
PRESSVISNING
Tid: Onsdag 14 september klockan 14.00
Plats: Norrbottens museum

På pressvisningen deltar Sara Granath och Oscar Kollberg från Rädda Barnen,  
samt Lisa Kakar som lämnat sitt hemland Afghanistan.

Girls on the move
– the unheard stories
Miljontals flickor lämnar varje år sina hem. Varje flicka bär på en kraftfull  
historia – varför hon migrerar, risker hon står inför under resan och visionen 
om framtiden. Rädda Barnen har träffat flickor från fyra kontinenter för  
att lyssna och lära av dem direkt. Det samlade materialet har resulterat i  
podcasts, forskningsrapporter och utställningen Girls on the Move, som  
öppnar 14 september på Norrbottens museum. 

Rädda Barnen har under flera år genomfört studier i Syd- och Nordamerika, Afrika och 
Europa om flickor som befinner sig på flykt och i migration. I utställningen Girls on the 
move – the unheard stories delar några av dessa flickor med sig av sina erfarenheter.

Flickornas berättelser skiljer sig åt – de kommer från olika länder på olika kontinenter.
Några är på flykt med sin familj medan andra har gett sig av ensamma. Vissa flyr från 
krig och konflikt, andra från våldsamma hem. En del drömmer om bättre utbildning eller 
arbete. Flickorna förenas i hoppet om en tryggare framtid och kommer samman i Rädda 
Barnens studier, som blir ett viktigt verktyg för att ge ökad kunskap och skapa förändring.

Många av flickorna har berättat om platser på vägen som fungerat som tillfälliga 
luckor av lugn – fysiska platser där man känt gemenskap för en stund. I södra Afrika är 
frisörsalonger, ibland enkelt inredda i last-containers, en sådan plats. Här har flickorna 
fått möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och det har även varit en plats där 
Rädda Barnen träffat flickor som delat med sig av sina historier.

Salongen blir här en symbol för något tillfälligt stadigt i en värld i gungning  
– en plats fylld av berättelser i transit, förhoppningsvis på vägen mot något bättre.  
Flickornas berättelser upplöses på väggarna och bildar fyra av de vanligaste flykt-
vägarna i världen. Hårsalongen byggs upp med flickornas berättelser tills den står 
färdig, skapad av 20 miljoner pixlar – en för varje flicka som idag befinner sig på flykt.

Invigning med föreläsning 14 september kl 17.00
Utställningen pågår till 29 januari 2023.

TV-inslag på Nyhetsmorgon: 20 miljoner flickor på flykt

Kontakt
Catrine Backman, kommunikatör Norrbottens museum  
072-231 36 56, catrine.backman@norrbotten.se

https://www.youtube.com/watch?v=EePTArlT1P4
mailto:catrine.backman%40norrbotten.se?subject=

