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Aktuellt inom Från ord till handling 2 -projektet 
 

Bästa läsare, 

 

detta är det tredje och sista nyhetsbrevet om projektet Från ord till handling 2. I detta brev berättar vi om den till 

unga romer riktade serie av Kan jag påverka? evenemang som ordnades i Nurmijärvi, Kauhajoki och Idensalmi. 

Utförligare sammanställningar av Kan jag påverka?-workshopparna och av projektets andra evenemang finns på 

webbsidan romani.fi/sv/fran-ord-till-handling-projektet. I slutet av brevet finns kontaktuppgifter till dem som arbetar 

inom projektet. 

 

Workshoppar på tre orter 
 
Temat för Kan jag påverka?-evenemangen var unga 

romer och påverkan. I programmet för romsk politik 

(ROMPO2) betonas behovet av att öka barns och 

ungas aktivitet och att göra deras röst hörd. Unga 

romer för med sig nya perspektiv och spelar en 

avgörande roll i vidareförmedlingen av positiva 

bilder. Bakgrundstanken med Kan jag påverka?-

evenemangen var att samla ungas idéer om och 

erfarenheter av att påverka, och att kartlägga ungas 

uppfattningar om deras egna möjligheter att påverka 

både som individ och som en del av en gemenskap. 

  

Vad är projektet Från ord till 
handling 2? 
Från ord till handling 2 är ett EU-finansierat projekt 

samordnat av social- och hälsovårdsministeriet. 

Under projektet fortsätter man de insatser för att 

främja arbete i nätverk som inleddes under projektet 

Från ord till handling. Projektets mål är att bidra till 

att sprida kunskapen om det nya programmet för 

romsk politik (ROMPO2) och romska ärenden på 

regional och lokal nivå, att främja unga romers 

delaktighet och möjligheter till inflytande samt att 

fortsätta det jämställdhetsarbete som inleddes under 

det föregående projektet. Projektet genomförs i 

samarbete med de regionala delegationerna för 

romska ärenden och lokala romska aktiva. 

 

 

Kan jag påverka?-workshopparna ordnades i mars–april 

2019 på tre olika orter: Nurmijärvi, Kauhajoki och 

Idensalmi. I workshopparna deltog sammanlagt 77 

personer, av vilka 40 var unga romer i åldern 13–29 år. 

Lokala organisationer och aktiva romer deltog i 

arrangerandet av evenemangen. I alla workshoppar 

medverkade också regionala planerare av romska 

ärenden. 

 

Nuorten Akatemia, som har gedigen erfarenhet av att 

ordna workshoppar för unga, fungerade som 

samarbetspartner för evenemangen. Unga romska 

påverkare hjälpte till vid planeringen och genomförandet 

av helheten. Därtill medverkade yrkesinstitutet Luovi i 

produktionen av det visuella materialet. 
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I enlighet med riktlinjerna programmet för 

romsk politik diskuterades påverkan genom en 

rad vardagliga teman, bland annat erhållande av 

bostad, studier, sysselsättning, delaktighet och 

bevarande av kulturen. Dessa teman 

bearbetades i små grupper vid fem olika 

arbetsstationer. Vid alla arbetsstationer fanns 

exempelberättelser och informationsblad som 

skulle inspirera till idéer. Informationsbladen var 

illustrerade av Luovi. Grupperna skulle också 

välja det tema som de fann mest tilltalande för 

att bearbeta vidare. Grupperna lade därefter 

fram förslag till åtgärder för det utvalda temat, 

och i slutet av workshoppen diskuterades de 

olika förslagen tillsammans med alla deltagare. 

 

Viktigt att bevara det romska språket och den romska kulturen 
 

De unga romerna arbetade engagerat och ingående med sina teman. De olika påverkningsmöjligheterna var delvis 

bekanta för deltagarna, och den största behållningen var förtydligandet av de egna möjligheterna att påverka i 

vardagen. Det mest populära temat var – kanske något överraskande – bevarandet av det romska språket och den 

romska kulturen, som valdes att bearbetas vidare i alla tre workshoppar. Ungdomarna ansåg att det är viktigt att 

stärka den kulturella kompetensen. 

 

Deltagarna ville förbättra kännedomen om den 

romska kulturen även hos 

majoritetsbefolkningen. I Nurmijärvi framhölls 

det att möten och vänskapsrelationer mellan 

olika kulturer är ett viktigt sätt att påverka 

attityder, som också återspeglas i erhållandet av 

arbete och bostad. Vid workshoppen i Kauhajoki 

betonades behovet av egna möteslokaler, och 

deltagarna bollade med idéer om att grunda en 

klubb. I Idensalmi diskuterades kamratstöd och 

mentorskap, vilka kan vara till stor nytta för den 

som söker arbete, till exempel inom den egna 

branschen. 

 

Deltagarna konstaterade att unga romer 

kämpar med liknande utmaningar som andra ungdomar, bland annat vid valet av yrke. Behovet av att hitta sin 



FRÅN ORD TILL HANDLING 2 
-nyhetsbrev 3, 2/2019 

 
 

egen plats och att känna sig accepterad är något som 

berör alla unga. Vid alla workshoppar fanns det ändå en 

stark tro på framtiden och på de egna möjligheterna att 

påverka. 

 

Under workshopparna visades också videohälsningar 

som lokala unga romer skickat från Bulgarien, Holland, 

Kosovo och Ungern. I videohälsningarna betonade 

ungdomarna vikten av positiva attityder, ihärdighet och 

samarbete. 

 

En film från Kan jag påverka?-workshoppen i 

Nurmijärvi kan ses på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHz-

Qbw&feature=youtu.be 

Nyhetsbrevets bilder: Sanna Eskelinen, Maikki Kantola, Social- 

och hälsovårdsministeriet 

 

 

 

 

                                              
 

Ytterligare information om projektet  

Henna Huttu, konsultativ tjänsteman 

henna.huttu(a)stm.fi 

Fråga mig om: projektet Från ord till handling, 

romsk politik, delegationen för romska ärenden 

och Rompo 2   

 

 

Katja Vauhkonen, projektkoordinator 

katja.vauhkonen(a)stm.fi 

Fråga mig om: projektet Från ord till handling 2, projektets 

webbsidor (romani.fi/sanoista-tekoihin) och projektets 

evenemang 

 

 Johanna Järvinen, avdelningssekreterare 

johanna.jarvinen(a)stm.fi / ronk(a)stm.fi 

Fråga mig om: delegationen för romska ärenden, 

ekonomiförvaltning och resehantering 
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