Inbjudan

Att åldras i främmande land
-en föreläsning om kulturskillnader och möjlighet till ökad kunskap och
förståelse för äldre personer med utländsk bakgrund

Teatersalongen, Skillingehus, Skillingaryd,
den 3 maj kl.10.00-12.00
Alltfler äldre invandrare vårdas inom den kommunala omsorgen
Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem.Med en bättre förståelse för varandras
kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas.
Föreläsaren belyser på ett lättfattligt sätt några av de kulturkrockar som ofta uppstår inom
vård och omsorg. Den visar på skillnaden mellan hur svenskar ser på omvårdnad och det
synsätt som råder i andra delar av världen.
Sverige är idag ett mångkulturellt land med många olika religioner och språk. Därför
behövs ökad kunskap om likheter och olikheter.
En lättsam, engagerande och innehållsrik föreläsning och man går därifrån med
förförståelse och ett annat perspektiv

Anna Melle, föreläsare, författare och gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap.
Föreläser bl a om kulturkrockar i arbetslivet, patientbemötande, synen på äldre,
hedersrelaterat våld och konfliktlösning. Hon har med sin utländska bakgrund, sitt tidigare
arbete inom vården och som tolk, erfarenheter av människor med olika kulturer och
konflikter som kan uppstå dem emellan.
Ingen anmälan
Frågor:
		

Annhild Ottosson, Länsbibliotek Jönköping, 036- 32 84 93
Christina Heldemark, Studieförbundet Vuxenskolan 036- 290 64 43.

Under den tiden jag samlade information om att åldras i ett främmande land så har jag hört om
de äldres längtan till sitt hemland, till den jorden där deras egna föräldrar vilar och om deras
starka vilja att återse sitt hemland igen innan deras själ lämnar denna värld.
Jag har också hört hur de äldre invandrarna uttrycker rädsla för att hamna på någon form av
institution eftersom de inte behärskar det svenska språket. Deras största önskan är att dö i sitt eget
hem utan att bli till belastning för någon.
/Anna Melle

Fri entré! Välkomna!
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