Reviderad verksamhetsplan för Romska Kulturcentret i Malmö
Verksamhetsperiod: 1 september – 31 december 2021

Romska Kulturcentret i Malmö lämnar härmed en reviderad verksamhetsplan för resterande
del av verksamhetsåret 2021. Med anledning av pågående pandemin och dess utveckling kan
aktiviteter ställas in med kort varsel och verksamheten kan komma att revideras ytterligare.
Romska Kulturcentret i Malmö planerar att för resterande del av verksamhetsåret 2021 skapa
förutsättningar för att initiera digitala lösningar för delar av verksamheten för att kunna
erbjuda en bred publik tillgång till romsk kultur. Bl.a. planeras att ett urval av de befintliga
utställningarna digitaliseras under 2021 och detta arbeta fortsätter under 2022. Vidare
planeras att föreläsningar digitaliseras samt att verksamheten producerar digitala danskurser,
samt matlagningskurser. Samverkan sker med lokala, regionala samt nationella aktörer, barn
och ungdomar. Nu när förutsättningarna tillåter det kommer verksamheten fortsatt att erbjuda
en landsomfattande uppsökande verksamhet med studielådor.
Under verksamhetsåret 2021 är förutsättningarna för större och landsomfattande projekt
begränsade och verksamheten kommer att fokusera på att digitalisera delar av verksamheten
och ambitionen är att landsomfattande projekt åter kan genomföras under verksamhetsåret
2022 då det uppskattas att massvaccineringen har fått full effekt i samhället.
Verksamheten har pga. bordlagda bidrag samt begränsade möjligheter till utveckling sagt upp
de befintliga lokalerna och söker f.n. nya och mer centrala lokaler i Malmö med syftet att nå
nya publikgrupper och stärka förutsättningar för romsk kultur att bli en del av samhällets
vardag. Detta kommer att medföra vissa extrakostnader för transport och flytt, installationer
mm. Om verksamheten inte lyckas teckna avtal för nya lokaler under 2021 kommer det krävas
magasinering av samtliga föremål och delar av inventarierna vilket medför extrakostnader.
Samtlig personal är uppsagd och det är inte säkert att samtliga kan återanställas.
Verksamheten uppskattar att det krävs två (2) heltidstjänster för att genomföra den planerade
verksamheten. För de olika uppdrag och digitaliseringsarbetet kommer externa tjänster att
köpas in.
Verksamheten bifogar en reviderad budget för resterande del av verksamhetsåret 2021.

Malmö den 7 september 2021

Erland Kaldaras Nikolizsson, ordförande

