
 
 

                                                                                                                                     
                           
 

ሰላም! 

“ህጻናት ብትዕድልቶም ኣይኮኑን ዝውለዱ” ዝብል ፕሮጀክት ደቕኹም ዝሳተፉሉ ከምዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ግላዳ ሁዲክ-ታተም 
(Glada Hudik) ዝበሃል ናይ ቲያትር ትካል፡ ካብ ውድብ ኣይ.ሲ.ኤ. (ICA) ፋይናንሳዊ ሓገዝ ብምምጻእ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ሓላፍነት 
ወሲዱሉ ኣሎ።  

ዕላማ ናይቲ ፕሮጀከት፡ ንደቅና ጥዕና ዘለዎ ክብርታት ምሃብን፡ ነቶም በብዓይነቱን እተፈላለየ ክእለታት ዘለዎም ድማ ንምንድናቕ እዩ። 
ህጻናት ብትዕድልቶም ከም ዘይውለዱ ንፈልጥ ኢና። ነዚ ካብቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት እዮም ዝመሃርዎ። ስሕት 
ኢልና’ውን ብዛዕባ ምዕጋስን ብዙሕነተን ንዛረብ ኢና፡ ግን ብድሕሪ እዘን ቃላት ካልእ ሓቅነት ኣሎ። ነቶም “ፍሉያት” ዝኾኑ፡ ነገራት 
እናጸንከሮም ይኸይድ ኣሎ። ኣብዛ ናይ ግብራዊ ትርኢትን ናይ ጽባቐን ምውድዳርን ዘለዋ፡ ሓደ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ትርኢት ክህልዎ 
ትጽበዮ ነገር’ዩ። ብዙሓት ሰባት፡ ኣብቲ ብሓሶት እተፈጥረ ምስሊ ክገጥሙ ስለዘይክእሉ፡ ፍርሒ፡ ምንጻልን ነብሰ-ምትሕሓትን 
ይስምዖም። እቲ ክብርታት ናብቶም ብንእሽትኦም ከለዉ ንዓበይቲ እናደገሙ ተጸልዮም ዝዓብዩ ህጻናት ተመሓላሊፉ። 

እቲ ትምህርቲ ብጽዑቕ ኣብ ጉዳይ ተነጽሎ ኣጋይሽ፡ ድልዎ፡ ጕጅለኣዊ ባጫ፡ ከምኡ’ውን ስምምዕ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 
መሰላት ህጻናት ዘተኮረ ክኸውን’ዩ። ሓደ ክፋል ናይ’ዚ ፕሮጀክት፡ ክፍሊ ነታ “ካትዎክ/Catwalk” እትል ሰነዳዊት ፊልም 
ከምእትርኢ ምግባር ክኸውን እዩ። ተዓዘብቲ፡ ነቲ እቶም ኣብ’ዛ ፊልም እዚኣ ተንጸባሪቖም ዝርከቡ - “ኤማ” እተባህለ/ት ስንክልና 
ዘለዎ/ዋ ጠባይን መሓዙቱ(ታ)ን ዝገብርዎ ባህ ዘብል ጕዕዞ ክከታተሉ እዮም ። እቲ ጕዕዞ ናይ’ዞም ጠባያት እዚኣቶም፡ ኣብ ቅነ 
ፋሽን ኒው-ዮርክ ብዝሰላሰል ምርኢት ፋሽን እዩ ዝዛዘም። ዕድል ምስዝህልወኩም፡ ምስ ደቅኹም ብምዃን ነዛ ፊልም እዚኣ 
ንኽትርእይዋ ዕዱማት ኢኹም! 

እዚ ፕሮጀክት ኣንጻር ዝኾነ ዝግበር መግለጺ ኣይኮነን፡ ግን ንሓደ ካልእ ነገር ዝግበር መግለጺ እዩ።  ኩሉ ሰብ ከቢሩ ዝርኣየሉ 
ሕብረተሰብ፡ ከምኡ’ውን ናይ ኩሉ ሰብ ክእለታት ብኣወንታዊ ዓይኒ ዝረእየሉ ሕብተረሰብ ንምንፍጣር’ዩ። 

ዕላማ ናይቲ ፕሮጀክት ንዝበለጸ ነገራት ንሰባት ከነበራብሮም እዩ። ካብ ሓሳባት ናብ ተግባር! 

ብኽብረትኩም ነዚ ፕሮጀክት እዚ ብዝምልከት ኣብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታና www.catwalkiskolan.se ብምእታው ዝያዳ ትሕዝቶ 
ጽሑፍ ኣንብቡ 
ብዛዕባ እታ ፕሮጀክት ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ብኽብረትኩም በዚ ኢመይል ጽሓፉልና: paulin@gladahudikteatern.se 

ምዉቕ ኣቀባብላ ንዘበራትዕ ጉዕዞ! 

                                                                                                       

Pär Johansson - መስራትን ሓላፊ ፕሮጀክትን                                   
Paulin Bergqvist - ሓላፊት ፕሮጀክት ግላዳ ሁዲክ-ቲያተርን 

BARN FÖDS INTE MED FÖRDOMAR
CATWALK I SKOLAN

Hej!

Vi vill berätta om ett projekt som ditt barn kommer att jobba med i skolan under våren som heter Barn föds inte 
med fördomar. Bakom projektet står Glada Hudik-teatern, med finansiellt stöd av ICA-stiftelsen.

Syftet med projektet är att ge våra barn sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta olikheter. Vi menar att 
barn inte föds med fördomar. De får dem av oss vuxna.
Vi pratar ofta om tolerans och mångfald, men verkligheten bakom de vackra orden är ofta en annan. Det blir allt 
tuffare för den som avviker. I dokusåpornas och skönhetsoperationernas värld gäller det att vara och att se ut på ett 
visst sätt. Många känner rädsla, utanförskap och självförakt för att de inte passar in i den falska bilden av idealet. 
Värderingarna överförs till våra barn som inspireras att efterapa ett vuxenbeteende i allt lägre åldrar.

I klassen kommer man bland annat att jobba konkret med frågor som berör utanförskap, 
diskriminering, mobbing och FN:s barnkonvention. En del i projektet är att klassen ser vår dokumentärfilm Catwalk 
där de får följa funktionsnedsatta Emma och hennes vänner på en fantastisk resa som avslutas med en modeshow 
under New York Fashionweek. Om det finns möjlighet är ni hjärtligt välkomna till skolan för att se filmen tillsammans 
med barnen! 

Detta projekt är inte en manifestation mot något, det är en manifestation för något. För ett samhälle där alla är lika 
mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt. Målet med projektet är att inspirera fler till att göra 
förändringar genom att visa på goda exempel och idéer. Från tanke till handling.

Läs gärna mer om projektet på vår hemsida www.catwalkiskolan.se
Har ni frågor om projektet hör gärna av er till: paulin@gladahudikteatern.se

Varmt välkommen på en spännande resa!

Pär Johansson, grundare & verksamhetsledare                                  Paulin Bergqvist, projektledare Glada Hudik-teatern


