Föreläsning med Charbél Gabro
Stadshuset 22 mars 2019
MÅLGRUPP

FÖRELÄSARE

Föreläsningen är utformad för dig som vill öka din
kunskap och förståelse för integration, inkludering och
mångfald.

Charbél Gabro vet hur det är att vara nyanländ i ett land.
För cirka 30 år sedan kom han till Sverige som flykting från
Syrien, då var han 4 år. Under uppväxten fanns många
obesvarade frågor och känslan av att inte höra hemma
någonstans. Baserat på egna erfarenheter och kunskaper
arbetar han med att avdramatisera kulturmöten och skapa
förståelse för olikheter. I ett nytt land känner man sig lätt
osynlig som person. Därför poängterar han vikten av att
visa att vi ser varandra – ett “hej” kan faktiskt rädda ett liv.

PROGRAM
Stadshuset, Torggatan 17, Mariehamn
13:00-15:00 Integration, mångfald och inkludering
Föreläsningen bygger på egen erfarenhet av kulturkrockar
och utanförskap. Med fokus på integration, mångfald och
inkludering och med inslag av film, rollspel och
värderingsövningar, öppnar han upp för nya insikter,
kunskaper och en vilja att vara med och förändra.

ANMÄLNING
Via länken eller till dan@integration.ax, senast den 20 mars
2019.

OM EN SÄKER HAMN

EU-projektet En säker hamn arbetar med att förbättra
integrationen på Åland. I projektet genomförs
fortbildningar, utveckling av rutiner för likvärdig
integration för kvotflyktingar på Åland.

Charbél Gabro har över 14 års erfarenhet av att arbeta
med frågor kring integration, mångfald och inkludering.
Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har i
flera år arbetat på uppdrag av kommuner, myndigheter,
företag, skolor och institutioner. I dag är han förebilden
han själv hade behövt när han var ung och menar att alla oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö - ska ha rätt att kunna
följa sina drömmar.
Charbél Gabro, är föreläsaren som älskar att beröra och
utmana vår tankevärld. Med en sällsynt närvaro griper han
tag i frågor om mångfald, integration och inkludering.
Charbéls hjärta och engagemang i integrationsfrågor har
många gånger lyfts fram i riksmedia och
uppmärksammats av bland annat Sveriges Television.
Dessutom är han vinnare av Årets talare – Genombrott
2018, Narrenpriset 2018 och Årets Unga Let’s Create
Norrköping 2018.

