DAVID BATRA

FRÅN KULTURKROCK TILL VÄRLDSTOPP
Sverige har på kort tid förändrats något oerhört. För inte länge
sedan var vi ett land där alla som satt på bussen på väg till jobbet
på morgonen, kunde prata samma språk, hade läst samma
morgontidning och bar på ungefär samma förhoppningar om
framtiden. Kliver du på bussen idag kan du vara ganska säker på
att flera av dina medpassagerare inte har ätit samma sorts
frukost som du har gjort, de har helt andra semesterplaner än
vad du har och några begriper inte ett ord av vad du säger.
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Det nya blandade Sverige skapar många utmaningar inte minst i
arbetslivet, men hanteras de på rätt sätt kommer blandningen av
olika kulturer göra oss starkare och ännu mer framgångsrika.
I den här nya roliga och tankeväckande föreläsningen delar David
Batra med sig av sina tips om hur vi kan utnyttja de fördelar
mångfalden ger.
Davids pappa är från Indien och kom till Lund som gästforskare i
medicin på 70-talet. Hans plan var att stanna i Sverige ett halvår
men så träffade han Davids mamma och är fortfarande kvar.
Detta resulterade i en uppväxt i Lund med två olika kulturer. David
säger ödmjukt själv att han som skånsk indier är resultatet av en
lyckad kulturkrock.
David har till stor del byggt sin karriär på att studera det typiskt
svenska. Detta har resulterat i flera uppskattade TV-program,
föreställningar och bästsäljande böcker. I den här föreläsningen får
vi se prov på Davids roliga observationer men vi får även handfasta
råd om hur vi kan kommunicera med varandra och finna smarta sätt
att samarbeta trots att vi kanske har helt olika bakgrund.
LÄNGD: ca. 45 min
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