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Historiefortælling anses som en kunstform. Historier er altid
blevet fortalt siden sproget dukkede op. Så længe vi har
eksisteret, har vi lyttet til og videregivet historier for at forstå
verden og kulturer. Historier afspejler vores liv og erfaringer – de
glade stunder, de svære øjeblikke, vores drømme, vores
problemer, vores forventninger og vores frygt. At dele historier
hjælper os med at vise vores eksistens og med at opbygge
sundere og mere meningsfulde personlige og faglige holdninger.
 
Der er mange måder at fortælle en historie. Med den innovative
udvikling bidrager teknologien også til kunsten at fortælle
historier. Selvfølgelig kan den ikke erstatte en historiefortæller.
Men styrken i at fortælle en historie med brug af digitale
værktøjer bliver øget, når den kombineres med den
traditionelle historiefortælling. Fortællere kan vælge de
værktøjer, de ønsker at bruge: video, billeder, musik, og hvorfor
ikke også digitale kort.
 
Tilbage til ARTEM, hvor partnernes erfaringer fra deres egen
kontakt eller kontakt med organisationer, der arbejder med
flygtninge/indvandrere, har fremhævet, at kort ofte er et
værktøj, som flygtninge/indvandrere bruger til at forklare
deres rejse, deres historie. Deraf opstod idéen om at lave en
guide til digital storymapping, der gør det muligt for
flygtninge/indvandrere i projektet at dele deres rejse.
 
Med det formål har vi skabt en guide, der giver en kort teoretisk
og praktisk ramme for fagfolk/frivillige til at bruge
historiefortælling og storymapping med flygtninge/indvandrere.

Dette træningsforløb i historiefortælling og storymapping sigter
mod at opfordre flygtninge/indvandrere til at udtrykke sig
selv, mod at støtte dem og hjælpe dem til at udvikle og
tilbagevinde selvværd og selvbevidsthed. Vi ønsker at opfordre
til udforskningen af deres potentiale gennem, at de kan
udtrykke deres historier og transformere dem til videoer,
ved at bruge tilgængelige hverdagsteknologier til at øge deres
ressourcer, kreativitet, kommunikationsevner og digitale evner.
 
For at gøre det muligt benytter vi os af et digitalt system,
Cov’on, som tillader, at man kan lave spændende og interaktiv
kartografi, som gør, at man kan designe sin livsrejse. Det har en
lang række symboler og piktogrammer til at fortælle historien,
kan identificere ligheder og forskelligheder mellem forskellige
baner i livet, og anerkende forskelle og understrege
individes identitet.
 
Ved at opdage både deres livsbane og deres erfaringer, deres
know-how og kompetencer, vil distancen mellem lokalsamfundet
og flygtninge/indvandrer-grupper bliver reduceret, hvilket er
ARTEMs hovedformål.

For mere information www.artemproject.org
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