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Malmöförening startar verksamhet i Jordanien
Den 5-10 maj kommer workshops med musik, teater och dans att inspirera 75 unga jordanier från utsatta områden att
uttrycka sig. Det blir inledningen på det två år långa projektet Hayâtuna Cairo & Amman. Projektet drar igång nästa vecka
då Malmöorganisationen Spiritus Mundi sluter upp med fyra lokala pedagoger i Amman, Jordanien.
Totalt 200 barn, ungdomar och unga kvinnor från socialt utsatta områden kommer delta i Hayâtuna. Målet är att skapa
positiv social förändring genom att använda musik och andra kreativa uttryckssätt, ett inte helt vanligt tillvägagångssätt i
Jordanien.
– Det här är ett helt nytt och annorlunda projekt för Jordanien. Där tänker vanligtvis inte människor på musik som ett sätt att
skapa positiv samhällsförändring, men jag är övertygad om att Hayâtuna kommer att göra stor skillnad, säger Muna Issa,
nationell projektledare i Jordanien.
Hayâtuna består av en serie workshops som under två år kommer ges i Amman, Jordanien och även i Kairo, Egypten. Men
Amman är först ut ur startgroparna. Programmets mottagare finns bland barn, ungdomar och unga kvinnor från socialt
marginaliserade miljöer och de kommer att träffa pedagogerna för första gången den 7 maj.
Hayâtuna riktar sig även till människor som på ett eller annat sätt arbetar med ungdomar i sin vardag. I Amman kommer 20
yrkesverksamma vuxna och studenter delta i projektet. De kommer lära sig att använda musik och kultur som verktyg för att
främja barns och kvinnors rättigheter i samhället och samtidigt skapa en bättre situation med bättre förutsättningar för barn
och unga.
Bakom konceptet står Malmöorganisationen Spiritus Mundi som drivit likande projekt i Malmö, Botkyrka och Helsingborg.
Med medel från Postkodlotteriet och Carpe Vitam satsar man nu internationellt.
Hayâtuna har vuxit fram genom dialog med berörda organisationer i Amman och Kairo som vill se en ökad kunskap om och
intresse för kulturella verktyg i arbetet med ungdomar. Emma Hansson är projektkoordinator och har målen klara för sig.
– De kortsiktiga målen är att låta barn, ungdomar och unga kvinnor delta i workshops med musik, sång och dans för att få
verktyg till att uttrycka sig med. Långsiktigt ska Hayâtuna föra en allmän diskussion om mänskliga rättigheter och ge
människor möjligheten att bli hörda och respekterade oavsett bakgrund.
Sveriges ambassadör i Jordanien, Charlotta Sparre är ledamot i det rådgivande organet till projektet tillsammans med bland
andra islamologen Jan Hjärpe och Lisa Bach Hanssen från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.
När Spiritus Mundi åker ner till Amman nästa vecka är musikpedagogen David Raflund, från R’n’B/hiphopgruppen Prominent
en av dem som följer med. Även om det kommer finnas en språkbarriär så är han inte nervös.
– Det ska bli spännande att arbeta med den här gruppen då de kommer från utsatta förhållanden och inte har så mycket
erfarenhet av att arbeta med kultur på det här sättet. Vi säger ofta att musik är ett universellt språk och i det här projektet
sätts det påståendet verkligen på prov!
För mer info kontakta Emma Hansson: emma@spiritusmundi.nu el. 040-24 05 05
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Fakta Hayâtuna Cairo & Amman:
Hayâtuna Cairo & Amman finansieras med hjälp av Postkodlotteriet och Carpe Vitam.
Projektets partners i Amman är:
•
•
•
•
•
•
•

Myndigheten för social utveckling i Jordanien
Stardust Academy
Princess Taghreed Institute
RUWWAD
Freeway Dance Studio
Art Medium
Sveriges ambassad i Jordanien

Hayâtuna Cairo & Amman kommer drivas i Kairo, Egypten och Amman, Jordanien under två år. Projektets främsta målgrupp
kommer från barnhem, ungdomscenter och marginaliserade samhällsgrupper, totalt kommer 200 unga och 80 vuxna
deltagare vara direkt involverade i projektet. Hayâtuna Cairo & Amman kommer att nå ytterligare 1400 personer genom sina
aktiviteter och 4000 beräknas se de slutgiltiga framträdandena.
I projektet ingår en grupp deltagare, som kommer att arbeta med barnen. Dessa finns bland yrkesverksamma och
studerande/volontärer från utbildningssektorn, musik- och den kreativa sektorn, medicin & idrott, IT & nya medier samt från
Ministry of Social Development i Jordanien. Totalt 80 deltagare kommer att ingå i programmet i Jordanien och Egypten.
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