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Fortbildning och exkursionsresa:

FÖRINTELSENS ROMSKA 
MINNESPLATSER I POLEN
Välkommen till fortbildning för att studera folkmordet på romer under Förintelsen. Fortbild-
ningen består av ett förseminarium och en resa till romska minnesplatser i Polen och riktar 
sig till lärare och representanter för romska föreningar.

Syftet med fortbildningen är att deltagarna ska få kunskaper om det romska folkmordet under 
Förintelsen genom att studera den nazistiska raspolitikens yttringar och konsekvenser.

När: 26 – 30 oktober 2019
Var: Förseminarium i Stockholm och resa till Polen
Kostnad: 2 500 kr

ANMÄLAN

Anmälan görs på vår webbplats www.levandehistoria.se
Begränsat antal platser, först till kvarn.

Har du frågor om resan? Kontakta oss via mejl: stefan.andersson@levandehistoria.se eller 
telefon: 08-723 87 67



OM FORTBILDNINGEN

Forum för levande historia bjuder in lärare på högstadium, gymnasium eller folkhögskola, 
som undervisar i SO, historia, samhällskunskap, svenska, religionskunskap etcetera och 
representanter för romska föreningar, brobyggare, hemspråkslärare i romani chib och andra 
intresserade med relevant yrkesbakgrund till en fortbildning för att studera folkmordet på 
romer under Förintelsen. 

Fortbildningen består av ett förseminarium i Stockholm och en exkursionsresa till Polen och 
genomförs 26–30 oktober, 2019. Syftet är att deltagarna ska få kunskaper om det romska 
folkmordet under Förintelsen genom att studera den nazistiska raspolitikens yttringar och 
konsekvenser. Genom att studera aktörernas agerande och vad olika platser bär på för 
minne hoppas vi att deltagarna ska inspireras till att inkludera och utveckla denna del av 
historien i sin undervisning och att representanter för den romska minoriteten ökar sina kun-
skaper om de mörka delarna i Europas historia, som direkt kom att beröra många av deras 
förfäder. Med fortbildningen vill vi också erbjuda en mötesplats för lärare och yrkesverksam-
ma eller studenter med romsk bakgrund att mötas och utbyta erfarenheter om historia och 
pedagogik. 

Större delen av projektet genomförs i form av fyra dagars intensiv exkursion på olika platser 
i Polen. Det innebär långa dagar med bussresor och relativt fysiskt ansträngde promena-
der. Vi kommer att arbeta i basgrupper på tre, fyra personer vars uppgift är att undersöka 
olika teman på besöksplatserna. Varje dag avslutas med en samling där dagens program 
följs upp. Därför bör deltagarna vara beredda på att genomföra en presentation utifrån sina 
basgruppers uppgift.



PROGRAM FÖRSEMINARIUM
26 OKTOBER 2019

11.30  Ankomst, lunch och presentation av kursledare och deltagare
12.30  Resans pedagogiska ansats: Basgrupper och seminarieuppgift
  (Ola Flennegård, doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs 
  universitet 
12.45  Den romska minoritetens historia och nutida situation i ett skolper  
  spektiv 
  (Christina Rodell Olgac, docent vid Södertörns högskola och Angelina  
  Dimitri Taikon fil mag i pedagogik)
13.45  Bensträckare
14.00  Förintelsens historiografiska ramar och teman
  (Ola Flennegård)
15.00  Fika
15.30  Perspektiv på förföljelsen av romer före och under Förintelsen
  Resans historiska minnesplatser
  (Ola Flennegård)
16.45  Praktiska saker inför resan och basgruppernas förberedelser (Ola   
  Flennegård, Kipa Blomérus)
17.15  Avslutning
18.30  Gemensam middag i Gamla stan

OM FÖRELÄSARNA

Christina Rodell Olgaç är docent i pedagogik på Södertörns högskola. Hon disputera-
de år 2006 på avhandlingen Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från 
hot till möjlighet och har sedan dess arbetat med romska skol- och utbildningsfrågor. 
Sedan 2012 leder hon tillsammans med Angelina Dimiter-Taikon uppdragsutbildningar 
för romska brobyggare i skola och socialtjänst samt för verksamma modersmålslärare i 
romani chib. Hon är även utbildad lärare.

Angelina Dimitri Taikon fil.mag. i pedagogik och sakkunnig i romska skol- och utbild-
ningsfrågor. 

Ola Flennegård, gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av 
studieresor till Förintelsens minnesplatser, projektledare för Toleransprojektet i Nykö-
ping och författare av rapporten Besöksmål Auschwitz – om svenska resor för elever till 
Förintelsens minnesplatser, samt doktorand vid Göteborgs universitet, historiska institu-
tionen. 



PROGRAM RESA TILL POLEN
27 - 30 OKTOBER  2019

27 oktober   Söndag
Kl. 05.30    Samling vid incheckningsdiskarna på Stockholm Arlanda Terminal 5
Kl. 07.15    Avresa till Warszawa
Kl. 10.00    Avresa till Lódz 
Kl. 12.30    Lunch på restaurang Smaki
Kl. 13.30    Exkursion i Lódz: före detta romska gettot,Radegast station, begravningsplatsen
Kl. 19.00    Gemensam middag på hotellet
Kl. 20.00    Avrundande reflektion på dagen

28 oktober  Måndag
Kl. 08.00    Avresa till Chelmno nad Nerem
Kl. 10.00    Exkursion: före detta dödslägret Kulmhof
Kl. 13.30    Avresa till Oswiecim
Kl. 14.00    Lunch på restaurang Zloty Rog
Kl. 15.00    Fortsatt färd mot Oswiecim
Kl. 19.30    Incheckning på Hotel Przystan
Kl. 20.00    Gemensam middag på hotellet
Kl. 21.00    Avrundande reflektion på dagen
 
29 oktober   Tisdag
Kl. 08.00    Studiebesök: Auschwitz-Stammlager
Kl. 11.30    Lunch på restaurang Art Deco
Kl. 13.00    Studiebesök: Auschwitz-Birkenau
Kl. 19.00    Gemensam middag på hotellet
Kl. 20.00    Avrundande reflektion på dagen

30 oktober   Onsdag
Kl. 09.00 Arbete i basgrupper med och redovisning av studieuppgift
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Avresa till flygplatsen i Krakow
Kl. 17.30 Ankomst till Stockholm Arlanda

GUIDER/RESELEDARE

Ingrid ”Kipa” Blomérus är utbildad socialpedagog och har jobbat som föreläsare och workshopleda-
re på Forum för levande historia i utställningen Vi är romer. Kipa är engagerad i romsk kultur och med 
frågor som rör unga romska flickor och deras hälsa. 

Ola Flennegård, för info se ovan.


