ما می خواهیم از سرگذشت تان آگاهی دریابیم!
آیا شما بعنوان پناهنده وارد سویدن شده اید؟ ما می خواهیم از داستان زندگی و خاطرات تان آگاه شویم.
خاطرات و داستان های زندگی مردم برای ادراک روزگار و ایام که در آن بسر میبریم ،حائز اهمیت است .موزیم های مالمو ،موزیم
منطقوی کرستیان استاد ،انستیتوت فرهنگ و علوم فرهنگی پوهنتون لوند از سال  ۲۰۱۵میالدی بدینسو جنبه های مختلف پناهندگی و
همبستگی را توسط یک پروژه مشترک مستند می سازند .حاال ما خاطرات و داستان های آندسته مردم را که به دالیل گوناگون و در
موقعیت های مختلف به عنوان پناهجو وارد سویدن شده اند ،جمع آوری می نمایم .ما می خواهیم از سرگذشت و خاطرات تان اطالع
کسب کنیم .سرگذشت تان قسمتی از مواد که در آرشیف موزیم ها وجود دارد ،تشکیل خواهد داد .آنچه که شما حکایت می کنید
بمنظور تحقیق ،در نمایش ها یا سایر انواع پرزنتیشن ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شما می توانید در مورد سرگذشت تان قبل و بعد از فرار ،در باره ورود و شرایط کنونی زندگی در سویدن و همچنان راجع به مردم
که با شما آشنا شده اند ،خاطرات و تجربات هم تلخ و هم شیرین تان بطور دلخواه مختصر یا مفصل بنویسید .آنچه که به نظر شما مهم
است تا در میان گذاشته شود ،شما خودتان تعیین می کنید .ما به امال ،گرامر یا سایر مسائل مربوط به زبان اهمیت نمی دهیم .شما می
توانید به زبان دلخواه بنویسید و یا حکایت کنید .و اگر شما نمی خواهید نام تان افشا نخواهد شد طبعا ً بدون ذکر نام می مانید .همه
داستان ها پذیرفته می شوند!
امکانات برای حکایت کردن بطور شفاهی نیز مساعد است .جهت تعیین وقت مالقات به شارلت یا کارین به تماس شوید.
آیا دارای عکس ها ،فیلم برداری یا سایر اشیاء هستید که به نظر تان به سرگذشت تان مربوط و مهم است؟ آیا می توانید آن را تشریح
کنید؟ اگر می خواهید مواد را پس بگیرید ما با کمال میل آن را کاپی یا عکس برداری می نمایم.
همچنین ما می خواهیم اطالعات قرار ذیل را بدست بیاوریم:
اختیاري
مرد/زن/دیگر

نام -
جنس
سال تولد
کشور تولد
محل تولد
کدام سال وارد سویدن شدید؟
مشخصات تماس شمار ٔه تیلفون یا ایمیل  -اختیاري
این مواد را یا توسط پسته به آدرس آتی ارسال کنید:
Kulturen
Box 1095
221 04 Lund
و یا توسط ایمیل به افراد قرار ذیل بفرستید:
شارلت اوکرمان ،شماره تیلفون charlotte.akerman@kulturen.com ۰۴۶ – ۳۵ ۰۴ ۱۶
کارین هندفلت ،شماره تیلفون karin.hindfelt@kulturen.com ۰۴۶ – ۳۵ ۰۴ ۱۲

