
Program  
TRADRA PRE VAVERT  

22/5-15 

Globen teatern, klostergatan 2, Linköping. 

 

10:00-10:15 Insläpp och musik 

10:15-10:30 Information  

10:30-

11:00 Stig-
Ove 
Lundahl 
har under 

många åt varit verksam i olika 
föreningar som är för romanofolket 
Resande. Han har under de senaste 10 
åren varit ordförande i den lokala 
föreningen Romanofolket Resande 
Östergötland  
Föreningen presenterar under dagen 
sin utställning, ”Vi får aldrig glömma 
vår historia” Med det mottot har 
föreningen samlat medlemmarnas 
bilder och gjort en utställning som 
även innehåller bilder av den danske 
fotografen Anders Enevig. 
Utställningen består också av en del 
redskap så som tivoliverktyg och 
resande tjuringar ”knivar” 
 

11:00-11:15 Paus och musik  

 

11:15-12:15 

Eleonor 
Frankemo 
"Historia 

lektionen du 

aldrig fick" 

Eleonor liv 

handlar om att bemöta okunskap om 

gruppen Romanofolket Resande och 

den diskriminering gruppen stöter på 

trotts en 500-årig historia i Sverige.  

Sveriges historia är mycket 

mörk. Människor i vårt samhälle 

utsetts dagligen för kränkningar, 

diskriminering och antiziganism. Men 

visste du att 1939, när andra 

världskriget började så gjorde man en 

kartläggning på svenska romer och 

resande i Sverige? Visste du att så sent 

som på 1970- talet avskaffades 

steriliseringslagen som tilläts att 

sterilisera romanofolket 

resande? Detta är den mörka och 

okända historielektionen du aldrig fick 

i skolan, om ett folk som systematiskt 

utsatts för fruktansvärda övergrepp 

där man haft som mål att utrota 

folkgruppen. 

12:15-13:15 Lunch paus 



13:15-13:45 Ralf 

Novak Rosengren 
tillhör 
romanofolket 
resande och 
traditionsbärare 
av sitt folks musik. 

Han är känd från både TV och 

radio, och fick utmärkelsen 
”Årets traditionsbärare” på 
Folk och världsmusikgalan 2013 
i Gävle. 2010 släppte Etnisk 
musikklubb ”Semno palla 
mander” (spår efter mig). Den 
uppmärksammades och fick 

lysande recensioner i media och 
spelades bland annat på BBC-
world i England. 

13:45-14:45 Byrå mot 
diskriminering i Östergötland är 
en regional 
antidiskrimineringsbyrå som 

arbetar för mänskliga 
rättigheter och lika möjligheter 
för alla och mot diskriminering. 

Minoritetslagstiftning är till för 
att skydda minoriteters 
rättigheter vid diskriminering  
och många upplever att den 
inte finns i Sverige. 
Pranvera Bahtiri jurist på 
Byrån ger en introduktion 
i minoritetslagstiftningen och 
diskrimineringslagen med fokus 
på resande och romer. Vilka 
rättigheter har nationella 
minoriteter, och vilket skydd 
ger lagstiftningen mot 
diskriminering. 

14:45-15:00 Paus  

15:00-15:30 Musik med Ralf 

Novak Rosengren ”se ovan” 

15:30-16:00 Vitboken och 
sedan? Panelsamtal, Drömmar 
och visioner om framtiden. 

Medverkande: Christian Faltin orfd. 
LD, Stig-Ove Lundahl ordf. RRÖ, 
Pranvera Bahtiri Bmd, Ralf Novak 
Rosengren och Angela Bergström. 

 16:00-16:30 Drömmar och 
visioner om framtiden. 

 

Detta kulturarrangemang görs i samarbete med Lattjo Drom, Nbv-Östergötland, 

Romanofolket Resande Östergötland, kultur- och fritidsnämnden i Linköpings 

kommun och kulturbryggan. 

   

 

 

 

 


