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”Från skogen gick vi till en motorväg, alla tillsammans, en guide visade vägen. Vi stannade under en
bro och runt klockan sex på morgonen kom det en lastbil, vi gick in i lastbilen allihopa. Det var
ingenting annat än oss människor i lastbilen men det var väldigt trångt och vi kunde inte gå ut ur
lastbilen. Resan tog 10 timmar.”
- Utdrag ur intervju med en person på flykt genom Europa

Codesign Research Studio visar konsekvenserna av Europas
flyktingpolitik genom projektet No Way
- En vandring och berättelse om flyktens arkitektur
Codesign Research Studio (CoRS) bjuder in till en vandring genom staden och guidar besökaren
genom flyktens arkitektur på vägen till och genom Europa. Med hjälp av personliga berättelser och
ritningar i full skala visualiserar CoRS rummens inverkan på människan och den aktuella flyktingfrågan.
Hur länge klarar den mänskliga kroppen av kyla utan att ta skada? Hur lång tid klarar sig en människa
på en begränsad mängd syre?
Under ett år har CoRS studerat de rumsliga konsekvenserna av Europas flyktingpolitik. Med arkitektens
verktyg; ritningar, modeller, diagram och bilder redovisas en bild av den verklighet som kan möta en
människa på flykt. Arbetet baseras på sammanställning av befintlig data och intervjuer med personer
som tagit sig till Sverige för att söka asyl.
I samband med vandringen anordnar CoRS ett panelsamtal med experter inom området.

1. PANELSAMTAL

Måndagen den 24 april kl 17-19 bjuder CoRS in till ett panelsamtal med experter som arbetar med
asylfrågor. Samtalet handlar om hur vi kan skapa ett bättre flyktingmottagande i Europa. Panelen utgörs
av Karin Gyllenring, advokat och grundare av Asylbyrån, Vanessa Barker, docent och lektor i sociologi
vid Stockholms Universitet och biträdande chef på Border Criminologies vid the Faculty of Law,
University of Oxford, Dare Brawley, Center for Spatial Research vid Graduate School of Architecture
Planning and Preservation at Columbia University, New York City samt Ahmed Alaydi, arkitekt och
grundare av NAAIS (Newly Arrived Architects in Sweden). Moderator: Ante Runnquist. Samtalet är
kostnadsfritt och på engelska. Lättare mat och dryck kommer att serveras.
Anmälan görs genom att maila till noway@codesign.se. Plats: Codesign, Sveavägen 56E, 111 34
Stockholm.

2. THE MAKING OF NO WAY

Torsdagen, fredagen och lördagen den 27, 28 och 29 april kommer CoRS tillsammans med NAAIS
(Nyanlända Arkitekter i Sverige) att rita upp några av flyktens rum i full skala i området runt Kulturhuset i
Stockholm. För exakta tider maila noway@codesign.se eller ring 070-6655008. Se bifogad karta.

3. GUIDADE VANDRINGAR (30 min, 600 meter, max 20 personer/ tillfälle):

Lördagen den 29 april kl 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 under Kulturnatt Stockholm. Först till kvarn, biljetter
hämtas i Kulturnatt Stockholms infocenter i Kulturhuset Stadsteatern. Samlingsplats Kulturnatt
Stockholms infocenter på Kulturhuset Stadsteatern, våning Plattan. Kostnadsfritt.
Kvällsvisningar den 2, 3, 4, 9, 10 och 11 maj kl 18.00. Biljetter bokas genom att maila till
noway@codesign.se. Samlingsplats Kulturnatt Stockholms infocenter på Kulturhuset Stadsteatern,
våning Plattan. Kostnadsfritt.
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Codesign Research Studio är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign (www.codesign.se), som
använder arkitektur som verktyg för att lyfta aktuella samhällsfrågor.
Kontakt: Jelena Mijanovic, jelena@codesign.se, 070-6655008
No Way utförs i samarbete med NAAIS (Nyanlända Arkitekter i Sverige), Kulturnatt Stockholm och KTH
(Kungliga Tekniska Högskolan) med bidrag från Stockholms Stad.
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