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Beskrivning: 
Föreningen vill med detta kulturarrangemang stärka, synliggöra och utveckla 
romanokulturen i Sverige på nya sätt, informera om romanokulturen och skapa 
nya aktiviteter inom gruppen romanofolket resande för att med kultur som 
hävstång och medel formulera individens och gruppens visioner om ett bättre 
liv, ett samhälle utan antiziganism, där romanokulturen är en erkänd 
minoritetskultur i Sverige. Att tillhöra romanofolket resande skall bli en 
naturlig del av att vara svensk.  

En stor del i vårt syfte och mål med detta arrangemang är att stärka 
romanofolkets identitet och på så sätt underlätta integrationen i samhället. 

Föreningen Lattjo Drom främjar, utvecklar, uppmuntrar och sprider 
kunskaper om det romska kulturarvet i Sverige. 
  
Fokus är romska kulturer i Norden och främst romanofolket resandes kultur i 
Sverige. Det är denna romska grupp som funnits längst i Sverige och har flest 
medlemmar. Det äldsta dokument om resande som kommit till Sverige är från 
1512.  

Medlemmar i Lattjo Drom har hjälpt till i arbetet med regeringens vitbok om 
övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet; Den mörka och okända 
historien, Ds 2014:8, publicerades den 25 mars 2014.  

Kulturarrangemanget består av fyra integrerade delar:  

1. Skapande av program med kultur som bärande element för formulering 
av visioner om Romanofolkets behov av kulturell synlighet, utveckling, 
manifestering.  
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2. Genomförande av kulturell interaktiv mötesplats där visioner formuleras 
kring kultur och jämlikhet i samhället med fokus på den normalisering i 
antiziganism som pågår.  

3. Dokumentation på film av kulturarrangemanget, visioner och önskemål 
som formuleras – filmerna ska bl. a kunna publiceras på Internet.  

4. Genomförande av mot allmänheten riktade program med kultur och 
information baserat på romanofolket resandes kultur och på kunskaper 
som för första gången presenterats samlat via regeringens vitbok.  

Kulturarrangemangets titel: 
Tradra pre varvet– som kan översättas ungefär till, Åk med. Syftar både på 
resan in i framtiden så som historiskt, lika väl som på detta arrangemang med 
syftet att med ord och kulturella uttryck formulera drömmar och förmedla 
information.  

• Kultur är i fokus och inte diskriminering när grupper möts och 
diskuterar sin identitet, framtid. Interna möten inom minoriteten för 
att formulera mål, visioner, drömmar med kulturella medel och kulturella 
dimensioner har inte tidigare gjorts inom denna grupp.  

• Ett offentligt kulturellt arrangemang med inslag av information kring 
vitboken, romanofolket resandes historia samt information om nationella 
minoriteters rättigheter är viktigt arbete för att motarbeta 
antiziganism i samhället. 

• Genom film och via publicering på Internet stärks aktiviteterna och 
bildar en helhet som lever vidare i gruppen och föreningen.  

Sammanfattning av samtal från Kulturarrangemangen 
Tradra pre vavert 
I publiksamtalen lyftes det tankar kring hur situationen ser för Romanofolket 

resande i lokalt men också i andra delar av landet: 
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• Samtal om vad antiziganism är och hur normaliserad den är. Ex på detta är 

att man upplever att samhället bemöter eu immigranterna ute på landets 
gator, många gånger negativt. Man upplever att historien upprepar sig, när 

man tittar på sin egen historia. 

• Det berättas att om man stöter på antiziganism, där man som åskådare ser 
någon annan bli utsatt för antiziganism, så vill man agera, men man har väldigt 

lite kunskap om vilka rättsliga åtgärder man kan tillta. Man efterfrågar 
utbildning i detta. 

• Livserfarenheter återberättades av resande på plats om på vilka sätt man 

upplevt antiziganism under dessas liv som påminner väldigt mycket om denna 
utsatthet som de nya romerna i Sverige upplever nu. 

• Man pratade om rädslan för den politiska agendan där SD tar mer och mer 
mandat och hur det påverkar den egna gruppen. Man har en erfarenhet av att 

man anses var längst ner på samhälles kedjan och är rädd för konsekvenserna 
av detta. 

• Man berättar om egna erfarenheter med kontakt man tagit med olika 

myndigheter så som tex polismyndigheter, där man gjort anmälningar om 

diskriminering och att detta inte tas på alvar och man upplever att det inte 
händer någonting. 

• Man erfar att kontakt med myndigheter sällan är positiva och man undviker 
kontakt med alla olika sorters myndigheter så mycket man kan, man anser inte 

att myndigheterna är till hjälp för dem. 

• Konsekvenser av Romanofolket resandes historien i Sverige som bestått av 
förföljelse och folkmordsliknande åtgärder lyftes, det är många resande som 

blivit fråntagna sin kultur och sina rötter som måste återtas om kulturen ska 
kunna leva vidare. 

• Varje Resande har rätt till sin identitet oavsett om man är uppväxt i 

majoritetssamhället eller inom den kulturella livsstilen. Alla inom 

resandegruppen är lika mycket värda och allas livserfarenheter är lika viktiga. 
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Det diskuterades även skillnader mellan att vara en social grupp och en 

folkgrupp. Att tillhöra en nationell minoritet innebär inte att man ska vara på 
ett vist sätt, utan det beror på gener i härkomst. 

• -Ibland menar folk olika, det är inte alltid man menar illa, men 

normaliseringen är så total att man inte vet att man kan kränka någon när man 
använder orden tattare eller zigenare i negativ mening. 

• Resande på plats vittnar om hur identitets känslan påverkas negativt av att 

man får höra negativa uttryck om tattare. Framförallt om det används sådana 
uttryck när ens barn är närvarande. 

• Man pratade om uppmärksammade fall i media där man använt tattar utryck i 

negativa situationer, det är enligt lag inte ok att använda skällsord om romer i 
form av tattare eller zigenare. 

• -Det viktigaste arbetet man gör med att förebygga antiziganism är mötet 
mellan olika människor. 

• För att förebygga fördomar är det jätte viktigt med att nå ut till 

majoritetssamhället med kunskap om de romska gruppernas kultur och 
historia. 

• Romer är inte en homogen grupp och inte heller de olika grupperna inom 
samlingsnamnet rom. Det diskuterades kring olika traditioner inom de olika 
renadesläktena och stammarna. 

• Man pratade om samlingsnamnet rom där man stoppar in flera olika grupper 

under samma paraply, trots att det finns likheter mellan de olika grupperna så 
finns det stora skillnader. Romanofolket resande har blivit tvångsassimilerade 
i svenska samhället, genom det upplever man att man får ett utanförskap inom 

den romska gruppen. Erfarenheter ifrån publiken återberättas där man har 

erfarenheter av bemötande från andra romska grupper där man blir 
ifrågasatt i sin identitet och där man får frågor om resande blir 
diskriminerade eftersom ”man kan prata bra svenska”, 
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• Det diskuteras också om vikten att kunskap måste ut till alla romska grupper 
om varandras särart då denna kunskap är mycket låg bland romerna. 

• Man pratade om vikten i revetaliserings arbetet och att alla romska grupper 
har rätt till sin egen kultur och att revetaliseringen inte bör vara att man 

revetliserar andra romska grupper kultur utan varje romsk grupp har rätt till 

den egna kulturens särart vad det gäller språk, traditioner, musik osv. 

• Har alla människor lika värden egentligen? 

• Tjänstemän från Socialtjänsten som varit på plats berättar att detta 
kulturarrangemang varit mycket lärorikt för dem då de innan inte haft 
någon kunskap om romer mer än att de trodde att det bara fanns en grupp 
som är de finska romerna, här kan man verkligen se hur liten kunskapen är 
om den nationella minoriteten romer som varit i Sverige i 500 år. 

”En historielös generation kan inte förhindra att historien upprepar sig” 

Distribuerats av: Eleonor Frankemo 

6/1 -2016 Motala
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