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Flerkulturelle rødder Maria Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog sætter fokus på flerkulturelle
børn i Danmark og deres udfordringer og ressourcer. Vores kulturbegreb belyses og forskellige

identitetsmodeller gennemgås. Flerkulturelle børn i Danmark sammenholdes med danske børn med
udenlandsk opvækst med fokus på de særlige kompetencer en opvækst mellem flere kulturer giver.  

Gennem otte interviews fortæller bl.a. kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen, folketingsmedlem Özlem
Cekic, komiker og tv-vært Omar Marzouk, samt musiker i Outlandish, Isam Bachiri, hudløst ærligt om deres
oplevelser og refleksioner i mødet med den danske kultur. De beskriver barndommens identitetsdannelse og

sætter ord på en ny flerkulturel personlighedstype, som vil blive mere fremherskende i Danmark de
kommende år.  

Henvender sig til socialrådgivere, psykologer, lærere, gademedarbejdere, præster og politikere og andre som
arbejder med børn og voksne med flerkulturel baggrund. Desuden hjælpeorganisationer, missionsselskaber,

globalt fungerende organisationer og virksomheder, hvis udsendinges børn bliver flerkulturelle.
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