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Kulturverksamhet
Internationella Romadagen 2018
Internationella Romadagen firas den 8 april
runt om i landet. På Kulturhuset i Skarpnäck
firas med mat, musik och mycket annat.
Fred Taikon visar gamla bilder på duken.
Kom och samtala om livet förr och nu. Anna
Mannikoff från Länsstyrelsen berättar om
romsk inkludering. Under kvällen delas É
Romani Glindas hederspris ut till personer
som arbetat för romska frågor. Witt Mihaj
och Lacy Jakob Silberstein underhåller.
Tid: söndag 8 april 2018, kl. 16.00
Plats: Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks
allé 25, Skarpnäck.
För mer information, se
facebook.com/romaniglinda.
I Malmö firas dagen på Moriska Paviljongen: www.rkcmalmo.se/nationaldagen
Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye på
Victoriateatern i Malmö
Louisa Lyne bjuder tillsammans med Di
Yiddishe Kapelye på en stämningsfull resa
genom gammalt och nytt, mörker och sorg,
lust och livsglädje där nyskriven musik,
norrländsk melankoli och ett modernt tonspråk förenas med genrens tradition och
stolthet.
Tid: lördag 28 april, 19:30
Plats: Victoriateatern, Södra Förstadsgatan
18, Malmö
Biljetter kan bokas via
www.victoria.se/sv/program/28-4-louisalyne-di-yiddishe-kapelye.
Louisa Lyne har även intervjuats på Minoritet.se, där hon talar om att finna sin konstnärliga hemvist i jiddisch utan att själv ha
judiskt påbrå. minoritet.se/4883.
Traces of Existence – Medborgarspelet
Projektet och utställningen Traces of Existence – Medborgarspelet besöker Blekinge
museum, i samarbete med Judiska museet.
Projektet startar i en segelduksfabrik som
etablerades av Fabian Philip i Karlskrona
1785. Genom det svenska skråsamhället,
och den tidens normer har vi kommit att
möta en annan del av den svenska historien.
Judereglementets historia. Reglementet, som
reglerade judars liv och leverne i Sverige
under en lång tid, och dess snåriga bestäm-

melser, är berättelsens nav. I utställningen
spåras Karlskronas judiska kulturarv genom
den judiska familjen Philip och det svenska
skråsamhället. Som en del av utställningen
hålls även en rad föreläsningar.
Tid: 15 mars – 15 april
Plats: Blekinge museum, Borgmästaregatan
21, Karlskrona
För mer information, se
www.blekingemuseum.se/posts/683 och
judiskamuseet.se/utforska/traces-ofexistence/traces-of-existencemedborgarspelet.
En kväll tillägnad upproret i Warszawas
getto
Judiska Församlingen i Stockholm anordnar
en kväll till minnet av upproret i Warszawas
getto den 19 april 1943, där de numerärt och
militärt underlägsna motståndsmännen stred
en hel månad mot tyskarna. Skådespelaren
Hannes Meidal läser ur den polska författaren Hanna Kralls bok ”Hinna före Herren
Gud”, i vilken Hanna Krall samtalar med
Marek Edelman, en av upprorets ledare som
överlevde utrensningen. Stockholms Jiddischkör sjunger Zog nit keyn mol, Säg
aldrig att…
Tid: torsdag 26 april, 18:30
Plats: meddelas vid obligatorisk föranmälan
senast 19 april till: john.gradowski[a]jfst.se.
Ange mailadress, namn och personnummer i
anmälan.
Tornedalsteatern: Konstia on monta
Sipsateatern, nio damer från Tornedalen,
lotsar dig genom livets och vardagens
mysterier i en revyartad fars, eller en farsartad revy. Grannen Göta ska firas, äktenskapet
vårdas, Kina-paketet skickas tillbaka, soporna sorteras, danserna dansas, kappan sys.
Man ska roa sig, oroa sig. Föryngras, föråldras. Minnas och glömma. Pjäsen spelas i
huvudsak på meänkieli.
Tid: 15 april, 15:00
Plats: Tornedalsteatern, Tingsgatan 1, Pajala
Biljettpris: 150 kr.
För mer information, se ebeneser.nu/evenemang/konstia-on-montasipsateatern.
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Finntastic Festival 2018 i Stockholm och
Luleå
Som en del av Kulturnatten i Stockholm
hålls Finntastic Festival på Finlandsinstitutet. Kvällen bjuder på energisk rock med
Felin, nordsamisk rap med Áilu Valle,
estradpoesi med Jami Faltin, normkritisk
spoken word med Timimie Märak, och samhällskritisk affischkonst med anonyma samiska konstnärskollektivet Suohpanterror. I
samband med affischvernissagen ordnas en
paneldiskussion om kulturaktivism.
För komplett program, se
www.finlandsinstitutet.se/sv/events/finntasti
c-festival-2018-en-del-av-kulturnattstockholm.
Tid: lördag 21 april
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4,
Stockholm
Dagen innan Festivalen går av stapeln i
Stockholm hålls den även i Luleå. Se ebeneser.nu/evenemang/finntastic-festival.
Seela Sella: Pieni Elän (Det Lilla Djuret)
Skådespelerskan Seela Sella firar sin 80årsdag med monologen Pieni eläin, där hon
ser på världen med ett litet djurs ögon. Det
lilla djurets egen skog har krympt avsevärt,
och även de andra skogarna har krympt och
alla djuren – särskilt de stora – får inte plats
längre. Får skogarna alls plats i världen, och
hur går det med djuren? Det lilla djuret
funderar över livets gång, över åldrandet och
världens förgänglighet – och förundras särskilt över människans beteenden. Föreställningen är på finska.
Tid: söndag 15 april 2018 kl. 15
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4,
Stockholm
Biljetter: 150 kr, kan köpas på
www.lyyti.fi/reg/Teater_Seela_Sella_Pieni_
elain_Det_lilla_djuret_7351.

Seminarier, föreläsningar och
kurser
Språkrådsdagen 2018
Årets upplaga av Språkrådsdagen hålls onsdagen den 25 april på temat är ”Språk i
förändring”. Konferensen vänder sig till alla
språkintresserade, och på programmet står
bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare. Bland programpunkterna återfinns bland annat Den outhärdliga
språkförändringen (Ylva Byrman), Vad
hände(r) sedan med svenskan i förorten?
(Ellen Bijvoet), och Gräsrötternas språkvård
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(Mats Landqvist).
Sista anmälningsdag är 12 april.
Tid: onsdag 25 april kl. 9–16:30.
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm.
För komplett program och anmälan, besök
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/evenema
ng/sprakradsdagen/sprakradsdagen2018.html.
Språkrådets seminarium i finska
Språkrådet arrangerar i samarbete med Finlandsinstitutet ett heldagsseminarium om
finska språket. Bland föreläsningsämnen
finns bland annat Finska allmänspråkets
uppföljning: tecken på förändringar, Utmaningar och viktiga framsteg – Gävle kommuns arbete med finska, och Sverigefinsk
matbok, den första tvåspråkiga boken om
sverigefinsk matkultur.
Tid: fredag 27 april 2018 kl. 9-16
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2,
Stockholm
Deltagaravgift: 300 kr.
För mer information och anmälan, se
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/mi
noritetssprak/suomifinska/kieliseminaarit.html.
Tornedalen nu och då med Tomas Harila
Carlgren
Tomas Harila Carlgren, doktorand på Lapplands Universitet i Rovaniemi och formgivare med förflutet på bland annat Orrefors,
Ikea och Reijmyre glasbruk, besöker Tornedalingar i Stockholm och pratar om att återvända till sin barndoms Tornedalen i sin
formgivning.
Tid: onsdagen 18 april kl. 18 (insläpp
17.30).
Plats: Själagårdsgatan 13, Stockholm.
Inträde: 40 kr för medlemmar/60 kr för
icke medlemmar. Fika ingår.
www.facebook.com/events/1138828266259
920.
Ansökningar till Samernas Utbildningscentrum 2018/2019
Samernas Utbildningscentrum har nu öppnat
för ansökningar till läsåret 2018/2019. Kurser ges i språk, slöjd och mathantverk. Sista
anmälningsdag är 15 april.
För mer information och ansökningsformulär, se www.samernas.se/gora-ansokan.

Namis – Forum för nationella minoriteter i Sverige
Describing South Saami: Between archaisms and innovations
Richarard Kowalik is a PhD student in general linguistics at Stockholm University. His
dissertation project is to write a corpusbased grammar of South Saami, based on
spoken, contemporary language. His research interests are within language typology, language change and variation, and, on a
broader level, a speaker communities’ understanding of and relation to variation,
innovation and a “standard” language.
Tid: 25 april, kl. 10.15–12.00
Plats: Hugo Valentin-centrum, Engelska
parken, Thunbergsvägen 3D, Uppsala.
Utbildningar i meänkieli på Umeå Universitet
Umeå Universitet tar för närvarande emot
anmälningar till en rad kurser inom meänkieli, samtliga på distans:
Nybörjarkurs I (steg 1), ht 2018, 7,5 p
Nybörjarkurs II (steg 2), ht 2018, 7,5 p
Påfartskurs (steg 4), vt 2019, 7,5 p
Meänkieli A, Grammatik, vokabulär och
muntlig kommunikation, ht 2018, 15 p
För anmälan, se
www.umu.se/utbildning/sok/?q=me%25u00
e4nkieli&_t_dtq=true.
Ny kurs i läs- och skrivundervisning för
finskspråkiga
Stockholms Universitet erbjuder en ny distanskurs i läs- och skrivundervisning för
finskspråkiga. Kursen vänder sig både till
studenter som har för avsikt att arbeta eller
redan arbetar som modersmålslärare i finska
och studenter som är allmänt intresserade av
hur man kan undervisa barn och vuxna att
läsa och skriva finska. Kursen är på 7,5 hp
och ges som distanskurs på hösten 2018 med
en obligatorisk träff. Sista anmälningsdag är
16 april.
För mer information, se goo.gl/hS7ZfQ.
Kurs i Skapande Finska på Nordiska
Folkhögskolan
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv arrangerar en sex dagar lång finskspråkig sommarkurs, 2-7 juli för personer med skrivande
som hobby eller som skriver du på finska.
Kursen har som mål att erbjuda en inspirerande miljö och ett livligt forum för skrivande människor med finska som språk.
Kursledare är den mångfaldigt prisbelönta
författaren Asko Sahlberg tillsammans med
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kurskoordinator och tillika författare Leo
Ylitalo.
Sista anmälningsdag är 1 juni.
För mer information och anmälan, se nordiska.fhsk.se/kurser/skapandefinska.
Ny utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden
Boverket har på regeringens uppdrag i samarbete med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden tagit fram en
ny webbaserad utbildning vid namn Likabehandling av romer på bostadsmarknaden.
Utbildningen vänder sig i första hand till
anställda vid privata och kommunala bostadsföretag. Utbildningen är webbaserad,
men hålls på plats hos företaget med romska
utbildningsledare. Utbildningen kan ges för
grupper från 5 till 50 personer. Utbildningen
är gratis, vilket innebär att Boverket står för
utbildningsmaterial och utbildningsledare,
men företaget som tar in utbildningen står
för lokal samt nödvändig utrustning för att
hålla i kursen. För mer information och
anmälan, se
www.boverket.se/romskinkludering.

Information och aktualiteter
Ny författarförening för meänkieli

Den första juni 2000
trädde den svenska ratificeringen av Europarådets
konvention om regionala
språk och minoritetsspråk
samt Ramkonventionen
för skydd av nationella
minoriteter i kraft. Därigenom erkände Sverige fem
nationella minoriteter och
minoritetsspråk:
judar/jiddisch,
romer/romani,
samer/samiska,
sverigefinnar/finska och
tornedalingar/meänkieli.

På Meänkieli-dagen meddelades att en ny
förening bildas för att främja skrivande på
meänkieli. Föreningen heter Kexi – meän
kirjailiat, eller Meänkieli författarförening
på svenska. Organisationen ska i första hand
finnas till för meänkielispråkiga författare.,
men är öppen för alla som vill vara med och
stärka minoritetslitteraturen, säger Bengt
Pohjanen i en intervju med Minoritet.se.
Minoritet.se skriver om föreningen på minoritet.se/4875.
Kulturrådet söker två handläggare för
nationella minoriteters kultur och litteratur
Kulturrådet har fått ett tillfälligt uppdrag av
regeringen att under 2017-2019 genomföra
insatser för att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Särskilt fokus ska ligga på barnoch ungdomslitteratur. I satsningen ingår
också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten.
Kulturrådet söker nu två medarbetare, en
som ska arbeta med ordinarie bidragsverksamhet inom nationella minoriteters kultur
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och en för det särskilda uppdraget inom
litteratur. Sista ansökningsdag till tjänsterna
är 9 april. För mer information, se minoritet.se/4892.
Judisk Kultur i Sverige instiftar nytt pris

NAMIS syftar till att förbättra möjligheterna för
forskningssamarbete
inom temaområdena nationella minoriteter, minoritetsspråk och minoritetskulturer. Vi vill fungera som forum för kunskapsutbyte med minoritetsorganisationer, statliga organ och myndigheter som sysslar med
språkliga och kulturella
frågor, samt med praktiker verksamma inom
området kulturell och
språklig revitalisering.

Föreningen J! – Judisk Kultur i Sverige har
instiftat ett nytt pris som årligen delas ut till
en person som gjort insatser inom demokrati
och människorätt. Priset är namngivet efter
den svensklettiske företagaren Gilel Storch
(1902-1983) som under sin livstid gjorde
stora insatser för att rädda människor undan
Förintelsen. Årets pris tilldelas den före
detta tyska presidenten Joachim Gauck för
hans livslånga kamp mot förtryck och för
demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.
Prissumman är 250 000 kronor och prisutdelningen sker 17 maj på Konserthuset i
Stockholm. I samband med prisceremonin
hålls även ett rundabordssamtal om civilkurage inom politiken. För mer information,
kontakta gilelstorchaward[a]gmail.com.
Underlag för lektionsplanering – Sameblod
Samiskt informationscentrum har lagt upp
underlag för lärare som vill ta upp filmen
Sameblod i sin undervisning. Underlaget
innehåller lektionsplanering, undervisningsupplägg med mera och återfinns på samer.se/5570.

Unga samiska män diskuterar mansnormer
Samer.se har ett reportage från det första
mötet för projektet ”Mannen, myten och
Sáminuorra”. Deltagarna i paneldiskussionen fick tala om vad manlighet innebar för
dem, och vilka förväntningar det finns på
manlighet i det samiska samhället.
Reportaget finns på www.samer.se/5592.

Publikationer och utgåvor
Policyrekommendationer om samer med
funktionsnedsättning
Nordens välfärdscenter har som en del i sitt
projekt Samer med funktionsnedsättning
tagit fram policyrekommendationer som
summeras i en nyutgiven broschyr. Broschyren kan läsas och laddas ner som PDF
på
issuu.com/nordicwelfare/docs/policyrekom
mendationer.

På tv/radio/nätet
Tidskriften Meänmaa på Facebook
Tidskriften Meänmaa, som räknar med att
komma ut med sitt första nummer i maj, har
nu en facebooksida där man kan följa redaktionens arbete:
www.facebook.com/tidskriftenmeanmaa.

NAMIS
Forum för nationella minoriteter i Sverige
Hugo Valentin-centrum
Adress:
Thunbergsv. 3D
Box 521
SE-751 20 Uppsala
Tel: 018-471 23 59
Fax: 018-471 23 63
Kontaktpersoner: För ytterligare information eller
deltagande i nätverket kan du vända dig till doc.
Satu Gröndahl, tfn 018-471 63 96 (e-post:
satu.grondahl[a]valentin.uu.se).
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