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Her finder du flere HiStorier 
om Samarbejdet med 

HandicapbevægelSen i gHana

Bestil udstillingen 
dansk blindesamfund står for 
udlån af udstillingen. 
for en måneds udlån betaler i 
fragtudgiften på 1000-2000 kr. 
Kontakt charlotte torp møller 
på ctm@dbs.dk eller ring på 
38148875 og hør nærmere. 

punktum for 10 års samarbejde i ghana
i ti år har vi, fire danske handicaporganisationer, været med i et 
spændende samarbejde med handicapbevægelsen i ghana. et 
sam arbejde som har sat ligestilling for mennesker med handicap 
på dagsordenen, rykket holdninger og skabt resultater. nu sætter 
vi et fælles punktum ved at give ordet til de seje ghanesere, som 
vi har lært at kende.
det gør vi gennem en lang række artikler i magasiner, internet-
medier og aviser, en håndfuld videofilm og med udstillingen ’Sam-
men er vi stærke’, hvor ghaneserne tager ordet og fortæller om de 
forandringer, samarbejdet har medført.

 

En lEvEndE og 
tilgængElig 
udstilling 
om dE 
forandringEr, 
handicap-
bEvægElsEn har 
skabt i ghana



 

 

 det giK op for oS, at der iKKe 
var andre, der beKYmrede 
Sig om oS. de beSluttede Hen 
over Hovedet pÅ oS. derfor 
giK vi Sammen pÅ tværS af 
voreS Handicap. i dag Har vi 
en meget StærK Stemme. 
JOHNNIE GYAMFI YEBOAH
lokalformand, om handicap-
bEvægElsEn i ghana

SmÅ videofilm med bÅde 
underteKSter og SYnStolKning.

genStande er Hjembragt fra gHana 
og KnYtter Sig til HiStorierne. Som 
for eKSempel SavSpÅner fra det 
SnedKerværKSted, en af de unge med 
Handicap arbejder pÅ og StofreSter 
fra en døv KvindeS SYStue.  

det vil vi med udstillingen
med udstillingen ’Sammen er vi stærke’ deler vi historier om seje indi-
vider, med og uden handicap, som har taget sagen i egen hånd og skabt 
forandringer i ghana for mennesker med handicap. vi fortæller om den 
store forandringskraft og styrke, der opstår, når man finder sammen 
om en fælles sag.  
Samtidig viser vi et eksempel på inkluderende kommunikation. uan-
set om du har et synshandicap, er døv eller har nedsat hørelse, er 
udviklings hæmmet eller har et bevægelseshandicap, kan du få noget ud 
af udstillingen. man kan for eksempel røre ved den sko, som den polio-
ramte skomager martin har syet i hånden, fordybe sig i udstillingens 
stærke portrætter og i lyd og billeder komme helt tæt på livet i ghana 
gennem udstillingens korte videofilm.
ved at tale til flere sanser og gøre udstillingen tilgængelig for de fleste, 
håber vi at rigtig mange vil opleve mødet med de ukuelige mennesker, 
vi har lært at kende i ghana. Kvinder og mænd som har imponeret og 
fascineret os, og som har vist os, hvor stærke vi er, når vi står sammen 
– også på tværs af landegrænser. 

tag godt imod vores venner fra ghana.  

Thorkild olesen, formand for danske Handicaporganisationer 
pÅ vegne af landSforeningen lev, danSKe døveS landSforbund, danSK Handi-
capforbund, danSK blindeSamfund og danSKe HandicaporganiSationer

ved at Scanne Qr-Koder, Kan man 
pÅ Sin mobil afSpille fire SmÅ film 
om udStillingenS HovedperSoner, 

med og uden SYnStolKning. filmene 
Kan ogSÅ afSpilleS pÅ en tablet, 

der  Kan følge med udStillingen.

udstilling på flere niveauer
udover at skrive historier og vælge billeder, der er lette at forstå og 
afkode, har vi bevidst arbejdet på flere niveauer for at gøre udstill-
ingen tilgængelig for flest muligt. 
vi har desuden valgt et grafisk udtryk, der både er stramt og levende 
og gør udstillingen nem at finde rundt i. 

teKSterne er ogSÅ
 trYKt i punKtSKrift. 

teKSter og genStande er placeret 
i en Højde, SÅ man Kan opleve 
udStillingen fra KøreStol. 


