids största
frågor: integration. Du får uppleva integrationsresan från flera
olika sidor samt på djupet förstå vad flykt gör med människor.
För att på så sätt lättare kunna förstå de tusentals människor
som de senaste åren kommit till Sverige och blivit en del av vårt
samhälle och vad vi kan göra för att hitta bättre förutsättningar
för att leva tillsammans.
Föreläsningen passar bra för kommuner, organisationer och
grupper som tagit emot en stor grupp nyanlända eller som vill
börja jobba mer aktivt med integration som fokus.
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