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”EN GÅNG VAR VI FÅGLAR”
Så börjar en av de riktigt gamla romska sagorna. En allegorisk
berättelse om romernas ursprung, deras egenart och närvaro
på den europeiska kontinenten under århundraden. En saga.
Jag tror vi måste börja där, när jag nu fått äran att som
representant för resanderomerna och som delaktig i Västarvets
projekt Spektrum skriva denna inledning. Västarvets projekt
Spektrum har ju haft målsättningen att lyfta fram kulturarvets
roll för ett hållbart samhälle, ett samhälle som förstår och
uppskattar demokrati och står enat kring alla människors lika
värde. Västarvet startade projektet med följande uttalande:
”Spektrum är ett projekt som belyser vårt kulturarvs
undanträngda röster - med utgångspunkt i våra nationella
minoriteter och mänskliga rättigheter.”
Det handlade alltså om att sprida kunskap om de fem nationella
minoriteterna som staten Sverige erkänt år 1999, samer
(urbefolkning), finnar, tornedalingar, romer och judar, men också
att ge relevant information till beslutsfattare, tjänstemän och
allmänhet i de västsvenska kommunerna om vad detta innebär
för dem och att förklara varför Sverige erkänt dessa minoriteter
och vad som skiljer dem från de övriga minoriteter som finns
i landet. Vi har också fått en förstärkt minoritetslagstiftning
kring dessa fem nationella minoriteters språk den 1 januari
2010. Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella
minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och
rätt till delaktighet och inflytande.
Västarvet framhöll från början i projektet Spektrum att det fanns
ett särskilt behov av att uppmärksamma en av de fem nationella
minoriteterna: ”Vi arbetar med att förändra attityder till våra
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nationella minoriteter i allmänhet och romer i synnerhet.”
Göteborgs Stadsmuseums utställning ”Vi är romer – möt
människorna bakom myten” prisades som Bästa utställning år
2014. Detta utmynnade i att den mycket uppmärksammade
utställningen kom att få en turnéversion, där Västarvet
ansvarade för det förberedande förankringsarbetet i Falköping,
Trollhättan och Borås. Här var tanken att lokala komplement
skulle arbetas fram för att vända på den stereotypa mall man
alltför ofta använder för att lyfta fram det romska kulturarvet och
den romska historien. Denna mall hade man, enligt min mening,
också använt i delar av den ursprungliga utställningen. Man
började nämligen i det som är ett ovetenskapligt ingenmansland
och där det egentligen inte finns någon consensus vare sig bland
romer eller i akademiska kretsar. Genom att man hävdade att
romer har sitt ursprung i Indien för 1000 - 1300 år sedan. Resan
blev sedan lång och förvirrande för besökaren när de romska
grupperna vandrade åt olika håll över kontinenten över tid. Man
valde också i den ursprungliga utställningen medvetet att lyfta
fram de romska grupper som har sin huvudsakliga historia utanför
Sverige. Detta gjorde att romers kulturarv i Sverige inte framstod
som bärande eller ens blev särskilt tydligt. Här menar jag att de
som byggde utställningen, Vi är romer, borde tänkt annorlunda
och inte fallit för ett stereotypt tänkande. Jag har personligen,
som folkbildare kring romska frågor under många år, upplevt
hur väl inarbetade dessa stereotyper är både i det svenska och
det norska samhällets medvetande och som därför kräver att vi
måste bli mer tydliga.
Men jag konstaterar också att i Västarvets fortsatta arbete med
turnéversionen av utställningen så uppmärksammades tydligt
att man förstått att detta hade varit fel ände att börja i. Nu
valde man istället att ”gräva där man stod” och att utgå från den
lokala romska historien och arbeta sig bakåt i den kända svenska
romska historien och låta vårt kulturarv här bli synligt i tid och
platser som betraktaren kunde relatera till. Det är naturligtvis,
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ur ett pedagogiskt perspektiv (för att ge kunskap om romskt
kulturarv i Sverige till myndigheter, beslutsfattare, tjänstemän
och allmänhet) bra att hålla sig till den romska historien här.
Då framträder också tydligt den mest bortglömda delen av
dem som kallas romer i Sverige, resanderomerna, som utgör
mer än hälften av hela gruppen och som har sitt kulturarv här
sedan Gustav Wasas dagar. Deras historia hamnar oftast annars
i periferin (eftersom den inte motsvarar stereotyperna), om den
alls omnämns, i allmänna arrangemang kring romer. Vid romska
dagar eller andra tillfällen då man vill sätta fokus på den romska
befolkningen så visar man upp sång och dans eller matkultur
från de romer som funnits i landet under relativt kort tid. Då får
man inget veta om hur resanderomer behandlats av det svenska
samhället under de 400 år då de var de enda romer som fanns
här. Först i slutet av 1800-talet dyker nästa grupp romer upp
och därefter kommer med arbetskraftsinvandringen på 1950
och 1960-talet ytterligare romer hit och slutligen kommer under
balkankriget många balkanromer hit på 1990-talet.
Jag vill här särskilt därför lyfta fram betydelsen av den lokala
utställning som skapades i Borås och som fick namnet, Romer i
Sjuhärad. Där jobbade man tillsammans med romska företrädare
och föreningar och resultatet kom att bli mycket uppskattat av
alla både romer, elever, beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet.
Det betydde också mycket för de romer, ur de olika romska
grupperna, som var delaktiga i arbetet att ta fram den lokala
utställningen och att guida besökarna, dels därför att man visade
att man här i kommunen med stöd av Västarvet förstod att vi
romer naturligtvis har en egen röst och egna kunskaper och dels
för att det var ett unikt tillfälle att få arbeta tillsammans och
lära känna varandra bättre och se att det är så mycket som vi
delar i vår historia även om vår närvaro i landet varit under 500 år,
100 år, 50 år eller 20 år. Att intresset också ökade på platsen där
utställningen visades tack vare denna presentation av vår lokala
historia är självklar.
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För egen del känner jag mig stolt över förtroendet att ha fått
delta i projektet i Borås och sedermera också som föreläsare om
Romer – en av fem nationella minoriteter, i några av kommunerna
i Västra Götaland, för Spektrum. Det har givit en stark känsla
av att vi gjort och gör något som just nu har stor betydelse i ett
Europa som återigen bygger murar mellan människor.
Fram har också vuxit en medvetenhet om att det borde finnas
en kunskapsplattform i regionen som kan förse de västsvenska
kommunerna med korrekt information och service kring frågor
om de fem nationella minoriteterna eftersom detta saknas just
nu och kommunerna har svårt att förstå hur inkluderingsarbetet
av romer skall gå till och hur alla de nationella minoriteternas
rättigheter skall tillämpas på det kommunala planet. Så även om
projektet Spektrum går i graven 2017 så hoppas jag verkligen att
den drivande idén bakom detta projekt blir till något bestående.
Det har ju redan gått 17 år sedan erkännandet av de fem
nationella minoriteterna och mycket är ännu inte ens påbörjat vad
gäller att på kommunal nivå tillämpa minoritets och språklagen.
Det är fortfarande mycket sällsynt, ja närmast unikt, att någon
grundskola i Västra Götalandsregionen uppfyller Läroplanens
krav på att alla som går ut 9:e klass skall ha fått kunskaper om
den del av de nationella minoriteternas historia, religion, språk
och kultur som är deras kulturarv i Sverige. Här skulle ett fortsatt
arbete i regionen, tillsammans med Västarvet och det kontaktnät
som byggts upp under åren med Spektrumprojektet tillsammans
med representanter för minoritetsgrupperna och de olika
kommunerna, kunna ha en stor betydelse för en bättre framtid.
Låt mig nu återvända för ett ögonblick till den romska sagan
jag nämnde i inledningen. Den visar något som i det här
sammanhanget kan vara mycket användbart, om den romska
kulturen. ”En gång var vi fåglar.” Detta för inte i första hand
tankarna (bland oss romer) till ett gemensamt ursprung. Nej,
det sägs ju bara att vi en gång var fåglar – en art med många
varieteter. Himlen, som är fåglarnas land, saknar gränser och vi
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stör oss därför inte i mötet med varandra eftersom vi inte tycker
oss ha något område att försvara. Eftersom romer finns i hela
världen präglas den romska religionstillhörigheten, kulturen och
språket av en stor mångfald. Trots dessa variationer är romer ett
folk med gemensamma historiska erfarenheter och kulturella
traditioner som förenar dem. Romer har i ett historiskt perspektiv
valt att behålla sitt eget synsätt på livet.
Fågelperspektivet.
Inte så, naturligtvis, att vi menar oss vara mer klarsynta eller
upplysta än andra, det handlar bara om att vi ser på livet från
ett annorlunda håll. Där uppifrån. Att därför, när vi sätter ner
våra fötter på jorden, hävda att vi till varje pris måste likna dem
som redan bor där genom att också kräva ett eget territorium,
ett land och tillägna oss den gängse känslan av nationalism
och den stolthet den för med sig i det att man ser sitt område
som mer viktigt än livet och är beredd att försvara det till varje
pris, har inte varit romanipe - en romsk livsfilosofi som består av
egna etiska normer och kulturella värden. Samhörigheten med
familj, släkt och vänner och omsorgen om mänskliga relationer
värderas högt. På grund av den antiziganism som drivit bort romer
och fortfarande driver bort romer har det skapats ett behov av
att hålla hårt på det som är vårt och det vi skapat tillsammans.
Det som är vår trygghet. Tillsammans utgör språket, den
gemensamma historien och romanipe hörnpelare i den romska
identiteten.
Att förstå detta genom att lära känna oss och vår historia, vilket
ju nu genom att vi är en av fem nationella minoriteter blivit en
rättighet, kan om den samtidigt tar hänsyn till hur vi bemötts
genom århundradena i Sverige, lära våra barn i landet, generellt,
mycket om alla människors lika värde och vad populistiska,
rasistiska och polariserande inflytanden kan ställa till med, om
man okritiskt ger dem spelrum.
Det ger också oss minoriteter trygghet i att på sikt våga pröva
våra egna nedärvda traditionella mönster, om vi inte ständigt
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måste återvända till rädslan. Den verklighet som varit vår under
så lång tid i Europa. Ständigt bortkörda, nedvärderade och
hotade. Om vi upplever att vi blir accepterade och erkända för
de vi varit och är så startas en önskvärd försoningsprocess, där
rädslan inte längre behöver vara närvarande, vilket ger oss tid att
tillsammans med majoritetssamhället se vad vi behöver göra för
att bygga ett starkt samhälle tillsammans där vi alla får plats och
är delaktiga på samma villkor.
Ibland är det nog bra att låna fågelperspektivet för att få lite nya
perspektiv.
Bennie Åkerfeldt
Resanderomsk författare och folkbildare
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INLEDNING
Spektrum handlar om att öka kunskapen om nationella
minoriteter, med fokus på identitet, språk och mänskliga
rättigheter. Men hur förändrar man attityder? Och hur låter man
de nationella minoriteterna själva komma till tals? Läs mer om hur
projektet började och hur processen har sett ut.
Projektet Spektrums alla delar och faser hänger ihop och behöver ses i ett
sammanhang. Därför kan en kort historik vara på sin plats. Hela projektet
startade med uppdraget till Västarvet med att regionalisera utställningen
Vi är romer från Göteborgs stadsmuseum. I anslutning till turnéversionen av
utställningen ansvarade Västarvet för det förberedande förankringsarbetet
i Falköping, Trollhättan och Borås. Vi arbetade med processen att ta fram
lokala komplement samt processen för utbildning av de romska guiderna
lokalt. Utställningen Vi är romer fungerade som en väckarklocka i respektive
kommun och blev också en mötesplats för kunskapsspridning om våra
mänskliga rättigheter och pekade på relationen till våra nationella minoriteter
i allmänhet och romer i synnerhet. Västarvet utvecklade konceptet
Spektrum för att hålla samman de lokala delarna och vi skapade också en
webbplats som stöd i det arbetet.
Utställningen visades i Falköping på Falbygdens museum 2 nov 2014 – 22
febr 2015, i Trollhättan på Konsthallen 1 mars – 15 maj 2015 och i Borås på
Kulturhuset 3 okt 2015 – 29 febr 2016. Sammanlagt såg 22 631 personer
utställningen. 207 skolklasser besökte utställningen och flera av dessa
deltog också i de workshopar som konstnärer på uppdrag av KulturUngdom
genomförde på temat Utanförskap i anslutning till utställningen. 5 345
personer deltog i guidade visningar som genomfördes av både romska
och icke romska guider. Flera yrkesgrupper deltog i utbildningar i form av
anpassade guidade visningar.

VI ÄR ROMER
FALKÖPING

GUIDERNAS
ERFARENHET

VI ÄR ROMER

VI ÄR ROMER

STADSMUSEET GBG

TROLLHÄTTAN

GUIDERNAS
ERFARENHET

VI ÄR ROMER

ROMER I SJUHÄRAD

BORÅS

GUIDERNAS ERFARENHET

KULTURNÄMNDEN
VGR

REFERENSGRUPPER
• PROJEKTLEDARNA

ROMER – EN AV
FEM NATIONELLA
MINORITETER

• ROMSKA GUIDERNA

• FÖRELÄSNINGAR

• KULTURUNGDOM

• WORKSHOPS

VÄSTARVET
INNANFÖR/UTANFÖR

WORKSHOPS

KULTURUNGDOM

MED SKOLKLASSER

FÖRFATTARCENTRUM
VÄST

FOLKTEATERN
I GÖTEBORG

SVERIGEFINLÄNDARNAS ARKIV

• Den ohörda historien
– romska och
resandeberättelser

• 3 föreställningar med
inspiration från Falköping,
Trollhättan och Borås

• Utställningen
Ungas Röster
• Utställningen Arvet
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Munkedal
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Lysekil
Trollhättan
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Göteborg

Med stöd
av regionala medel genomfördes 21 antal aktiviteter som i många fall
Ornunga
Falköping
kunde
samordnas inom ramen för den befintliga verksamheten i kommunen
Vårgårda
Herrljunga
för att
fördjupa arbetet kring kultur, demokrati och mänskliga rättigheter.
Vårgårda
En lokal utställning skapades i Borås tillsammans med romska företrädare
Ulricehamn
Borås för att beskriva situationen för romer i Sjuhärad.
och föreningar
Bollebygd Borås

Tranemo

Mark

Jönköping

Romer – en av fem
nationella minoriteter

Jönköping

Romer i Sjuhärad

Svenljunga

Vi är romer (turnéversion)
Vi är romer
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nationella minoriteter

Jönköping
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Svenljunga

Vi är romer (turnéversion)
Vi är romer

I samband med utvärderingen i Falköping, Trollhättan och Borås framkom att
det fanns ett fortsatt behov av att arbeta med våra nationella minoriteter
och att utveckla Spektrum. Fler kommuner behövde stöd i sitt arbete
med att förändra attityder genom kunskapsspridning om våra mänskliga
rättigheter och relationen till våra nationella minoriteter i allmänhet och
romer i synnerhet.
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SAMMANFATTNING FAS 2
Utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter
skapades för att ge en bakgrundsbild av romernas historia i
Sverige. Den gav också en grund för att jobba med föreläsningar,
kunskapsspridning och workshops för ungdomar och skolor.
Utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter med tillhörande
föreläsningar och workshops, producerades för att ge stöd till kommunerna
i deras arbete med nationella minoriteter med koppling till demokrati och
mänskliga rättigheter. Till utställningen skapades ett konstverk, gemensamt
av de konstnärer som deltagit i det tidigare projektet. Konstnärerna utgick
från erfarenheterna i arbetat med utanförskap tillsammans med unga. De
romska guiderna från utställningen Vi är romer arbetade fram föreläsningar
med ett fördjupat innehåll kring nationella minoriteter i allmänhet och romer
i synnerhet. I anslutning till arbetet med föreläsningarna producerades
en digital introduktion som byggde på tidigare lokala komplement och
erfarenheter. Genom våra erbjudanden kunde vi ge kommunerna stöd i
deras arbete med att förändra attityder.
Kommunerna i Västra Götaland erbjöds Utställningen Romer – en av fem
nationella minoriteter tillsammans med föreläsningar och interaktiva
övningar under senhösten 2016 och under 2017. Den lokalt producerade
utställningen Romer i Sjuhärad erbjöds under början av 2016 till kommunerna
inom Sjuhärads- och Boråsregionen.
Utställningarna Romer – en av fem nationella minoriteter och Romer i
Sjuhärad har under perioden 2016-2017 tillsammans besökt följande
16 kommuner, Svenljunga, Tranemo, Mark, Ulricehamn, Tibro, Vårgårda,
Bollebygd, Munkedal, Stenungsund, Lysekil, Backa/Göteborg, Herrljunga,
specialarbete på gymnasium i Jönköping, Ornunga spelmanstämma och
MR-dagarna i Jönköping.
I kommunerna Tibro, Munkedal, Stenungsund, Lysekil, Herrljunga och
Jönköping har 9 föreläsningar genomförts.
Stenungsund och Lysekils kommuner har genomfört 6 workshops.
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UPPDRAGET
Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill på olika sätt
ge förutsättningar för att våra nationella minoriteter själva
ska få möjlighet att artikulera sitt kulturarv. Europarådets
ramkonvention om skydd för de nationella minoriteterna är en av
utgångspunkterna för kulturnämndens riktlinjer Rätten att delta
i kulturlivet. Vid sidan om konstnärlig kvalitet är demokratisk
öppenhet den viktigaste kulturpolitiska frågan i Västra
Götalandsregionens kulturplan.
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Inledning
Våra nationella minoriteter är en del av det gemensamma kulturarvet
i Sverige. Det ligger ett ansvar på statliga, regionala och kommunala
verksamheter att sprida kunskap om minoritetsfrågor. Det är en central
uppgift i det långsiktiga arbetet för att utveckla, använda och bevara
kulturarvet, inte minst när det gäller de nationella minoritetsspråken.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill på olika sätt ge förutsättningar
för att våra nationella minoriteter själva ska få möjlighet att artikulera
sitt kulturarv. Europarådets ramkonvention om skydd för de nationella
minoriteterna är en av utgångspunkterna för kulturnämndens riktlinjer
Rätten att delta i kulturlivet. Vid sidan om konstnärlig kvalité är demokratisk
öppenhet den viktigaste kulturpolitiska frågan i Västra Götalandsregionens
kulturplan.
Inom ramen för Spektrum ska samverkan med kommuner och
kommunalförbund utvidgas. De lokala komplement som skapats av romer
på de orter där utställningen Vi är romer visats, ska omvandlas till ett digitalt
format som kan användas i den flexibla miniutställningen. Delar ska också
användas som introduktion vid föreläsningar av och med romer.
KulturUngdom ska bidra till utställningen genom att skapa ett konstverk.
Det ska vara ett gemensamt verk av de konstnärer som tillsammans
med unga skapat konstverk på temat utanför/innanför i anslutning till
utställningen Vi är romer.
Utställningen ska vara flexibel i ett miniformat som under kortare perioder
ska visas på bibliotek, skolor eller mindre utställningshallar. Till utställningen
ska yrkesutövare och beslutsfattare erbjudas föreläsningar och delta i
interaktiva övningar.
Den lokala utställningen som skapats av romer i Borås, Romer i Sjuhärad, ska
erbjudas kommunerna inom Sjuhärads- och Boråsregionen under våren 2016.
Plattformen på webben ska utvecklas i relation till projektet Spektrums olika
faser och delar. Erbjudandet till kommunerna om utställning, föreläsningar
och workshops ska kunna bokas direkt på webbsidan. Webben ska också
uppdateras med länkar, basinformation och kontaktuppgifter till föreningar
för att underlätta sökandet efter information om våra nationella minoriteter.
Västarvets uppdrag är att fortsätta processleda projektet Spektrum.
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GENOMFÖRANDET
Hur producerar man en turnerande utställning i mobilt format?
På vilka platser ska den visas för att ge bäst effekt? Och hur
kan ungdomar bidra till att skapa relevanta frågeställningar om
nationella minoriteters situation?
Processen att producera utställningen
Att producera en utställning i miniformat, anpassad till bibliotek, skolor
och mindre utställningshallar var en idé som växte fram i gemensamma
samtal med kommunerna Falköping, Trollhättan och Borås stad utifrån
deras erfarenheter från utställningen Vi är romer. Vi kompletterade
utställningen med föreläsningar och workshops, så att kommunerna kunde
få ett erbjudande riktat till yrkesutövare och beslutsfattare som innehöll
de viktigaste delarna för att kunna arbeta med nationella minoriteter i
allmänhet och romer i synnerhet. För att nå så brett som möjligt i arbetet
att förändra attityder riktade vi fokus på yrkesutövare inom förskola, skola,
äldreomsorg och kultur. Allt enligt erfarenhet från de tidigare kommunerna.
De romska guider som arbetat i Falköping, Trollhättan och Borås bjöds in
till samtal där förslaget om en utställning tillsammans med föreläsningar
och workshops diskuterades. I diskussionerna kom vi fram till att innehållet
i utställningen skulle utgöras av de tidigare lokala komplementen
tillsammans med en rörlig översikt över romernas historia i Sverige.
Länk till filmen Romer, en av fem nationella minoriteter:
https://www.youtube.com/watch?v=cFdbXTvLBc4
Det materialet kompletterades med nytt intervjumaterial eftersom allt
nu skulle vara visningsbart på en tv-skärm i utställningen. Vi anpassade
innehållet till de frågor och funderingar som guiderna mött under sina
visningar. Länk till filmen Möt Ajvaz och Jasminka:
https://www.youtube.com/watch?v=2BZ0dsSpnnA
Utifrån guidernas stora erfarenhet av att möta en publik såg vi det som
självklart att de som var intresserade skulle få en kurs i att lägga upp en
föreläsning och genomföra den. Vi kom också fram till att målgruppen för
föreläsningen skulle vara yrkesutövare och beslutsfattare i form av personal
från barnomsorg, skola, äldreomsorg och kulturområdet i kommunerna.
Erfarenheterna från workshoparna tog vi till vara genom KulturUngdom.
De konstnärer som arbetat med utanförskap i anslutning till Vi är romer,
föreslog att de gemensamt skulle skapa ett konstverk för utställningen.
Med utgångspunkt från konstverket erbjöds kommunerna också en
interaktiv övning.
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Från Västarvets sida utformade en erfaren utställningsproducent
tillsammans med processledaren fram förslaget till den teknisk formgivning
av utställningen. Arbetet med den grafiska formgivningen leddes av
kommunikationsenheten som också har arbetat med bilder, film och
kompletteringar till det material som vi visade på tv-skärmarna i utställningen.
Under arbetets gång kontaktades vi av Sverigefinländarnas arkiv som
genom sina projekt gärna ville bidra och sprida information med fokus på
sverigefinnar genom vårt erbjudande till kommunerna. Vi fick också hjälp
med att översätta viss information i utställningen till finska.

Processen ett kollektivt verk till utställningen
Tillsammans med projektledaren från KulturUngdom planerade vi för
konstnärernas arbete i projektet. Det gemensamma konstverket skapades
och den interaktiva övningen arbetades fram. Konstnärernas erfarenheter
från deras möten med ungdomar kring utanförskap i relation till mänskliga
rättigheter användes som grund i hela arbetet.
Konstnärerna valde att arbeta i glas för det gemensamma verket. Arbetet
utfördes på Glasets hus i Limmared där de fick stöd med design och
tillverkning. Hela processen dokumenterades av en fotograf som följde
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arbetet och diskussionerna på Glasets hus. Konstnärernas tankar och
funderingar under arbetets gång dokumenterades med texter och bilder
i ett bildspel. Det bildspelet använde vi i utställningen för att förklara
konstverket tillkomst men också för att ge inspiration till interaktiva övningar.
Länk till filmen Så skapades konstverket:
https://www.youtube.com/watch?v=xbtyOVW-xeo

Processen att utbilda föreläsare
De romska guider som arbetat med utställningen Vi är romer i Falköping,
Trollhättan och Borås, träffades tillsammans med processledaren för att
diskutera hur vi i det fortsatta uppdraget skulle kunna dra nytta av deras
erfarenheter från möten med både en allmänhet och skolklasser men
också med yrkesutövare och beslutsfattare. Resultatet blev att de guider
som var intresserade också blev föreläsare för Spektrum. Vi utformade
ett kursupplägg och genomförde kursen under våren 2016. Under de
måndagskvällar vi träffades under våren var det alltid livliga diskussioner
kring innehållet i föreläsningen. De inbjudna föreläsarna blev snabbt indragna
i diskussioner oavsett om de handlade om minoritetslagen, fördomar eller
rena språkfrågor. Erfarenheten från en annan av våra nationella minoriteter,
unga sverigefinnar, gav också inspiration och perspektiv till vårt arbete.
Vi byggde upp föreläsningen i form av en Powerpoint presentation för att
alla föreläsare skulle ha samma grundmaterial. Presentationen lämnade vi
till Västarvets kommunikationsenhet för ge den samma grafiska utformning
som utställningen. Vi gjorde också en överenskommelse med föreläsarna
om att inte ta bort något i grundföreläsningen men gärna komplettera med
eget material för att sätta en personlig prägel eller lyfta fram frågor som
kändes mer angelägna.

Processen förutsättningar för distribution
En viktig förutsättning för att dels sprida information om Spektrums
erbjudande och dels få ett fungerande bokningssystem var kontakten
med kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad- och Boråsregionen och
Skaraborg. Under våren 2016 blev Processledaren inbjuden till möten på
kommunalförbunden med deras respektive nätverk i kommunerna.
Webbsidan för Spektrum uppdaterades med information om erbjudandet
med utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter, föreläsningar
om Att vara rom och nationell minoritet och workshops med konstnärer.
Vi skapade ett bokningssystem på webben för att underlätta den första
kontakten. Processledaren har arbetat med att återkoppla till berörd
kommun men också boka in föreläsningar och workshops för att upprätta
avtal med respektive kommun. I det arbetet har också koordineringen av
önskemål om tid för föreläsningar med föreläsaren och önskemål om tid för
workshop med KulturUngdom ingått. Projektledaren på KulturUngdom har
koordinerat arbetet med konstnärerna.
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SAMVERKAN MED ANDRA
ARRANGÖRER
Spektrum har på olika sätt arbeta med att synliggöra romernas
historia och samtid. Ledord i det arbetet har varit samverkan
och involvering – vilket har skapat förutsättningar för att jobba
strategiskt såväl som kreativt i skapandet av utställningar,
föreläsningar och workshops.
Sverigefinländarnas arkiv
Genom projektet Ungas röst – Nuorten Äänet fick vi kontakt med
Sverigefinländarnas arkiv och deras projektkoordinator. Det var ett projekt av
Sverigefinländarnas arkiv i samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet
och Svenska Kyrkans minoritetsarbete med syfte att nå unga sverigefinnar i
frågor om att vara en nationell minoritet. Ett första steg i vår samverkan var
att lägga länkar till varandras webbsidor för att på det sättet ge varandra
stöd i frågor om nationella minoriteter.
Inom Spektrum och på webbsidan har vi haft information om pågående
projekt från Sverigefinländarnas arkiv med kontaktuppgifter till
projektkoordinator och projektledarna för att underlätta för kommunerna att
ta direkt kontakt. Informationsmaterial har också funnits med i utställningen
Romer – en av fem nationella minoriteter.
I samband med att vi producerade vårt utställningserbjudande fick vi också
stöd och hjälp bl a med översättning av texter och genom föreläsare till
utbildningen av våra romska guider.

Författarcentrum Väst
Författarcentrum Väst tog kontakt med Spektrum i samband med deras
arbete med romskanknutet tema. I samarbete med ABF tog de initiativ till
en skrivarcirkel för romer och resande på temat – jag vill berätta min historia.
Som ett resultat av det har antologin Den ohörda historien – romska och
resandeberättelser publicerats och det har anordnats berättarkvällar med
utgångspunkt i boken.

Folkteatern i Göteborg
På Folkteatern har det pågått ett projekt under samma period som Spektrum
med att skriva fyra nya föreställningar. Syftet var att belysa den mångfald
av berättelser och livsvillkor som finns i Västra Götaland. Dramatikern från
Folkteatern har följt projektet Spektrum i Falköping, Trollhättan och Borås för
att fånga upp stämningar på de olika platserna.
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ERFARENHETER
OCH SLUTSATSER
Att driva projekt och vara ett stöd i komplexa processer kräver
kompetens och erfarenhet. Projektet Spektrum har skapat
förutsättningar som hållbara kunskapsresurser och nätverk.
Nu avslutas projetet – men arbetet är långt ifrån klart.
Processledare
Att driva projekt och stödja processer med ett sakinnehåll som Spektrum
förutsätter en erfaren processledare med kompetens inom området
Nationella minoriteter. Den kompetensen har kommit väl till pass vid
diskussioner och för att ge stöd i de arbetsprocesser som pågått för
utställning, föreläsningar och workshops. I kontakten med kommunerna har
det varit väldigt viktigt att det funnits möjlighet och utrymme att resonera
sig fram till hur vårt erbjudande kan fungera på bästa sätt i just den egna
kommunen.

Webbplattform som nav och kunskapsresurs
Webbplatsen för Spektrum har varit plattformen för hela konceptet med
Spektrum. Som processledare har det underlättat att kunna hänvisa till
en sida, anpassad för projektet med länkar och basinformation för att
underlätta sökandet efter information om våra nationella minoriteter.
Det har också visat sig att det finns behov av en plattform för att komma
i kontakt med våra nationella minoriteter inom Västra Götaland i frågor
som rör minoritetslagstiftningen.
Det långsiktiga arbetet med att förändra attityder i samhället är inte uppnått
i och med att projektet upphör. Nu behöver arbetet övergå till ett långsiktigt
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verksamhetsuppdrag för att uppnå de särskilda övergripande mål som
beslutats i Kulturplanens utvecklingsområde för de fem nationella
minoriteterna. Erfarenheter, nätverk och förtroenden från projektet behöver
nu användas i en webbaserad plattform. Det ska vara en plattform för
informations- och kunskapsinhämtning. Där ska erbjudas stöd till våra
kommuner och möjlighet att följa aktuella frågor inom området. Tillsammans
med de nationella minoriteter som är intresserade, ska plattformen vara en
resurs där de själva kan berätta om sin historia, sitt kulturarv och sina
erbjudanden till kommunerna. En förvaltning behöver ha en ”spindel i nätet”
funktion när det gäller t ex bokning, avtalsskrivning, uppföljning osv. Genom
en sådan plattform kan vi bidra till att bedriva det långsiktiga arbetet med
att förändra attityder i samhället.

Slutsatser och tankar för framtiden
•	Västarvet ansvarar för det fortsatta arbetet att vara nav och en
resurs för nationella minoriteter och deras intressekonstallationer
eller föreningar med en tydlig koppling till natur- och kulturarv.
•	Västarvet ger stöd till kommunerna inom Västra Götaland i deras
fortsatta arbete med att förändra attityder till våra nationella
minoriteter med fokus på natur- och kulturarv.
•	Västarvet ansvarar för att utveckla och drifta en gemensam
webbplats för intresserade nationella minoriteter i Västra Götaland.
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