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Slutredovisning regeringsuppdrag om insatser for romsk kultur

Kulturradet fick den 2 juni 2016 i uppdrag av regeringen (Ku2016/01437/DISK) att
genomfora insatser for att starka romska kulturaktorer i deras samverkan med
kulturinstitutioner och andra kulturaktorer.

Uppdraget ska redovisas till Lansstyrelsen i Stockholms lan, med kopia till
Kulturdepartementet, den 1 mars arligen mellan 2017 och 2019.
Kulturradet lamnade redovisningar for genomforda insatser 2016
den 28 februari 2017 och for 2017 den 28 februari 2018.

Kulturradet redovisar harmed genomforda insatser i uppdraget 2018 i enlighet med
bilagd rapport, inldusive ekonomiskt utfall till Unsstyrelsen i Stockholm med kopia
till Kulturdepartementet, enligt regeringsbeslut Ku2016/01437/DISK.

Arendet har beretts av handlaggarna Bella Lawson, Cecilia Brisander, Marten
Lempert och Maria Ahgren samt enhetschefen Lotta Brilioth Biornstad.
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Uppdraget
2016 fick Kulturradet i uppdrag av regeringen att genomfara insatser for aft starka
romska kulturaktorer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. I uppdraget
ingick att

- genomfora dialogmoten pa regional niva, mellan romska kulturaktorer pa
lokal, regional och nationell niva och etablerade kulturinstitutioner. Syftet dr
att utifran goda exempel pa samarbeten inspirera till nya och informera om
mojligheterna till bidrag for olika kulturverksamheter.

- fordela sarslcilda model for romsk kulturverksamhet inom ramen for stodet till
nationella minoriteters kulturverksamhet. Verksamheter som innebar
samarbete med andra kulturaktorer ska sarskilt uppmuntras.

Uppdraget ska genomforas i samrad med romska faretradare.

Uppdraget ska redovisas till Lansstyrelsen i Stockholms med kopia till
Kulturdepartementet, den 1 mars arligen mellan 2017 och 2019. Kulturradet lamnade
redovisningar for genomforda insatser 2016 den 28 februari 2017, for 2017 den 28
februari 2018 och redovisar nu genomfarda insatser 2018.

Redovisning av uppdraget
Samrad och dialogmoten
De samrad som Kulturradet genomfarde under 2018 kan kopplas till uppdraget om
utgivning och spridning av litteratur pa nationella minoritetssprak dar genomfarande
av lasframjande insatser tillsammans med romska minoriteter ingar
(Ku2017/02332/DISK). Syftet med sarnraden med de romska foretradarna var aft
tillsammans med dessa identifiera behov och &Order ayseende uppdraget.
Uppfaljande dialogmoten har MBAs for att to fram konkreta insatser.

Utover detta har Kulturradet vid tva tillfallen under hosten 2018 informerat om sitt
arbete med romsk inkludering. Den 8 november presenterades Kulturradets arbete pa
en larandetraff i Uppsala med alla fern utvecklingskommuner for romsk inkludering
och den 28 november vid erfarenhetsdagen som Lansstyrelsen i Stockholm anordnar
och som vander sig till ett kommunalt natverk som samlar ett 25 -tal kommuner som
arbetar med romsk inkludering. Vid bagge tillfallen deltog romska faretradare och
brobyggare.

Bidrag till romsk kultur
Under samtliga dialogmoten, samrad eller konferenser har Kulturradet informerat om
att det inom ramen for Kulturradets uppdrag finns extra bidragsmedel till romsk
kulturverksamhet. Kulturradet har ocksa informerat om var ovriga bidragsgivning.
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Bidragsansokan for de sarskilda medlen 2018 inom uppdraget var mojligt att soka
under varen och hasten samma ar. Ansokningsperioderna lag parallellt med
ansokningstiderna for de sarskilda projektbidragen till nationella minoriteters
kulturverksamhet samt de regionala utvecklingsbidragen i syfte att underlatta
samarbeten mellan regionala kulturinstitutioner och romska kulturaktorer.
Kulturradet angav i utlysningen, precis som tidigare ar, att de samarbetsprojekt som
skulle komma att prioriteras var:

- dar romska kulturaktorer samarbetar med etablerade kulturinstitutioner.
Samarbetet ska starka den romska kulturalctoren och bar ske pa sa lika villkor
som mojligt.

- som riktar sig till barn och unga
- som har medfinansiering fran kommun och/eller region/landsting
- som drivs av, eller uppmuntrar deltagande fran, romska unga kvinnor.

Kulturradet provade 14 romska kulturaktorer mot det sarskilda bidraget under 2018.
Kulturradet beslutade att fordela sammanlagt 515 000 kronor till fyra romska
kulturaktorerl som bast matte prioriteringarna for bidraget. Ansokningarna omfattar
konstomradena konst, las- och litteraturframjande, teater, musik, museer och
utstallningar.

Kulturradets bedomning
Dialogmoten
Kulturradet kan fortsatt konstatera att det finns en brist av romsk delaktighet i
kulturlivet. I dialogerna och samtalen med romska faretradare lyfts faljande faktorer
fram som hinder:

- det rader en djup okunskap om romsk historia och kultur bland landets
kulturinstitutioner som delvis praglas av fardomar;

- omsesidig tillit saknas vilket leder till att kulturinstitutionerna har svart att
slappa in de romska minoriteterna och de romska minoriteterna inte tar
automatiskt kontakt med kulturinstitutionerna;

- kulturinstitutionerna saknar natverk for att na romska fereningar och
organisationer;

- de romska aktorerna inkluderas sent i processer, vilket leder till en kansla av
att fungera som ett alibi;

- bidragssystemet ar inte anpassat utifran de romska gruppernas behov (mer
stod efterfragas till exempel i ansokningsfarfarande);

- romska fareningar/organisationer har svart att uppfylla kravet om kommunal
eller regional medfinansiering.

Ovanstaende ligger aven i linje med det som konstaterades i dialogmotena som
arrangerades under 2016- 2017 och som ledde till att Kulturradet bedomde att det

Mottagarna av bidraget dr: Malmo Romska idecenter, Sveriges Romerf5rbund, Tehara Media och
Romano Paso.
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finns ett fortsatt behov av att skapa kontaktytor mellan romska kulturaktorer och
etablerade kulturinstitutioner. Dock dr det viktigt att det ges god tid fOr arbetet och
att det tillsatts ekonomiska resurser. Kulturradet har aven under 2018 som under
2016 och 2017 fOrstarkt budgeten med medel fran myndighetens ovriga anslag for att
na malet om romsk delaktighet i genomforandet av uppdraget.

Nar det galler malet att dialogmotena som arrangerades under 2016- 2017 skulle
inspirera till nya samarbetsprojekt for romska kulturaktorer och etablerade
kulturinstitutioner kan Kulturradet konstatera att det krays mer tid och mer resurser
samt fler kunskapshojande insatser bade fOr kulturinstitutionerna och de romska
grupperna.

Kulturradet har dragit manga lardomar av framgangar och misstag i arbetet med
romsk inkludering nar det galler att uppna delaktighet och samverkan pa lika villkor.
For att uppna trovardighet samt skapa fortroende hos de romska minoriteterna
bedomer vi att det dr viktigt att ha med dessa fran borjan och utifran deras villkor.

Bidrag till romsk kultur
Myndigheten kan fortsatt konstatera att det var fa ansokningar om bidraget till romsk
kultur som lag i linje med bidragets syfte. De fiesta ansokningar hade framfOrallt
svart att uppfylla kravet pa samarbete med en etablerad kulturinstitution. Detta tyder
pa att kontaktskapande och att andra pa befintliga strukturer tar tid.

Kulturradet bedomer dock att de beviljade•medlen till romsk kultur 2018 mojliggor
for de sokande att i samverkan med kulturinstitutioner starka, utveckla och
synliggora romska kulturuttryck och speak.

ovriga reflektioner
Kulturradets generella slutsatser dr att ett framgAngsrikt arbete med romsk
inkludering i kulturlivet kraver storre och langre insatser. Kulturradet bedomer att det
hays fortsatta insatser f6r att starka romska kulturaktorer och deras samverkan med
och kontakter till ovriga kultursektorn.

Kulturradet kommer att, fortsatta arbeta med romsk inkludering genom uppdraget om
utgivning och spridning av litteratur pa nationella minoritetssprak, dar genomfOrande
av lasframjande insatser tillsammans med romska minoriteter ocksa ingar
(Ku2017/02332/DISK), och room ramen fOr sitt ordinarie uppdrag.

Kulturradet har inrattat en tjanst som verksamhetsutvecklare fOr breddat deltagande
fOr att vidareutveckla myndighetens arbete med breddat deltagande och en okad
mangfald kopplat till social hallbarhet utifran bland annat Agenda 2030. I det har
utvecklingsarbetet ingar romsk inkludering som en naturlig del.
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Ekonomisk redovisning
Kostnader for bidrag till romsk kultur 2018
Utbetalade medel: 515 000 kronor

Kostnader fOr dialogmoten 2017
Utbetalade medel: 34 401 honor

Konferenskostnader for dialogmoten och samrad som agde rum under senare delen
av 2017 utbetalades under 2018. •


