Bakgrund
I flera statliga rapporter fastslås bland annat bristen på positiva förebilder som en bidragande orsak till unga romers
tillkortakommanden. I den mån romer i huvudtaget nämns i skolundervisningen eller på andra platser i samhället så ligger
i regel betoningen på deras roll som offer och utsatta vilket präglar unga romers självbild likväl som omgivningens
uppfattning om dem. En omgivning med fördomar och ett många gånger svagt självförtroende medför en ökad sårbarhet,
sämre hälsa och en större risk att hamna i negativa livsmönster, ofta med en bristfällig skolgång till följd.

Från riskzon till friskzon - syfte, mål och målgrupp
Boxningen har inneburit en avgörande vändpunkt i tillvaron för många av dess unga romska utövare. I våra verksamheter
runt om i landet finns det mängder av framgångssagor där idrotten varit med och vänt en bristfällig skolgång till
fullbordade studier. Uti klubbarna, bland ledare och föräldrar men framförallt hos de aktiva ungdomarna finns denna tysta
kunskap och nycklarna till utveckling och framgång. Genom träning, gemenskap och kunskap skapas förutsättningar för
positiva utvecklingsspiraler. Vi vill genom denna projektsatsning ta till vara, samla och synliggöra dessa salutogena
faktorer, kunskaper och kraft inom ett och samma forum i syfte att inspirera och rekrytera andra unga ur målgruppen till
föreningslivet. Verksamheten övergripande mål är att stärka deltagarnas hälsa och framtidstro och genom det ge dem
bättre förutsättningar att fullfölja sina studier och göra positiva livsval.

Metod
I projektet finns flera personer som tidigare arbetat med verksamheter riktade till unga med funktionsvariationer och då i
synnerhet målgruppen med NPF-diagnoser. Rätt tillämpad fysisk träning har enligt flera forskningsrapporter även en
potential av positiv inverkan på psykisk ohälsa. Ovan nämnda målgrupper är överrepresenterade i den grupp av unga som
inte klarar grundskolans mål. Boxningsträningen i sig äger en potential av ökad hälsa, självdisciplin och
koncentrationsförmåga, viktiga faktorer i allt lärande. Projektet avser att genom stöd och samtal kring studieteknik,
metakognition och lärprocesser lägga grunder som har en både direkt och långsiktig inverkan på deltagarnas
studieförmåga, vilja och motivation. Metod och arbetssätt kommer att dokumenteras i syfte att tillsammans med
sakkunniga ta fram en levande manual att hämta goda exempel ifrån. Projektet vill genom satsningen höja statusen på
utbildning hos målgruppen och bidra med att synliggöra den unika svensk-romska historien i en rättvisande kontext, som
en del av Sverige och svenskt kulturarv. Träningsgrupper/lägerverksamhet, sociala/kulturella aktiviteter samt sociala
medier utgör arenorna för detta arbete.

Organisering och framtida överlevnad
Verksamheten startas upp i Stockholmsregionen i syfte att spridas vidare till andra regioner i landet. Romaniteams avser
efter avslutat projekt att fortsätta verka i nära samarbete med övriga idrottsföreningar och förbund både lokalt, regionalt
och nationellt och i framtiden kunna fungera både som en modell och en instans som idrottsutövare oavsett idrott ska
kunna vända sig till för att kunna få stöd och råd. Genom samarbeten med andra projekt och föreningar så ämnar
Romaniteams att bli en kunskapsbank för goda exempel såsom exempelvis erfarenheterna från idrottsföreningarna och
Stockholmsidrottens satsningar på ensamkommande ungdomar eller basketens lyckade rekryteringar av kvinnliga
deltagare med invandrarbakgrund. De projektdeltagare som kommit in i de olika boxningsklubbarnas ordinarie
verksamhet är tänkta att fortsätta samverka enligt projektets intentioner. Det framtida samarbetet syftar till att bygga
vidare på projektets framgångsfaktorer och därmed kunna fortsätta utvecklingsarbetet med att intressera unga ur
målgruppen till boxningens föreningsverksamhet och projektets modell för ökad hälsa och studiestöd.
Projektet genomförs i samarbete med FrantzWagner Sällskapet.

Huvudman för projektet är Stockholm-Gotlands Boxningsförbund.
Kontakt: info@romaniteams.com, Telefon: +468 35 35 99, www.romaniteams.com
Projektet är finansierat av Arvsfonden och påbörjades juli 2019 och avslutas juli 2022.

Projektledning
Micke Bohl har agerat projektledare för ett antal uppmärksammade och tillika mycket uppskattade ungdomsprojekt, företrädesvis på Södermalm; Maria
Sommarklubb(Sveriges genom tiderna största kollo), Kulturföreningen Maria(ordförande), Medborgarhusets utåtriktade kulturverksamhet(tillsammans med
Cirkus Cirkör). Inge Johanson, professor emeritus(SU) och Micke har tillsammans utarbetat en framgångsrik metodik/manual som fortbildningsmaterial för
yrkesgrupper som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Micke har lett flera internationella projekt, där de mera medialt kända är Ship to Bosnia, Erebu
och Symbiosis. Hans profession har även gett honom en lång erfarenhet av att arbeta med unga romer och deras familjer. Han är en erfaren idrottsledare och
har sedan1975 ägnat sig åt kampsport, de första åren som boxare sedan som Kung fu utövare, där han innehar svart bälte av högsta graden.
Sunita Memetovic tog sin juriskandidatexamen 2016 vid Uppsala Universitet och arbetar nu på Advokatfirman Ericksson & Häggquist. Sunita har en
gedigen erfarenhet från arbete med mänskliga rättigheter och den romska frågan. Hon har ingått i referensgruppen för romsk inkludering , en satsning från
kulturdepartementet, arbetat med hedersrelaterad våld och förtryck samt föreläst för offentliga sektorn bl.a. åklagarmyndigheten om juridiken kopplad till
romska frågan. Sunita är dubbel världsmästare i karate och har i sitt värv ett stort fokus på barn och ungdomar i den romska gruppen. Sunita deltar även i
Romani Studies Program med inriktning på juridik.
Jan Ottosson är ordförande i Stockholm-Gotlands Boxningsförbund, styrelseledamot och ledare i boxningsklubben Narva samt AIBA licensierad
Supervisor(tävlingsledare). Jans insatser för boxningen i Sverige har gjort honom till en känd och mycket uppskattad profil i dessa sammanhang. Han har en
livslång erfarenhet av att arbeta med romska frågor och var bland annat med och drev igenom minoritetsproppen i slutet av 1990-talet, Romskt
kulturcentrum 2001-2009 och har på senare år varit aktiv i arbetet med Riksdagsmännens nätverk för romernas rättigheter. I egenskap av stödperson,
familjehem och handledare vid praktiktjänster har Jan hjälpt många unga romer till en ordnad tillvaro. Han har dessutom en mångårig erfarenhet som
ledare och distriktsombudsman inom Unga örnar. Jan har innehaft politiska uppdrag i fullmäktige, i social respektive barn och utbildningsnämnd.
Rebecka Svensson har en bakgrund som amatörboxare och är idag socionom och arbetar som utredare för barn- och unga vid socialtjänsten i Svalövs
kommun i Skåne. Rebecka har erfarenhet av en uppväxt i missbruksmiljö. Utifrån sin historia med ett stort antal omhändertaganden och placeringar i jouroch familjehem genom socialtjänsten föreläser hon idag för socialtjänster runtom i Sverige. I Skåne län ingår Rebeckas föreläsningar i Kommunförbundets
obligatoriska utbildning för Skånes kommuners nyanställda socionomer. I sin boxningskarriär vann Rebecka flera turneringar och titlar, innan en ryggskada
satte stopp för karriären. Hon har därefter en lång erfarenhet som tränare för tjejgrupper i Helsingborgs boxningsklubb och verkar då som mentor för
utsatta unga tjejer.
Raymond Husac är verksam både som tränare och tävlingsarrangör och är sekreterare i Västergötlands boxningsförbund. Ray driver utöver det två
boxningsklubbar och är mannen bakom Europas största amatör herrturnering King of the Ring och Golden Girl, världens största amatör damturnering.
2017 fick han priset som årets ledare av Svenska boxningsförbundet för sina insatser för tjejboxningen i Sverige. En viktig pusselbit i den sociala satsningen på
målgruppen är King of the Ring och Golden Girls årliga träningsläger, där ungdomar möts, umgås och tränar ihop. För den bredare publiken är Raymond
mera känd som upphovsmannen bakom serierna i Good Girl Art, där bland annat Sagan om Isfolket har blivit en etablerad del av den nutida konsthistorien.
Sandra Attermo har en lång och gedigen boxningskarriär bakom sig, vilket bland annat resulterat i två mästartitlar i de Ugandiska
boxningsmästerskapen. Hon är i Uganda ett kvartal per år och har genom åren skaffat sig en unik kompetens i avseende den Afrikanska kvinnliga
boxningsscenen. Hon är kassör i SGBF och har en fullgjord examen på Stockholm School of Economics. Sandra har varit engagerad i projekt med
ensamkommande i DIF Boxning. Utöver sin karriär i boxningssammanhang så har Sandra även haft tävlingsframgångar i Moutain bike.
Jon Pettersson är ordförande i Frantzwagner sällskapet och är utbildad vid Europarådet i Strassburg 1993. Sedan 2013 är han tillförordnad romsk
sakkunnig vid regeringskansliet. Jon verkar idag som konsult och håller då såväl föredrag som utbildningar för främst tjänstepersoner rörande
minoritetsfrågor kopplat till historia. Jon räknas idag som en av landets ledande i forskningssammanhang gällande den svensk-romska historien. I denna
egenskap verkade han som utbildare för landet första romska brobyggare vid Södertörns högskola 2014. Jon har även arbetat som modersmålslärare i romani
chib. I hans löpande översättningsuppdrag till romani har han under de senaste tre åren översatt ett femtiotal barnprogram för UR, skolverkets läromedel, eböcker samt en mängd andra textmaterial. Idrottsligt sett så har han en bakgrund i thaiboxning där han verkat som tränare för barn och ungdomar i en av
Helsingborgs utsatta stadsdelar.

Referensgrupp
Theresa Johnsson Forskare/Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum, Uppsala
Theresas forsknings fokus ligger på frågor om klass, om social, ekonomisk och rättslig ojämlikhet mellan människor och hur sådant kunde forma
människors livserfarenheter främst under förra hälften av 1800-talet. En följd härav är ett metodologiskt och källmässigt intresse för att komma åt en
ofta svårtillgänglig historisk vardag som inkluderar människor som ofta inte syns som aktörer i historiska narrativ. Theresa har ett särskilt intresse för
romanifolket, de resandes historia.
Peter Fredriksson Generaldirektör/Skolverket
Peter är utbildad ämneslärare i svenska och historia. Han har en lång och gedigen erfarenhet både som lärare och rektor. 2009 tillträdde han som
skolchef i Sollentuna och 2011 som utbildningsdirektör i Södertälje kommun. Peter utnämndes av regeringen i maj 2017 och tillträdde tjänsten
som generaldirektör för Skolverket i augusti samma år. Peter har genom sina olika positioner inom utbildningsväsendet visat ett stort engagemang
för de elever som av olika anledningar upplevt svårigheter genom skoltiden.
Mats Adler Överläkare i psykiatri/Institutionen för klinisk neurovetenskap
Mats är psykiater med en lång erfarenhet och bakgrund inom affektiv sjukdom och undervisning kring psykisk ohälsa och diagnostik. Hans bok
Psykiatrisk diagnostik används som kurslitteratur bland annat för distriktsläkare och ST som vill uppdatera sin diagnostiska förmåga vad gäller
psykisk ohälsa. Mats insatser och kunnande fyller en oerhört viktig funktion i en tid där den psykiska ohälsan ökat på ett alarmerande sätt bland
stora grupper av unga.
Heléne Bergentoft vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap i Göteborg
Helene disputerade i maj månad i år med avhandlingen, ”Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv”.
Opponent var Professor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Helene har genom att använda metoden Learning study utforskat
hur samband mellan undervisning och lärande av rörelseförmåga i skolämnet idrott och hälsa kan utvecklas och transfereras genom
praktikutvecklande forskning.

