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Uppdrag till Forum för levande historia gällande utställningen Vi
är romer

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att genom samordning
och finansiering i förmedlingen av utställningen Vi är romer bidra till romskt
medskapande. I uppdraget ingår bl.a. att säkerställa att pedagoger eller
sakkunniga med romsk språk- och kulturkompetens medverkar i arbetet med
utställningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med romska sakkunniga.
Forum för levande historia får för uppdragets genomförande använda högst
300 000 kronor under 2017. Av dessa medel får högst 150 000 kronor
användas till administrativa kostnader. 300 000 kronor ska belasta
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 10. Medlen
utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den
1 november 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 15 augusti 2018. Myndigheten ska återkomma
till regeringen med beräkningar för varje planerad utställning inom ramen för
uppdraget.
Forum för levande historia ska efter varje slutförd utställning lämna
delrapporter till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Uppdraget ska
slutredovisas den 15 april 2020 i samband med redovisningen av uppdraget
att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
(Ku2016/02633/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk
redovisning. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
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Ärendet

I mars 2013 öppnade Göteborgs stadsmuseum utställningen Vi är romer.
Projektet finansierades av Europeiska socialfonden. Som en del av arbetet
med utställningen tog museet fram en arbetsmetod för att säkerställa romskt
medskapande och inflytande kopplat till innehåll, utformning och
förmedling.
Den 20 februari 2014 beslutade regeringen om medel till Forum för levande
historia för att finansiera anställning av pedagoger med romsk språk- och
kulturkompetens för medverkan i arbetet med utställningen Vi är romer i
myndighetens lokaler i Stockholm. För närvarande visas utställningen på
Malmö stadsmuseum och det är nu klart att den ska visas på Västerbottens
länsmuseum i Umeå med start hösten 2017. Därefter finns det intresse från
andra museer att visa utställningen.
Den 16 februari 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk
inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Det övergripande målet för den
tjugoåriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga
möjligheter i livet som den som inte är rom. Strategin utgår från de
mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om ickediskriminering. Hela genomförandet av strategin bör präglas av romsk
delaktighet och romskt inflytande.
Regeringen beslutade den 24 november 2016 om en Nationell plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02629/DISK).
I den nationella planen anger regeringen att det är viktigt att både arbeta
brett mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och samtidigt
ha särskilt fokus på olika former av rasism och liknande former av
fientlighet, t.ex. antiziganism.
Skälen för regeringens beslut

Antiziganismen i det svenska samhället och de övergrepp som under lång tid
har präglat romers historia bidrar till att romers möjligheter att delta i
samhället på lika villkor är kringskurna och att många romer alltjämt är en
marginaliserad grupp i det svenska samhället. Regeringens utgångspunkt är
att uppmärksamma konsekvenserna av antiziganismen i samhället i det
fortsatta arbetet med strategin för romsk inkludering. Forum för levande
historia bör därför få i uppdrag att genom samordning och finansiering i
förmedlingen av utställningen Vi är romer bidra till romskt medskapande.
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