Romernas flagga

Romerna
Romernas internationella dag 8 april (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen
1971 i London.

Film
Från Sverige till himmelen-Romerna och Pingstkyrkan Fr 13 år, 28 min. Lärarhandledning.
Heli och Seija är romer, men lika viktig som den romska identiteten är för dem är det att de också
är kristna och pingstvänner. Och de är stolta över smeknamnet bönesystrarna. Varför är det så
många romer i Sverige som väljer att gå med i just Pingstkyrkan? Anna Lindman får följa med på
bönemöte och hon får inblick i vad kyrkan betytt för många romer. - Vilken betydelse har bönen i
en religion?
Taikon fr 15 år, 90 min, lärarhandledning.
Ett djupgående porträtt av en av våra mest älskade författare och debattörer De självbiografiska
böckerna om Katitzi gjorde Katarina Taikon till en av våra mest lästa och älskade
barnboksförfattare. En mindre känd sida av Taikons arbete är den kamp hon förde för romernas
medborgerliga rättigheter i Sverige under 1960- och 70-talen. Genom unika bilder får vi följa ett
fascinerande livsöde som gjorde ett tydligt avtryck på Sverige under åren då folkhemmet växte
fram och en grupp lämnades utanför - romerna. Journalisterna och författarna Lawen Mothadi och
Gellert Tamas har med ett gediget arkivmaterial i botten skapat ett personporträtt som är lika
angeläget som berörande.
Katitzi fr 8 år, 150 min.
När zigenarflickan Katitzi är åtta år, hämtas hon från barnhemmet av fadern. Hon ska nu bo med
sin familj – tre äldre syskon och pappans ny fru – på deras kringresande tivoli. Året är 1939, och
ransoneringen slår hårt mot alla, särskilt mot de landslösa romerna. Vart de än kommer roar sig
folk på tivoli på kvällen, men dagen därpå tvingas de resa därifrån. Det är en svår tid för familjen
Taikon, men för Katitzi är det också ett stort äventyr. Hennes nya liv som zigenare har bara börjat.
Rumänien – Bakom fördomarna fr 13 år. 23 min.
I den här filmen besöker vi Rumänien. Vi möter rumäner som berättar om deras vardag och hur de
upplever att deras land ofta döms på förhand av människor i andra europeiska länder.
Vi träffar också romer som berättar om hur de upplever samhället de lever i. Vi får även veta mer

om ett skolprojekt i Rumänien för att få fler romska barn till skolan.
Till sist träffar vi Dragos som kom till Sverige från Rumänien när han var liten. Han berättar om hur
han ser på svenskarnas bild av Rumänien.
Romernas Historia fr 10 år, 30 min, lärarhandledning.
Det har funnits romer i Sverige i mer än 500 år, trots det har de aldrig betraktats som svenskar. De
är en mer eller mindre bortglömd del av den svenska historien. Idag möter vi romer på gator och
torg som ber om pengar. Varför har det blivit så? Varför har vi svenskar haft så svårt att acceptera
romernas kultur och historia?
HÄR hittar du fler program om Romer från Utbildningsradion
Lyssna till språket och lär dig att räkna till 10 på romani arli. (4 min)
Se filmen, Räkna med Pino romani arli svenska
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