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املسكن �الطفال والعنابة   / الطبخ 

ال یو�د مطبخ، �� جيب ٔ�ن ٔ�قف ليك اطبخ. یتوجب
�ّيل ٔ��ذ املاء من املر�اض. ويف الك�ري من أ�ح�ان ٔ�قع �ىل
�رض. املا� �سمح لنا بصنع الطعام مرتني يف أ�س�بوع فقط وهو ینظر

. دامئا اىل السا�ة. ��، اصنع الطعام �لطفل فقط، او اذهب ٕاىل
اجلريان �لطه�ي.

ٔ�� من ذوي �ح�یا�ات اخلاصة و�ي طف�
صغرية. جنلس يف الرس�ر، ون�ٔلك يف الرس�ر، وننام

يف الرس�ر - لك يشء يف الرس�ر. ال ماكن يف الغرفة الب�يت
. �لعب، �� اس�تغرق أ�مر بعض الوقت لتبدٔ� يف امليش، ٔ�هنا

اكنت يف الرس�ر طوال الوقت.

الشخصیة االعنایة 

الب�ت تصممي 

مل �كن امحلام مك�ف مع
اح�یا�ايت، �ا اكن �ىل

زو� مسا�ديت. ٔ�یضا، �رس خرطوم
�س�تحامم، ؤ�صبح �رش املاء يف لك
ماكن ؤ�صبحت أ�رض م�ل� وزلقة -
وهو خطر �بري �لسقوط. يف كثري من

. أ�ح�ان مل ٔ�س�تحم ملدة ٔ�س�بوع ... ومل
ٔ�س�تطع ٔ�ن امحم اب�يت.

هذا هو امحلام. لها عتبة
�الیة. عندما ٔ�س�تحم،
ٔ�ح�اج ٕاىل ٕازا� �از التقومي ا�ي

یدمع الساقني. بدوهنا ال ٔ�س�تطیع ان
اقف ، �ٕالضافة انين سوف ا�ز�لق.

هناك خطر �بري من السقوط عند
اس�ت�دام امحلام. �ا فهو خمیب

ل�ٓمال.

، �لب�یة  ؤ�عطیهتا  السكين)  حصلت �ىل شهادة طب�ب (عن وضعي 
لك�ين مل ٔ�مسع مهنم

ٔ�� ا�م جبانب النافذة واجلو �رد وهذاما جيعلين ٔ�ت�ٔمل �شدة
وكام مينعين من النوم وف� بعد م�عين من ا�هاب ٕاىل املدرسة.
. و�س�ب ذ� ٔ�عطاين الطب�ب هذه الورقة (شهادة سكن �ٓخر). ال جواب

حىت ا�ٓن.

. .يف الغرفة املسا�ة اكف�ة فقط �لرس�ر. هذه يه الغرفة ب�ٔمكلها
خشصان یع�شان فهيا، ننام لیًال وهنار.

مل �كن من السهل العثور �ىل
يشء ، ولك ما و�دته هو غرفة
يف الطابق العلوي يف مزنل لعائ� ، وهذا لك

. ما و�دته. وسقوط ا�رج ٔ�صبح ٔ�مرًا طبیعیًا
�ل�س�بة يل.

ٕان الباب ثق�ل �لغایة عندما ارید ف��ه، ٕانه صعب
�دًا، ٔ�ن یداي ل�ست قویتان. وكام انه �ي

طفل. ٔ�رسلوا معاجلًا �نًیا لك�ه ال �س�تطیع ٕاجراء اي تعدیل ٔ�نين
ال ٔ�م� عقد سكن اويل. مع العمل انه یو�د �از ٔ�وتوماتیيك لف�ح
الباب لكن �لناس ا��ن یع�شون يف الطابق �خر فقط. هذا ومل

احصل �ىل �از حتمك عن ب.

ال ميك�ين حىت ان امحل ٔ�س
معي. ال ميك�ين ٔ�ن ٔ��ون مس�تقال



رٔ�ت عندما 
كدمايت الطب��ة 

السكين، ومسعت عن وضعي 
ٔ�سقط �ىل ح�ث كنت 

ا�رج طوال الوقت ؤ�ؤذي
نفيس  شعرت �لصدمة.

ولكن طبیة.  شهادة  كت�ت 
یبدو ٔ�ن ال ٔ��د یفهمين

كنت ٔ�حبث عن
ولطفيل. شقة يل 
وطب�يب املهين  املعاجل  كتب 
�اجيت. ٕالثبات  شهادات 
أ�خصايئ �ج�عي لكن 
اكن یقول: هذه وظیفيت ،

وظیف�ه �یه  الطب�ب 

كنت ٔ���ش يف الطابق الثاين
، ال یو�د ماكً� ميك�ك ف�ه

اخلروج �سهو� عندما �رید. ولكن عندما
ٔ�خرج، ال ٔ�خرج لس�ب وا�د فقط،

بل انتظر حىت �كون �ي �دة اس�باب
خلرو�  ... مل ٔ�متكن من ا�هاب ٕاىل
دورات ا�لغة السویدیة املبتدئة لعدة
س�نوات. ٔ�نين ٔ�ح�اج ٕاىل خشص ما
ملسا�ديت يف صعود و�زول ا�رج.

ولكن لٔ�سف،
املصا�د والسالمل

املتحركة ال تعمل دامئًا. ومه ل�سوا
يف لك ماكن.

املسكن... السالمل، الك�ري منالسالمل ، السالمل
عندما ج�ت ٕاىل السوید، مل ٔ��د ٔ�شعر ٔ�نين من ذوي

�ح�یا�ات اخلاصة ٔ�ن هناك مصا�د و�افالت ميك�ك
ان �ر�هبا. يف ٕاثیوبیا، �س�ب �دم مقدريت �ىل امليش ... ٔ�� معاق، ال

ٔ�س�تطیع ان ٔ�ذهب بعیًدا �ًدا او ان ٔ�محل أ�ش�یاء.

ااملصعد �ارج اخلدمة

يف بعض أ�ح�ان تذهب ٕاىل
املاكن، و�كون املصعد معطال.

عندما �ٓيت ٕاىل �ج��ات ويف وقت
م��ٔخر، یقولون "التوق�ت أ�فریقي"، ولكن

يف احلق�قة �كون ذ� �س�ب املصا�د.

كنت �ٔحبث عن شقة وو�دت'
شقة يف الطابق الثالث. لك�ين مل

�ٔس�تطع �ٔ�ذها، وذ� النه ال یو�د هناك
اي مصعد.

تظهر هذه الصورة �ٔن هناك
در�ات بعد اخلروج من املصعد
�لوصول اىل شقيت. عندما �ٔخرج و�ٔد�ل، جيب

�ٔن اس�ت�دم هذه السالمل. ولهذا یصعب �ّيل ا�ذ
الربید لك یوم. و�ا ایضًا �ٔ� ال �ٔغسل املال�س
كثًريا. وكام جيعل امر ال�سوق صعًبا هو السري

�ىل هذه السالمل ومحل أ�ش�یاء.

عندما ج�ت ٕاىل السوید،
مل �ٔ�د �ٔشعر �ٔنين من ذوي
�ح�یا�ات اخلاصة �ٔن هناك مصا�د
و�افالت ميك�ك ان �ر�هبا. يف ٕاثیوبیا،
�س�ب �دم مقدريت �ىل امليش ... �ٔ�

معاق، ال �ٔس�تطیع ان �ٔذهب بعیًدا �ًدا او
ان �ٔمحل ا�ٔش�یاء.

يف طریقي هنا يف ٕا�دى'
احملطات، اكن املصعد معطًال

ومل �كن هناك مصعد �ريه. �� اضطررت
 ،ٕاىل صعود ا�رج، وعندما صعدت ا�رج

فاتين القطار.

تظهر هذه الصورة شقيت من
اخلارج. �لوصول ٕاىل الباب
الرئ�يس، ال بد يل من ٔ��ذ

هذه السالمل، ال تو�د طریقة ٔ�خرى. يف لك
مرة ٔ�ذهب فهيا ٕاىل هناك ٔ�شعر �خلوف - ال

ارید الت�دث عن وضعي يف الش�تاء.



سوء الفهم وا�متیزي؟
ملاذا هذا، ٕان الناس، ٔ�قصد الغربیني مهنم، عندما یلتقون بنا
بطریقة �ري رمسیة يف الشارع م�ال، وحنتاج ٕاىل مسا�دهتم،
فٕاهنم ال یتوانون عن مسا�دتنا، و�س��ع ٕالینا، ومسا�دتنا بطرق
خمتلفة. ولكن عندما نذهب ٕاىل معلهم (يف احلكومة)، فٕاهنم خمتلفون

متاًما، مما جيعلين م�فاج�ًا ... ملاذا ال �س�متع هؤالء أ�ش�اص لنا عندما
�كونون يف املك�ب؟ عندما نذهب ٕاىل املك�ب ال �س�متعون لنا. ال

ٔ�س�تطیع ان ٔ�فهم هذا

ملاذا؟

هل ٔ�هنم ال یعرفون ٔ�فضل من
هذا؟

هل ٔ�هنم ال �ریدون؟
هل �س�ب قوا�دمه؟

هل ٔ�ننا معاقون؟
هل ٔ�ننا من ذوي ال�رشة

السوداء؟

يف احلانة
�رفضون السامح يل بدخول احلانة. وذ� فقط عندما �رون ر�ًال ٔ�سود.

يف القهوة
تلق�ت معام� س��ة يف مقه�ى كنت ٔ�ذهب ٕالیه. ید�ر املقه�ى زوج

وزوج�ه. یعاملين الزوج �شلك ج�د �لغایة، ولكن الزو�ة فال، حىت لو
دفعت �س�اء. ٕاهنا ال تعاملين م�ل العمالء ا�ٓخر�ن، وكام اهنا تعطیين �وً� خمتلًفا ، ل�س

"نظیًفا وهو نوع من ��واب - ل�س �لز��ن.

يف املل��ٔ
يف ماكن إالقامة يف املل��ٔ، حصلت'

�ىل رس�ر بطابقني واكن الطابق العلوي
من نصیيب. عندما ٔ��ربهتم اين ال اس�تطیع ال�سلق، مل

�س�متعوا ٕايل. طلبوا مين شهادة طبیة

حصلت �ىل الرس�ر العلوي.'
ٔ�رسلوين ٕاىل غرف خمتلفة، لكن
يف لك مهنا اكنت أ�رسة العلویة فقط م�وفرة.
لك�ين حتدثت مع أ�ش�اص ا��ن اكنوا �مئني

يف الرس�ر السفيل، واكنوا �ىل اس�تعداد �لتغیري
معي.

يف �دمة النقل
عندما جتلس يف املقعد أ�مايم،
جيب �لیك اس�ت�دام الید ا�ميىن

ٕال�الق الباب (وهو ٔ�مر
ال ٔ�س�تطیع فع�). يف

الغالب، ال �سا�دين السائقون. ٔ�هنم
ال یتوقعون ٔ�ين ٔ�ح�اج ٕاىل املسا�دة.

عندما ٔ��اول إال�الق بیدي ال�رسى،
ٔ�فقد توازين واسقطت �ىل الفور.

هذه جتربة یوم�ة �ل�س�بة يل. ال یت�ذ
السائقون ٕاجراًء ملسا�ديت ٕاال عندما

حيدث يشء، ول�س ق�ل ذ�.

املتحرك السمل  يف 
ميك�ين الصعود (السمل املتحرك) ، لكن جيب ٔ�ن ٔ�مسك بیدي ال�رسى

ؤ��لق الطریق ٔ�مام �ش�اص ا��ن �ریدون املرور. ٔ�ح�اً� یدفعين الناس
بعیًدا ویغضبون مين، ٔ�ن ٕا�اقيت �ري مرئیة. ٔ�ح�اً� عندما ٔ�قول ان �ي مشلكة يف

التوازن یقولون اوه! ... و�ٓخرون یقولون ال هيمنا هذا ملاذا ال �س�ت�دم املصعد. وعندما
یصبحون مزنجعني مين، ٔ�قول حس�نًا، فلیك�وا.
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ضوء من بني الظالم �ي الك�ري من املش�لك ، كنت وح�دًا. كنت بعیًدا �ًدا عن ٔ�صدقايئ. مل ٔ��ن ٔ�عرف ٔ��دًا ... من الصعب
�خ�الط �لناس هنا. عندما ٔ�شعر �لو�دة، ٔ�جتول يف الغابة. فقدت الثقة �لنفس

هناك ثلج يف ك. �� من الصعب امليش. اكن ذ� حتدً� �بًريا يف ح�ايت يف ذ� الوقت. كنت �القًا طوال
الوقت وكنت ٔ�نتظر حىت ی�ٔيت خشص ما �لمسا�دة

�لوصول اىل احلاف� احمللیة ، جيب ٔ�ن متيش ملدة 45 دق�قة. ذات مرة مت اس�تد�ايئ ملقاب� (خبصوص ا�لجوء)،
وطلبت توصی� من معسكر الهجرة، ٔ�ن �هيم س�یارة. لكهنم قالوا، جيب ٔ�ن نذهب ٕاىل س ، �� �ر�وين
وذهبوا. مل ٔ�متكن من سري هذه املسافة (ٕاىل حمطة احلافالت). مل �سمعوا ابدًا. ثالث مرات فاتت املقاب� �س�ب ذ�. ال

ٔ�عرف ٕاىل ٔ��ن ٔ�ذهب ٔ�ش�تيك

ٕان معلیة ا�لجوء �ري مس�تقرة �لغایة. مت وضعي يف العدید من أ�ما�ن ا�تلفة، ٔ�ح�اً� ملدة شهر وا�د، ؤ�ح�اً�
ملدة ٔ�س�بو�ني. ٔ�ما�ن خمتلفة، ؤ�ح�اً� م�ل ا�مي، ؤ�ح�اً� ف�دق، كنت حىت يف سكن �لطوارئ. وضعوين يف

ف�دق ملدة ثالث س�نوات. ووضعوين ایضًا مع مدمين الكحول وم�عاطي ا�درات. ٔ�رسلوين شامًال ٕاىل ب. وقلت هلم، �ي
تدریب دا�يل، ٔ�� ٔ�تدرب هنا. جيب ٔ�ن یضعوين يف ب�یة ٔ�قرب ٕاىل هنا، حىت ٔ�متكن من ا�هاب ٕاىل التدریب، مما قد

یؤدي ٕاىل العمل وميك�ين ٔ�ن ٔ��ون مس�تقًال، لكهنم مل �س�متعوا ٕاّيل.

جيب ٔ�ن ٔ��ادر شقيت �الل شهر وا�د، ول�س �ي ماكن ٔ�ذهب ٕالیه، ومل ٔ�حصل �ىل ٕا�ابة. هناك مشلكة
تلو أ�خرى. من الصعب التخطیط والتفكري يف املس�تق�ل، ال ٔ�عرف ماذا س�ی�دث. ٔ�یًضا �س�ب ٕا�اقيت،
من الصعب البحث عن شقق. ٔ�ين ال ٔ�عرف ما جيب الق�ام به. الشهادات الطبیة ال �سا�د وال �س�متع لها. ٔ�رید ٔ�ن

ٔ�ذهب ٕاىل املدرسة ؤ�حبث عن معل، لك�ين ال ٔ�س�تطیع. بدًال من التفكري ف� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�فع�، ما ا�ي ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قوم به،
سواء كنت ٔ�رغب يف مقاب� خشص ما، ٔ�فكر فقط، ماذا س�ی�دث �ًدا، ٔ��ن س�یضعونين؟ �یف س�ی�هت�ي لك هذا؟

لك يشء ٔ�سود �ل�س�بة يل. ال ٔ�س�تطیع التفكري، ال ميك�ين التخطیط. �ي صعو�ت يف ذا�ريت، ا�ماغ ال
یعمل.

ا� م�فاجئ. املش�لك م�شاهبة �دا، وحنن يف ٔ�ما�ن خمتلفة ونعاين. ملاذا هو كذ�؟ ملاذا ال حيلون املش�لك؟

عندما ٔ�نظر ٕاىل الطیور واشعة الشمس، ٔ�تذ�ر ٔ�ن هناك ٔ�وقاً� مرشقة. والطا�ر یعين السالم وأ�مل.

لن ٔ�س�سمل ، من اجلید ٔ�ن �كون �ي ٔ�مل. ان ٔ��ارب. ا� ال اس�سمل ابدا. ٔ�س�متر يف لك ماكن، موحضا
مشلكيت. ٔ�� ٔ�قول ذ� لك�ري من الناس. لعل ا�د ما �س�متع.



احلیاة �ج�عیة

التقاط ٔ�ردت 
�مو�ة صورة 

لك�ين الناس  من 
وح�دًا ا�لس 

والقوة. الثقة  الك�ري من  ا�ٓخر�ن مينح  مع  املشرتكة  تبادل اخلربات 

يف موطين ، من الصعب ٔ�ن
�شعر �لو�دة ، يف موطين
ال یو�د مشلكة. ولكن هنا ٔ�شعر بذ�.

"هنا املش�لك واحضة

هذا هو الوقت ا�ي ٔ�س�متتع
ف�ه حقًا �س�تو�هومل ، ٔ�نين

ٔ�عرف معظم أ�ش�اص ا��ن ی�ٔتون
، ويه �انة رخ�صة �ًدا وی�ٔيت الناس

ویت�دثون حقًا

هذه الصورة جتع�.
مسرتخ�ًا وتظهر الثقة �لنفس

وتعطي شعورا �حلریة

هذا طعام تقلیدي
ت�ٔلكه �ادة يف

مجمو�ة، �ادًة ٔ�ثناء امحلل ٔ�و فرتة
الرضا�ة



حول املعرض
�الل صیف وخریف �ام 2019، التقت مجمو�ة من املهاجر�ن ذوي أ�ح�یا�ات اخلاصة يف �دة م�اس�بات

�لت�دث عن احلیاة مكهاجر ذوي أ�ح�یا�ات اخلاصة يف السوید. �لك اج�ع قرروا موضو�ًا خمتلفا، وبني
�ج��ات التقطوا صوًرا سلطت الضوء �ىل املوضو�ات ا�تارة. اكنت ت� الصور ٔ�ساس املناقشة واحلوار.

مع الصور قرروا ٕا�شاء معرض واتفقوا مًعا �ىل املوضو�ات واخ�یارات الصورة والنصوص وتصممي املعرض

املعرض هوعبارة عن ن���ة ملرشوع صورة صوتیة مت تنف�ذه من ق�ل �رح�ب الالج�ني ذوي
وهو مرشوع ملعهد احلیاة املس�تق� يف س�تو�هومل. كام س�مت �رش ،(DRW) أ�ح�یا�ات اخلاصة

املرشوع مكقا� �لمیة

الصورة الصوتیة
ٕان الصورة الصوتیة يه طریقة حبث �شار�یة (ٔ�سلوب البحث ال�شاريك)، ح�ث ان املشار�ون مه

اخلرباء يف �ا� ح�اهتم اخلاصة. ويف اسلوب الصور الصوتیة املشار�ون �س�ت�دمون الصور الفوتغراف�ة
لرتوي وتوثق وتصور ح�اهتم الیوم�ة . الصور والقصص يه عن القضا� املهمة �لمشاركني و كام تعاجل من

ق�ل ا�مو�ة املشاركة وميكن اس�ت�دا�ا ملعرض ٔ�و كتاب ٔ�و يف الصف�ات الرئ�س�یة

Helen A,
Lili A,
Aster G
Kifle G
Eyas G

Mahlet N
Julius N
Sara M 

Rahel Abebaw Atnafu (راح�ل موظفة م�دانیة ومرتمج �ىDRW)
Jamie Bolling (جميي DRW مد�رة املرشوع ، ILI (مد�رة العملیات
Dorothee Riedel (دورويث معاجل �ين)

املشار�ون ملنظمون ا


