Resandefolket på Bokmässan
26-29 september 2013
Varje år i september hålls den stora Bokmässan i Göteborg. Den genomförs på
Svenska Mässan vid Korsvägen i Göteborg. Bokmässan är Sveriges största
kulturevenemang med mer än 100 000 besökare. För första gången någonsin finns nu
resandefolket med på mässan. Kulturgruppen för resandefolket har en egen monter i
stora mässhallen. Du hittar oss i Monter E01:06.
Minoritetsgrupperna romer, finnar och judar har deltagit i mässan tidigare, men inte
resandefolket. Nu blir det ändring på den saken. I resandefolkets monter kan du få
svar på frågor om folket och dess kultur. Här finns informatörer från Kulturgruppen
under alla mässdagarna. Böcker och informationsblad, videofilmer, gamla och nya
bilder, smakprov på resandefolkets musik och språk, smycken – och mycket annat
finns i vår monter. Alla är välkomna att bättra på sina kunskaper om resandefolket.
Vårt folk har funnits i Sverige sedan medeltiden, och utgör den enskilt största
gruppen under det juridiska paraply som kallas den nationella minoriteten romer.
Alltsedan Sverige år 2000 anslöt sig till den europeiska konventionen om nationella
minoriteter omfattas resandefolket av lagens skydd mot diskriminering. Stat, region
(landsting) och kommun har en ovillkorlig skyldighet att främja resandefolkets språk
och kultur.

Resandefolkets Högtidsdag
29 september
Under mässans sista dag infaller Resandefolkets Högtidsdag. Från och med i år firar
vi denna dag till minne och ära för den förste till namnet kände resanden i Sverige.
Den 29 september 1512 red Herr Antonius, kallad Tattarnas Greve, in i Stockholm
med sitt följe av 30 familjer.

Kulturgruppen för resandefolket
Monter E01:06
www.kfrg.net
Se också Bokmässans hemsida www.bokmassan.se

Mässan är öppen för allmänheten 27-29 september. Den 26:e är det öppet endast för
bok- och kulturbranschens representanter. Entréavgiften till Bokmässan är 160 kr per
dag för vuxna. 50 kr för ungdom tom 19 år. Barn under 7 år gratis.
För mer info om Kulturgruppen för resandefolket ring gärna vår ordförande Simon
Wallengren (0733-106792) eller sekreteraren Richard Magito Brun (0763-068004).

