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Introduktion
Filmen Taikon handlar om Katarina Taikon, hennes liv och kamp för 
romers rättigheter i Sverige. Genom politisk aktivism och genom att 
skriva böckerna om Katitzi spred hon kunskap om romernas situation 
och bidrog till att radikalt förändra den. I dagens Sverige är antiziga-
nismen åter utbredd och diskrimineringen mot romer stor. Den här 
handledningen vänder sig till dig som förskole- och lågstadiepedagog. 

Tanken är att filmen Taikon ska fungera som kunskapshöjare och  
inspiration för dig att ta med till de barn du arbetar med för att på-
börja ett samtal om förebilder, identitet, hur vi ser på varandra och 
vad det innebär att vara fattig.
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Vad säger läroplanen?
I både läroplanen för förskolan och grundskolan fastslås att skolan 
ska arbeta för förståelse och medmänsklighet. I filmen Taikon är 
dessa teman centrala och tanken är att den ska vara ett stöd för er 
pedagoger som vill arbeta för att uppnå de mål som här uttrycks, 
liksom exempelvis läroplanens mål för grundskolan att:

  ϭ  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. 

  ϭ  Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser.

  ϭ  Varje elev ska efter genomgången grundskola har fått kunskaper 
om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och  
historia.

 
Eller förskolans motsvarande: 

  ϭ  Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till an-
svarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och 
tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka 
barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

  ϭ  Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. 

I Skolverkets allmänna råd för förskolan poängteras också att arbets-
laget fortlöpande bör analysera, reflektera och kritiskt granska sina 
egna värderingar, föreställningar och förhållningssätt när det gäller 
normer och värden och hur dessa tar sig uttryck i verksamheten. 
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Romerna i Sverige
För att ge en fördjupad bild av romernas historia i Sverige följer här 
en sammanfattande bakgrund hämtad från Forum för Levande histo-
ria och hemsidan romernashistoria.se.

Under romernas 500-åriga historia i Sverige har olika grupper från 
andra delar av Europa fortlöpande kommit in i landet. Då det har 
handlat om människor med sinsemellan olika språk, kultur, identitet 
och utbildning utgör romer i Sverige en grupp med stor mångfald. 
Diskrimineringen har präglat romernas tillvaro ända sedan den för-
sta ankomsten med lagar som försökt tvinga dem ut ur landet eller 
inskränka deras rörelsefrihet och försörjningsmöjligheter. Det har 
gjorts försök att minska den romska befolkningen genom utvisningar, 
tvångssteriliseringar och omhändertagande av barn. Det fanns dess-
utom ett inreseförbud till Sverige för romer mellan 1914 och 1954, 
under tiden två världskrig utspelade sig i Europa.

Under andra världskriget kulminerade förtrycket i form av nazismens 

http://romernashistoria.se
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terror och ett okänt antal romer, uppskattningsvis 1,5-2 miljoner mis-
te livet. Sannolikt mördades fler än så då mörkertalet är stort efter-
som romerna inte fick mantalsskriva sig i de länder de vistades. 
Trots denna historia av övergrepp och diskriminering, som borde vara 
känd, är antiziganismen utbredd i många samhällen. De rättigheter 
som är självklara för andra, såsom rätten till skolgång, arbete, bostä-
der och sjukvård, gäller fortfarande inte för romer. Och även i Sverige 
har nyliga händelser som upprättandet av ett romregister fört tan-
karna till inhuman särbehandling.
 
Snarare än att generalisera kring gruppen romer, eller göra åtskillnad 
mellan olika grupper av romer, bör man betona självidentifikation 
och samtliga berörda gruppers delaktighet. Men det som brukar vara 
gängse när man poängterar mångfalden är att utgå från vilken period 
invandringen till Sverige skedde.
 
Man brukar därför tala om:

  ϭ  Finska romer – talar oftast kaale-varieteten av det romska språ-
ket som kallas romani chib.

  ϭ Svenska romer – talar oftast kelderash-varieteten.
  ϭ Utomnordiska romer – talar oftast lovari, tjurari och kelderash
  ϭ Nyanlända romer – talar arli, gurbeti eller xoraxane
  ϭ  Resandefolket – talar oftast svensk rommani och utgör tillsam-

mans med finska romer de två äldsta grupperna i Norden 

Idag associerar många romer med de fattiga som söker sin försörj-
ning genom att be om vår hjälp på gatorna. Många, men inte alla, av 
de som kommer till Sverige från andra länder i främst Europa tillhör 
den romska minoriteten.
 
En viktig del av denna handledning är att visa på mångfalden bland 
romer i Sverige idag, men också att få oss att reflektera kring vad det 
innebär att behöva dölja sin identitet i rädsla för diskriminering.
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Filmen Taikon 
Taikon baseras på Lawen Mohtadis bok ”Den dag jag blir fri” från 
2012. Filmen är regisserad av Lawen Mohtadi och Gellert Tamas och 
hade biopremiär den 2 oktober 2015. I slutet av handledningen hittar 
ni filmens fullständiga produktionsuppgifter.

 Här följer en redogörelse av filmens handling som kan vara till 
hjälp om det har gått ett tag sedan ni såg den. 

Filmen inleds med dokumentära bilder från Sergels Torg där det 
pågår en stor demonstration. Barn värmer sig vid stora eldar och på 
plakaten går bland annat att läsa ”Låt dem stanna”. Katarina Taikon 
introduceras med ett brandtal där hon talar om de romer som förvä-
gras skola och bostad. Bilder från Katarinas syster Rosas hus inleder 
berättelsen om barndomen där Katarinas röst varvas med Rosas. 
Ackompanjerat av bilder från tv-serien baserad på Katitzi-böckerna, 
dokumentära filmer och fotografier berättar om födseln i ett tält, 
mammans alltför tidiga död, adoptionen som slutade på barnhem, 
styvmoderns misshandel, de äldre syskonens ansvarsbörda, bristen 
på skolgång och det ständiga flyttandet.
 
Vid tiden för Katarinas uppväxt hade romer bara rätt att bo på sam-
ma plats tre veckor åt gången.
 
Katarina berättar vidare hur hon blev bortgift som 13-åring och rym-
de från äktenskapet. I en två år senare radiointervju får hon svara på 
tidstypiskt exotiserande frågor om zigenarhövdingar, lägereldsdans 
och spådomar. 

Till ett bildcollage av dåtidens Stockholm berättas hur hon får med-
verka i Arne Sucksdorffs film Uppbrott (1948). Tillsammans med Rosa 
gör hon sedan roller i andra filmer och teaterföreställningar. I Erik 
”Hampe” Faustmans film Smeder på luffen (1949) uppmanades de att 
bryta, eftersom deras perfekta svenska inte ansågs ”trovärdig”.
Taikon skildrar sedan systrarnas liv i nöjeskretsar, eller som tidning-
arna skrev: ”Från lägergetto till nöjesliv”. Till bilder av hur Rosa vinner 
Nalens skönhetstävling berättar hon att de under denna tid samtidigt 
inte skulle ha fått hyra ett rum om de uppgett sina riktiga namn. 
Katarina lär i samma veva bland annat känna artisten Hans Caldaras 
och vi får se samtida bilder från en av hans konserter medan han 
berättar hur de lärde känna varandra och deras gemensamma såriga 
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erfarenheter av diskriminering. Till bilder från Rosas 
färggranna villa hör vi de samtida radionyheterna om 
polisens uppteckning av ett romregister. 
Katarinas liv på 50-talet innebär också mötet med 
Björn Langhammer som kom att bli hennes livskamrat. 
Tillsammans flyttar de och de två barn Katarina redan 
har till en större lägenhet. Sonen Michael Langhammer 
berättar hur idrotten gjorde att han själv som barn 
undkom trakasserier, vilket inte gällde hans äldre sys-
ter Angelica. 

Dokumentära bilder som skildrar välfärdsstatens fram-
växt varvas med bilder från de romska lägren. Katarina 
börjar tillsammans med sin man, syster och svåger 
att studera på Birkagården. Här läser hon manifestet 
för de mänskliga rättigheterna där hon läser om alla 
människors rätt till bostad, utbildning och arbete. Det 
lägger grunden för hennes bok ”Zigenerskan” som 
utkommer 1963, ”ett kraftfullt debattinlägg med självbiografisk bak-
grund”. Här gör hon bland annat upp med författaren Ivar Lo Johans-
sons romantiserade bild av romer som ”det sista vandringsfolket”, 
utan behov av bostad. Filmen skildrar vidare hur Katarinas kamp tar 
sin början i en tid av protester mot bland annat Sydafrikas apartheid-
politik och medborgarrättsrörelsen framväxt i USA. Mot den bak-
grunden blir det svårt för politikerna att blunda för parallellerna till 
romernas situation i Sverige. I ett filmklipp berättar en äldre romsk 
kvinna för Katarina hur deras läger attackerats. 

Vi får sedan se bilder från när Katarina, Rosa och andra uppvaktar 
statsminister Tage Erlander och blivande statminister Olof Palme 
medan Rosa berättar hur de arbetade för att föra upp frågan kring 
romer till en politisk nivå. Journalisten och författaren Åsa Moberg 
beskriver det som att Katarina ”blev besjälad av ett politiskt patos”. 
Katarinas dotter Angelica berättar om hur hon trakasserades i skolan 
som en följd av att hennes mamma blev allt mer känd. Det resulterar 
i att Angelica försöker dölja vem hon egentligen är. 
 
1965 får romerna en egen sektion i förstamajtåget där de krävde 
rätt till utbildning. Parallellt med bilder från tåget ser vi ett klipp 
från Katarinas intervju med Tage Erlander där hon elegant krossar 
hans motargument till vuxenutbildning för romer. När Martin Luther 
King kommer till Stockholm introduceras han för Katarina och hen-
nes kamp och förvånas över diskrimineringen. Åsa Moberg ger oss 
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en inblick i Katarinas stjärnstatus där hennes charm, skönhet och 
formuleringsförmåga gav henne en självklar plats i offentligheten. 
Tillsammans med en grupp aktivister lyckas hon tömma de läger som 
fanns kvar och skapa rätt till utbildning, men i takt med att fler romer 
anländer från övriga Europa blir kampen svårare att föra. Från att ha 
varit niohundra fördubblas romerna i Sverige på kort tid då situatio-
nen för romer i övriga Europa var så graverande. Medan politikerna, 
liksom idag, talar om att situationen ”bör lösas på gemensam europe-
isk bas” och riskerna för att Sverige svämmas över av romska flyk-
tingar, kämpar Katarina för att de som kommer ska betraktas som 
politiska flyktingar. Vissa får stanna och vi får se bilder av lyckliga 
människor som kramar och kysser Katarina.

Vändpunkten för både filmen och Katarina kommer med utvisningen 
av fyrtiosju franska familjer där bland annat två dövstumma pojkar 
ingår. De bilder från demonstrationen för deras sak som inledde 
filmen återkommer. Det väldokumenterade arbetet för deras sak 
skildras och avslutas med bilder från deras påtvingade avresa där de 
uppgivna barnen centreras. 

Efter att ha svikits av politikerna fattar Katarina så beslutet att istäl-
let vända sig till barnen och hon börjar skriva böckerna om Katitzi. 
”Vem ska man påverka om inte dem som växer upp?”. Hon berättar 
att hon får tusentals brev från barn och böckerna läses av hundratu-
sentals. Men i slutet av 70-talet börjar hon må allt sämre och misskö-
ter sig. Hennes man väljer att lämna henne och hon drabbas av hjärt-
stillestånd i sömnen som leder till en hjärnstamskada. Hon hamnar i 
koma och vi får se bilder från ett reportage där hon vårdas av Björn, 
som återvänt till henne efter sjukdomen. Barnen berättar att han 
aldrig övergav hoppet om att hon skulle tillfriskna. Katarina Taikon 
dör 1995. Filmen avslutas med scener som skildrar hur Rosa Taikon, 
omgiven av Sveriges socialdemokratiska elit, tar emot Olof Palmes 
minnespris. Hon tackar genom att säga att hon delar priset med sin 
syster. Hans Caldaras uppträder på ceremonin och ackompanjerat av 
hans sång visas ett montage av stillbilder ur Katarinas liv. 
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Teman att arbeta vidare med
Här följer förslag på teman att samtala med barnen kring. Ni kan välja 
ett eller flera teman. Vissa är mer lämpliga för lågstadie- än försko-
leåldern, men de flesta går att tala kring med alla åldrar. I slutet av 
handledningen anges tips på vidare läsning och inspiration, både för 
dig som pedagog och för barnen.

Berätta! (4-9 år)
Filmen Taikon presenterar historien om Katarina Taikons liv. Hennes 
egen händelserika barndom skildras i filmen, men också i böckerna 
om Katitzi. 

Tanken med detta tema är att inspirera till egna berättarprojekt. 
Berätta historien om Katarina Taikon för barnen, flickan som föds i 
ett tält och låter sitt engagemang för rättvisa ta henne till samhälls-
debattens centrum och ett omtyckt och hyllat författarskap. Använd 
gärna bilder från filmen som du hittar på www.taikon.se.

Här finns förstås mycket som är skrämmande för ett barn, men också 
spännande miljöer, som tivolit eller glassbaren där Katarina samlade 
sina vänner, bjöd på glass och charmerade hockeyspelarlegender så 
att de gick upp tjugo kilo i vikt.

Taikon berättar Katarina Taikons historia med hjälp av fotografier, 
filmklipp och inspelade intervjuer. Här används också tidstypiska 
inslag från de miljöer där filmen utspelas.
  

Dokumentera (4-9 år)
Att arbeta dokumentärt kan få oss att upptäcka många saker om oss 
själva och vår omvärld.
 
 Gör ett dokumentärt projekt tillsammans med barnen. Här går det 
bra att arbeta på en mängd olika nivåer. Här följer några förslag på 
hur ni kan arbeta. 

  ϭ  Gör en intervju med barnen och fråga exempelvis vad en orättvi-
sa är för dem. Här kan ni med fördel använda någon eller några 

http://www.taikon.se
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av de frågor som tas upp senare i den här handledningen. Skriv 
ned barnens svar och gör om intervjun en period senare, det kan 
handla om ett halvår eller ett år beroende på vilken ålder barnen 
befinner sig. Jämför med den ni gjorde tidigare och prata om 
resultatet. 

  ϭ  Gör en likande intervju och ta hjälp av exempelvis en kamera eller 
smartphone. Ta bilder, filma och/eller spela in samtalet och spara 
det. Följ upp en period senare och gör om intervjun. Ta del av det 
tidigare resultatet och jämför. Vad har förändrats? Vad är sig likt? 
Hur ser tankarna om rättvisa och orättvisa ut nu? 

  ϭ  Prata om hur människor skildras på olika sätt på tv, filmer eller i 
böcker. Hur beskrivs den som är elak, eller den som är modig eller 
snäll? Är det en flicka eller pojke? Är hen ljus eller mörk? Varför 
ser det ut så? Använd ett underlag som ni ser tillsammans eller 
som ni vet att många sett. Hur ser det till exempel ut i en saga 
som Askungen eller en film som Frost? Be barnen rita en bild av 
någon som är snäll respektive elak. Prata om resultatet. 
  

Fattigdom och orättvisa
Katarina Taikons engagemang tar delvis avstamp i den egna erfa-
renheten, men också i de orättvisor och den fattigdom människor 
omkring henne tvingas leva i. Kampen för den grundläggande rättig-
heten till bostad, utbildning och arbete lyckas, medan den för att de 
franska romerna ska få stanna i Sverige inte gör det. Dessa familjer 
utelämnas till ett ovisst öde där de inte vet var de ska få stanna. Pre-
cis som flyktingar idag. 

Historien upprepas och de, romer och andra, som kommer hit från 
andra länder för att försöka tjäna ihop till ett uppehälle för sig själva 
och sina familjer har varken bostad eller arbete. De utsätts för trakas-
serier, hot och fysiskt våld från förbipasserande och deras boplatser 
bryts upp av polis och myndigheter. Många av dem vi möter på gatan 
ber oss om hjälp, men de allra flesta av oss väljer att bara passera. 
Samtidigt är romer i Öst- och Centraleuropa måltavla för fascistiska 
partier. Sverige är ett rikt land, men ändå finns här fattiga människor. 
Sverige är på det viset också ett orättvist land. 

Detta tema handlar om att inspirera till samtal med barnen om fattig-
dom och orättvisa. Våra barn möter dagligen fattiga människor som 
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ber oss om pengar och hjälp på gatorna. Till skillnad från oss vuxna 
sker detta möte i ögonhöjd och spelar stor roll för deras uppfattning 
om hur människors situation i dagens Sverige kan se väldigt olika ut. 
Hur är det att sitta på gatan och be om pengar? Vilka är de som gör 
det? Vilka är deras erfarenheter, rädslor och drömmar? Prata med 
barnen om de fattiga som ber om pengar i er närmiljö. Är de gamla 
eller unga personer? Kvinnor eller män? Vad pratar de för språk? Har 
de barn? Är det någon som vet vad han eller hon heter? Hälsa på den 
personen nästa gång ni går förbi.

 Vilka är det framför allt som är fattiga i Sverige? Hur kommer det sig 
att vissa människor är fattiga?

  ϭ  Prata med barnen om orättvisa. Har de blivit orättvist behandla-
de någon gång? Varför blev det så? Har de själva behandlat någon 
orättvist någon gång? Varför? 

  ϭ  Gör en dramalek där barnen delas in i mindre grupper. Be dem 
skapa en staty där de beskriver varsitt tema. De kan till exempel 
få i uppgift att gestalta känslan ”att känna sig utanför” eller ”en 
orättvisa”. När barnen visar sin staty där de agerar tillsammans 
och visar med mimik vad de känner, gissar de övriga vad de fö-
reställer. När de gissat rätt visar nästa grupp sin staty. Diskutera 
statyerna med barnen efter varje övning. Vad kom de att tänka 
på? Har de själva känt så som de gestaltade?

I Taikon kämpar Katarina Taikon för romernas rätt till bostad. Än idag 
saknar de romer som kommer hit, för att försöka finna försörjning, 
bostad och bor i tillfälliga och dåligt uppvärmda boplatser.

  ϭ  Föreställ er att ni inte hade ett hus att bo i. Hur skulle det kän-
nas? Vad skulle vara det bästa med att bo utomhus? Vad skulle 
vara svårt? Varför saknar vissa människor bostad?
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Hjälten
Katarina Taikon har kallats för Sveriges Martin Luther King. Kvinnan 
som lärde sig läsa och skriva som 26-åring och blev en av Sveriges 
mest lästa författare. I filmen ser vi henne med megafonen i hand, 
arbetandes dygnet runt för utsatta människors lika rättigheter. Till-
sammans med andra aktivister, bidrog hon till att göra romernas sak 
till en del av en internationell rörelse där både den amerikanska med-
borgarrättsrörelsen och den koloniala befrielsekampen ingick. Som 
ett resultat av hennes arbete fick de då omkring niohundra svenska 
romerna tillgång till skola och bostad. Hennes övertygelse går igen i 
de tretton böckerna om Katitzi, även efter att hon gett upp på den 
politiska vägen.

Tanken med detta tema är att arbeta med ämnen som mod, solida-
ritet och engagemang utifrån Katarina Taikons hjältedåd, men också 
att prata om baksidan av att vara en hjälte. Vad gör en hjälte när hon 
eller han blir trött?
 

Vad är en hjälte? Hur blir man en hjälte? Vad har en hjälte för 
egenskaper? Be barnen rita en bild av hur en hjälte ser ut. 
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Jämför dem med bilderna på Linnea Johanssons supermjuka hjältar 
av superhjältar i vardagssituationer. De finns att ladda ned och skriva 
ut gratis här:
http://limpan.org/wp-content/uploads/2015/03/Super-Mjuka-Hjäl-
tar.pdf

Ofta när vi tänker på hjältar föreställer vi oss en ensam person. 
Men kan en hjälte verkligen vara ensam? Vad behöver en hjälte?

Att hjälpa andra som har det svårare än en själv brukar kallas att 
vara solidarisk. Även om Katarina Taikon som vuxen själv inte sakna-
de bostad eller var utesluten från det svenska samhället valde hon 
att föra romernas talan, att visa mod och försöka skapa kunskap och 
förståelse för andra människors situation. Hon var solidarisk. 

Det finns många olika sätt att vara solidarisk på. Att vara en hjälte. 
Man kan till exempel hjälpa en kompis i förskolegruppen eller klassen 
genom att säga ifrån om någon är dum mot henne eller honom.

  ϭ  Prata med barnen om solidaritet. Fråga om de varit solidariska 
någon gång. Vad gjorde de då? Att vara en bra kompis är också 
att vara en hjälte. Hur är man en bra kompis?

  ϭ  Dra igång ett projekt för någon som ni tillsammans kommer fram 
till skulle behöva er hjälp. Utgå från barnens egna idéer. Ni kan till 
exempel samla ihop leksaker eller kläder och lämna in till någon 
av de affärer som säljer dem vidare för välgörande ändamål, höra 
er för med flyktingmottaganden om de behöver något eller erbju-
da någon av dem som sitter på gatan i er närhet något varmt att 
dricka.

http://limpan.org/wp-content/uploads/2015/03/Super-Mjuka-Hjältar.pdf 
http://limpan.org/wp-content/uploads/2015/03/Super-Mjuka-Hjältar.pdf 
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Vem är jag?
Katarina Taikon adopteras bort, men återvänder till sin familj. Hon 
rymmer från sitt arrangerande äktenskap som 13-åring och väljer att 
leva ett annat liv. Samtidigt återförenas hon med sin familj och ägnar 
sitt vuxna liv åt att driva frågor kring romernas rättigheter. I filmen 
berättar Katarinas dotter, Angelica Ström, att hon ville dölja vem hon 
var för att undvika trakasserier. 

Vad innebär det att behöva dölja vem man är? Att bli berövad sin 
identitet? Detta tema handlar bland annat om skillnaden mellan vad 
som syns utåt och vem man är. Om att prata med barnen om språ-
kets betydelse.
 

Varför har vi genom mänsklighetens hela historia skilt ut vissa 
människor från andra? 

Just den romska minoriteten har genom sin 500-åriga historia i Sve-
rige fått bära ett utanförskap som lett till trakasserier, förtryck och 
diskriminering. Filmen om Katarina Taikon berättar inte bara om en 
förebild utan också om en person som genom filmens levandegöran-
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de i användande av bilder och ljud kommer oss som ser den väldigt 
nära. För att se bortom fördomar måste vi se människan. Se oss 
själva i den andre. 

Vi människor är ofta rädda för saker som vi inte känner till, eller 
för andra personer som vi tycker är olika oss. Varför tror ni att 
vi blir rädda, och inte nyfikna? 

Att vara rom, som Katarina Taikon var, betyder också att vara för-
knippad med fördomar. Men vem är egentligen rom? Kända skåde-
spelare som Charlie Chaplin och Rita Hayworth har romsk bakgrund, 
liksom en artist som Elvis.

  ϭ  Diskutera och fråga barnen vad en fördom är för något. Kan en 
fördom vara något positivt? Har någon i klassen/förskolegruppen 
egna erfarenheter av fördomar?

När ett barn börjar i skolan kan han eller hon ca 10 000 ord. Som 
pedagog pratar man ofta med äldre barn om att de yngre inte har 
lika många ord att uttrycka sig med, koppla det till att inte kunna tala 
språket i det land man befinner sig. 

  ϭ  Hur är det att inte kunna göra sig förstådd eller förstå? Har ni 
någon i klassen/förskolegruppen som talar ett annat språk än 
svenska? Prata om hur det är att inte kunna läsa. Vad är det som 
går en förbi?

  ϭ  Hur är det att behöva dölja någonting kring vem man är? Prata 
med barnen om hemligheter. Finns det dåliga hemligheter? Här 
kan du som pedagog utgå från dig själv och avslöja något du har 
hållit hemligt någon gång.
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Vidareläsning och inspiration
www.taikon.se – samlingssida med bilder, filmer, länkar och handled-
ningar.

Böckerna om Katitzi, Katarina Taikon (skrivna 1969-1980). Rekom-
menderade för barn 6-9 år. Kring dessa tretton böcker finns också en 
egen handledning utgiven av Natur & Kultur, som också ger ut samtli-
ga böcker på nytt.

Den dag jag blir fri, Lawen Mohtadi (2012). Den biografi som ligger till 
grund för Taikon.

Det kunde varit jag Sara Olausson, (2015). 
Första delen i Sara Olaussons serieroman om Felicia, den rumän-
ska tiggarkvinnan som blev hennes vän. 

Badbomber & simhopp och Camping & kurragömma, Marin Salto 
(2014). Barnbilderböcker.

Miritza och Sebastian, Domino Kai, Samtalsmaterial kring kaale- 
romska barn i förskola och skola. Skolverket.

Det var en gång det som inte var, Bagir Kwiek, Monica Hirsch och 
Jonas Rahm (2013). Bilderbok med romska sagor. 

Romska röster, Domino Kai och Upplandsmuseet.

Det tysta arvet – romer i skuggan av förintelsen, Bagir Kwiek  
(utkommer 2016).

I betraktarens ögon, Hans Caldaras, självbiografi

Lika och unika – dramapedagogik om minoriteter, Anita Grünbaum
https://biblioteket.stockholm.se/titel/420422

http://www.taikon.se
https://biblioteket.stockholm.se/titel/420422 
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Länkar
Prata med barnen, (Stockholms stadsmission, 2015) om att tala med 
barnen om de fattiga som ber oss om pengar.  
http://www.pratamedbarnen.se 

Norsk rapport om rumänska migranter i de nordiska huvudstäderna.
http://www.fafo.no/images/pub/2015/954-innmat-trykk.pdf 

Skolverket om kompetensutveckling för värdegrundsarbete i skolan.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sju-timmar-
om

Barns tankar om fattigdom i Sverige (Stockholms stadsmission, 2011)
http://www.stadsmissionen.se/Global/Om%20oss/Press/Doku-
ment/Barns%20tankar%20om%20fattigdom.pdf

Rädda Barnens handledning om värdegrundsarbete:  
http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/berat-
telser-och-projekt/Olika%20men%20lika/rb_metodmaterial_olika-
menlika_20140425_lr.pdf

Om barnkonventionen
http://lyssna.nu/2013/11/barnkonventionen-i-en-lada/
http://lyssna.nu/2014/06/antligen-ar-sveriges-forsta-app-om-barn-
konventionen-har/

Om romernas historia
http://www.romernashistoria.se

Om antiziganism
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antiziganism

Övrigt
Utställningen ”Vi är romer”, Forum för levande historia
Möt människorna bakom myten berättar om romers vardag och his-
toria. Om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, 
musik, och framtidshopp. Pågår till och med 12 december 2015.

http://www.pratamedbarnen.se
http://www.fafo.no/images/pub/2015/954-innmat-trykk.pdf
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sju-timmar-om 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sju-timmar-om 
http://www.stadsmissionen.se/Global/Om%20oss/Press/Dokument/Barns%20tankar%20om%20fattigdom.pdf
http://www.stadsmissionen.se/Global/Om%20oss/Press/Dokument/Barns%20tankar%20om%20fattigdom.pdf
http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/berattelser-och-projekt/Olika%20men%20lika/rb_metodmaterial_olikamenlika_20140425_lr.pdf
http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/berattelser-och-projekt/Olika%20men%20lika/rb_metodmaterial_olikamenlika_20140425_lr.pdf
http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/berattelser-och-projekt/Olika%20men%20lika/rb_metodmaterial_olikamenlika_20140425_lr.pdf
http://lyssna.nu/2013/11/barnkonventionen-i-en-lada/
http://lyssna.nu/2014/06/antligen-ar-sveriges-forsta-app-om-barnkonventionen-har/
http://lyssna.nu/2014/06/antligen-ar-sveriges-forsta-app-om-barnkonventionen-har/
http://www.romernashistoria.se
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antiziganism
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Produktionsuppgifter Taikon
Regi Gellert Tamas & Lawen Mohtadi
Manus Lawen Mohtadi & Gellert Tamas
Producent Gellert Tamas
Exekutiv producent Malcolm Dixelius
Medproducent Åsa Jacobsson
Foto Kim Silfving
Redigering Tell Aulin
Musik Per-Henrik Mäenpää
Översättning till kelderash Bagir Kwiek och Domino Kai
Produktion Gellert Tamas Filmproduktion i samarbete med Sveriges 
Television och Natur & Kultur, med stöd av Svenska filminstitutet.
Distribution TriArt Film
Längd 94 minuter

Denna handledning är skriven av Anna Håkansson, i samråd med 
Angelica Ström och Domino Kai, på uppdrag av Sirf (Sveriges Interna-
tionella Roma Filmfestival) och Kulturbyrån och med stöd av Post-
kodLotteriet genom PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Stockholms 
Läns Landsting.

Handledningen är gratis och finns att hämta på www.taikon.se.

http://www.taikon.se

