Vi vill ha din berättelse!
Har du kommit som flykting till Sverige? Vi vill gärna ta del av din personliga berättelse
och dina minnen.
Människors minnen och berättelser är viktiga för att förstå tiden vi lever i. I ett samarbetsprojekt dokumenterar Malmö Museer, Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen och Institutionen
för kulturvetenskaper vid Lunds universitet sedan hösten 2015 olika sidor av flyktingskap
och integration. Nu samlar vi minnen och berättelser från människor som av olika anledningar
och vid olika tidpunkter kommit som flyktingar till Sverige. Vi vill gärna få ta del av dina
minnen och din berättelse! Din berättelse blir en del av det material som finns i museernas
arkiv. Det du berättar kan komma att användas för forskning, i utställningar eller andra
presentationer.
Du kan skriva hur kort eller hur långt du vill. Det kan handla om ditt liv före och efter flykten,
om ankomsten till och ditt liv i Sverige nu. Det kan handla om människor du mött, minnen
och upplevelser, såväl svåra som positiva. Det är du som bestämmer vad det är som är
viktigt för dig att berätta om. Vi bryr oss inte om stavning, grammatik eller andra språkliga
frågor. Du får skriva eller berätta på vilket språk du vill. Självklart får du vara anonym om du
så önskar. Alla berättelser är välkomna!
Vill du hellre berätta för oss går det bra. Hör då av dig till Charlotte eller Karin så hittar vi
en tid då vi kan träffas. Har du bilder, foton eller andra föremål som du tycker är viktiga för
din berättelse? Kan du berätta om dem? Vi kopierar eller fotograferar gärna materialet om
du vill ha tillbaka det.
Vi vill gärna också veta följande:
• Namn (frivilligt)
• Kön (man/kvinna/annat)
• Födelseår
• Födelseland
• Födelseort
• Vilket år kom du till Sverige?
• Kontaktuppgifter, telefonnummer eller e-postadress (frivilligt)
Materialet skickar du antingen med post till:
Kulturen
Box 1095
221 04 Lund
Eller via e-post till:
charlotte.akerman@kulturen.com, Charlotte Åkerman tel. 046-35 04 16
karin.hindfelt@kulturen.com, Karin Hindfelt tel. 046-35 04 12

