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Förord
Under 2014 hade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i
uppdrag att fördela pengar till organisationer inom det civila samhället för olika
hälsofrämjande insatser riktade till romer. Vi hade även i uppdrag att genomföra en insats
för att underlätta ett erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer.
I den här rapporten presenteras hur MUCF har genomfört uppdraget. Det innebär att vi
bland annat presenterar vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen samt på
vilket sätt uppdraget har genomförts i dialog med romska kvinnor och män.
Rapporten har tagits fram av Helena Lundgren på myndighetens avdelning för stöd och
samverkan.

Eva Theisz, vikarierande generaldirektör,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Uppstart
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har haft i uppdrag att
fördela bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade
till romer. Vi har också haft i uppdrag att genomföra en insats för att främja ett
erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer (regeringsbeslut 2014a).
Uppdraget beslutades av regeringen den 3 juli vilket innebar en kort tid för
genomförande av uppdraget. Myndigheten valde att först fokusera på den del av
uppdraget som handlade om bidragsgivning. Detta eftersom potentiella ansökare måste
nås av informationen om att bidraget finns för att hinna planera sitt projekt innan sista
ansökningsdag som vi satte till den 31 oktober. Vi planerade då att fatta beslut i
december. Detta innebar att vi hade en kortare handläggningstid än brukligt. Vi ansåg
dock att detta var nödvändigt för att ge målgruppen en ärlig chans att formulera sina
ansökningar.
Inledningsvis sattes satsningen upp i vårt digitala ansökningssystem. Därefter lades
information ut på vår webbplats och vi gjorde riktade mailutskick till tidigare kontakter
som visat intresse för att arbeta med hälsofrågan och till övriga romska organisationer. Vi
informerade även om satsningen vid två större informationsträffar om bidrag som
myndigheten arrangerade den 26 och den 28 augusti 2014. Information om bidraget
återfanns även på förstasidan på www.minoritet.se.

Inledande dialog
Av regeringsbeslutet framgick det att uppdraget skulle genomföras efter dialog med
romska kvinnor och män (regeringsbeslut 2014a) Enligt den Europeiska koden för
idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen (2009) tolkade myndigheten
dialog som ett närmare samarbete än samråd. I praktiken innebar det att vi lät romska
kvinnor och män att vara med i utformningen av uppdraget.
Tidigare etablerade kontakter med Länsstyrelsen i Stockholm gjorde det möjligt för
projektledaren att delta på ett möte med romska representanter den 1 september. Vid
mötet deltog tre romska kvinnor och fem romska män. Under mötet presenterades
uppdraget och deltagarna hade möjlighet att komma med synpunkter på genomförandet.
Myndigheten poängterade att vi medvetet hade valt att inte begränsa uppdraget mer än
vad som framgick av regeringsbeslutet och att vi skulle ta med oss synpunkter som
framfördes vid dialogmötena in i handläggningen. Dialogen kom bland annat att handla
om att behovet av den här typen av insatser är stort och att tidigare dåliga erfarenheter av
kontakt med myndigheter gör att brobyggare eller hälsofrämjare spelar en väldigt viktig
roll. Olika personliga erfarenheter beskrevs och bland annat lyftes romer med
funktionsnedsättningar särskilt. Kunskapsbristen när det gäller rättigheter lyftes också
som ett problem när det gäller den romska och den icke-romska gruppen.
Den 22 september arrangerade MUCF i samverkan med Romskt informations- och
kunskapscenter i Malmö (RIKC) ett möte i Malmö. Till dialogmötet bjöd RIKC in sina
romska kontakter, både enskilda individer och representanter för organisationer. Från
RIKC deltog fyra kvinnor och två män. Bland de inbjudna fanns två kvinnor och tolv
män. Upplägget för mötet var detsamma som i Stockholm. Här lyftes bland annat rätten
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till tolk i kontakt med olika vårdinstanser som en viktig faktor när det gäller de
hälsofrämjande insatserna. Idéer kring ett romskt hälsocenter som en plats dit romer ska
kunna vända sig i olika hälsofrågor lyftes också som en förhoppning inför framtiden.
Hinder som lyftes i relation till möjligheten att ta del av sådana här bidrag var språk och
teknik. Många har inte det svenska språket och inte heller den teknikvana som krävs för
att göra en ansökan.
Båda dialogmötena med romska individer och representanter för organisationer skedde
i en grupp med både kvinnor och män. Vid båda tillfällena var kvinnorna färre. Att
mötena skedde på så sätt har sina tydliga begränsningar gällande vad som går att prata
om. Till exempel kommer hälsoaspekter som rör den egna kroppen och är starkt
sammankopplade med olika tabun inte upp. För att kompensera för detta genomförde
projektledaren ett antal enskilda samtal med romska kvinnor. I dessa samtal framkom det
bland annat att vissa aspekter av hälsoproblematiken kommer att vara extra svåra att
arbeta med genom myndighetens rutiner för att granska sökande organisationer och
projekt. Olika tabun medför att det kan vara svårt för kvinnor att ställa sig bakom en
ansökan. Om vi vill granska vilka som kommer att vara med i ett hälsoprojekt kopplat till
den kvinnliga kroppen framfördes det att vi som myndighet kommer att ha svårt att få
romska kvinnor att konfirmera att de efterfrågar projektet.
Projektledaren deltog även på ett möte den 29 september då det nationella kommunala
nätverket för romsk inkludering samlades. Det var ungefär 30 deltagare med på mötet när
uppdraget presenterades. Deltagarna kom med synpunkter gällande vad som var viktigt
att tänka på vid genomförandet samt korta berättelser om vad som redan var på gång i
kommunerna. Det som lyftes var bland annat att myndigheten genom den här satsningen
skulle ge en möjlighet även för icke pilotkommuner 1 att ta del av bidraget. Vikten av att
romer själva driver projekten lyftes också samt att det var viktigt att inte bara romerna
förväntades anpassa sig utan att även majoritetssamhället och vi som myndighet tog
hänsyn till romers förutsättningar när vi hanterade bidragsansökningar.

1
Våren 2012 beslutade regeringen att utse fem pilotkommuner som fick i uppdrag att arbeta för romsk
inkludering. Dessa kommuner var Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Linköpings kommun, Luleå kommun
och Malmö. Pilotkommunerna fick ett ekonomiskt bidrag som skulle användas för att bygga upp en struktur
eller annan långsiktig lösning för romsk inkludering. Ett av fokusområdena för arbetet var hälsa
(regeringsbeslut 2012).
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Beviljade bidrag
Dialog inför handläggning
Dialog med romska representanter genomfördes även inför handläggningen av
ansökningar. Myndigheten bjöd in till ett möte i Skarpnäcks Kulturhus för att diskutera
ansökningarna. Personerna som bjöds in var inte medlemmar i någon av de organisationer
som hade sökt bidrag. För att nå romska företrädare tog vi hjälp av Länsstyrelsen i
Stockholm eftersom de arbetade med en jämställdhetsstudie och hade en särskild
fokusgrupp kopplat till hälsa (regeringsbeslut 2013). Personer från fokusgruppen bjöds in
för att diskutera ansökningarna. Förutom dessa bjöd vi även in É Romani Glinda och
Internationella roma och resande kvinnoforum som vi har haft kontakt med i tidigare
uppdrag, liksom ett antal personer som går en utbildning för romer på Skarpnäcks
folkhögskola. Det var totalt sju romska kvinnor och två romska män på mötet, därutöver
även en kvinna och en man från MUCF. På mötet presenterades samtliga projekt. Vi
hade sammanställt projektbeskrivningar som var anonymiserade så det syntes inte vilken
organisation som sökte. Det som framgick var ort (eftersom vi ville synliggöra
pilotkommunerna), samverkanspartners och ungefärlig summa som söktes. De som var på
mötet fick komma med kommentarer och tankar kring samtliga projekt. De ombads även
prioritera bland projekten. Det blev uppenbart att många olika insatser behövs och att en
miljon inte är tillräckligt för en nationell satsning.
Inför uppstarten av den här satsningen hade vi en intern diskussion på myndigheten om
huruvida eventuella projekt riktade till EU-migranter kunde inkluderas. Vi fann inget i
uppdragsbeskrivningen som exkluderade den typen av ansökningar. Vi var dock tydliga
med att majoriteten av bidragsmedlen, oberoende av vilka ansökningar som kom in,
skulle gå till projekt som inte hade EU-migranter som målgrupp. Det kom in en ansökan
som riktade sig till romska EU-migranter. Denna diskuterades också särskilt under mötet
i Skarpnäck och det var ingen som motsatte sig att vi beviljade projektet som riktade sig
till EU-migranter. Tvärtom så lyftes det som ett väldigt viktigt projekt.
Eftersom antalet romska organisationer på vissa orter är begränsat blev det under
mötets gång mer eller mindre uppenbart vilka organisationer som stod bakom
ansökningarna. En direkt konsekvens av mötet var att en icke-romsk organisation fick
avslag. När en person på mötet såg orten reagerade hen och sa att om det är ”xorganisation” så vill jag framföra att de inte har den goda kontakten med de romska
organisationer de säger sig ha. Vid senare kontroll framkom det att det var just den
personen på mötet som var angiven i ansökan som romsk kontakt.
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Ansökningar och beviljade projekt
Trots den korta tiden både med att nå ut med information om satsningen och
organisationers möjligheter att formulera en ansökan så kom det in totalt 18 ansökningar.
Totalt sökte organisationerna ungefär sex miljoner kronor. Eftersom myndigheten fick ett
fortsatt uppdrag i regleringsbrevet för 2015 (regeringsbeslut 2014b) fördelades ytterligare
1 350 000 kronor till sex andra organisationer under början av 2015. Totalt under 2014
och 2015 fick 11 organisationer bifall och 7 avslag. Hälften av alla ansökningar kom från
pilotkommuner. Bland de 11 som beviljades kom 4 från pilotkommunerna. Sex av
projekten har främst unga romer som sin målgrupp. Ett av projekten har romska kvinnor
som målgrupp och ett av projekten har romska EU-migranter som målgrupp. Övriga
projekt vänder sig till en bredare grupp romer. Beviljade bidrag presenteras i en särskild
bilaga.

Pressmeddelanden
Eftersom ett av målen med den svenska minoritetspolitiken är att stödja
minoritetsspråken så att de hålls levande (prop. 2008/09:158) gjorde vi pressmeddelanden
på resanderomska, romani kalderaš, romani arli och romani lovari vid båda
beslutstillfällena. 2 Vi hade som ambition att även inkludera romani kale men lyckades
inte med detta både på grund av den korta tiden mellan det att vi visste vilka som skulle
få bidrag och pressmeddelandet skulle gå ut men även på grund av att urvalet av
översättare är extremt litet.

2

Pressmeddelande romska 2014: http://www.mucf.se//bidrag-till-projekt-att-oka-romers-fysiska-och-psykiskhalsa-0 2015-03-04
Pressmeddelande romska 2015: http://www.mucf.se/sites/default/files/prm-halsoframjande-romani-chib2015.pdf 2015-03-04
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Erfarenhetsutbytet
Förutom att fördela bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer hade
myndigheten även i uppdrag att:
”[…]genomföra en insats för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan romska
och icke-romska organisationer. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers
deltagande i arbetet för romsk inkludering.”
(regeringsbeslut 2014a)
Även här valde vi att genomföra insatsen i nära dialog med romska kvinnor och män.
Vi tog kontakt med de Romska Ungdomsförbundet och Internationella roma och resande
kvinnoforum de två romska organisationer som får organisationsbidrag från MUCF. Vid
vårt inledande möte beslutades att temat för erfarenhetsutbytet skulle vara hälsa,
organisationerna stämde sedan av med sina medlemmar vilka ämnen som var mest
relevanta. Slutliga teman blev missbruk och att förändra sin livsstil (kopplat till mat och
rörelse) Vi valde att arrangera en tvådagarsträff på Bosön eftersom vi ville inspirera till
en hälsosam livsstil och även ge tillfälle för deltagarna att röra på sig.
Erfarenhetsutbytet genomfördes under början av 2015 och inkluderade projekt som
beviljats bidrag både 2014 och 2015. Den första dagen bjöds endast de elva
organisationer in som hade fått ett bidrag för att arbeta hälsofrämjande riktat till romer
samt de organisationer som hade varit med och planerat dagarna. Målet med den dagen
var att stärka organisationerna i sin organisering och i genomförandet av beviljade
projekt. Detta skedde genom att de fick tillfälle att nätverka och lära av varandra men
även genom att de fick ta del av en föreläsning av organisationen Peaceworks.
Föreläsningen innehöll konkreta exempel på metoder som kan vara bra att använda sig av
vid genomförandet av projekt. Samtliga fick även ett exemplar av boken Driv – så startar
du förening och driver projekt (Peaceworks) Under dagen presenterade även MUCF vilka
krav som ställs på dem som mottagare av ett bidrag och hur redovisningen av projektet
ska ske. För att inspirera till en aktiv livsstil arrangerade vi en tipsrunda med frågor
baserade på MUCF:s presentation i motionsspåret intill anläggningen. Under en del av
förmiddagen var den romska tidningen É Romani Glinda inbjudna för att göra ett
reportage om träffen.
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Till den andra dagen hade vi bjudit in organisationer som får andra typer av statsbidrag
från MUCF eller jobbar framgångsrikt med hälsofrågan. Vi bjöd även in dem som var
verksamma på de orter där de beviljade projekten skulle genomföra sina projekt. En frisk
generation höll en kortare föreläsning på temat Skapa en mer hälsosam livsstil. De
presenterade hur de hade arbetat med att inspirera familjer till att röra på sig tillsammans
och äta nyttigt i Haninge och Södertälje. Verksamheten riktade sig till hela familjen och
två familjer som deltagit i deras verksamhet var också med under föreläsningen och
erfarenhetsutbytet efteråt. Under temat Missbruk presenterade Spelberoendes riksförbund
sitt arbete med de som spelar för pengar samt de som spelar dataspel av olika slag. Under
samma tema höll även Somaliska freds- och skiljedomsföreningen en
inspirationsföreläsning. Efter varje inspirationsföreläsning hölls pass med
erfarenhetsutbyten i olika förutbestämda grupper.
Målet med dag två var att medverkande organisationer skulle få utbyta erfarenheter
kring hur civilsamhället jobbar med olika dimensioner av hälsa samt skapa varaktiga
kontakter. Dagen skulle verka kapacitetsbyggande i hälsofrågan. Av vad som framgår av
utvärderingen har detta mål nåtts då de allra flesta tyckte att innehållet på arrangemanget
var användbart eller mycket användbart i det fortsatta arbetet. Syftet med både dag 1 och
dag 2 var att genom ett erfarenhetsutbyte mellan det romska och det icke-romska civila
samhället främja romers hälsa som en del av strategin för romsk inkludering (prop.
2008/09:158). En ytterligare träff för de som beviljats bidrag är planerad till hösten 2015.
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Fortsatt bidrag
till hälsofrämjande insatser
I en tidigare studie som MUCF har låtit genomföra framkom hälsa som ett önskvärt
tematiskt område för bidragsgivning och detta har styrkts genom det stora intresset som
har funnits för stödformen under den gångna perioden samt genom de dialogmöten som
genomfördes initialt. Vi föreslår därför att myndigheten även under 2016 och 2017 får i
uppdrag att stötta det civila samhället när det gäller att jobba med hälsofrämjande insatser
riktade till romer. Vi önskar också få ett förnyat uppdrag om att arrangera ett
erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer som jobbar med
hälsofrågor, för att sprida goda lärdomar och underlätta samarbete mellan
organisationerna (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015).
Trots kort tid mellan det att vi först fick uppdraget och sista ansökningsdag fick
myndigheten in 18 ansökningar. Det tyder på ett stort behov av och en önskan om att
jobba med de här frågorna. Fortsatta medel skulle göra det möjligt för nya organisationer
att ta del av pengar och för beviljade projekt att utveckla redan pågående insatser.
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Bilaga: Beviljade projekt
Bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer 2014
Projekt

En förlorad
generation II

Samverkan mot
övervikt

Hälsorättigheten
- romska
hälsoguider

En friskare
framtid

Sar san?
Hur mår du?

Öppna dörrar
- unga romers
hälsa

Organisation

Hela Människan
V. Götaland

Internationella
klubb Vorta Drom

Trajosko Drom

Framtidens Unga
Romer

Greppa Livet

Romer i
minoritetsgruppen

Ort

Belopp
(kr)

Kort projektbeskrivning

300 000

Projektet En förlorad generation II har som mål att minska
utanförskapet och förbättra hälsan hos romska ungdomar och andra
ungdomar. Projektet jobbar för att skapa drogfria mötesplatser. Detta är
en vidareutveckling av ett redan pågående projekt och den här delen har
som syfte att inkludera romska tjejer i större utsträckning i projektet.
Den huvudsakliga målgruppen är unga romer i förorten men projektet
vänder sig även till aktörer inom sjuk- och hälsovården för att öka deras
kunskap om den romska gruppens behov. Projektet genomförs i
Göteborg (framförallt i de nordöstra förorterna) och några andra orter i
Västra Götaland. Verksamheten genomförs bland annat i samverkan
med romska ungdomsföreningen Vår betong.

230 000

Syftet med projektet Samverkan mot övervikt är att minska romska
barns övervikt. Det görs genom att upprätta en individuell
handlingsplan för varje barn där mål och aktiviteter beskrivs, det kan till
exempel vara kost- och näringslära, matlagningskurser och olika fysiska
aktiviteter. Planerna följs regelbundet upp. Den huvudsakliga
målgruppen är 16 överviktiga barn mellan 6 och 18 år som föreningen
känner till. Projektet genomförs i Helsingborg. Projektet genomförs i
samverkan med skol- och fritidsförvaltningen (medverkar utifrån
elevvårdande insatser), socialförvaltningen (medverkar utifrån
familjearbete) och Helsingborgs lasarett medverkar genom barnklinikens
Plusteam (ansvariga för behandling av barnfetma).

180 000

Projektet Hälsorättigheten - romska hälsoguider syftar till att ge ett
antal romska kvinnor (och i förlängningen även deras familjer) kunskap
och vägledning gällande en hälsosam livsstil. Kvinnorna kommer att
utbildas i ämnen som kost, motion, egenvård, och rökning. Projektet
ska genomföra en serie om 20 workshops med cirka 20 romska kvinnor.
På träffarna kommer material från Hälsoteket att användas. Några av
träffarna kommer att bestå av studiebesök på bland annat
träningsanläggningar. För att göra projektet attraktivt kommer
utbildningen att varvas med information och praktiskt arbete i hur
traditionella maträtter kan göras hälsosammare. Den huvudsakliga
målgruppen är romska kvinnor i olika åldrar och från olika romska
grupper. Projektet genomförs i Göteborg, i första hand stadsdelarna
Bergsjön och Angered. Verksamheten genomförs i samverkan med
Hälsoteket.

100 000

Syftet med projektet En friskare framtid är att främja en sundare
kosthållning och öka den fysiska aktiviteten hos sin romska målgrupp.
Det görs genom matlagningskurser och dans. Projektet kommer även att
föra diskussioner om rökningens skadeverkningar samt främja den
psykiska hälsan bland deltagarna genom att till exempel besöka
utställningen "Vi är romer" på Forum för levande historia. Den
huvudsakliga målgruppen är 30- 60 unga eller vuxna romer. Projektet
genomförs huvudsakligen i Botkyrka kommun men deltagarna kommer
att bjudas in från kommunen och angränsande kommuner som till
exempel Södertälje, Huddinge och Haninge. Verksamheten genomförs i
samverkan med Botkyrka kommun och Sveriges Internationella Roma
Filmfestival.

110 000

Projektet Sar San? Hur mår du? har som syfte att främja romers hälsa.
Föreningen ska först identifiera vilka hälsoutmaningar som finns hos
individer och inom gruppen och därefter välja lämpliga insatser.
Projektet ska skapa en personlig kontakt med hjälp av brobyggare inom
den egna gruppen. Fokus kommer att ligga på närvaro i skolan samt
övriga hälsofrämjande aktiviteter kopplat till kost och motion samt att
motverka nyttjandet av alkohol och tobak. Den huvudsakliga
målgruppen är romska ungdomar upp till 30 år som hamnat utanför
systemet. Projektet genomförs i Södertälje, Nykvarn, Enhörna och Järna
med omnejd. Verksamheten genomförs i samverkan med Södertälje
Kommun, Arbetsförmedlingen, Ung i Telge.

Umeå

130 000

Projektet Öppna dörrar - unga romers hälsa har som syfte att synliggöra
och lyfta fram unga romers hälsa. Framförallt kommer projektet att
diskutera kostvanor, sexualitet och preventivmedel, mental och fysisk
hälsa. Projektet ska utbilda ett antal ambassadörer inom den romska
gruppen som i sin tur kan sprida kunskapen. Projektet kommer att
bedrivas i form av studiecirklar med varierat innehåll, till exempel
studiebesök på Ungdomshälsan och diskussioner om kost. Projektet
kommer att anlita föreläsare och andra nyckelpersoner utifrån lika
teman. Den huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar i åldrarna
13-24 år. Projektet genomförs i Umeå, Robertsfors och Nordmaling.
Verksamheten genomförs i samverkan med Ungdomshälsan i Umeå
samt Medborgarskolan.

Totalt

1 050 000

Göteborg

Helsingborg

Göteborg

Norsborg

Södertälje

Bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer 2015
Projekt

Vår hälsa, våra
behov och vårt
val

Barn, mediekompetens och
social hälsa

Räck ut en
hand? Ett
hälsofrämjande
projekt riktat till
romska EUmigranter

Romano sastimo
- romsk hälsa

Unga romska
hälsoinspiratörer

Organisation

Romano Pasos
Research Centre

Barn och mediaföreningen NIMECO

Läkare i Världen

OIKOS Community

Romska
Ungdomsförbundet

Ort

Skarpnäck

Solna

Stockholm

Lund

Malmö

Totalt

Belopp
(kr)

Kort projektbeskrivning

130 000

Syftet med projektet Vår hälsa, våra behov och vårt val är att att främja
romers hälsa. Det görs genom att erbjuda telefonrådgivning och stöd till
enskilda individer samt erbjuda föreläsningar till berörda
vårdinstitutioner. Den huvudsakliga målgruppen är romer boende i
Skarpnäck med omnejd samt vårdinstitutioner i Stockholm.

150 000

Syftet med projektet Barn, mediakompetens och social hälsa är att
främja romers hälsa. Inom projektet kommer tre lärare och en
elevassisten i Roma Kulturklass att utbildas i mediekunskap. Förutom
dessa är det elever och föräldrar i klass F-9 som är projektets målgrupp.
Projektet genomförs i Stockholm. Projektet genomförs i samverkan med
Roma Kulturklass på Hammarbyskolan Södra.

355 000

Syftet med projektet Räck ut en hand är att främja hälsan bland romska
EU-migranter. Det övergripande målet för projektet är att romer från
andra EU-länder som vistas i Stockholmsområdet ska få ökad kunskap
om hur man förebygger ohälsa, samt bättre tillgång till hälso- och
sjukvård. Detta görs genom förbyggande hälsoinsatser,
informationsinsatser om svensk hälso- och sjukvård, uppsökande
verksamhet och genom kunskapsspridning. Den huvudsakliga
målgruppen är romska EU-migranter som visas i Sverige. Projektet
genomförs i Stockholms län i samverkan med Stadsmissionens
verksamhet Crossroads.

300 000

Syftet med projektet Romano sastimo - romsk hälsa är att främja
romers hälsa. Detta görs bland annat genom föreläsningar och
aktivitetsgrupper för att inspirera till en mer aktiv livsstil. Föreningen
ska skapa en romsk aktivistgrupp på ungefär 25 personer som ska
kunna jobba vidare med att bland annat inspirera andra till en
hälsosammare livsstil. Den huvudsakliga målgruppen är romer i
Landskrona. Föreningen kommer även att jobba aktivt genom dialog
med olika hälsovårdande instanser såsom vårdcentralen och akuten.
Projektet genomförs i huvudsak i Landskrona och till viss del i Malmö
och Lund. Verksamheten sker till viss del i samverkan med Landskrona
Stad.

415 000

Syftet med projektet Unga romska hälsoinspiratörer är att främja
romers hälsa. Det görs genom att utbilda fem romska tjejer och fem
romska killar till hälsoinspiratörer som sedan ska vägleda och ge råd till
andra unga romer som önskar ett mer hälsosamt liv. Inledande
workshops ska anordnas för hälsoinspiratörerna som sedan kommer att
gå en skräddarsydd utbildning. Under projektets gång ska
hälsoinspiratörerna ges möjlighet att utbilda fler personer för att på så
sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande initiativ. Den
huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar. Romska
ungdomsförbundet ska även stötta sina lokala föreningar i Skåne att
jobba hälsofrämjande gentemot sina medlemmar. Medlemmarna ska
erbjudas möjlighet att delta i olika hälsofrämjande insatser som de
själva ser ett behov av. Det kan handla om att sluta röka, börja träna
och äta sundare. Rädda Barnen bidrar med kvalitetssäkring och kunskap
om mänskliga rättigheter.

1 350 000
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Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och
om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger
stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

