
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av projektets mål är att öka romska kvinnor och mäns välbefinnande, få 

en bättre hälsa, motverka ohälsa samt öka våra kunskaper om kroppens och 

knoppens behov.  

 

Vi vill även öka kunskapen om kulturskillnaderna mellan romer och icke 

romer i form av möten och kunskapsutbyten.  

 

Projektet kommer att ha en serie av föreläsningar som riktar sig till dig som 

är rom eller som arbetar med romer. 

 

Föreläsning 

Kulturkompetens - När vi får oväntat besök... 

 

Konsult och föreläsare med tonvikt på möten med andra kulturer, kommunikationer, 

attityder och förhållningssätt. Genom en blandning av föreläsning, dialog och 

övningar får deltagarna ta del av olika aspekter kring kultur, integration och 

mångfald som är av vikt för att skapa sig förståelse för det som känns annorlunda. 

Vad har integrationen inneburit för oss i Sverige? Hur blir våra möten? Vi pratar ju 

inte ens samma språk, vi har inte samma värderingar, sociala koder, normer.....eller 

kan det vara så att vi har mer likheter än olikheter på ett mänskligt plan? 

Kan våra olikheter ha en förklaring i våra olika samhällsstrukturer, våra tysta sociala 

koder, våra unika historier? Kan kunskap om varandra öka förståelsen för varandra? 

28 januari kl 13:00-14:30  

Plats: Rådhuset Örebro, Kupolen 

Anmälan till  

https://new.memlin.com/view/5dfcdfd93f96a7 

  

senast den 21 januari 2020 

Vi bjuder på fika! 

Väl mött! 

Styrelsen 

Hälsa på ohälsan 
 

Vår förening har som ändamål att 
bedriva en ideell verksamhet med 
särskild målsättning att ; 
 

Värna och bevara det romska 

språket i tal och skrift.  

Släktforska och dokumentera om 

romer i form av fotografier och 

texter till eftervärlden.  

Bedriva aktiviteter för att öka 

kunskaperna om den romska 

kulturen för icke romer och om den 

svenska kulturen för romer.  

Övriga aktiviteter som främjar det 

romska kulturella bevarandet.  

Föreningen vänder sig till 

människor i alla åldrar, oavsett 

bakgrund. Föreningen ska aktivt 

arbeta för att motverka all form av 

diskriminering. Föreningen värnar 

om mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde.  

Ni kan ni följa oss på Instagram och 

på Facebook. 

Styrelsen 

Jeanette Olsson, ordförande 

Claudia Nordin, kassör 

Sandra Kwiek, projektledare 

Lisa Kwiek, ledamot 

Jonas Nordin, sekreterare 

Anneli Parkegren, revisor 

 

Du når oss via e-post: 

Gipsyqueens.orebro@gmail.com 

https://new.memlin.com/view/5dfcdfd93f96a7

