Fem flyktingar fick både kameror och träning av den professionelle fotografen Patrick Baz för att lära sig konststycket visuell
storytelling.
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Flyktingar i Libanon använder fotografi
för att visa verkligheten i flyktinglägret
Ein el-Hilweh
För att markera World Humanitarian Day kommer Canon Europe och Röda
Korsets internationella kommitté (ICRC) att visa fotografier tagna av fem
unga flyktingar, som dokumenterar hur livet ser ut på riktigt i flyktinglägret
Ein el-Hilweh i Libanon. Fotografierna är resultatet av ett samarbetsprojekt
mellan ICRC och Canon och fokuserar på att öka deltagarnas
återhämtningsförmåga, ge positiva hanteringsmekanismer och kompetens
som kan generera inkomster.

I maj 2018 startade samarbetet mellan Canons Young People Programme,
som ger unga människor runt om i EMEA möjlighet att göra sina röster hörda
i frågor som är relevanta för dem, och ICRC:s initiativ Ideas Box, som ger
flyktingarna rekreations- och undervisningsaktiviteter. Fem flyktingar fick
både kameror och träning av den professionelle fotografen Patrick Baz för att
lära sig konststycket visuell storytelling.

Via fotografierna berättade de stories som var viktiga för dem och visade
verkligheten i deras vardag, något som hjälpte till att lyfta fram betydelsen
av det lokala perspektivet för att bredda skildringen kring gruppers
konfliktupplevelser.

”De unga människorna har ett budskap till världen som visar vad som pågår
här, vad deras liv och det här flyktinglägret verkligen handlar om, och att våld
inte alltid är svaret”, säger Patrick Baz. ”Under hela min karriär har jag hjälpt
lokala fotografer att berätta sina egna stories, eftersom det i den här
branschen finns en tendens att berätta andras.”

Under projektet utvecklade deltagarna värdefulla färdigheter, som kan hjälpa
dem generera inkomst framöver, och flera av deltagarna planerar att
återvända som betalda volontärer i framtiden.
För att hjälpa till att dela deltagarnas stories med resten av världen, kommer
deras arbete att ställas ut på den prestigefyllda fotofestivalen Visa pour
l’Image i Perpignan, Frankrike, mellan den 31 augusti och 15 september
2019. Förutom själva utställningen sker också en paneldiskussion –
Unfiltered – på fredagen den 6 september, som tar upp hur viktigt det är att
använda lokala fotografer för att dokumentera stories i sina egna samhällen.

Om Röda Korsets internationella kommitté (ICRC)
ICRC inrättades1863, arbetar över hela världen, hjälper människor som drabbats av
konflikter och väpnat våld och stöder lagar som skyddar krigets offer. Det är en
oberoende och neutral organisation och dess befogenheter härrör i huvudsak från
Genèvekonventionen 1949. ICRC har sin bas i Genève, Schweiz, och antalet anställda
uppgår till ungefär 16 000 i över 80 länder. ICRC is finansieras huvudsakligen genom
frivilliga donationer från regeringar och från Nationella Röda Korset och
Rödahalvmånefederationen.
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Om företaget Canon

Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder
produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror,
skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder,
dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som
grundades 1937 omsätter cirka 280 miljarder SEK och har 184 000 anställda
– varav 12 850 i Europa. Canon Svenska har 330 medarbetare och omsätter
1,2 miljarder kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående
återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och
under 2021 lämnades 3 022 USA-patent in, vilket innebär en global
tredjeplats. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa.
Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna,
och kundernas, miljöpåverkan.
Mer information om Canon finns på www.canon.se.

Kontaktpersoner
Maria Fagerström
Presskontakt
PR & Social Media Specialist
Presskontakt för området B2C/konsumentprodukter
maria.fagerstrom@canon.se
+46 (0)73 978 89 25
Åsa Törnquist
Presskontakt
PR Specialist
Presskontakt för området B2B och Corporate
asa.tornquist@canon.se
0739-886435
08-7446435

