2012-11-06

Är kreativitet en rättighet?
- Wag the City presenteras på MR-dagarana
Malmöföreningen Spiritus Mundis metod Wag the City har använts framgångsrikt i flera projekt i Sverige,
Norden och Mellanöstern. Musik, dialog och rättighetsperspektiv är grunderna. Den 12 november bjuder Wag
the City på workshop på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg.
Årets tema på MR-dagarna är ”Vem har rätt till rättigheter?”. Via en interaktiv workshop kommer Spiritus Mundi att visa hur
organisationen arbetar med barn och ungdomar genom Wag the City-metoden.
– Vi vill ge barn och unga möjligheter att skapa förändring själva, samtidigt som utsatta gruppers rätt till lika rättigheter
uppmärksammas, förklarar Emma Hansson, projektkoordinator på Spiritus Mundi och som deltar på MR-dagarna.
Musik, sångtexter, dans och teater är de ungas uttrycksmedel i Wag the City och de arbetar alltid mot ett större mål.
– Vi har haft stora föreställningar på bl.a. Malmö Opera, Helsingborgs stadsteater och i Drammen, berättar David Raflund,
som arbetar som musikpedagog i projekten och leder workshopen på MR-dagarna.
Men målet är inte att skapa framtidens stjärnor eller att ge ungdomarna 15 minuter i strålkastarljuset. Wag the City arbetar
långsiktigt och blandar lek med allvar och kreativitet med teori.
– Vi vill att barnen ska känna delaktighet, kunna påverka innehållet och utveckla en starkare självkänsla och en känsla av
trygghet, säger Ellen Gustafsson som utvärderar alla Spiritus Mundis projekt efter ett rättighetsperspektiv.
Under två års tid kommer Spiritus Mundi att arbeta med barn och unga i Kairo, Egypten och Amman, Jordanien, efter
metoden som vuxit fram sedan 2008, i projektet Hayâtuna Cairo & Amman.
– Metoden är universell. Den handlar om att välja glädjen och att ta steget ut ur sin egen trygghetszon och på så sätt växa.
Var förberedda på att ha kul och att bjuda lite på er själva när ni deltar i vår kreativa workshop på MR-dagarna, säger David
Raflund, nyss hemkommen från arbete i Kairo och Amman.

Tid: 12 november, kl. 11.00–12.30
Plats: Svenska Mässan i Göteborg (ingång vid Entré 8), sal R2
För mer information kontakta Yasmina Moussaoui på yasmina@spiritusmundi.nu eller på 0736-73 51 75.

www.spiritusmundi.nu
ADDRESS Mäster Johansgatan 6, S-211 21 Malmö, Sweden
PHONE +46 40 24 05 05 FAX +46 40 24 00 44

