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Jag är svensk – en podd om svenska
olikheter
Vad innebär det egentligen att vara svensk? Kan man känna sig svensk fast
man har en utländsk bakgrund? Det här är några av frågeställningarna som
programledarna Vivianne Treschow och Zena Fialdini vänder och vrider på,
tillsammans med gäster, i podden "Jag är svensk" som har premiär idag.
Vivianne och Zena är nära vänner och har känt varandra i nästan 20 år. De har
alltid pratat mycket om hur deras uppväxt i Sverige har varit, om att ha
föräldrar med utländsk bakgrund, deras svenskhet, allas olika svenskhet och

skillnaderna däremellan. Idén till podden växte fram ur dessa samtal.
Podden kommer fyllas av samtal kring matkultur, musik, humor
och utlandssvenskar. Tillsammans med gäster från olika delar av världen vill
de dela med sig av sina erfarenheter och ha en dialog som andra kan höra på.
Vissa kanske kommer känna igen sig, några kanske håller med - medan andra
absolut inte håller med.
- Jag känner nu mer än någonsin hur stort behovet är att få prata om allt detta,
vad mycket folk har att berätta och hur sjukt intressant och kul det är att lyssna
på. Vi vill förmedla hur olika dagens svenskhet ser ut, att det finns oändligt
många sätt att vara svensk på, att man inte kan eller behöver välja bort någon del
av sig själv för att vara svensk och att anstränga sig och bry sig för och om
Sverige är en del av svenskhet, säger Vivianne Treschow.
- Jag är så tacksam och positivt överraskad över hur mycket våra gäster bjuder på
sig själva, hur öppna de är, och hur roliga de är. Jag hade höga förväntningar men
de har lyckats överträffa dem med råge!, säger Zena Fialdini.
Några av poddens gäster är Sean Banan, Tommaso Li Donni, Lotta Grey,
Dogge Doggelito, Carin Da Silva, Chrystelle Eriksberger, Anitha Clemence och
många fler. Gemensamt för alla gäster är att de på något sätt har en utländsk
koppling.
- Podden "Jag är svensk" är en otroligt viktigt podcast. Vivianne och Zena som
båda har utländsk bakgrund kommer prata om viktiga och högst aktuella ämnen,
till exempel om man kan känna sig svensk om man inte ser svensk ut, eller vad
som händer med en svensk som flyttar till ett annat land och blir en invandrare.
Det här är en podd om både det svenska och det osvenska. Det ska bli väldigt
intressant att få lyssna på och ta del av deras samtal varje vecka, säger Henrik
Funke, Produktchef Podplay.
"Jag är svensk" hör du på Podplay före alla andra, på måndagar - och det är
självklart helt gratis att lyssna.

Om programledarna:
Vivianne Treschow

Vivianne kom till Sverige som femåring från f.d. Sovjetunionen. Hennes
mamma kommer från Ukraina och hennes pappa är kurd från Irak. Hon är gift
med sin man Adam Treschow och tillsammans har de två döttrar, Sasha 5 år
och Antonia 9 år. Vivianne har levt i Italien i ca 10 år och flyttade tillbaka till
Sverige för omkring 6 år sedan. Hon har jobbat som skådespelerska,
programledare, poddat samt skrivit krönikor.
Zena Fialdini
Zena är född i Sverige men har bott i London, Indien och i Mellanöstern.
Hennes föräldrar kommer från Eritrea. Hon är gift med sin man Ivan Fialdini
och tillsammans har de två barn, Luca 12 år och Stella 8 år. Zena har
en bakgrund inom PR och Marknad, där hon bland annat varit PR -chef för
Nobisgruppen. Därefter bytte hon bransch helt och tillträde som Sverigechef
för den ideella organisationen The Non-Violence Project. Hon har suttit i
styrelsen för UN Women i 5 år där hon främst var engagerad och föreläste
mycket om könsstympning och det är också den frågan hon arbetar med idag.

Visa inbäddat innehåll här

Bauer Media Sverige underhåller mer än fem miljoner lyssnare varje vecka
och når med det hela 50 procent av den svenska befolkningen. Vi berikar
vardagen för våra lyssnare och aktiverar våra kunder regionalt eller över hela
Sverige genom Sveriges största radiostation Mix Megapol, Rockklassiker, NRJ,
Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och Svensk Pop. Dessutom lyssnar en
miljon av dem online och on demand på Podplay och Radioplay - våra
plattformar för tusentals populära podcasts och digitala hem för våra

stationer.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
audio broadcaster som verkar på åtta marknader; Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien, och når mer än 55
miljoner lyssnare varje vecka. Vi skapar innehåll och tillhandahåller tjänster
som är viktiga för miljoner människor runt om i världen.
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