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Aktuellt om Från ord till handling -projektet
Bästa läsare!
Framför dig har du ett kompakt informationspaket om aktuella frågor i projektet Från ord till handling. I detta brev
berättar vi om



nationella konferensen för delegationer för romska ärenden hösten 2016,
inkluderande evenemangen i Helsingfors, Kuopio och Kajana våren 2017

I slutet av brevet finns kontaktuppgifter till de personer som arbetar med projektet. Nästa nyhetsbrev utkommer i
juni.
Trevliga lässtunder!

På konferensen för delegationer för romska ärenden diskuterades
välfärd och hälsa
En nationell konferens för delegationer för romska ärenden hölls i Jyväskylä den 12–13 oktober 2016. Temat var
"Välfärd, hälsa och motion" och konferensen ingick i projektet Från ord till handling. Den samlade runt åttio
kommunrepresentanter, sakkunniga, organisationsaktiva och medlemmar i delegationer för romska ärenden och
lokala romska arbetsgrupper för att lyssna på inlägg och diskutera.

Vad är projektet Från ord till
handling?
Från ord till handling är ett EU-finansierat projekt
samordnat av social- och hälsovårdsministeriet. Målet
för projektet är att öka och följa upp kunskaperna om
politiska programmet för romer (ROMPO) på regionoch lokalnivå, medverka till att regionala och lokala
nätverk bildas mellan romer, myndigheter och andra
aktörer för att bidra till att genomföra ROMPO samt
sprida bästa praxis kring genomförande på lokal- och
regionnivå. Projektet genomförs i samarbete med
regionala delegationer för romska ärenden.

Konferensinlägg hölls av representanter för
förvaltningen, sakkunniga, projekt- och
organisationsaktiva och aktörer på gräsrotsnivå.
Konferensen fokuserade på arbetet med romer i
Jyväskylä, pågående projekt och aktuella
evenemang kring arbetet med romer samt temat
välfärd, hälsa och motion.
Evenemanget gav mångsidig och aktuell
information till aktörer inom romska frågor och
skapade ett forum för att diskutera frågor och
sprida bästa praxis. Det fördes en livlig diskussion
och kommenterarna betonade särskilt betydelsen
av öppen diskussion och information till fältet.
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Göra och få insikter tillsammans – hälsningar från regionala
evenemang
I samarbete med regionala delegationer för romska ärenden arrangerade Från ord till handling tre regionala
evenemang våren 2017.
Före det arrangerade projektet utbildning för arrangörerna av och aktörerna på dessa regionala evenemang. Under
en dag redogjorde coachingföretaget Monkey Business för en metod för inkluderande ledning som sedan
utnyttjades på varje evenemang. Utbildningen erbjöd en möjlighet att bekanta sig med metoden före regionala
evenemangen. Under den bearbetades också teman och frågor för de kommande evenemangen.
Målet för de regionala evenemangen var att ge en kontaktyta till politiska programmet för romer, berätta hur det
kan genomföras och stärka regionala och lokala nätverk mellan romer, myndigheter och andra aktörer.
Evenemangen planerades i tätt samarbete med regionala aktörer för att beakta behoven inom regionerna. Därmed
kunde varje evenemang utformas enligt önskemålen inom regionen.

Livlig diskussion om kommunpolitik och attitydförändring i
Helsingfors
Första regionala evenemanget hölls i Helsingfors den
9 mars 2017. Diskussionerna kretsade kring
förestående kommunalvalet och kommunpolitik.
Deltagarna bestod av runt 30
kommunalvalskandidater, politiker, kommunanställda
och andra lokala aktiva i romska frågor.
På evenemanget lyftes fram betydelsen av attityder –
både majoritetsbefolkningens attityder mot romer
och romers mot majoritetsbefolkningen. Ett konkret
sätt att förändra attityder ansågs vara genuina
möten till exempel i samband med barns hobbyer
eller skolgång vilka ger en möjlighet att bekanta sig
med människor och skingra eventuella fördomar.
Förestående kommunalvalet fick deltagarna att
uppmuntra romer att delta i politik och utnyttja sin
sakkunskap för att utveckla samhället.

Deltagarna i Helsingfors. Bild: Hanne Seppälä.

Övergripande välfärd och arbetslivet väckte debatt i Kuopio
Evenemanget i Kuopio den 29 mars 2017 samlade runt 20 deltagare från organisationer, stadsförvaltningen och
församlingen för att diskutera övergripande välfärd och hur den kan främjas.
På evenemanget togs välfärd upp som ett omfattande koncept som bygger på en balans mellan skilda livsområden.
Gemensam verksamhet såsom evenemang, läger och konserter ansågs vara viktiga för att skapa social
gemenskap.
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Arbete som ett delområde för att främja välfärd väckte debatt och särskilt problemen med att få praktikplatser och
arbete. I samband med utbildningsvägar påpekades att det behövs stöd i övergångsskeden och att finna den rätta
yrkesinriktningen.
Som ett konkret exempel på ökad växelverkan mellan arbetsgivare och romer föreslogs mentorskap: mentorer i
arbetslivet följde med romer redan under studierna och hjälpte dem att bland annat söka arbete.

Jämlikhet och romska kulturens starka sidor i fokus i Kajana
Regionala evenemangen kulminerade i evenemanget i Kajana den 7 april 2017. Över 40 deltagare från romska
organisationer, stadsförvaltningen och arbetsgivare inom regionen framförde sina erfarenheter och
utvecklingsförslag för att öka jämlikheten och välfärden bland romerna inom området.
I diskussionerna togs upp välfärden under olika skeden av livet och eventuella hinder för den. Det måste
fortfarande arbetas med att genomföra jämlikhet och likvärdighet i vardagen för romska familjer men man har
kommit en bit på vägen. Debattörerna tog även upp många starka sidor i romska kulturen såsom förmågan att
skapa kontakter och gott uppförande vilka är viktiga färdigheter i arbetslivet. På evenemanget riktades blicken
också mot framtiden. Visionen var att om fem år har de utbildningsvägar som kommit väl i gång bland romer inom
området lett till att allt fler sysselsatts.
Läs mer om regionala evenemangen på webbsidan www.romani.fi/sanoista-tekoihin.
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