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Romskt föreningsarbete bland barn och 
ungdomar – på väg mot ett 
organisationskapital 

Christina Rodell Olgaç 
 

Även om kultur och etnicitet idag betraktas som ständigt föränderliga pro-
cesser så kan det finnas tillfällen då dessa begrepp behöver avgränsas och 
definieras på ett tydligare sätt. Ett exempel på detta är i samband med olika 
minoriteters krav på rättigheter och erkännande samt i relation till minori-
tetspolitik. En kultur kan också vara föremål för olika revitaliserings-
processer, och särskilt om det handlar om en tidigare osynliggjord minoritet 
som dessutom varit utsatt för förtryck. Detta gäller i hög grad den romska 
minoriteten i Sverige. Delegationen för romska frågor konstaterar att det 
romska kulturarvet är ”utspritt, obeforskat, okatalogiserat, odokumenterat 
samt otillgängligt inte minst för romerna själva som nästan undantagslöst 
saknar inflytande över sitt eget kulturarv”.1 Denna artikel handlar om den 
romska minoriteten, och framför allt den språkliga och kulturella revitali-
sering som detta till trots pågår idag i romskt föreningsarbete bland barn 
och ungdomar. 

Kultur, etnicitet och strategisk essentialism 
Begreppen kultur och etnicitet i samband med minoriteters rättigheter krä-
ver enligt Thomas Hylland Eriksen en ständig dialog mellan förhållandet 
och spänningen mellan skillnadsrättigheter och likhetsrättigheter.2 Med 
utgångspunkt i svensk samepolitik problematiserar Ulf Mörkenstam denna 
och menar att i debatten om minoriteters rättigheter betraktas ”kollektiva 
identiteter vanligen som tidlösa storheter, som är lätta att avgränsa och 
definiera. De tas därmed för givna och förutsätts vara opåverkade av histo-

                                                 
2 Eriksen, 1999. 
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risk förändring och politisk praktik”.3 Liksom Eriksen pekar Mörkenstam 
på ett dilemma när det gäller särskilda rättigheter för grupper eller kulturer, 
eftersom det kan innebära att ett samhälles maktrelationer bevaras i stället 
för att utmanas. Mörkenstam hävdar vidare ”att minoritetspolitik legitime-
ras genom att hänföras till en specifik föreställning om gruppen, samtidigt 
som den förda politiken bidrar till att skapa denna föreställning”4 och han 
pekar därmed på faran för essentialism. Men han försvarar ändå särskilda 
rättigheter för minoritetsgrupper, eftersom dessa ”är omöjliga att legitimera 
utan en specifik föreställning om gruppen”.5 För att en minoritetsgrupp ska 
kunna åtnjuta särskilda rättigheter måste det finnas en föreställning om hur just 
den gruppen är liksom vilka som ingår i den: ”Klassificeringsmomentet i politik 
förutsätter att ett visst levnadssätt – en specifik identitet – framhävs och er-
känns, på bekostnad av andra möjliga identiteter att politiskt privilegiera.”6 

För att kunna hantera frågan om essentialism i relation till kultur och et-
nicitet använder Gayatri Chakravorty Spivak begreppet strategisk essentia-
lism, särskilt när det syftar på människor som befinner sig i en underordnad 
position.7 Om utgångspunkten tas hos den som befinner sig i ett underläge 
kan man alltså tillfälligt tillämpa en typ av strategisk essentialism i syfte att 
mobilisera och förändra.8 Men denna tillfälliga strategiska essentialism får 
bara ses som en temporär strategi.9 Även Stuart Hall betonar att man inte 
ska underskatta den betydelse essentialismen haft för förtryckta grupper. 
”De har kunnat samla sociala och politiska krav kring en gemensam essens, 
till exempel ’kvinna’ eller ’svart’, och på så vis kunnat göra sina röster hörda 
och lyfta fram tidigare osynliggjorda erfarenheter och historier.”10 

När det gäller svensk minoritetspolitik är romer tillsammans med samer, 
sverigefinnar, tornedalingar och judar erkända som nationella minoriteter i 
Sverige sedan år 2000 då Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och vidare den 
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråks-
stadgan).11 De erkända minoritetsspråken är följaktligen för svensk del ro-
                                                 
3 Mörkenstam, 2003, s.3. Se även Mörkenstam, 1999. 
4 Ibid, s. 3. 
5 Ibid, s. 5. 
6 Ibid, s. 5. 
7 Spivak, 1993. 
8 James, 2003. 
9 Spivak, 1993. 
10 Eriksson m.fl, 1999, s. 41. 
11 I denna artikel används begreppen minoritet och majoritet/majoritetssamhälle då 
begreppen också enligt min mening tydliggör ett maktförhållande mellan minoritet och 
majoritet, även om de inte beskriver de variationer som också finns inom grupperna. 
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mani chib, samiska, finska, meänkieli och jiddisch. Särskilt efter erkännan-
det som nationell minoritet har frågor som rör kulturell och språklig revita-
lisering i svenska minoritetssammanhang blivit synnerligen aktuella, det vill 
säga ”det återuppväckande av den traditionella kulturen, som tycks nöd-
vändig för att ursprungsbefolkningar ska överleva”.12 Genom att reflektera 
över sin egen kultur och ”förtingliga” denna i bokform har en urbefolkning 
eller en minoritet större chans till överlevnad, menar Eriksen.13 Ett minori-
tetsspråks revitalisering innebär i sin tur att ”ta igen områden som gått för-
lorade eller utveckla dem som aldrig funnits”.14 Minoritetsspråk fungerar 
ofta som en kraftfull symbol och som ett verktyg för minoritetsgruppers 
mobilisering och organisering. Forskning rörande ursprungsbefolkningar 
visar att språkbevarande revitaliseringsprocesser bland marginaliserade 
grupper har stor betydelse, eftersom dessa processer kan användas som ett 
instrument för att erhålla större makt och inflytande i samhället och för att 
skapa en känsla av gemenskap.15 

Den romska minoriteten – en bakgrund 
Idag beräknas den romska minoriteten med sin minst 500-åriga historia i 
Sverige omfatta cirka 50 000 personer, men högre siffror förekommer även. 
Ytterst är det den enskildes självidentifikation som avgör huruvida en indi-
vid anser sig tillhöra en viss minoritet eller ej. Cirka hälften av dessa 50 000 
utgörs av de resande (tidigare kallade ”tattare”), och omkring 3 000 av fins-
ka kaale-romer. Romerna tillhör således många olika grupper vilka under 
skilda tidsperioder kommit till landet. Förmodligen utgör just de resande 
och kaale-gruppen de äldsta romska grupperna i Norden. En annan grupp 
är kelderash-gruppen, ibland kallade svenska romer, som invandrade till 
Sverige framför allt från Ryssland mot slutet av 1800-talet. Sedan 1970-talet 
har även ett stort antal romer från östra Europa flytt eller invandrat till Sve-
rige.16 En stor grupp utgörs av arlitalare från Balkanhalvön. Mellan 5-10 
procent av de bosniska muslimska flyktingarna som kom till Sverige i sam-
band med kriget i det forna Jugoslavien tros också ha romsk bakgrund. 
Många av dessa har dock av rädsla för repressalier försökt att undvika att 

                                                 
12 Eriksen, 2000, s. 132. 
13 Eriksen, 1993. 
14 Hyltenstam m.fl, 1999, s. 92. 
15 Fishman, 1991; Nieto, 1999, s. 60. 
16 DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering), 2004.  
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berätta om sin bakgrund.17 Bara i Sverige talas cirka tjugo olika varieteter av 
språket romani chib (romanés).18 När det gäller religion finns det såväl 
kristna som muslimska grupper bland romerna och även andra religioner 
finns företrädda. Från andra hälften av 1900-talet har pingströrelsen vuxit 
sig stark bland romer såväl nationellt som internationellt.19 

Möjligheten till skolgång för romska barn i Sverige har under lång tid va-
rit begränsad. Redan år 1933 påtalade Johan Dimitri Taikon i en skrivelse 
till Skolöverstyrelsen att romska barns skolgång var försummad.20 På 1940-
talet försökte många föräldrar övertyga myndigheterna om att släppa in 
deras barn i skolan.21 Regelbunden skolgång försvårades emellertid av att 
man ofta bara fick stanna tre veckor på en ort innan man tvingades ge sig 
iväg. Ambulerande skolverksamhet organiserades i viss mån mellan åren 
1943-1958 tillsammans med sommarskolor som varade under någon må-
nads tid.22 Det var dock först på 1960-talet som alla romer kom att gå i den 
svenska skolan. Trots att det snart gått ett halvt sekel sedan dess lämnar 
många av de romska barnen och ungdomarna fortfarande grundskolan 
utan godkända betyg. Få går vidare till gymnasiet. Några av skälen till detta 
är att en statisk syn på romsk kultur, och en kulturalisering av sociala och 
utbildningsmässiga frågor rörande den romska minoriteten har varit rå-
dande både i skolan och i majoritetssamhället i övrigt. Men en förändring är 
på gång. Under de tio år som gått sedan erkännandet som nationell minori-
tet ser många romer idag skolan som en avgörande arena för en förbättrad 
situation för såväl de egna barnen som för minoriteten i stort.23 Intresset 
från majoritetssamhällets sida är dock fortfarande begränsat, och det råder 
stor okunskap om romernas historia och nutida situation. Precis som tidi-
gare i historien är romer dessutom fortsatt utsatta för omfattande diskrimi-
nering och rasism, ofta kallad antiziganism, både i Sverige och runt om i 
världen.24 

Antiziganism är en bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot 
romer som kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras som 

                                                 
17 Schiöler, 2005. 
18 Bijvoet & Fraurud, 2007. 
19 Thurfjell, 2009. 
20 Sjögren, 2010. 
21 Caldaras, 2002; Caldaras, 2007; Taikon, 1963. 
22 SOU 1956:43; Montesino Parra, 2002. 
23 Rodell Olgaç, 2006. 
24 Hancock, 2005; Catomeris, 2004; DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering), 
2004; DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering), 2008:2; Mayall, 2004; SOU 
2010:55; Rodell Olgaç, 2011. 
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attityder och i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och 
bildspråk, och i handlingar − social eller legal diskriminering, politisk 
mobilisering mot romerna, och kollektivt eller statligt våld − vilket resulterar 
i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra romer just för att 
de är romer.25 

 
Än idag har det omgivande samhället vanligtvis knappast någon kunskap 
om romernas öde och lidande genom historien.26 Mellan 50-70 procent av 
den romska befolkningen dödades i det av nazisterna ockuperade Europa.27 
På många håll deltog även civilbefolkningen i utrotandet av romer.28 Bero-
ende på vilken källa som åberopas kan man finna siffror på mellan 500 000 
till 2-3 miljoner romer som kan ha dött under denna period. De flesta 
romska familjer i Europa drabbades av förluster av anhöriga.29 Det är också 
viktigt att notera att den svenska gränsen var stängd för romer mellan åren 
1914-1954. Den romska Förintelsen har fått stora sociala konsekvenser för 
dem som överlevde utspridda runtom i Europa liksom för minoriteten som 
helhet. Den bräckliga organisationsbas som fanns före kriget vad gäller 
utbildning och kultur var förstörd, eftersom många ur den äldre genera-
tionen som förde vidare traditioner och kunskap hade blivit dödade. De 
traumatiska upplevelserna i koncentrationslägren undvek man att tala om. 
Endast ett fåtal av romerna kunde på den tiden läsa och skriva, så historien 
fördes inte heller vidare via texter. En rädsla för att historien skulle upprepa 
sig och omgivningens ointresse gjorde även att romernas berättelser om 
Förintelsen och nazismen endast bristfälligt finns bevarade i dokument.30 
Även efterföljande generationer bär spår från denna tidsperiod. Laura Palo-
suo pekar i sin inventering av forskningen om romer i Sverige på att den 
romska Förintelsen hittills inte i någon högre grad har studerats i Sverige. 
Konsekvenserna av att ”känslor av hopplöshet och rädsla går i arv till nya 
generationer i form av sekundär traumatisering”,31 är med andra ord ett 
område som i romska sammanhang ägnats liten uppmärksamhet. Ytterliga-
re ett exempel på denna tystnad rör den finska kaale-gruppen som bär med 
sig en historia av krig, flykt, social misär och fattigdom från första hälften av 
1900-talet. Fredsuppgörelsen efter andra världskriget innebar nämligen 

                                                 
25 www.sverigemotrasism.nu; SOU 2010:55, s. 83. 
26 Jfr ECRI, 2005. 
27 NE (Nationalencyclopedin), 1989-1996. 
28 Johansen, 1990. 
29 Hancock, 1987; Hancock, 2002; Kalander, 1996; NE 1996; Lundgren & Taikon, 2005. 
30 Kenrick, 1998, s. 4, citerad i Hancock, 2002, s. 49. 
31 Palosuo, 2008, s.30. Jfr. Kaplan, 2003. 
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stora landförluster för Finland, bland annat av Karelen. Just finska Karelen 
var ett område med en stor romsk befolkning. Nästan hälften av Finlands 
romer fanns bland dem som evakuerades från dessa delar av landet. Den 
finske historikern Panu Pulma menar att denna påtvingade omlokalisering 
av romska flyktingar från Karelen innebar ett fullständigt misslyckande, 
vilket ledde till en social misär och extrem fattigdom som fortsatte långt 
efter kriget och drabbade efterföljande generationer.32 

Ett dagsaktuellt exempel på antiziganistiska tendenser ger den kartlägg-
ning av 4 674 gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, 
utomeuropeiska flyktingar och personer med homosexuell läggning, som 
gjordes av Forum för levande historia och som publicerades hösten 2010.33 I 
rapporten med rubriken Den mångtydiga intoleransen konstateras det bland 
annat att gymnasieeleverna uttrycker mer negativa än positiva attityder till 
romer i jämförelse med övriga grupper i undersökningen. Vidare framgår 
att vänskap med romer inte nödvändigtvis leder till en generellt positiv 
inställning till romer, och att elever med högutbildade föräldrar inte lika 
tydligt har en mer positiv inställning till romer som de annars har till andra 
utsatta grupper i samhället. En generell utbildning kring Förintelsen och 
mänskliga rättigheter leder inte heller entydigt till en ökad tolerans när det 
gäller just gruppen romer.34 

Interkulturell pedagogik i ett romskt perspektiv 
Interkulturell pedagogik och ett interkulturellt förhållningssätt har enligt 
Jagdish S. Gundara och Agostino Portera potential att ta itu med frågor som 
rör ojämlikheter inom utbildningsområdet.35 De menar att interkulturell 
pedagogik kräver att vi lyssnar till tidigare tystade och exkluderade röster. 
En forskare som ser den interkulturella pedagogiken som en möjlighet i 
romska sammanhang är Jean-Pierre Liégeois. Han diskuterar i sin bok 
Roma in Europe interkulturell pedagogik som ett alternativ till förändring 
när det gäller situationen för Europas kring 8-12 miljoner romer, vars lev-
nadsvillkor återspeglar ”all that is most negative in Europe in aggravated disc-
rimination, rejection, racism and incapacity to accept or manage diversity”.36  

                                                 
32 Pulma, 2006, s. 223; Pulma, 2009. 
33 Se även Hübinettes bidrag i denna antologi för ytterligare frågor som rör diskrimine-
ring och rasism. 
34 Forum för levande historias rapportserie 1: 2010, s. 66. 
35 Gundara, & Portera, 2008, 463-468; Portera, 2008, s. 481-491; Jfr. Lahdenperä, 2004. 
36 Liégeois, 2007, s. 283. 
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Liégeois försöker inta ett interkulturellt förhållningssätt när han analyse-
rar romers situation i Europa idag, och han frågar sig om det historiskt 
någonsin förekommit en jämlik situation i relationen mellan majoritets-
samhället och romer. Han framhåller vidare att romer såsom varande den 
svagare gruppen, måste låna metoder från den starkare gruppen, majoritets-
samhället, för att hävda sig, exempelvis när det gäller skolgång och utbild-
ning, för att på så sätt kunna hävda sig och också för att kunna fortsätta leva 
som romer. Dessa metoder kan rymma sociala, yrkesmässiga, politiska och 
ideologiska aspekter och beteenden vilka inte alltid behöver överensstämma 
med den livsfilosofi som minoriteten själv försöker bevara. Det kan i sin tur 
innebära ett dilemma. Till exempel kan romska föräldrar uppleva en stor 
otrygghet i relation till skolan, eftersom de upplever att de riskerar att 
förlora sina barn genom att sätta dem i skolan, bland annat eftersom av-
ståndet mellan barnen och föräldrarna därmed kan öka.37 Dessutom har 
skola och utbildning har hittills inte varit någon garanti för att man får ar-
bete om man är rom. 

Liégeois menar dock att skolgång i dagens samhälle har blivit avgörande 
för romer, eftersom avsaknad av läskunnighet inte längre kan utgöra ett 
skydd eller underlätta ett oberoende från samhället i stort;38 tidigare var 
oförmågan att läsa ibland en gränsbevarande mekanism gentemot en fient-
lig omgivning.39 Utifrån ett interkulturellt perspektiv uppmärksammar han 
att det informella lärande som pågår i de romska familjerna ges alltför liten 
uppmärksamhet. De romska familjernas egna värderingar och normer för 
uppfostran som exempelvis flexibilitet, initiativförmåga, geografisk mobili-
tet och ett gemensamt vardagsliv kan sammantaget, menar Liégeois, bidra 
till en stark känsla av identitet. Just dessa aspekter motsvarar dessutom 
många av de krav som ställs i det rörliga samhälle som vi alla idag lever i. 
Det informella lärande som sker i de romska familjerna har sällan erkänts i 
skolsammanhang, eftersom de kunskaper barnen fått i hemmet inte mot-
svarat det kulturella och språkliga kapital som vanligtvis utgör normen och 
värderas i skolan. Att gå i skolan kan med andra ord hindra barnen från att 
delta i det informella lärande som hela tiden pågår inom familjerna. Samti-
digt har möjligheten till att använda skolkunskaperna begränsats av diskri-
minering och andra sociala och ekonomiska faktorer, som exempelvis att 
man inte får arbete trots skola och utbildning. Vidare kan familjens och 
skolans synsätt och värderingar på olika sätt skilja sig åt, vilket också kan 
                                                 
37 Ibid. s. 175. Se även Rodell Olgaç, 2007. 
38 Jfr Eriksen, 1993. 
39 Jfr Gustafsson, 1971. 
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leda till öppna eller dolda konflikter för barnen, och vilket i sin tur kan bi-
dra till en dubbel marginalisering. 

Just marginaliseringen ser Iris Marion Young som den allvarligaste for-
men av förtryck, eftersom den utestänger människor från att delta i produk-
tionen i samhället, vilket kan leda till fattigdom och ytterst till risken att gå 
under. Hon menar att välfärdssystemet i sig kan skapa orättvisa genom att 
göra människor beroende av bidrag och stöd, såsom skedde när romer i 
Sverige på 1960-talet fick flytta in i lägenheter och då blev tvungna att ta 
emot bidrag för att kunna betala hyra och uppehälle. Tidigare hade de varit 
självförsörjande, främst genom traditionella romska yrken som tivoliverk-
samhet, musik- och dansuppträdanden samt hantverk som förtenning och 
kopparslageri – verksamheter som inte på samma sätt gick att förena med 
ett bofast liv. Därmed skapades ett bidragsberoende där romer ”blev in-
släppta i folkhemmet men förvisade till arbetslöshet”.40 

För en utsatt grupp innebär enligt Young andra gruppers kulturella do-
minans dessutom att den egna gruppen osynliggörs och samtidigt beskrivs 
på ett stereotypt sätt och utpekas som annorlunda, medan ”de dominerande 
grupperna framställer sig själva, sina erfarenheter och sin kultur som all-
mängiltig”.41 Erfarenheterna av marginalisering och olika former av kultu-
rell dominans är synnerligen viktiga aspekter för att förstå den romska mi-
noritetens situation i dagens samhälle, eftersom den kan vara”en produkt av 
systematisk diskriminering”,42 där skulden tidigare huvudsakligen lagts hos 
offren, det vill säga romerna: ”Lösningarna har varit majoritetens, romerna 
har varit objekt och staten det goda familjeöverhuvudet.”43 

Romskt föreningsarbete bland barn och ungdomar 
Ett flertal svenska studier och rapporter har beskrivit romska barns och 
ungdomars skolproblem och socialt utsatta situation.44 Dessa texter avspeg-
lar dock oftast majoritetens röst om minoriteten. Romernas egna önskemål 
har sällan kommit till uttryck. Trots detta har det ändå funnits olika romska 
initiativ som syftat till att förbättra situationen för minoritetens barn och 
ungdomar. Utgångspunkten i denna artikel hittas i det material som insam-
lades för en uppföljning av 27 romska projekt som under perioden 1996-

                                                 
40 SOU 2010:55, s. 371. 
41 Ibid., s. 79. 
42 Ibid., s. 199. 
43 Ibid., s. 204. 
44 Se exempelvis Skolverket, 2001; Skolverket, 2005; Skolverket, 2007. 



 
 

R O M S K T  F Ö R E N I N G S A R B E T E  B L A N D  B A R N  O C H  U N G D O M A R  

 143 

2009 beviljades medel från Allmänna arvsfonden för olika typer av insatser 
riktade till romska barn, ungdomar och unga vuxna.45 Allmänna arvsfonden 
bildades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner 
och avlägsna släktingar, och har sedan starten använt sina medel i syfte att 
driva samhällsutvecklingen framåt för barn, ungdomar och personer med 
funktionshinder. Verksamheter som stöds ska enligt Arvsfonden vara såväl 
nyskapande som utvecklande och av ideell karaktär, och vidare ligga utan-
för den sökande organisationens ordinarie verksamhet.46 För att söka medel 
från fonden måste en förening ha varit verksam i minst ett års tid. De här 
aktuella Arvsfondsprojekten är med två undantag initierade och genomför-
da av romska föreningar. Syftet är här att försöka identifiera vilka frågor 
rörande romska barn och ungdomar som av romerna själva har betraktats 
som angelägna att arbeta med under de senaste tretton åren. Vidare är syftet 
att genom projekten belysa vilken utveckling som pågår generellt i det 
romska föreningslivet i Sverige. Det var frågor som avspeglades i de  aktuel-
la projekten. 

Det empiriska material som ligger till grund för analysen utgörs av de 
texter om de 27 projekten som finns arkiverade hos Allmänna arvsfonden.47 
Utöver det undersökta textmaterialet har jag intervjuat 19 projektledare. 
Därutöver har jag genomfört deltagande observationer i några av projektens 
verksamheter samt fört informella samtal med deltagare i några av dem. 
Vidare gjordes en fördjupad studie av två föreningars olika projekt. Av 
samtliga projekt var närmare hälften ettåriga och de övriga två- eller treåri-
ga. De har främst ägt rum i storstadsregionerna Stockholm och Malmö, 
även om personer bosatta på andra orter också deltagit. De största romska 
grupperna som arli, kaale, kelderash, lovara och de resande har varit invol-
verade, men även andra romska grupper liksom icke-romer. Uppskatt-
ningsvis kan antalet personer som deltagit i föreningarnas aktiviteter handla 
om cirka 2 500 barn, ungdomar och unga vuxna. Utöver dessa tillkommer 

                                                 
45 Rodell Olgaç, 2009. 
46 Föregångarna till barnbidraget, den allmänna förskolan, studiestödet, barnavårdscen-
tralerna och mödravårdscentralerna var inledningsvis projekt finansierade med medel 
från Arvsfonden. Andra exempel på verksamheter som har sitt ursprung i Arvsfonds-
projekt är bland annat BRIS, Elevombudsmannen, Friends, Cirkus Cirkör, Lugna Gatan 
och färdtjänsten. För ytterligare information, se www.arvsfonden.se 
47 Det samlade textmaterialet har utgjorts av ansökningshandlingar, avrapporteringar, 
korrespondens mellan projektansvariga och Arvsfonden, ekonomiska redovisningar, 
informationsmaterial, broschyrer, pressklipp och CD-skivor samt projektens egna ut-
värderingar av avslutade projekt och i vissa fall även externa utvärderingar. I texten 
kommer varken föreningarnas eller projektens namn att anges av etiska skäl, utan dessa 
benämns ”föreningen” respektive ”projektet”. 
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andra familjemedlemmar och alla, såväl romer som icke-romer, som delta-
git i de många kulturevenemang av olika slag som anordnats. Ett stort antal 
icke-romer har också kommit i kontakt med den omfattande informations- 
och rådgivningsverksamheten om minoriteten som också bedrivits inom 
ramen för projekten. 

Projektens verksamhetsområden 
I projektansökningarna har föreningarna inledningsvis beskrivit hur man 
planerat att arbeta med romska barn och ungdomar och därefter årligen 
återrapporterat resultatet av verksamheten till Arvsfonden. För de fleråriga 
projekten har återrapportering skett varje år, följt av en eventuell förnyad 
ansökan om fortsatta medel. I ansökningshandlingarna ingår ofta en bak-
grundsbeskrivning som rör den romska minoritetens historia och nutida 
situation. Detta gäller särskilt de projekt som tillkommit före år 2000 och 
erkännandet av romer som en nationell minoritet. Dessa beskrivningar 
avspeglar en medvetenhet om det omgivande samhällets begränsade kun-
skaper om romernas såväl historiska som nutida erfarenheter. Man tecknar 
därför ofta en bakgrundsbild för att sätta in det aktuella projektet i ett för-
ståeligt sammanhang för läsaren, som i denna handskrivna projektinledning 
från ett av de tidiga projekten illustrerar. 

Min generation är den 3:e generationen som visserligen bodde ute som barn, 
men fick växa upp i en bostad, och gå i skola som andra barn. Våra föräldrar 
och generationen före dom, fick tyvärr ingen utbildning, ej heller bostäder, 
då omgivningen inte hade så mycket kunskap om zigenare och deras livsstil. 
Då mitt folk fick flytta från plats till plats, sommartid som vintertid, lärde sig 
zigenarna att överleva så gott det gick. Dom var ju inte välkomna någon-
stans. Ibland kom dom till en plats för att övernatta, och då sätta upp sina 
tält. Ofta fick dom skotta bort snön först innan tältet kunde sättas upp. 
Under tiden satt barnen på flaket och väntade på att deras ”bostad” blev 
färdig, så dom kunde värma sig och sova. Ofta kom då landsfiskalen som det 
då hette, och motade bort familjen, eftersom grannskapet inte ville han dom 
där. Detta skedde fram till början på 50-talet.  

Även nästa citat är ett exempel på detta men som här rör resandegruppen. 

Resandefolket är en bortglömd folkgrupp. Vi har funnits i Sverige i ca 500 
år, under dessa år århundraden har vi utsatts för mycket hård diskri-
minering och om jag skall fatta mig kort så kunde våra förfäder inte döpa 
sina barn i kyrkan. De fick inte begrava sina döda i vigd jord. Diskri-
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mineringen var också stor från majoritetsbefolkningen. Vi var en skamfläck 
i det svenska samhället. Man kunde alltid skylla på ”tattarna” och historierna 
och sägnerna om oss var och är många. Man lärde sina barn att akta sig för 
de hemska ”tattarna” för de kidnappade barn. Vi ansågs som lögnaktiga, 
lössläppta, skitiga och stal allt som vi kom över. På 1930-40-talen bedrev 
Sverige en steriliseringspolitik som gick ut på att sortera ut oönskade 
arvsanlag. De resande i Sverige blev människor som drabbades hårdast av 
denna politik. 

För nyare romska grupper i Sverige kan ansökningstexten ge ytterligare 
viktig bakgrundsinformation om minoritetens situation: 

Svårigheterna med att komma till rätta med romernas problem och 
utanförskap står inte enbart att finna i de ansträngningar som görs av 
svenska myndigheter. En anledning är romernas egen kultur som leder till 
att romerna avskärmar sig från det övriga samhället. Det romska levnads-
sättet har alltid varit sådant att romerna hållit sig för sig själva och varit 
skeptiska mot inblandning och hjälp utifrån. Därför har till exempel 
missbruksvården i stor utsträckning misslyckats för denna grupp. Vidare är 
det ytterst få romer som är aktiva på sin fritid eller deltar i någon form av 
föreningsliv. Bland romerna finns inte insikten om att de faktiskt kan delta i 
sådana aktiviteter. Detta har lett till att det finns många unga romer, som i 
grund och botten är intresserade av idrott och andra former av organiserad 
verksamhet, som står utanför föreningslivet och har en mycket torftig fritid. 
Resultatet av dessa olika faktorer är att romerna blivit en grupp som 
integrerats mycket lite i det svenska samhället.  

I projekttexterna och i återrapporteringarna till Arvsfonden har före-
ningarna vidare beskrivit hur de kommer att arbeta eller har arbetat med 
olika frågor. Det är just dessa frågor och aktiviteter som i denna undersök-
ning har identifierats och kategoriserats genom en närstudie av det samlade 
textmaterialet som sedan tematiserats i huvudområden. Ett av dessa huvud-
områden som mer än hälften av projekten handlar om är kulturell och 
språklig revitalisering. Till detta kan man också föra all den informations-
verksamhet om den egna minoritetens historia, språk, traditioner, kultur 
och nutida situation riktad till både romer och till majoritetssamhället. Det 
andra huvudområdet består av frågor som rör förskola, skola, utbildning, 
fritidsverksamhet och föräldrasamarbete. Ett tredje område rör missbruks- 
och brottsprevention. Utöver dessa områden finns det ett par projekt som 
är mer inriktade på framtida ledarskap bland romer. 
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Kulturell och språklig revitalisering 
Genom ratificeringen av minoritetsspråksstadgan har Sverige ”åtagit sig att 
främja och skydda romani chib, vilket innebär att genom olika typer av 
åtgärder vårda och utveckla detta språk och att ge den generation som berö-
vats sina språkliga rötter stöd i att återerövra det”.48 Dessutom har Sverige 
”åtagit sig att avlägsna diskriminerande åtgärder, att öka förståelsen mellan 
olika språkgrupper och man har lovat att ta hänsyn till önskemål från talar-
na”.49 Trots förtryck och diskriminering har romani bevarats genom år-
hundradena, men språkkunskaperna har idag en tendens att vara sämre 
bland de yngre och risken för språkförlust är för närvarande stor. Att ett 
språk överlever beror i hög grad på att språket överförs mellan generatio-
nerna inom familjen eller den närmaste gruppen. Detta är dock inte till-
räckligt. För att hindra en språkbytesprocess och språkförlust krävs det 
enligt språkforskningen också stora insatser från det omgivande samhället, 
för att språket också ska komma till användning såväl muntligt som skrift-
ligt i det offentliga livet och i massmedierna samt inom utbildning och 
forskning.50 Mot den bakgrunden är det särskilt intressant att konstatera att 
olika revitaliseringsprocesser pågår i många av de här aktuella projekten 
som går ut på att föra det romska språket och kulturarvet vidare genom 
sång, dans, teater och andra språkrelaterade aktiviteter till nästa generation. 
Arbetet med sagor på olika varieteter av romani är ytterligare ett exempel på 
detta tillsammans med översättningsarbeten och språkkurser i romani. Det 
kan vidare ha bidragit till att skapa ett metalingvistiskt medvetande om språ-
ket, det vill säga utvecklandet av ett tänkande kring språk.51 Ett sådant medve-
tande kan bidra till en större förståelse för hur språk fungerar och användas 
för fortsatt lärande. Kanske är det särskilt viktigt eftersom den muntliga tradi-
tionen fortfarande är starkt dominerande bland många romer.52 

Deltagare i projekten har vidare hållit föreläsningar om den romska hi-
storien, ordnat studiebesök och medverkat till kontakter med andra romska 
grupper än den egna. Man har också spridit information om minoriteten till 
majoritetssamhället, vilket bland annat har resulterat i att ”bättre självkänsla 
och ett ökat självförtroende” vuxit fram, när ungdomarna själva givits kun-
skap om den egna kulturen och om olika samhällsfrågor enligt en av pro-
jekttexterna: ”Resultatet har blivit att många ungdomar på ett nytt [sätt] 
                                                 
48 Bijvoet & Fraurud, 2007, s. 6. 
49 Ibid, s. 7. 
50 Fishman, 1991. Jfr Hyltenstam m.fl, 1999; Bijvoet & Fraurud, 2007. 
51 Jfr Nieto, 1999. 
52 Jfr Acton & Dalphinis, 2000. 
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blivit motiverade för arbete och utbildning”. I intervjuerna framkommer 
också hur man i de kaaleromska projekten försökt revitalisera det traditio-
nella romska beteendet ”att vara civiliserad” och därmed stärka ungdomar-
nas identitet. Det finns bland de yngre, menar några av de intervjuade i ett 
av projekten, missuppfattningar om vad som tillhör romsk kultur och en 
okunskap om hur man ska bete sig. Man vill genom arbetet i projekten 
stävja ett negativt beteende hos ungdomarna, som bygger på att de många 
gånger förutsätter att omgivningen alltid är fördomsfullt och fientligt in-
ställd till dem. Ungdomarna intar därför ofta en avvaktande eller negativ 
attityd i mötet med majoritetsbefolkningen. En sådan attityd kan i sin tur 
bli en slags självuppfyllande profetia, vilket man vill föhindra. För många av 
de finska kaaleromska ungdomarna krävs mycket kraft av den enskilde 
individen för att klara av vardagen. Ofta möter de diskriminering och ra-
sism så fort de kommer utanför ytterdörren och lämnar sin bostad. Den 
traditionella kaaleromska klädseln gör denna grupp romer särskilt synlig i 
samhället och förstärker omgivningens redan exkluderande och marginalise-
rande processer i relation till minoriteten. Ett exempel på detta är också att 
några av ungdomarna tidigare inte har vågat åka med kommunala trans-
portmedel på egen hand, vilket de nu tack vare projekten faktiskt vågar göra. 

Skola och utbildning 
Skol- och utbildningsfrågor är ett annat centralt område för projekten. 
Många romska elever känner sig inte trygga i skolan, och föräldrarna upple-
ver ofta en oro över att behöva skicka barnen dit.53 Flera av projekten har 
anordnat läxläsning och informationskampanjer till föräldrar om förskolans 
och skolans betydelse och vikten av att skaffa sig utbildning. Man har även 
arbetat med språkkurser, föreläsningar, studiebesök och mentorskap. En 
förening har genom olika projekt arbetat med att få fler romska föräldrar att 
placera sina barn i förskola. Efter en kartläggning av behovet av förskola för 
romska barn, utarbetade man i ett fortsatt projekt en broschyr på olika vari-
eteter av romani som handlade om vad förskolan innebär och vilken bety-
delse den skulle kunna ha också för barnen. Detta förberedande arbete har 
nu tack vare de olika projekten resulterat i att man öppnat en egen förskola 
för såväl romska som andra barn. För de äldre ungdomarna har aktiviteter 
kring datakunskap och internetanvändning funnits med i flera projekt. Här 
har ungdomarna bland annat lärt sig att använda Internet för att klara av 

                                                 
53 Rodell Olgaç m.fl, 2010; SOU 2010:55. 
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sina bankärenden, och i andra fall träna körkortsteori via datorn. När det 
gäller datakunskap framkommer det att den äldre generationen romer är 
stödjande och uppmuntrande, eftersom de insett att det är en kompetens 
som är avgörande i dagens samhälle och att även deras egna ungdomar 
behöver den. Kunskaper om IT möjliggör också kontakter med romer i 
andra delar av världen.54 

Trots läroplanernas skrivningar om att alla elever numera efter avslutad 
skolgång ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas historia i Sveri-
ge och deras kultur, språk och religion samt deras bidrag till dagens samhäl-
le är situationen i praktiken en annan. För många romska barn och ungdo-
mar har det hittills inneburit att de aldrig under sin egen skolgång mött 
någon positiv bekräftelse på sin existens som minoritet eller kunnat spegla 
sig i romska kulturuttryck av något slag i skolan.55 Det är en fråga som också 
projekten arbetat med genom att ha kontakter med och aktiviteter för försko-
lor och skolor för att informera om den romska minoritetens historia, språk 
och kultur. Ett av projekten har byggt på att barn från omkringliggande för-
skolor och skolor har fått komma till föreningens lokaler och vara ”rom för en 
dag”, klä sig i traditionella romska kläder och ta del av romsk kultur. 

Att föreningarna kunnat erbjuda en mötesplats utanför hemmet, dit man 
som ung rom kan komma utan att behöva känna sig iakttagen eller ifråga-
satt på grund av sin romska bakgrund, verkar också ha varit mycket bety-
delsefullt. Forskning baserad på arbetet med Travellers (resande)56 i skolan i 
Storbritannien betonar betydelsen av en särskild plats, ”a sanctuary territory 
a Traveller friendly space”,57 det vill säga en fristad för de romska eleverna i 
skolan. På ett liknande sätt blir föreningslokaler en fristad för att ge dessa 
unga romer och deras föräldrar i de aktuella projekten en trygg plats, där 
man på egna villkor kan mötas och bedriva sin verksamhet. Några av de 
intervjuade ungdomarna upprepar hur viktigt det är att också ”få tänka på 
annat” än på skolan, hur man får stöd för skolarbetet i föreningen och att 
sammankomsterna är viktiga för att ”orka i skolan”. Just att bara få träffas 
och prata med andra och umgås gör att ”man får mer energi”, menar flera 
av dem. Dessutom känner ungdomarna sig ofta inte hemma eller accepte-

                                                 
54 För ytterligare diskussion kring medier och lärande, se Ana Graviz artikel i denna 
antologi. 
55 Rodell Olgaç, 2006.  
56 Med Travellers avses grupper som Gypsy Travellers, Irish and Scottish Travellers, 
Fairground Travellers, Circus Travellers, New Travellers and Roma (Gypsy Travellers 
from Eastern Europe). Se Danaher m.fl, 2007. 
57 Chris Tyler, Traveller Education. Accounts of Good Practice. Stoke on Trent, 2005, s. 
102. 
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rade på vanliga ungdomsgårdar. I andra fall har dock själva lokalfrågan 
utgjort ett problem för föreningarna, eftersom det har varit svårt att få en 
lokal på grund av att man varit just en romsk förening. 

Missbruks- och brottsprevention 
Ett annat angeläget område är alkohol- och drogprevention samt brottsfö-
rebyggande arbete, vilket hör samman med den marginalisering som den 
romska minoriteten är utsatt för.58 Att ha deltagit i något av projekten som 
särskilt fokuserat på dessa frågor kan för enskilda ungdomar till och med ha 
inneburit en fråga om liv eller död, vilket denna projektledare beskriver i en 
tillbakablick. 

Genom projektet började föräldrarna föräldravandra i området och på 
Plattan. Många av ungdomarna i projektet som var med är idag själva 
föräldrar och de tackar oss för att de blev stoppade i tid. Dessa ungdomar 
som var involverade, klarade sig undan missbruk. Några av dem lever för-
modligen idag på grund av projektet, eftersom de klarade sig igenom den 
farliga perioden. I en annan stadsdel där detta arbete inte pågick, dog flera 
romska ungdomar under perioden. Idag vill flera av ungdomarna som var 
med i projektet själva arbeta med andra ungdomar. 

Ett annat exempel på förbyggande arbete mot missbruk är att man i ett av 
projekten översatt en dansk kortlek med information om alkoholens och 
drogernas skadeverkningar till tre varieteter av romani. Man har också 
anordnat kurser för droginformatörer. En viktig utgångspunkt är att i 
många av de här aktuella projekten förenas traditionella romska mönster för 
lärande, där barn och ungdomar lär sig tillsammans med den äldre 
generationen som på olika sätt finns närvarande.59 Dessa mönster gäller även 
ungdomarnas relation till de yngre barnen i projekten såsom i följande 
exempel: 

Under dessa år har jag som jobbat närmast mina grupper, sett hur ”våra” 
ungar svetsats samman. Sammanhållningen är ungefär som om det var en 
storfamilj. Alla känner ansvar för varandra. Under förra sommaren 
cirkulerade det folk utifrån, som ville sälja droger till våra yngre barn. 
Eftersom vi alltid gått ut med budskapet att: Det är äldre ungdomar som 
måste ha koll på dom mindre, så dom inte luras in i den drogkultur, som 
tyvärr finns idag. Dom ser ju mer än vad vi vuxna gör. Dessa personer 
skrämdes iväg härifrån av våra ungdomar själva, när dom fick reda på vad 
som försiggick. 

                                                 
58 Jfr Young, 2000; SOU 2010:55. 
59 Jfr Gustafsson, 1971; Liégeois, 2007. 
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Att verksamheterna i projekten ofta bygger på traditionella familjemönster 
för lärande tillsammans har sannolikt för föräldrarna många gånger inne-
burit en trygghet, eftersom de än idag kan känna en rädsla över att på olika 
sätt förlora sina barn.60 Situationer där barnen och ungdomarna ställs inför 
ett val mellan hemmet eller skolan, eller i detta fall mellan hemmet och 
föreningslivet, och utsätts för lojalitetskonflikter gentemot familjen eller det 
omgivande samhället kanske på så sätt har kunnat undvikas. Därför försö-
ker många föreningar i sina projekt också att fungera som en bro mellan 
hemmet, skolan och det omgivande majoritetssamhället, vilket också san-
nolikt har varit en styrka för projekten. 

Framtida ledarskap 
Många av de här aktuella föreningarna har bara funnits i något eller några 
år. Det är intressant att några av dem fokuserar på ett framtida ledarskap 
bland romer.61 Delegationen för romska frågor konstaterade i sitt betänkan-
de från 2010 att romer än idag ”släpar efter i allmän föreningsvana jämfört 
med andra minoritetsgrupper”.62 Detta är viktigt att komma ihåg eftersom 
det i Sverige funnits en förhållandevis autonom folkrörelsekultur som kan 
omvandlas till en form av tillgång, nämligen ett organisationskapital,63 vilket 
alltså är en typ av kapital som fortfarande förekommer i begränsad omfatt-
ning i romska sammanhang, där den utvidgade familjen i praktiken har 
varit den traditionella formen för organisation. Inom ramen för några av 
projekten beskriver en förening hur man syftar till att 

… ta tillvara de många aktiva romska ungdomar som i dagsläget är 
involverade i föreningslivet, har olika uppdrag åt såväl den egna gruppen 
som den enskilda föreningen. Föreningen vill skapa nya förutsättningar för 
romska ungdomar att ges möjlighet att öka sina kunskaper för att bättre 
kunna leda såväl föreningar, projekt, grupper, mm då de inom en snar fram-
tid kommer att vara de nya ledarna för de olika romska grupperna i Sverige. 

I denna förening har utvecklingen genom flera projekt gått från enklare 
produktioner på lokal nivå till projekt på såväl nationell som internationell 
nivå. Det senaste projektet handlar om ledarskap med inriktning på fram-
tiden och vad som kommer att ske inom minoriteten när de äldre, som idag 
                                                 
60 Jfr Rodell Olgaç, 1998. 
61 Jfr Gustafsson, 1971; Kenrick, 1998. 
62 SOU 2010:55, s. 288. 
63 Broady, 2000, s. 466. 
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fungerar som ledare, inte längre finns kvar i livet. Projektledaren beskriver 
situationen på följande sätt: 

Många äldre har svårt med att de yngre kommer fram. Ungdomarna tar av 
naturliga skäl mer plats och tar för sig. Men många äldre är med oss. I 
början av projektet kom de äldre och fick berätta vad som gör en till en bra 
ledare, rykte, position osv. Olika ledare bjöds in. Det påverkade projektet på 
ett elegant sätt. I [ett annat] projektet hade man inte behov av de äldre på 
samma sätt eller det kanske till och med hade varit negativt om de varit med, 
eftersom de äldre då hade kommit i fokus. Men i föreningen finns alltid 
äldre med delvis för att de är rädda att släppa iväg sina ungdomar, särskilt 
flickorna, första gången. Därför är föräldrarna oftast med. Efter max ett till 
två tillfällen kommer föräldrarna inte med. Men det finns även vuxna 
mentorer.  

I detta fall har man lyckats förena de äldres traditionellt ledande roll genom 
att inledningsvis bjuda in dem till projektet för att ungdomarna skulle kun-
na ta del av deras långa erfarenhet. Detta har också på sätt och vis sanktio-
nerat den verksamhet som projekten fortsatt har velat driva, något som är 
särskilt intressant eftersom tradition och förnyelse i det romska förenings- 
och organisationslivet, enligt Liégeois, kan upplevas stå i motsättning till 
varandra. Förnyare kan ibland ses som personer som inte har något att göra 
med det romska. Men, menar Liégeois, det är just genom denna typ av 
förnyelse ”whereby Gypsy-power can be established as a counterweight to 
the power of the non-Gypsies, a way for Gypsies to resist the passivity in-
duced by a century of pressure to assimilate”.64 Han menar samtidigt att 
ledarna har en svår roll, eftersom andra romer kan uppfatta dem som för 
innovativa medan det omgivande majoritetssamhället kan anse att de inte 
är tillräckligt förnyelsebenägna. Dessa ledare, som står med ena benet i 
minoritetssamhället och med det andra i majoritetssamhället, kan med 
andra ord riskera att bli ifrågasatta från två håll.65 

Språklig och kulturell revitalisering som väg till ett 
organisationskapital 
Genom att inta ett interkulturellt förhållningssätt i relation till de här aktu-
ella projekten och föreningarna, det vill säga genom att försöka se verksam-
heterna ur den romska minoritetens perspektiv och kontextualisera dem 
                                                 
64 Liégeois, 2007, s. 219. 
65 Ibid, s. 220. 
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mot bakgrund av minoritetens historia och erfarenheter, tecknas genom 
projekten en bild av minoritetens situation och behov i Sverige idag, särskilt 
vad gäller romska barn, ungdomar och unga vuxna. Bilden visar att man i 
projekten, mot bakgrund av 500 år av diskriminering och marginalisering, 
försökt ”lappa och laga” när det gäller frågor som skolgång, språk, kultur-
arv, utbildning, arbetsmarknad och allmän okunskap om romer i majori-
tetssamhället. Här tecknas även bilden av en skola som exkluderar kunskap 
om romer och övriga minoriteter och av ett samhälle utan kunskap om den 
historiska mångfald där romer och andra minoriteter och grupper utgör en 
självklar del.66 Här framträder också en bild av ett samhälle där olika typer 
av exkluderingsprocesser påverkar såväl gruppens situation som enskilda 
romers vardagsliv. Det kan röra sig om rädsla för att använda kollektivtrafi-
ken, svårigheter att hitta föreningslokaler eller risk för diskriminering och 
trakasserier, till och med fara för eget liv, så fort man lämnar sitt hem. Pro-
jekten pekar på sådana frågor som ur minoritetens perspektiv har varit och 
är angelägna att förändra och förbättra särskilt för barnen, ungdomarna och 
de unga vuxna. Projekten pekar också på stora brister när det gäller demo-
kratiska och mänskliga rättigheter som idag ännu inte tillgodoses. De visar 
också att romer själva genom projekten aktivt agerat för att få till stånd en 
förändrad och förbättrad situation för den unga generationen romer, något 
som man inte alltid förstått i majoritetssamhället. 

Genom projekten lånar och erövrar minoriteten successivt också några 
av de verktyg som är nödvändiga för ett aktivt deltagande i det omgivande 
samhället. Ett romskt organisationskapital håller därmed successivt på att 
växa fram bland annat genom arbetet i de här aktuella föreningarna. Det 
har varit särskilt tydligt i samband med att några av ledarna för projekt som 
startade före erkännandet som nationell minoritet år 2000 reflekterat över 
den utveckling som faktiskt ägt rum under de tretton år som uppföljnings-
perioden här omfattar. En av dem nämnde särskilt ”konferensspråk” och 
avsåg med det de olika mötesrutiner med dagordningar och andra formalia 
samt hur man förväntas tala och formulera sig på möten, konferenser och 
andra sammankomster på såväl lokal och nationell som internationell nivå. 
Även vid en genomgång av projekten ser man hur särskilt fleråriga projekt 
eller olika projekt som startas av en och samma förening, hela tiden fördju-
pat sitt arbete, förbättrat sina ansökningar, utvecklat sin verksamhet och 
återrapporterat på ett mer utförligare sätt än inledningsvis. 

                                                 
66 Jfr Rodell Olgaç, 2011. 
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För en minoritet med begränsad föreningsvana och där framför allt fa-
miljen i vid bemärkelse tidigare har varit den naturliga organisationsformen 
har vägen in i föreningslivet inte alltid varit enkel. Samtidigt har den utvid-
gade familjens mönster för samvaro och lärande ofta varit utgångspunkten 
för verksamheterna och därmed även en tillgång. Genom de generations-
överskridande aktiviteterna, skulle man kunna säga, har en indirekt utbild-
ning av föräldrarna också ägt rum; fortfarande har många av dem inte 
någon eller bara begränsad skolgång och utbildning bakom sig. Genom att 
ofta vara närvarande vid de olika aktiviteterna har föräldrarna kunnat ta del 
av information och kunskap riktad till barnen och ungdomarna och därige-
nom själva fått möjlighet att öka sina egna kunskaper om olika frågor. På så 
sätt har också alla kunnat följas åt på ett förmodligen mer gynnsamt sätt, 
och generationsmotsättningar och otrygghet har kunnat undvikas. 

Information och rådgivning om den egna minoritetens historia, kultur 
och nutida situation har som tidigare nämnts varit en viktig del i många 
projekt. Mycket frivilligarbete verkar också ske på det området, även långt 
efter det att projekten avslutats. Man fortsätter att svara på frågor om mino-
riteten från skolor, kommuner, myndigheter med mera. Många bidrar även 
med information och intervjuer till studenter som skriver uppsatsarbeten 
om romer inom sina respektive utbildningar på olika lärosäten runtom i 
landet. Mot den bakgrunden är det förståeligt men anmärkningsvärt att en 
så stor insats i många av projekten har varit inriktad på att informera det 
omgivande samhället om romernas historia, språk, kultur och nutida situa-
tion. Att som minoritet och från en marginaliserad position i samhället och 
med ett underskott av den typ av kapital som ger makt och inflytande in-
formera majoriteten om romernas historia och nutida situation kan å ena 
sidan ha gjort att tid och kraft, som skulle ha kunnat läggas på de romska 
barnen och ungdomarna, i stället har använts för att ge kunskap om minori-
teten till ett ofta oförstående majoritetssamhälle. Å andra sidan har romska 
barn och ungdomar själva också varit delaktiga i mycket av den informa-
tionsspridning som ägt rum, vilket i sin tur kan ha bidragit till en språklig 
och kulturell revitalisering och en stärkt romsk identitet. Revitaliseringsp-
rocesserna kan även ses som ett led i den ökade romska självorganiseringen 
vilket ger möjligheter till ett ökat inflytande i det omgivande samhället och i 
förlängningen till en större chans till överlevnad, också som minoritet. Kan-
ske kan man vidare, och som Liégeois framhåller,67 se alla dessa dans-, mu-
sik- och teaterföreställningar och andra romska kulturuttryck och konst-

                                                 
67 Liégeois, 2007, s. 219. 
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former, vilka genom projekten även nått en bred icke-romsk allmänhet, 
som minoritetens gåva till det omgivande samhället men också som en 
vädjan om ökad förståelse och respekt för minoriteten.  
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