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Förord

Den här boken riktar sig till unga romer. Boken innehåller texter om romsk kul
tur och för ungdomar viktiga områden i samhället. Texterna kan användas som
underlag för diskussion och för att inspirera ungdomar att söka mer informa
tion. Boken kan även fungera i undervisning i gymnasieskola, folkhögskola eller
i studiecirklar. Fakta och Framtid finns på svenska, på romani arli, kelderash,
lovari och på polsk romani.
Ett stort tack riktas till alla som medverkar i boken. Fatima Bergendahl,
Fatima Miftar, Teresa Kwiatkowski, Iren Horvatne och Kati Dimiter Taikon bidrar
med texter och med översättningar. Mirelle Gyllenbäck, Rosario Ali, Domino Kai,
Kani Miftar, Erland Kaldaras och Hans Caldaras har också skrivit texter. Det
finns fotografier i boken från privata album och teckningar av Burhan Misirli. Ett
särskilt tack riktas till Mai Beijer som svarar för det redaktionella arbetet och
som alltid stödjer, driver på och inspirerar!
Boken är framtagen inom Skolverkets uppdrag för romsk
inkludering, 2012–2015.
Erik Nilsson
Avdelningschef

Mats Wennerholm
Undervisningsråd
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Inledning
Denna bok är skriven för er unga romer som bor i Sverige. Avsikten med boken är att ni här ska hitta texter, som får er att fundera
över och samtala kring sådana frågor som är viktiga för er. Vi
som har sammanställt boken är själva romer och alla texter och
dikter är nyskrivna för den här boken. Vi har gett den titeln Fakta
och framtid. Med detta vill vi lyfta fram, att här finns fakta om
sådant som är aktuellt för ungdomar t.ex. vad som krävs för att ta
körkort eller att skaffa sig pass. Andra texter handlar om förälskelse, kärlek och äktenskap. Vi tar också upp frågor som är viktiga i en demokrati; att bilda opinion, att arbeta genom föreningar
och att delta i allmänna val. Majoriteten av texterna handlar om
utbildning och yrkesarbete. Med dessa texter vill vi visa på olika
möjligheter för dig att nå ditt drömyrke!
Boken inleds med att vi som ingår i Arbetsgruppen som har
tagit fram boken, och några andra som vi har tillfrågat, sammanfattar vad det innebär för oss att vi är romer. Våra svar skiljer sig
delvis åt beroende på våra olika erfarenheter, men här finns mest
sådant som förenar. För oss blev de här funderingarna en bra

ingång till vårt fortsatta arbete. Vi hoppas att även ni tar er tid och
formulerar vad det innebär för er att ni är romer. Om våra likheter och olikheter handlar också texterna om romska högtider,
religion, kulturaktiviteter och klädkoder.
Vi i Arbetsgruppen talar olika varieteter av romska (romani
chib). De medel som regeringen har ställt till förfogande för det
här projektet räcker inte till för att i dagsläget ge ut boken på alla
aktuella varieteter. För att spara pengar och kraft, låter vi även
bli att översätta förordningstexter och motsvarande faktainformation. Vid översättningarna har flera personer som behärskar
de olika varieteterna samverkat, så att så många som möjligt
ska förstå texterna på romska. Vi har också enats om, att den
här boken även ska ges ut på svenska, med tanke på de romska
ungdomarna som har begränsade kunskaper i sitt modersmål.
Denna svenskspråkiga version kan även användas tillsammans
med en romsk version för att stödja dessa ungdomars utveckling
av modersmålet.
Innehållet är sorterat under dessa rubriker:
• Jag är rom
• Kärlek och äktenskap
• Religion
• Yrkesval och att söka arbete
• Utbildning för vuxna
• Föreningar och demokrati
• Högtider, festivaler och resor
• Romskt liv i Sverige
• Förslag på arbetsuppgifter
• Romer i Sverige i en tid av förändring
Vi hoppas att ni ska ha nytta av faktainformationen i den här boken och att ni får inspiration till att ta vara på era möjligheter att
välja utbildningar, yrken och familjeliv. Vi önskar också er lycka
till i era fortsatta liv som romer i det här samhället!
Stockholm i december 2013
Domino Kai, Fatima Bergendahl, Fatima Miftar, Iren Horvatne,
Kani Miftar, Kati Dimiter Taikon, Mirelle Gyllenbäck, Rosario
Ali Taikon, Teresa Kwiatkowska samt Mai Beijer samordnare
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::D
D
Jag är en glad romsk tjej
Jag är en ung 16 årig romsk tjej. Jag tycker om att jag är rom
eftersom det finns mycket glädje inom mig. Jag har alltid något
att fira. Antingen någon bröllopsfest eller något annat slag av
festlighet som finns inom den romska traditionen.
Jag tänker särskilt på vår Nationaldag den 8:e april som
påminner mig om min historia, kultur och sedvänjor. Det är en
påminnelse om det som har varit men också om vikten att behålla sin egen identitet. Jag tycker om min nationalitet och om alla
romer.
Gina 16 år
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Vem jag är?
Under flera år ville jag inte berätta om mitt ursprung. En oskyldig fråga från en icke-rom, – Varifrån kommer du? kunde väcka
obehag. Jag ville inte berätta precis att jag inte tillhör samhället,
att jag är en outsider. Vändpunkten kom när jag fått kunskap och
insikt om romernas vandring, historia, etnologin, mytologin. Nu
känner jag att identiteten ligger i mitt hjärta och har ingenting att
göra med landet jag bor i eller språket jag talar. Allt är föränderligt för att vi människor är olika som barn, vuxna och gamla.
Fatima B
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Vem har rätt att kalla sig rom?
Jag anser att det är en självklar identitet att man är en rom
genom sitt namn, familj, språk, kultur och tradition. Men vi
måste erövra rätten att bli sedda som romer, för att kunna tycka
att det är odramatiskt, att visa att vi är som alla andra.
Det finns många bland oss romer som tycker att ”det inte
känns viktigt att vara rom”, men jag anser att det är oerhört
viktigt att man får känna sig som rom. Det är lika viktigt för oss
romer som det är för andra människor att ha en egen identitet.
Fast det här är kanske svårt för vissa personer på grund av de
fördomar som finns mot oss romer. Jag menar, när man i hela
sitt liv har försökt att bevisa sin romskhet, alltid varit tvungen att
förklara vad man är och på vilket sätt man är rom. Och ständigt
behövt bevisa för alla att det inte är fel att vara rom.
Eller om man inom sin egen grupp alltid behövt bevisa om
man är en hel- eller en halvrom! Jag tycker att man oberoende av
vilken romsk grupp man tillhör, så ska man ha rätt att säga, – Ja,
du är rom, lika mycket rom som de andra! Jag tycker inte man
ska sluta att vara rom, för att utan detta skulle mitt liv inte ha
någon mening.
Almira, en elev
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Tio topp-lista
Idag fick jag i hemuppgift att skriva tio bra egenskaper om mig
själv. Vad är det för hemuppgift? Varifrån kommer min lärare?
Min lärare är total psycho! Varifrån får hon alla sina knäppa
idéer? Suck, hur ska jag skriva! Det räcker inte att mina klasskamrater vet att jag är rom. För att kunna skriva en tio topp-lista
om att vara rom måste jag först och främst veta vem jag är! Jag är
faktiskt en tonåring! En fördel med att vara tonåring är, att man
inte vet och inte har alla svar. OK, jag bryr mig inte! Fast om jag
inte skriver något så kommer de flesta tro att jag inte vågar skriva
eller att jag inte är tillräckligt mogen, eller nått åt det hållet. Jag
vet vem jag är, så det kan inte vara så svårt att skriva. Men varför
tar det sådan tid för mig att skriva? Jag börjar skriva en lista på
papper:
1. Jag är rom
2. Eehh jag är stolt
3. Eehhh
Efter cirka tjugo minuter hade jag bara skrivit två rader. Jag
stirrade i taket och grubblade över vem jag är. Varför blev det så
svårt plötsligt? Jag plockade fram laptopen och började infoga en
tabell. Jag ska börja från motsatta hållet! Det är lättare att skriva
alla dåliga saker. Sen är det kanske lättare att skriva alla tio bra
egenskaper om mig själv, om att vara rom? – Nu gäller det att fylla
på! Hjälper du mig?
BRA EGENSKAPER
Jag är rom
Jag är stolt

DÅLIGA EGENSKAPER
Romer är tjuvar
Romer är duktiga på att ljuga
Romer luktar
Tiggare på stan
Romer är outbildade
Romer är snåla
Romer är fattiga

En elev som berättar om sin vånda för Kati
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Rom är man i själen
Jag är rom därför att min mamma och min pappa är romer.
Jag är rom därför att jag pratar romani. Alla mina släktingar är
romer och mina rötter är romska.
Vi romer har inget eget land och därför finns vi i många länder. Andra ser oss romer alltid som något annat, i stället för att se
vilka vi är och vad vi gör som individer.
Jag tror att det som förenar alla oss romer är det gemensamma
indiska ursprunget, språket som härstammar från sanskrit men
som också har påverkats av majoritetsbefolkningarnas språk i
olika delar av världen.
Vi romer arrangerar ofta stora fester och vi har mycket mat på
våra fester. Många romska kvinnor har mycket guld på sig och
romska kvinnor från vissa grupper klär sig endast i kjolar aldrig i
byxor eller jeans.
Romska tjejer gifter sig unga. Vi räknar hela den stora släkten
som vår familj och det är fortfarande viktigt bland oss att ta hand
om våra gamla.
Man kan känna sig som rom även om endast en av föräldrarna
är rom. Det finns många romer som inte kan språket, inte klär sig
i traditionella kläder men som ändå känner sig som romer.
Även idag utvecklas vi romer olika beroende på var vi bor,
men man är inte mer eller mindre rom beroende på hur man
klär sig eller hur man lever. Det finns i själen, att jag själv känner
i mig att Jag är rom! Och denna känsla kommer både från min
hjärna och mitt hjärta.
Fatima M
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Jag är rom och svensk
När jag var yngre tänkte jag mycket på vad det innebär att vara
rom. Hur är en riktig rom, hur klär sig en riktig rom och framför
allt, hur pratar en riktig rom? Ju mer jag funderade på detta, desto
mer förvirrad blev jag. Som många tonåringar, inte enbart romer,
så gick jag igenom en identitetskris i mina yngre tonår. Jag
passade knappast in i den bilden som många romer har om sig
själva, men jag passade inte heller in i den bilden av romer som
så ofta pådyvlas oss av samhället. Detta medförde att jag började
testa olika identiteter, även om jag inte alltid löpte hela linan ut, så
testade jag. Ena veckan lyssnade jag enbart på alternativ musik,
andra veckan färgade jag mitt hår mörkare än vad det egentligen
var och den tredje veckan använde jag enbart väldigt färgstarka
kläder. Jag gjorde aldrig något större uppror som tonåring, men
däremot började jag tidigt att ifrågasätta vissa traditioner och
seder.
När jag ser tillbaka på min tid som tonåring är jag glad att jag
testade dessa stilar och att jag började ifrågasätta. Detta har idag
resulterat i att jag har ett väldigt avslappnat förhållningssätt till
min romska identitet och vad det innebär att vara rom. Jag är
även mer förstående till andra kulturer, seder och traditioner.
Jag är oerhört stolt över min romska bakgrund och historia.
Den kan ingen ta ifrån mig. Men jag kan däremot inte bygga hela
min existens på att jag är rom. Idag har jag en bra utbildning, ett
jobb som jag älskar och ett fint hem. Saker och kunskap jag byggt
upp utan att alltid ha tagit mitt romska ursprung i beaktande.
Att vara rom innebär inte för mig att leva i det förgångna och
dra på mig offerkoftan. För mig handlar det om mycket mer än
så. Det handlar om respekt för sin historia och de äldre, vördnad
och stolthet över det våra förfäder gjorde för oss.
En människa kan ha flera olika identiteter och den ena behöver inte utesluta den andra. Den romska identiteten är givetvis
oerhört viktig för mig, men lika mycket som jag är rom, så är jag
även svensk. Jag är också en ung kvinna som lever i dagens
Sverige. Alla dessa identiteter är lika viktiga för mig.
Mirelle
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Vi är romer
Den gemensamma kärnan för oss romer är vårt ursprung, att
vi alla härstammar från Indien. Men samtidigt är det viktigt att
komma ihåg, att romer inte är en homogen grupp utan en mycket
heterogen grupp.
Sammanhållningen mellan oss är speciell för romer. Hos oss
romer räknas inte bara kärnfamiljen utan den ”stora” familjen,
alltså även mor-/farmor, mor-/farfar, mostrar, fastrar, kusiner,
kusinbarn med flera räknas till familjen. Familjens intressen
och behov går alltid före individens. Lojalitet och solidaritet med
familjen, släkten och dess nätverk ställer krav på socialt, ekonomiskt och känslomässigt stöd hos alla i gruppen. Om det händer
något inom släkten, antingen det gäller sorg eller glädje, ställer
alla upp för att hjälpa och stödja. Släkten och gruppen är central
för tryggheten i romskt liv. De som lever i det svenska samhället
vet hur starkt individualismen framhävs. Hos romer är det tvärtom, individualism är emot våra värderingar.
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Vi romer vill gärna uppfostra våra barn efter våra gamla traditioner, sedvänjor och värderingar.
Romernas språk, romani chib, består av många olika dialekter.
Många romer kan idag inte tala sitt språk, men de känner ändå
gemenskap med varandra. Det spelar ingen roll från vilket land
personen kommer eller vilken romsk dialekt den pratar. När
romer träffas finns det en speciell samhörighet som är svår att
förklara och känna för den som inte är rom.
Vår romska identitet kopplas ihop med vårt språk, kultur, traditioner och seder. Det är viktigt att komma ihåg, att människans
identitet formas under hela livet. Identiteten förklarar för oss vår
plats i världen. Identiteten ger svar på frågorna ”Vem är jag”? och
”Vem är jag inte?”. Den kollektiva identiteten som finns bland oss
romer ger svar på frågorna ”Vilka är vi?” och ”Vilka är vi inte”.
Med kultur menar romer inte något man har, utan något man
är. Den ger känsla av samhörighet och gör tillvaron meningsfull.
Kulturen återskapas av romer själva genom att man delar och
tolkar sina vardagliga erfarenheter, och formulerar gemensamma
kunskaper och känslor. Detta sker genom delade rutiner och traditioner, utifrån såväl uttalade som outtalade normer och värderingar. Genom kulturen kan vi romer formulera och uttrycka vår
grupps förståelse av oss själv.
Iren och Teresa sammanfattar ett samtal mellan en grupp romer
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Jag är resande
När jag växte upp så användes inte ordet rom utan det var zigenare eller tattare som man sa eller också resande som romanofolket
själva kallar sig. Rom är ett nytt ord för mig och det är inte ett
ord som jag kan relatera till när jag pratar om min identitet. Jag
tillhör romanofolket resande.

Vi lär oss det traditionella resandehantverket ”trådslöjd”.

När jag var barn berättade jag inte för mina kompisar att jag var
resande. Jag fick höra hemifrån att det är ingenting som man ska
prata om. Detta resulterade i att jag fick lära mig från tidig
ålder att resande var något som var ”fel”, men ju äldre jag blev
desto svårare och svårare hade jag att dölja min identitet. Folk
märkte ju att jag och min familj inte var riktigt som alla andra.
Även om vi klädmässigt inte skilde oss från normen så har vi
en kultur som ibland kan vara svår att dölja. Folk började också
undra varför det alltid var så mycket släkt hemma hos oss och att
vi alltid var så många. Dessutom hade vi både mörkare hy och
mörkare hår än våra grannar i det lilla samhället där jag växte
upp.
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När en släkting en dag pratade romani med min pappa, när en
kompis var hemma hos mig, väckte det frågor. Jag berättade för
henne i förtroende om min härkomst och trodde att jag kunde lita
på henne. Nästa dag när jag kom till skolan möttes jag av viskningar och flera av de ”populära” kallade mig för tattarunge och tattarpack. Efter den dagen var de här skällsord som alltid följde mig.
Jag har massor med exempel på situationer där jag öppet har
blivit utsatt för diskriminering. Detta är en anledning till att jag
startade min blogg (www.eleonorfrankemo.blogg.se) där jag
vänder mig till resandefolket. Här delar jag med mig av mina
tankar kring min identitet som resande. Okunskapen är
oerhört stor och fördomarna många. En annan anledning är att
jag många gånger har känt mig ensam i min identitet utanför
familjen, och detta är en vanlig känsla bland resande. Bloggen
ska få andra resande att se att de inte är ensamma om sina
känslor.
Men trots att jag många gånger känner ett visst utanförskap
så är jag stolt över min identitet och kultur. Även om jag som
barn fick lära mig att vi inte talade öppet om vår identitet, så fick
jag ändå lära mig att vara stolt för den jag är. Idag ser samhället
annorlunda ut och idag är jag totalt öppen med att jag är resande.
Jag kommer aldrig mer skämmas över vem jag är. Jag är den jag
är och kan inte göra något åt det och ska inte heller behöva göra
det.
Eleonor
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Intervju med en ung rapare och romsk
aktivist
Vad heter du?
– Jag heter Dusan Marinkovic.
Kan du berätta om dig och din bakgrund?
– Jag är 15 år och är född i centrala Belgrad i Serbien. Min mamma är rom och min pappa serb. Jag fick mitt namn efter min morbror som också hette Dusan. Han blev mördad av skinheads när
han var lika gammal som jag är idag. Han gick bara ut till affären
för att köpa något, när flera skinheads hoppade på honom och
misshandlade honom till döds. Efter den här händelsen flyttade vi
till ett slumområde för att bo bland andra romer.
När jag var två år gammal lämnade min pappa oss. När jag var
fyra år flyttade jag tillsammans med min mamma till Sverige för
hon skulle gifta om sig med en rom. Idag har jag tre yngre syskon,
fem, åtta och tio år gamla. Jag går i Sofielundsskolan i klass 9. Jag
trivs i skolan. I slutbetyget från årskurs 8 hade jag 217 poäng.
Jag är medlem i RGRA sedan ett år tillbaka. RGRA står för
Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. Den föreningen hjälper mig
med min musik. Jag är även aktivist i romska frågor.
Du rappar alltså. Kan du kombinera den musiken med den romska
musiken?
– Ja, det kan och gör jag. Jag skriver om vardagen, om det som
händer mig, och sätter in den romska musiken som bakgrund.
Det är viktigt för mig att blanda rappen med den romska musiken.
Som jag ser det så vill många ungdomar härma amerikansk
musik och sina idoler. Men jag tycker att det är viktigt att man
visar vem man är, alltså visar sin egen identitet.
Varför är den romska musiken viktig för dig?
– Den är viktig för genom den kan jag visa mina rötter. Man ska
stå för den man är.
Vad innebär det för dig att vara rom?
– Att vara rom betyder för mig att vara mig själv. Vara stolt rom.
Visa min kultur, musik, traditioner i vardagen. Det är viktigt att
vi ska integreras i det svenska samhället, men på vårt eget sätt.
Jag tycker inte att det blir så stor skillnad för att vi är romer. Vi
20
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är också vanliga människor som alla andra. Vi vill också kunna
gå ut på stan och kunna träffa våra kompisar och vänner. Kunna
gå i affärer utan att bli följda av vakter. Om vi integreras behöver
det inte betyda att vi måste fira Midsommar! Det är viktigt att vi
romer hjälper till så att fördomarna mot romer ska försvinna, och
jag är en av dem som jobbar för detta. Det är viktigt att positiva
saker kommer fram om romer. Vi är glada människor, som har
mycket att erbjuda majoritetssamhället. Vi har vår musik, mat,
kultur och traditioner. Man ska känna sig stolt över att vara rom.
Hur har du blivit bemött av majoritetssamhället som rom och
musiker?
– Jag har fått hjälp av RGRA med min musik och med kontakter
med andra musiker. Vissa ungdomar tycker inte om min musik
eftersom de vill ha den amerikanska versionen. De vill kunna
dansa till musiken. Jag vill istället visa med min musik vem jag
är och sjunga om mitt vardagsliv. Förutom det så har jag blivit
positivt bemött.
Varför ska man stå för sin romska identitet? Vad skulle du säga till
romska ungdomar?
– Man ska vara stolt över att man är rom. När man lyckas är det
viktigt att gå ut med sin identitet. För att man ska bli förebild för
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alla andra unga romer. Man ska stå för den man är, man ska inte
försöka gömma sig och vara någon annan än sig själv. Man ska
vara stolt för den man är och stå för sin sak.
Hur kan du representera den romska kulturen?
– Jag hoppas att jag kan representera den romska kulturen. Det är
viktigt att komma ihåg att vi också är vanliga människor, precis
som alla andra i samhället. Men jag undrar också vad en rom är,
eller som majoritetssamhället säger ”zigenare”. Jag brukar säga att
jag är rom, men det är många som inte förstår vad det betyder och
då måste jag säga ordet zigenare. Det är ett ord jag inte tycker om.
Genom musiken kan jag visa vem jag är och hur mitt vardagsliv är.
Du har sagt att du tycker att utbildning är viktigt. På vilket sätt?
– Utbildning är mycket, mycket viktigt. Utan utbildning kan man
inte få något arbete och en bra framtid. Om man har utbildning
behöver man inte tänka på att ändra efternamnet här i Malmö.
Malmö är en mångkulturell stad! Jag tror inte heller att det är problem med efternamn om man har bra utbildning i Göteborg eller
i Stockholm. Kanske kan det vara svårt i mindre orter att få jobb
om man har ett utländskt efternamn. Men bra utbildning visar
vem man är. Genom utbildning och genom kunskaper kan man
få förståelse från människor runt omkring en. Genom utbildning
kan man få bort fördomarna, och visa att vi är vanliga människor
som alla andra.
Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vet inte än. Men jag vill bli antingen advokat eller lärare. Jag
vill jobba med de mänskliga rättigheterna. Jag tror att som lärare
kan jag utbilda och påverka andra personer. Som advokat kan jag
kämpa för romernas rättigheter.
Intervjuare var Iren Horvatne
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Romsk tjej som förebild
När man träffar Amira stöter man på en glad och pratsam ung
tjej, som får en genast att känna sig som om man har känt henne
i flera år.
Amira Zamel är en ung romsk tjej från Malmö som numera
bor och jobbar i Stockholm. Innan hon flyttade hit arbetade hon
på Romskt Kulturcentrum i Malmö med olika projekt och verksamheter så som det ofta blir i föreningar.
– Jag arbetade som kontorist och där var mina uppgifter både
att svara i telefon och olika administrativa uppgifter. Jag arbetade
även som yrkesvägledare för ungdomar som hade svårt att ta sig
ut i arbete eller utbildning. Och jag ingick i många projekt som
jag var med om och startade.
Fast innan hon kom till Romskt Kulturcenter arbetade Amira
också som personlig assistent.
– Som personlig assistent var min uppgift att ta hand om min
deltagare på bästa möjliga sätt, med allt från hygien till att laga
mat. Det var en mycket bra erfarenhet som fick mig att växa som
person. Jag gillar att jobba med människor!
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Redan som 17-åring fick Amira priset som ”Årets romska ungdom” från Romska Ungdomsförbundet med motiveringen: ”För sitt
engagemang att skapa ett positivt intryck av de romska ungdomarna i Sverige och ge de romska ungdomarna ett ansikte utåt!”
Idag jobbar Amira på Ungdomshuset Tuben i Farsta, som är
en stadsdel i Stockholm, med att coacha och inspirera romska
och icke romska ungdomar till att komma ut i samhället och in
på arbetsmarknaden.
– Jag arbetar som ungdomscoach och vägleder ungdomar
mellan 15 och 19 år genom olika projekt. Jag arbetar även fram
ett arbetsmarknadsprojekt som kallas Stegvis. Detta projekt ska
underlätta för ungdomar i Farsta att komma in på arbetsmarknaden. Här får de stöd i den processen.
– Men det har inte alltid varit så lätt att komma fram, förklarar
Amira. Det gick inte så bra för mig i skolan, mina betyg var inte
bra. Men sen insåg jag, att för att kunna ta mig fram behövde jag
satsa på min utbildning och då vände det nästan över en natt. Jag
hade stöd hemifrån från mina föräldrar som båda är akademiker.
Det är viktigt med stöd från dem som finns omkring en.
Med en palestinsk pappa och romsk mamma växte Amira upp
med flera kulturer.
– Min mamma var väldigt mån om att jag skulle behålla den
fina romska kulturen.
Amira tycker att det är viktigt att informera om den romska
kulturen till majoritetssamhället och därför har hon gått kurser
som kulturinformatör och kulturcoach. Allt för att både kunna
leva i det romska samhället och stå upp i det svenska samhället.
Det finns vissa som tycker att det är svårt att förena det romska
livet med ett ”vanligt arbete” i Sverige. Amira är en gott exempel
på att det går.
– Men det är inte lätt, man får lägga ner lite extra tid och tro att
det går. Det är också viktigt att man står upp för den man är, man
ska vara stolt över sin kultur.
Men trots att hon har ett arbete tycker Amira att hon inte är
klar i livet. – Mina mål är att kunna utvecklas som person och
samtidigt få andra personer i min omgivning att utvecklas!
Intervjuare var Rosario Ali Taikon
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Utan dig
Tänk dig en vinter utan snö!
Tänk dig en höst utan vind!
Tänk dig en sommar utan solen!
Tänk dig en vår utan fåglarnas kvitter!
Tänk dig en mamma utan sitt barn!
Tänk dig ögat utan sin syn!
Tänk dig världen utan människor!
Tänk dig din kropp utan sitt hjärta!
Tänk dig att så här är jag utan dig!
Tänk, tänk bara på mig!
Fatima M

26

Fakta och framtid

Romskt frieri och bröllop
Hur man ingår ett äktenskap skiljer sig från grupp till grupp
bland romerna. Vissa grupper har kvar gamla traditioner som
att, pojkens far anländer med en mycket fin flaska alkohol omlindad med en guldkedja och mynt av guld. Ett tecken för att visa
respekt men också för att visa i vilket ärende man kommer. Detta
kallas för mangaipe, (frieri). Fadern frågar flickans far om hennes
hand för sin sons räkning. Om flickans far säger ja, ingår dessa
äktenskap vid ett senare tillfälle, men först ställer man till med en
hejdundrande frierifest.
Det är också brukligt att flickans far säger nej. Då svarar
pojkens far att de har tappat sin blomma eller att deras lamm har
kommit bort och att ryktet säger att blomman eller lammet skulle vara i det här huset. Man har med sig musikanter, de sjunger
och dansar och försöker få flickans far att ta emot flaskan och
dricka ur den. Men han vägrar och säger att de inte har något där
att göra. De som uppvaktar släpps inte innanför dörren eller grindarna till gården. Detta pågår fram och tillbaks några gånger. Till
slut dyker flickan upp lite snabbt och den uppvaktande gruppen
ser detta, påpekar detta för pojkens far som säger, att något inte
stämmer. Efter ett tag så kanske man släpper in pojken för att
söka igenom huset där flickan har gömt sig igen. Han hittar
henne, tar henne med sig ut och visar upp henne. Flickans far
och de andra äldre kan inte längre hålla sig på sin kant, då friarens familj säger att de har hittat sin blomma. De släpps in. Paret
är nu förlovat. När paret gifter sig samlar bröllopsgästerna ihop
pengar och presenter som är bra att ha till vardags. Detta kan se
mycket olika ut beroende på vilken grupp och familj man tillhör.
Förr i tiden var det ofta föräldrarna som valde partner till sina
barn. Numera är det oftast paret i fråga som själva bestämmer
om de ska gifta sig eller inte, även om procedurerna kring traditionen är de samma.
Det finns fortfarande en bild av att romska flickor gifter sig
mycket unga. Så var det förr, de senaste årtiondena har det skett
en ändring. De flesta romska gruppers tjejer och killar väntar
med att gifta sig tills de är en bit över 20 år. Ibland lever man som
sambo eller som gifta, utan det formella intyget. Visst sker det
undantag fortfarande, men det är fel att tro att detta är vanligt
förekommande idag.
Giftermål bland romer kan ske även på majoritetsbefolkningens sätt. Par väljer att gifta sig i kyrkor av olika kristna läror,
Kärlek och äktenskap
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eller borgerligt i stadshus eller på kommunalkontor. Man följer
då de ritual som är vanliga vid kyrklig eller borgerlig vigsel. Sker
vigseln i kyrkan är det en präst eller pastor som viger paret.
Efteråt bjuds det på kaffe eller mat. Gästerna kommer med
presenter.
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Hos andra grupper väljer paret att ”försvinna” en begränsad tid.
Då ett par har fattat tycke för varandra inleder de ett förhållande,
paret är nu förlovade. Förhållandet är hemligt för föräldrarna och
andra äldre släktingar. Endast några få i deras omgivning, ofta
någon släkting i samma generation, får vetskap om detta. Denna
person kan underlätta för paret att träffas och lära känna varandra för att se om de passar ihop. Om de kommit så långt att de bestämmer sig för att satsa på en gemensam framtid ”försvinner” de
en kortare tid. Skulle de inte göra det, kan deras föräldrar ibland
stoppa deras initiativ till gemensamt boende. När paret ”försvunnit”, meddelas detta till någon som vetat om deras förhållande,
som i sin tur meddelar föräldrarna ibland, så att de ska slippa
vara oroliga. Kanske vill flickans föräldrar inte ha just den här
unge mannen till svärson och vice versa, precis som det händer
ibland hos majoriteten. Men om paret har bestämt sig, kommer
familjerna oftast att acceptera ungdomarnas val förr eller senare.
När acceptans är uppnådd räknas paret som gifta! Fast formellt
är det egentligen ett samboförhållande.
Domino Kai
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Kamlimos – Kärlek
Kamlimos är en film inspelad 2003 och producerad av Romska
Ungdomsförbundet (Rufs). Filmen tar upp ämnet arrangerade
äktenskap bland romska ungdomar och visar på den romska
kulturen och de kulturkrockar som sker dagligen i såväl romska
hem som i den svenska skolan. Filmen visar hur Richard och
Papusa, två helt vanliga romska ungdomar träffas och förälskar
sig i varandra, men som för att bevara hedern och respekten
måste giftas ihop för att kunna fortsätta att umgås. Filmen är
avsedd för högstadiet och gymnasieelever och är 55 minuter lång.
Filmen är inspelad i Sverige och har både romskt och svenskt tal
och svensk/romsk textning. Den går att låna från Rufs, kontakta
dem på www.rufs.org

Samtal med Erland Kaldaras som var ansvarig för
filmen Kamlimos
Vem skapade manuset till filmen?
– Manuset är skrivet av mig och baserat dels på mina egna
erfarenheter men även andra ungdomars erfarenheter av arrangerade äktenskap och deras livshistorier, vilka vävts samman till
ett filmmanus.
Hur var det att spela in filmen, och hur lång tid tog det att göra hela
filmen?
– Det var mycket roligt och spännande. Det tog lång tid eftersom
ingen av skådespelarna är professionella aktörer, majoriteten
agerade helt naturligt utan manus. Vi började inspelningen i
februari 2003 och den avslutades i september 2003. Därefter
följde två månader av redigering och premiären skedde under
december 2003 i flera lokala tv-kanaler runtom i Sverige. Filmen
gjorde direkt succé både bland romer och bland svenskar.
Var det svårt att belysa problematiken med att bevara hedern och
respekten?
– Romska Ungdomsförbundet gick noga igenom valet av aktörer,
de flesta var aktiva inom föreningslivet och hade förståelse för
syftet med filmen som både var att upplysa om den här problematiken och att visa på olika traditioner i samband med frieri,
bröllopsförberedelser, vilka föräldrar som bekostar vad och
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giftermålet. Men det fanns även flera romer som var kritiska mot
att filmen visar den romska kulturen.
Från 2003 till 2013 är det 10 år. Finns det fortfarande arrangerade
äktenskap? Om inte hur är det nu?
– Arrangerade äktenskap förekommer fortfarande men i mindre omfattning. Idag kan romska ungdomar kommunicera med
varandra på Internet och de kan även först träffas i smyg innan
de bestämmer sig för att gifta sig. Ibland rymmer de för en tid och
sedan hålls en mindre fest för dem. En fest som deras föräldrar
anordnar.
Planerar Romska Ungdomsförbundet att göra en ny film?
– Det finns planer på flera filmer som ska ta upp olika ämnen.
Problemet är att hitta romska skådespelare. Filmerna måste
också liksom Kamlimos representera en större del av de romska
grupperingarna i Sverige för att få acceptans. I filmen Kamlimos
förekommer svenska, finska, italienska, ryska, polska, jugoslaviska, danska, tjeckiska, ungerska och rumänska romer.
Kati Dimiter Taikon
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Hennatraditionen bland romer
i Makedonien
Tisdag kväll
Svärmor förbereder de stora faten med kläder som man ska ta
med till den blivande bruden. Familjen och grannarna har kommit med gåvor och svärmor skriver givarens namn på varje gåva,
så att man ska veta vem som kom med vad. Alla som kommer till
bröllopet ska få veta vad var och en har gett i gåva.
Onsdag
På eftermiddagen anländer musikanterna. Brudgummens familj
samlas framför huset och alla kvinnorna dansar i ring.
Hennan tillreds av en ärbar gift kvinna. Hennan blandas till
i ett kopparkärl. Mitt i detta sätter man ett ljus. När det är dags
att gå till brudens hem, bär de unga ogifta flickorna faten med
kläderna och hennan bärs av en gammal kvinna.
När man kommer fram till brudens hem tas man emot av
brudens föräldrar som serverar gästerna sockervatten. Efter en
stund kommer bruden fram tillsammans med musikanterna.
Först kysser hon svärmors händer och fötter för att visa att hon
tycker om henne. Därpå lyfter svärmor upp brudens röda slöja
och de kysser varandra.
Nu tar man fram en stol som bruden ska sitta på. Man tar av
henne de smycken hon har i sitt hår, bland annat två silvertrådar.
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Sedan kommer två ammande kvinnor, en från mammans sida
och en från svärmors sida och de matar varandra med socker
och lägger ett mynt och lite bröstmjölk på brudens huvud, för att
hon ska få rikligt med mjölk när det blir dags för henne att amma
sina barn. Sedan stryker de henna på brudens huvud. Det som
blir över av hennan stryker de på de ogifta flickornas huvuden,
för att även de ska finna sin lycka. Vattnet som kvinnorna använder för att skölja av händerna i, häller de ut på en ren plats ute
bland blommorna. Detta gör man för att vattnet inte ska kunna
användas i ont syfte för att skada brudparet.
Bruden flyttar över till den stol på vilken svärmor satt. Man
delar ut gåvor till de flickorna som bar klädfaten. Svärmor och
hennes följeslagare vänder hem tillsammans med musikanterna.
Torsdag
Denna dag går kvinnorna tillsammans med bruden för att bada.
Detta kan man göra i ett privat badhus eller på ett ställe där det
exempelvis finns varma källor.
Man tar med sig mat såsom pajer, stora köttfärsbiffar, läsk
m.m. När bruden har badat klart kysser hon sin svärmors hand.
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Lördag
Brudgummens familj samlas med brinnande ljus i händerna och
tågar ledda av musikanter hem till bruden. Bruden får henna på
händer och fötter för att alla ska veta att hon är nygift. Svärmor
har med sig en skjorta som tillhör brudgummen och vill sätta
den över brudens huvud. Först vägrar bruden men vid tredje
försöket går hon med på detta.
Avsikten med det här är att bruden inte ska se hur hon målas
med henna. Detta symboliserar att hon ska lyda och följa sin
man. När detta är klart tar svärmor hand om hennakärlet och
gömmer det.
Under alla dessa traditioner är brudgummen inte med. Han är
fullt upptagen med att ordna allt som behövs inför lördagskvällen
då gästerna kommer. Han kommer med sin brud på lördagskvällen till restaurangen där gästerna samlas.
Dagen därpå hämtar svärföräldrarna bruden och tar med henne
till sitt hus.
Många romer har inga borgerliga eller kyrkliga vigslar, utan
när bruden anländer i brudgummens hus och man under ledning av många gamla kvinnor utför alla ritualer och traditioner i
samband med hennes ankomst, så räknas det som giftermål.
Fatima Bergendahl
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Duj, duj – en kärlekssång
Två, två, två, två, tolv gånger två
vill jag kyssa, vill jag kyssa hennes mun.
.//. Hennes mun har jag kysst.
Hundra tusen för en kyss,
det har jag fått böta. .//.
Hon är som en dröm,
hon strålar som en sol.
.//. Hennes hud är så len,
hennes blick är varm och skön.
Mitt hjärta brinner och hettar som en eld. .//.
Jag går, går, går, går, vet inte vart jag går.
För hennes skull, för hennes skull ger jag mitt liv.
Hon är för mig den sötaste,
hon är för mig den finaste.
Oh, den finaste.
Två, två …
Duj, duj, duj, duj, desh-u-duj
te tjumidav, te tjumidav lakho muj.
.//. Lakho muj me tjumidem.
Shel miji putjindem,
ahaaj, putjinden. .//.
Maezol sar sunó,
phabol sar o kham.
.//. Lakho muj si anda mom,
e jakha pe la phabon.
O hjilo pe ma phabol sar yagh. .//.
Jav, jav, jav, jav, tji janav kaj jav.
Pala late, pala late me merav.
Voj si mange maj gugli,
voj si mange maj lashi,
Ahaaj, maj lashi.
Duj, duj …

Traditionell rysk-romsk sång. Här bearbetad och tolkad till
kelderash av Hans Caldaras
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Samtal mellan romakillar och tjejer om
att gifta sig unga
Vissa romska familjer lever fortfarande enligt patriarkala mönster.
Detta innebär att unga romakillar och tjejer inte väljer sina framtida partners själva, utan det är de äldre i familjen som väljer åt
dem. Men det pågår en snabb förändring och nuförtiden väljer de
flesta unga själva vem de vill leva tillsammans med. Delegationen
för romska frågor skrev i sitt betänkande Romernas rätt: en strategi
för romer i Sverige, 2010 att ”bland de romer som hoppar av skolan
innan de har gått ut grundskolan är många tjejer… Samtidigt har
det funnits en tradition att gifta bort väldigt unga flickor. Barnäktenskap är en realitet att beakta bland romer”. Men faktiskt så
förekommer det här allt mer sällan och i stället satsar både pojkar
och flickor på utbildning. Mina elever på Birger Sjöberggymnasiet
i Vänersborg har diskuterat detta och de tycker så här:
Sehran – Jag tycker inte det är speciellt smart att gifta sig ung. Enligt
min uppfattning så ska man fokusera på skolan tills man har tagit
studenten och kanske fortsätta i högskolan. Och detta oberoende av
om man får jobb efter gymnasiet eller inte. Man kan gifta sig när
man känner att man har allt i livet, dvs bra ekonomi, körkort osv.
Filis – Jag tycker att det var en dålig tradition att gifta bort barn.
Jag vet inte ens om det var en tradition, för det är så olika mellan
olika romska grupper och till och med inom olika familjer. Jag
menar, att det är i de här åldrarna som man börjar utvecklas och
får kunskap om vad livet innebär.
Selma – Jag tycker också som Filis. Man ska inte gifta sig innan
man vet mer om livet.
Tefik – Jag tycker att det största felet som vi romer gör är att vi
gifter oss unga. Ibland kan det vara så, att det är de äldre som vill
gifta bort sina barn eller barnbarn när de är unga, men ibland är
det också de unga själva som helt enkelt vill gifta sig unga.
Vad ska man tänka på när man är femton-sexton år? Vad ska man
prioritera i livet?
Sehran – Jag tycker att man ska prioritera skolan först av allting. Det är just i den åldern man ska fokusera på skolan. För att
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skolan är vägen till det riktiga livet. Utan skola och jobb så har du
ingenting, och romaniföräldrar vill gärna att deras barn ska gå i
skolan. Vissa av dem iallafall.
Filis – När man är i den åldern då ska man tänka hur livet blir för
mig själv och inte behöva tänka hur man ska vara som man eller
fru. Det ska man låta bli. Jag själv är 18 år och går i trean på
Omvårdnadsprogrammet och tänker inte på att jag ska gifta mig.
Selma – Nej, jag ska prioritera min skola först. Som gift har jag
inte samma fördelar som min man. Livet hemma hos mina föräldrar är bra, så jag längtar inte efter att gifta mig ung.
Tefik – Åter igen, jag prioriterar skola och utbildning! Som ung kille eller tjej ska man inte tänka på giftermål, istället man ska tänka
på livet, skolan och självklart umgås med både killar och tjejer.
Vad är viktigt för er unga romakillar och tjejer? Vad vill ni göra
med era liv?
Sehran – Ha en bra inställning till livet, veta hur man uppför sig
och veta vad som är rätt och fel och att gå i skolan. Jag vill gärna
bli klar med skolan så fort som möjligt och börja jobba så att jag
kan försörja mina föräldrar. De börjar bli gamla och slitna vilket
leder till att de inte kan jobba längre.
Filis: – För mig är min familj viktig och skolan, körkort, kompisar,
kärleken och livet. Det som också är viktigt för mig är, att vi kan
visa och bevisa att vi romer är lika mycket värda som alla andra,
att också vi kan göra bra saker i våra liv och i skolan!
Selma – Det är samma för mig också. Först skola sedan make
också, haha (skratt)!
Tefik – För mig är min skola och utbildning och mitt drömyrke
viktigast. Jag vill leva lyckligt som romsk kille.
Hur ser ni på att romakillar och tjejer gifter sig när de är 20–25 år?
Sehran – Jag tycker att det är bra, för då har man vuxit och mognat. Då kan man ta sina slutgiltiga beslut om man vill gifta sig
eller inte.
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Filis – Ja, det är bra, först karriär, körkort och sedan en man. Man
blir mogen i de åldrarna.
Selma – Det blir liksom bättre för att då är det kanske rätt tid för
giftermål, istället för 15–16 åringar, de är fortfarande barn!
Tefik – Jag tycker att man ska gifta sig när man är 20–25. Det
är bättre för då hinner man avsluta sin utbildning och man blir
kapabel till allt. Men det finns vissa människor inom den romska
gruppen som tycker, att man är för gammal om man är 20–25 och
fortfarande ogift.
Vad är det ni vill ändra eller förbättra för att inte unga ska gifta sig?
Sehran – Det här beror helt och hållet på föräldrarna. De kanske
gifter bort sin dotter bara för pengarnas skull. Men dottern bär
också ett ansvar för om hon ska gifta sig eller inte. Vill inte dottern så blir det så.
Filis – Att alla romska killar och tjejer ska gå i skolan och ta
studenten men också studera vidare. Fast jag önskar även lite
mer frihet för tjejer.
Selma – Föräldrarna ska vara lite stränga men inte för mycket.
Flickan ska få umgås med killar men inte gifta sig med den första
man hon träffar i tonåren.
Tefik – Jag är själv 20 år och anser att man ska förändra och
förbättra det här med de ungas giftermål. De ska inte gifta sig så
unga. Vi unga måste fortsätta ha respekt för våra äldre i familjen,
men de ska också ge oss frihet i livet.
Utifrån det vi har diskuterat anser vi alla att det inte är OK att
gifta sig ung. Det hände ofta förr, men inte idag. Det håller på att
ändras och förändringen går mycket snabbt. Idag satsar många
unga på utbildning först. Ungdomarna väljer själva idag. Det kan
hända att om en romsk flicka gifter sig ung, så kan en annan
tycka att det är bra. Och då gör hon det också, man är liksom
avundsjuk och vill göra det en annan gör.
Samtalsledare var Fatima Miftar
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2.8 Fakta kring Äktenskap och Samboförhållande

Äktenskapet är ett juridiskt och samhälleligt avtal mellan två personer. Äkten
skapet kan ingås religiöst eller borgerligt. I Sveriges lag finns en äktenskapslag
och där står följande:
De som har ingått äktenskapet med varandra är makar.
Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och
barn och i samråd verka för familjens bästa.
Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.
Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de
upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna
bedömas.
Äktenskapet upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad.
Från och med den 1 maj 2009 gäller några nya regler för äktenskap. Två perso
ner av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön.
Bestämmelserna i äktenskapslagen gäller alla par oavsett makarnas kön.
Huvudregeln för att man ska få gifta sig är att man
• har fyllt 18 år
• är ogift
• inte är nära släkt med den som man tänker gifta sig med
Den som är under 18 år måste ha länsstyrelsens tillstånd för att få gifta sig. Till
stånd ska sökas hos länsstyrelsen i det län där man bor. Det är mycket sällan
ett sådant tillstånd beviljas, och möjligheten kommer sannolikt att tas bort.
Innan man får gifta sig måste det göras en så kallad hindersprövning.
Hindersprövning betyder att innan ett par kan gifta sig görs en prövning för
att se om det finns något hinder mot äktenskapet. Prövningen görs av Skatte
verket och ska gemensamt begäras av personerna som ska gifta sig. Hinders
prövningen gäller i fyra månader.
Vigsel
Äktenskap ingås antingen genom borgerlig vigsel eller genom vigsel inom ett
trossamfund. Borgerlig vigsel förrättas av den som är förordnad av länsstyrel
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sen. Vigsel inom trossamfund får endast förrättas inom ett trossamfund som
har vigseltillstånd och av sådan präst eller annan befattningshavare i trossam
fundet som har förordnats av Kammarkollegiet att vara vigselförrättare.
Samboförhållande
Med sambor (sammanboende) avses två personer som bor tillsammans under
äktenskapsliknande förhållanden.
De som är sambor har ett gemensamt hushåll, vilket innebär att man delar
på sysslor och utgifter. Det spelar ingen roll om sambor är av motsatt kön eller
av samma kön.
Det finns en lag om samboförhållanden, men den gäller endast om båda
parterna är ogifta eller ej har registrerat partnerskap. (Registrerat partnerskap
jämställs med äktenskap. Detta var något som samkönade par kunde begära
innan det blev möjligt för dem att gifta sig). För att parterna ska kunna ha t ex
fortsatt separat ekonomi kan man ingå ett avtal enligt sambolagen.
De som lever som sambor har inte samma rättigheter som äkta makar. Men
när det gäller gemensamma barn har sambor samma underhållsskyldighet
som gifta. Sambor som har barn tillsammans har inte automatiskt gemensam
vårdnad. Modern är primärt ensam vårdnadshavare och förmyndare. De kan få
gemensam vårdnad genom att begära detta hos sociala myndigheter inklusive
att fadern skriftligt bekräftar faderskapet. Den förälder som inte har vårdnaden
om barnet har rätt till umgänge enligt samma regler som vid skilsmässa.
Ett samboförhållande upphör om partnerna eller någon av dem ingår äkten
skap, om de flyttar isär eller om någon av dem dör. Förhållandet kan upphöra
också om en sambo ansöker om att tingsrätten ska utse en bodelningsför
rättare eller ansöker om rätt att få bo kvar i den gemensamma bostaden tills
bodelningen.
Sambor har ingen rätt till arv efter varandra. För att sambor ska kunna ärva
varandra måste de skriva testamente.
Du kan läsa mer om äktenskap, vigselrätt och samboförhållande på www.
regeringen.se/sb/d/8953/a/110669
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En ikon
Det här är en gammal ryskortodox andaktsbild, ikon, som Hans
Caldaras ärvt efter sin Pápo. Att den är så mörk beror på att den
har räddats från en brinnande kyrka.
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Samtal med en romersk-katolsk romsk
flicka
Hej! Vad heter du och hur gammal är du?
– Jag heter Maria och jag är 17 år.
Jag tänkte fråga dig idag litet om din religion, om din tro.
– OK, vad vill du veta?
Vilken religion tillhör du?
– Jag är kristen och tillhör den Romersk-katolska kyrkan. Vi
brukar kallas katoliker.
Vad innebär det att du är katolik?
– Katolsk betyder allomfattande, universell. Vi finns i hela världen,
och det är mer än en miljard medlemmar i den katolska kyrkan.
Kyrkans ledare är påven i Rom. Till sin hjälp har han tusentals
biskopar som är ledare för sina områden som kallas stift.
Kan du förklara den katolska tron?
–Ja, fast det är inte så enkelt. Vi tror på en Gud som visar sig i
olika gestalter såsom Fadern, Sonen Jesus Kristus och den Helige

Katolska kyrkans världsungdomsmöte 2011 i Madrid.
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Ande och den här tron har sedan århundraden sammanfattats i det
som kallas den Apostoliska trosbekännelsen. Om någon är intresserad kan man hitta den i en katolsk psalmbok eller på Internet.
Vad gör du i kyrkan? Gör du något speciellt förutom att du deltar i
gudstjänster?
– Ja, faktiskt. Jag tillhör något som kallas ”Den Neokatekumenala
Vandringen”. Vi som hör till den organisationen, som vi vanligtvis
kallar för bara Vandringen, träffas två gånger varje vecka. Det är
många ungdomar som kommer hit.
Det är helt nytt för mig, kan du berätta lite vad Vandringen är för
något?
– Den här rörelsen började 1964 i Madrid i Spanien. Det var en
ung man som heter Kiko Arguell och en kvinna, Carmen
Hernandez, som förkunnade för fattiga och för romer om Jesus
Kristus och vad Han hade gjort för oss. De som hörde om detta
tog det till sig och de upplevde stark gemenskap med varandra.
Vad menar du med gemenskap? På vilket sätt?
– Det finns många människor som har kommit till tro genom
dessa personers erfarenhet. Det var inte förutbestämt hur denna
Vandring skulle se ut. Men åhörarna hade börjat träffas och läsa
Bibeln och dessa personer som tidigare inte ens kunde acceptera
sig själva kunde nu skapa en gemenskap med Gud och visa
broderlig kärlek.
Vad hände sedan?
– Kunskapen om det som hände i den här församlingen spred sig
och många människor som stod utanför kyrkan började tro. Denna Vandring spred sig snabbt både i Spanien och i andra länder.
Den finns nu på alla kontinenter. Initiativtagarna till Vandringen
blev inbjudna av en kardinal till Rom 1968 och det ledde bland
annat till att de startade en gemenskap där. Sedan 2008 är Vandringen godkänd av påven.
Kan du berätta hur den här Vandringen fungerar, finns den inom
församlingen?
– Ja, Vandringen finns inom församlingen och den består av små
grupper som kallas kommuniteter som består av personer i olika
åldrar, från olika kulturer och med olika uppfattningar. Det är en
andlig rörelse!
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Det syns på dig att du är jätteglad för den här Vandringen. Vad
kan du berätta mer?
– Vi brukar ha en gemenskapsdag varje månad med kommuniteten dvs gruppen. Vi har möten med bibelläsning för våra
ungdomar och till dessa träffar brukar det även komma andra
ungdomar från församlingen eller våra vänner. Alla ungdomar är
välkomna.
Kan du berätta om den här dagen litet mer, hur många brukar ni
vara?
– Vi brukar börja med att läsa Bibeln och samtalar om detta,
sedan firar vi gudstjänst och efteråt har vi en gemensam måltid
som vi kallar för Agape. Vi brukar vara cirka 30 personer.
Vad har ni speciellt som andra ungdomar inte brukar göra?
– Vi brukar vara med på Katolska kyrkans Världsungdomsdag
med påven. Senast var vi i Madrid 2011, och nu ska vi åka till
Brasilien 2013.
Hur kan man komma med i den här gemenskapen?
Vi brukar ha information om Vandringen två gånger varje år.
Då är det några ledare som vi kallar katekister som under två
månader, två gånger i veckan, föreläser om vår tro. Den perioden
avslutas med att vi träffas en hel helg på en kursgård. Efter det
kan var och en själv bestämma om hon eller han vill vara med i
gemenskapen eller inte.
Finns den här gemenskapen, Vandringen, i alla katolska kyrkor?
Nej, tyvärr! Inte i alla, men den finns t ex i den katolska kyrkan i
Malmö, Landskrona, Göteborg, Olofström och Stockholm.
Vem kan man kontakta om man vill ha mer information
– Du kan kontakta katolska kyrkan i Malmö och fråga efter den
Neokatekumenala Vandringen, eller söka information på Internet.
Det låter jättefint tycker jag. Jag önskar dig lycka till!
– Tack så mycket!
Intervjuare var Iren Horvatne
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Om romerna och islam
Man kan inte tala om en särskild romsk religion. Det finns romer
som är katoliker, ortodoxt kristna eller muslimer. Det finns även
romer som är pingstvänner och Jehovas vittnen. Enligt islam
tycker Allah om romer även om de är fattiga.
Vi romer ansluter oss oftast till religionen i det land vi bor i.
Bland oss romer som kommer från forna Jugoslavien finns det
romer som är troende muslimer. Men i den här muslimska gruppen finns även romer som kallar sig muslimer men inte är praktiserande. Det är romer som egentligen är muslimer och som inte
äter fläskkött, fastar då och då och bland dem finns kvinnor som
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bär slöja, medan andra inte gör det, men det betyder inte alltid att
de känner sig som muslimer.
Muslimska romer tror att Muhammed var den profet som var
den sista och att han fick Koranen från Gud för att förmedla
människorna den rätta vägen. Koranen innehåller heliga texter
som vägleder människan till ett bra liv och evig belöning.
Allt är förutbestämt av Gud – Allah. Muslimer finns i olika
länder, har skilda språk och olika kulturbakgrund. Därför kan
det på en ort finnas olika församlingar. Islam kan också delas in
i två huvudgrupper; sunni och shia. Dessa skiljer sig i tolkningen
av Muhammeds ord.
En rättrogen muslim ska be fem gånger om dagen, vänd mot
Mekka.
Den döde ska begravas så snart som möjligt. Helst inom 36
timmar. Muslimer ska alltid jordbegravas. Begravningen föregås av en religiös tvagning (tvättning) varefter den döda lindas i
bomullstyg. Om man använder kista ska den vara mycket enkel.
Muslimer motsätter sig, av tradition, obduktion. Blommor förekommer som regel inte.
Kvinnor är vanligen inte närvarande vid begravningen utan
ber i hemmet. Akten vid graven avslutas med bön. Graven ska
markeras med en enkel gravmarkör som visar var gravens
huvud- respektive fotända finns. Gravstenar förekommer och
har ofta en halvmåne och stjärna som symboler.
Kani Miftar
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Rom och Jehovas vittne
Några kan tycka att det kan vara en dålig kombination att vara
både Jehovas vittne och rom. Gemensam nämnare för oss romer
och Jehovas vittnen är, att en stor del av majoritetsbefolkningen
är fördomsfull mot oss på grund av okunskap, rykten, eller att
man helt enkelt är snabb att döma. Fast en annan gemensam
nämnare för oss romer och Jehovas vittnen är att vi inte blandar
oss i politik.
Jehovas vittnen är kända för att knacka dörr där målet är att
hitta människor som vill lära känna sin Bibel. Men inte bara det,
utan resultatet av deras verksamhet blir ofta att människor även
får utbildning och på flera platser på jorden lär Jehovas vittnen
vuxna människor att läsa och skriva. Vittnenas skrifter innehåller även anvisningar om hygien, hälsovård och familjerelationer.
Både vid mötena, som hålls två gånger i veckan, och när de träffas vid andra tillfällen uppmuntrar de varandra att följa Bibelns
råd om att vara ärliga, att arbeta hårt och att vara flitiga.
Vad kan det finnas för orsaker till att någon vill bli ett Jehovas
vittne? En rom som varit vittne i många år säger, att en anledning
till att romer söker sig till Jehovas vittnen är den enighet som
råder bland dem, men också att de får svar på sina frågor, svar som
grundar sig på Bibeln. En ytterligare anledning är att de känner
sig välkomna i organisationen.
En ung 21 årig rom säger, att han blev vittne därför att han
tyckte om att vittnena inte använder grovt språk i sitt dagliga tal.
Han ville ta sitt bibelstudium på allvar och sprida de bibliska
kunskaperna till andra. Han tycker inte att han missar något som
andra ungdomar håller på med. Alla råd han får hjälper honom i
vardagliga situationer såsom att undvika missbruk av olika slag.
Han behöver inte heller avstå från de romska traditionerna och
sedvänjorna.
Orsaken till att någon väljer att bli vittne kan således vara
väldigt individuell, men oavsett om man är troende eller inte så
känns det oroligt när vi ser hur olika problem växer i världen. Då
är det naturligt att vi försöker finna trygghet i ekonomiska,
politiska eller religiösa institutioner som verkar stå säkert, och
även i vetenskap och teknik.
De politiska förändringarna under 1990-talet väckte nya förhoppningar på Balkan men de rev också upp gamla sår. När de
nya staterna drog ner på sina insatser till utsatta människor och
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inte längre följde sina lagar mot diskriminering, hamnade många
romer i en ännu sämre situation i socialt och ekonomiskt avseende än tidigare. Lösningen för många var att söka sig till länder
med större trygghet och generösare minoritetspolitik. Detta medförde att många romer sökte sig till Sverige och gör så fortfarande.
Det är den grupp som här kallas ”nyanlända romer”.
Flertalet av dessa romer har för första gången haft möjlighet
att få kontakt med Jehovas vittnen genom deras uppsökande
verksamhet. Men det finns också romer som redan i hemlandet
var Jehovas vittnen, hade släktingar som var vittnen eller som
hade hört talas om dem. Som exempel kan nämnas Skopje i
Makedonien. Där finns i stadsdelen Šuto Orizari uppskattningsvis 40 000 romska invånare och det lär vara det största romska
området i Europa. Där finns en samlingslokal för Jehovas vittnen
som kallas Rikets sal som har två hörsalar där tre romanitalande församlingar har sina möten. Missionärer som arbetar bland
romerna här har börjat lära sig romani, man ger ut informationsskrifter på romani och 2012 sammanställde man även en tecknad
film på dvd avsedd för yngre barn med titeln ”Du kan bli Guds
vän”.
Jehovas vittnen i Sverige försöker också söka upp romer och
inbjuder dem till möten på deras eget språk. De flesta romer som
är vittnen tillhör en svensk församling men i bl.a. Borås, Vänersborg, Trollhättan, Linköping och Norrköping finns antingen en
romsk grupp eller församling.
Eftersom vi romer inte har en enhetlig religion utan oftast
”ärver” den från majoritetsbefolkningen är det inte oväntat att
man söker sig till olika religiösa samfund. Vi romer är nyfikna av
oss, öppna för nya kontakter, anpassningsbara, överlevare, älskar
livet och sådana ska vi förbli.
* För mer information kan du gå in på www.jw.org
Fatima Bergendahl
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Tusentals romer samlas sommaren 1960 till tältmöte i Frankrike.

Intervju med Fred Taikon om den
frireligiösa rörelsen
Detta är historien som Fred Taikon berättar om när han som
tonåring reste ner till Frankrike och kom i kontakt med denna
frireligiösa rörelse som då var okänd i Sverige. En rörelse som nu
har spridit sig som en löpeld över hela värden.
Min Papo (morfar) Fred Taikon är född 1 maj 1945. Han döptes
dagarna efter fredsdagen den 8 maj, därför fick han namnet Fred.
Han växte upp i det så kallade ”zigenarlägret i Tanto” i Stockholm,
precis under tågbron som går över Årstaviken. Här bodde han
tillsamman med sina syskon och många av sina kusiner. 1956
flyttade familjen till en villa i Älvsjö. Hans föräldrar hade börjat
resa med tivoli i Danmark och Fred och de andra småsyskonen
följde med familjen på somrarna.
– Året var 1959 då Rigo Lajos, en god vän till familjen, hade
kommit hem efter en längre tids vistelse i Amerika. Han var en
så kallad zigenarmissionär och hade besökt många romer i deras
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tält och vagnar i Sverige. Han hade även missionerat bland romer
och träffat många romer i Europa, förklarar Fred.
Då familjen inte var i Stockholm när Lajos kom från Amerika,
hade Freds syster Zima berättat för Lajos att de var nere i Danmark där de skulle stanna hela sommaren. Fred berättar vidare,
– Lajos kom ner till Danmark och bodde i tält tillsamman med
oss. Han var på väg till Barcelona i Spanien så det passade bra att
stanna till hos oss i några veckor. Lajos skulle sammanstråla med
två norska damer som skulle följa med på bilresan till Spanien.
Där skulle de träffa romer och besöka olika romska frireligiösa
organisationer som arbetade för romer i Norge och i Europa.
Freds morbröder och deras familjer bodde sedan länge i
Barcelona, men Fred själv hade aldrig träffat dem. Han hade hört
att han hade många kusiner i Spanien, därför frågade han sina
föräldrar om inte han kunde få följa med på resan, det fanns ju
plats i bilen! Med föräldrarnas tillstånd fick han följa med eftersom familjen litade på Lajos.
Väl framme i Barcelona träffade Fred sina släktingar och andra
romer. Dessa romer var religiösa på ett annat sätt än det som var
vanligt bland romerna i Sverige. Fred fortsätter, – Romerna i Sverige var ryskortodoxa och gick i kyrkan där prästerna var högtidligt klädda. Men det här var något helt annat som jag inte var van
vid. Man hade samlats i en liten lokal där man började predika
och sjunga. Det var trevlig musik, inga högdragna psalmer som
här hemma, utan här kunde man ibland till och med klappa
händerna. Jag förstod ingenting, jag kunde ju ingen spanska. Vi
besökte det romska kapellet flera gånger. Efter en vecka i Barcelona var det dags att köra tillbaks till Danmark och möta mamma
och pappa.
Året därpå skulle det bli ett stort tältmöte i Dravelle utanför
Paris. Fred skulle följa med även på denna resa. Fred hade en
moster som bodde i Paris och det skulle vara roligt att träffa även
den delen av släkten. Han hade aldrig träffat alla sina morbröder
och mostrar.
Hela hösten och nästkommande vår reste Fred och Lajos
omkring under helgerna till olika ställen i Sverige. De föreläste
och visade diabilder på romer och den kyrkliga verksamheten
som ägde rum utanför Sverige. Föreläsningarna skedde ofta hos
Frälsningsarmén, i Filadelfiakyrkor och vanliga kyrkor.
Fred berättar, – Vi behövde tjäna ihop lite pengar för att kunna
finansiera vår resa till Paris. Jag hade haft min packning klar
långt innan skolavslutningen. Lajos hade fått en fabrikant att
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Mötestältet i Dravelle, Frankrike.

bygga en liten husvagn som vi skulle bo i. Vi hade testat att bo
i den några helger i Sverige för att se att allt fungerade som det
skulle. Vi startade den stora resan genom Tyskland, Holland och
Belgien för att slutligen komma fram till Paris. Vi kom fram till
Paris vid kvällningen och sökte upp campingplatsen i Boulognerskogen utmed floden Seine. Eftersom vi hade kommit fram en
vecka för tidigt till det stora tältmötet som skulle hållas utanför
Dravelle, utnyttjade vi tillfället att göra Paris både ”By Day and
Night”. En helt fantastisk stad för en yngling på fjorton år!
Dagarna för stormötet närmade sig och Lajos och Fred började
söka på kartan efter den lilla byn Dravelle. Väl framme i Dravelle
kom de till en stor öppen plats, troligen ett tivoli eller cirkusplats.
Många familjer hade redan kommit, vagnar och tält stod uppställda i en ring kring det stora tältet, uppskattningsvist fanns ett
50- tal vagnar och tält och fler skulle det bli. En man kom oss till
mötes med öppna armar och ropade Latjo Dives som betyder god
dag. Vi stannade bilen och klev ur. Lajos och mannen som kom
emot oss började krama om varandra, som man gör på franskt
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manér. Mannen hette Clemens Le Cosec och var fransman. De
hade träffats tidigare och det var Le Cosec som var initiativtagare
till denna väckelse som pågick i Frankrike, förklarar Fred och
pekar på några gruppbilder. – Lajos presenterade mig och berättade vem jag var och att jag tillhörde kelderashagruppen och att
jag kom från Sverige. Le Cosec hälsade också mig välkommen på
samma franska sätt, kram och en puss på vardera kinden.
Le Cosec beklagar, – Vad synd att vi inte har några kelderasha
här, flertalet romer som är här är från gruppen manúš och de
talar inte kelderash, men vi har en familj ur čuráragruppen som
Fred kan tala med.
Det var mycket folk som skulle komma och hälsa på Lajos och
mig på franskt manér. Jag var lite generad men det var bara för
mig att göra det samma. När allt var uppställt kom Le Cosec och
förde oss till familjen som talade en variant av romani som liknade vår. Det var en familj på fyra personer. Man, hustru och två
döttrar. Mannen hette Yayall och hans hustru hette Papríka. De
blev jätteförvånade då jag berättade för dem vem jag var och att jag
skulle besöka min moster som bodde i Paris. Jag berättade även att
jag inte visste var hon bodde, bara att hon bodde i området där det
bodde många romer. Efter att ha förklarat vem min moster Valea
och morbror Milánko var, visste de genast var de bodde.
Yayall beslöt sig för att följa med Lajos och Fred till hans moster
och de åkte iväg tidigt nästa morgon för att undvika rusningstrafiken in till Paris. – Vi skulle till en förort som hette Montreuil, där
nästan alla romer i Paris bodde. När vi kom fram frågade Yayall
romer på gatan var Milánko bodde och snart var vi framme. När
vi kom fram visade det sig att det bara var moster och några av
hennes sonhustrur som var hemma, berättar Fred. – Jag berättade
för moster vem jag var och att jag bodde i Dravelle tillsammans
med Lajos och hundratals andra romer. Vi stannade där hela
dagen och Yayall och Lajos förklarade varför alla dessa romer
hade samlats. Många romer hade nu övergett sin gamla tro.
Romer som tidigare varit rysk- eller grekortodoxa, katoliker eller
protestanter, hade nu konverterat och gått över till den frireligiösa
rörelsen. Detta hade pågått i mindre skala sedan fyrtiotalet och
ökat med åren. Nu samlades romerna i Frankrike minst en gång
om året till stora tältmöten och antalet deltagare ökade år från år.
Freds moster var sjuk och inte alls i så bra kondition, men hon
lovade att hon skulle komma ut till Dravelle och se på vad som
hände bland romerna.
Nästa dag var mötestältet färdigbyggt och många vagnar och
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tält har kommit till. Nu var det minst trehundra vagnar på plats,
berättar Fred och visar en gammal bild på ett stort fält med flera
vagnar än vad man orkar räkna.
Det började höras musik från tältet. Orkestern satt och övade
och hade inte riktigt kommit i gång. För här satt de och jammade. Fiolstråkarna svepte över fiolstallet i en hot sving och jazzig
takt, medan lika virtuosa som otroligt snabba gitarrsolon kom ur
högtalarna. Det skulle senare visa sig, att det var den här sortens
musik man skulle spela i tältet under de två veckor vi skulle
vara där. Musiken var Django Reinhardt inspirerad. Kören sjöng
frireligiösa sånger skrivna på romanés varvade med franska
texter. Det fanns sånger där det ingick att man även här klappade
i händerna.
När det mesta av dagens hetta lagt sig, började högtalarna kalla
in till det första väckelsemötet. Luften var svalare och man hade
hängt upp sidorna på mötestältet för att vinden skulle kunna
passera genom tältet. Tältet var så fullt av människor att en del
valde att sitta på filtar utanför tältet och lyssna på de romska
pastorernas tal och andras vittnesbörd. Här fanns pastorer från
olika städer och länder. De flesta predikade på franska men det
fanns en del som gjorde det på romanés, fast på en romanés som
jag inte hört tidigare. Vilket betydde att jag bara kände igen ett
fåtal ord.
På fredagseftermiddagen kom min moster Valea med sina
söner Nicola och hans bror Bóba. Moster hade tagit med sig mat
som vi dukade upp på en filt. Det var härliga franska korvar, goda
ostar, tomater och pain riche. Sen var det dags för ett nytt möte.
Flera fullastade bilar kom till platsen. Många romer som bodde i
närheten pendlade nu till mötet.
Lajos hade sett till att moster kunde få en sittplats nära scenen,
jag och mina kusiner stod lite längre bak. Nu fick jag en tolkning av vad som sades. Där fanns romer som hade ett brottsligt
förflutet eller så hade de varit alkoholister innan de blev frälsta.
Hit kom även sjuka och förlamade människor för att bli frälsta.
Många hade hört att man kunde bli helad från sjukdomar genom
bön. I slutet av varje möte bad predikanterna att de som ville
kunde komma fram och få förbön. Kön ringlade sig fram till
predikanterna som turades om att be.
En av de populäraste predikanterna var en snygg och välklädd
herre, han hette Archange och det betyder ärkeängel. Han hade
arbetat länge tillsammans med Le Cosec. De två brukade resa
runt i Frankrike och hålla möten och predika. Det var de som
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tillsammans startade denna pentecostaliska församling, som
motsvarar pingströrelsen.
Moster som var sjuk kände att detta var något som berörde
henne. Hon var framme hos pastorerna och de lade sina händer
på hennes huvud i en gemensam bön om tillfrisknade. När vi
kom till vår vagn berättade hon att hon kände sig upprymd. Det
var något som hade lättat, sa hon.

Mötestältet reses.
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Moster Valea döps under mötet i Dravelle.

Fred fortsätter, att sedan kom hans moster och andra släktingar
varje dag ut till mötet och åkte sedan hem på kvällen. En dag
kunde hans moster inte komma, så Fred och Lajos for hem till
henne för att se vad som stod på. Hade det varit för mycket för
henne, hade hon blivit sjuk?
Så var det inte. Romerna i Paris hade undrat vart moster tog
vägen varje dag. När vi kom var det fullt hus hemma hos moster
och morbror. Hon berättade för besökarna om vad hon mött och
vad som fanns i Dravelle. Romerna frågade även mig, och jag berättade hur jag kommit med Lajos och moster fyllde i att jag var
Vorso och Belkas son, som hade kommit för att besöka henne. Jag
berättade vidare om det stora mötestältet, alla vagnarna och de i
mina ögon tusentals romer som hade samlats. En del av romerna hade hört talas om detta, men var ganska okunniga. Mest för
att de romer som hade samlats inte var av samma grupp som de
själva och att de inte hade samma seder och språk.
I slutet av andra veckan under lördagen och söndagen skulle
det bli vuxendop. På lördag förmiddag kom ett tjugotal romer
från Paris. De hade lyssnat till vad vi hade berättat och blivit
nyfikna. När de andra romerna fick se att de fanns nykomlingar
i lägret strömmade de till. Bland dem fanns en äldre kvinna som
jag hade mycket kontakt med under min tid i Dravelle. Hon var
gift med en man från gruppen manúš, men själv sa hon att hon
hade sina rötter hos čurára och kelderash och hon kunde obe56
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hindrat tala med oss alla på romanés. Det var en mycket duktig
kvinna, hon talade hela tiden om Gud och vi hade egna stunder
där hon förklarade vad som stod i Bibeln. Detta gjorde hon inte
bara för mig utan även för andra barn och ungdomar. Nu när den
nya gruppen romer kommit, så berättade hon för kvinnorna om
vad som pågick och hon läste flitigt ur den illustrerade Bibeln
som hon ständigt bar med sig.
Nykomlingarna stannade hela dagen och lämnade oss först
sent på kvällen. De återkom nästa förmiddag med fler romer
från Montreuil i Paris. Det var söndag och den sista dagen för
mötessammankomsten. Alldeles bredvid cirkusplatsen i samma
område fanns en liten konstgjord sjö. Det var där man skulle
döpa folket. Jag och min moster lät döpa oss samtidigt och många
av romerna från Paris gjorde likadant.
Fred och Lajos stannade i två dagar efter mötets slut, sen packade de ihop sina saker och reste raka vägen till Danmark för att
möta upp Freds familj. - När vi kom dit satt vi uppe hela natten
och berättade för mina föräldrar och syskon om vad vi upplevt i
Dravelle. Jag stannade med mina föräldrar i Danmark till slutet
på september, sen for vi hem till Sverige.

Pingstväckelsegudstjänst i Stockholm.
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Det var inte bara Freds familj som ville höra vad han hade sett
under sin resa utan många romer hade hört talas om att han varit
ute och rest med Lajos och ville veta vad han sett och upplevt.
– Men när jag berättade för dem om den nya tron bland romer
blev de arga och sa att jag talade strunt. Inte kunde väl romerna
lägga undan sina ikoner och aldrig mer ta fram dem? Min pappa
sa åt mig, att inte berätta om vad jag sett, för våra ”ryska romer” i
Sverige var ännu inte mogna för detta.
Tänka sig, att det skulle ta över tjugo år innan samma rörelse
som Fred mötte i Frankrike skulle nå Sverige! Det är först i början av 1980-talet som den romska frireligiösa väckelsen i Sverige
startar och sedan dess har den utvecklats starkt och fortsätter att
göra så, avslutar Fred.
Rosario Ali Taikon
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Yrkesval och
att söka arbete

Modersmålstränare
Vad heter du och hur gammal är du?
– Jag heter Natalia Olah och jag är 25 år.
Kan du berätta lite om dig?
– Jag har två barn och bor i Malmö med mina barn och min man.
Vad gör du idag, vad sysslar du med?
– Jag jobbar som modersmålstränare på förskolor i det romska
språket. Barnen som jag jobbar med är fyra, fem år gamla.
När började du jobba som modersmålstränare i romani?
– I höstas, i augusti 2012.
Vad tycker du om det här jobbet?
– Jag tycker att det är jätteroligt! Jag skulle inte ha velat jobba på
en vanlig förskola som barnskötare, för man gör så många fler
saker när man jobbar som modersmålstränare. Det är mycket
roligare och man är på olika förskolor hela tiden.
Vad ger det här jobbet till de romska barnen?
– Jag är en gång per vecka hos varje barn. Tiden varierar hur
länge jag är med barnen. Det minsta är en och en halv timme.
Barnen har tillit till mig, till en romsk vuxen. Vi gör olika saker
som t.ex. att barnen lägger pussel eller målar. Barnen känner sig
sedda på ett särskilt sätt, när de är tillsammans med någon som
har samma bakgrund som de. Jag kan uppmuntra barnen på
deras eget språk.
Är barnen glada när de ser dig?
– Ja, och de har blivit det mer och mer, jag upplever att deras tillit
växer hela tiden.
Hur ser barnen på det att de har en romsk dagisfröken/förskollärare?
– Jag önskar bara att det skulle vara mer romsk personal som jobbar på förskolor. Först när jag började jobba, frågade barnen mig,
– ”Vad är du, är du en kompis eller en fröken?” Då fick jag förklara
för dem att jag är en fröken. Då frågade de vidare, – ”Men hur kan
det vara att du är fröken, men ändå pratar du vårt språk, det går
ju inte?” Då fick jag förklara för barnen att jag är fröken, men jag
pratar även deras språk och att vi ska fortsätta prata på romani.
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Det är mitt språk också. Jag tror att de romska barnen ville få
bekräftelse på att de också har en fröken som talar deras språk.
Ger det dig något speciellt att du jobbar med romska barn, är det
annorlunda?
– Det är egentligen ingen skillnad att jobba med romska barn.
Bara det att de får mer hjälp från mig, mer förståelse eftersom jag
förstår dem bättre därför att jag känner till deras bakgrund.
Kan du bidra med något till dessa barn?
– Ja, jag hoppas att jag bidrar med något, eftersom språket grundas när barnet är litet.
Hur viktigt är det att barnen pratar romani, är det inte på det
svenska språket som man ska satsa?
– Det är klart att det är viktigt med det svenska språket också, vi
bor ju i Sverige. Jag märker att barnen som jag är hos, inte alltid
kan så bra sitt eget modersmål. De är ofta bättre på svenska än
romani. Men plötsligt uppstår det en situation där de saknar ord
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både på svenska och på romani för det som de vill säga. Vid sådana tillfällen är det viktigt att någon förklarar för dem på deras eget
språk. Annars finns risk för att de blir ”dubbelt halvspråkiga”.
Men varför är det så att barnen pratar mer svenska än romani?
För tio år sedan var det ovanligt att barnen talade svenska och då
ville inga föräldrar ha modersmålsundervisning i romani till sina
barn. Men nu vill till och med förskolan att de ska ha en romsk
modersmålstränare. Varför är det så nu, tror du?
– En anledning till varför många barn nu har sämre kunskaper i
det romska språket är, att det har låg status och föräldrarna därför medvetet har pratat med sina barn på svenska eller ungerska
osv. En annan anledning är att dagens romska föräldrar är födda
i Sverige och det känns naturligt att vi pratar med våra barn på
svenska. Men jag är övertygad om att det är viktigt att satsa på det
romska språket, för om de kan sitt modersmål bra går det mycket
lättare att lära sig alla andra språk.
Hur stort intresse är för det modersmålsträning i romani? Du
säger att andragenerations romer pratar svenska med sina barn.
– I hela Malmö var det i höstas bara 12 barn för vilka föräldrarna
hade ansökt om romsk modersmålsträning. I min lovara dialekt
är det sju barn som har modersmålsträning. Det innebär att jag
bara har 25 procents arbete. Men jag tror att nästa år kommer
fler att ansöka, eftersom föräldrarna hör att det finns någon med
deras dialekt som kan prata med barnen på förskolan.
Jag undrar vad du som är modersmålstränare har för utbildning?
– Jag har min gymnasieutbildning, där jag gick på Barn- och
fritidsprogrammet som var på tre år. Efter gymnasiet blev jag
barnskötare och sedan har jag gjort massor av praktik på olika
förskolor.
Du studerade alltså tre år och blev barnskötare, men jag undrar
vad som motiverade dig att börja studera på gymnasium?
– Redan när jag gick i 7:e klass i grundskolan visste jag att jag
ville studera på Barn – och fritidsprogrammet. Jag har alltid velat
jobba med människor och så bestämde jag mig för att jobba med
barn. Jag valde att jobba med barn för att de är alltid spontana av
sig och jag kände också att jag har mycket att ge till barnen. Som
motivation till studier kan jag nämna att det var det framtida
arbetet som lockade mig.
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Har du fått något stöd från omgivningen? Var det normalt att romska flickor skulle studera?
– Då uppfattade jag det som normalt att jag gick i skolan. Men sedan
började jag tänka på att de romska lovaratjejerna oftast inte läser
vidare och vissa avslutar inte ens grundskolan. Efter gymnasiet
kände jag mig stolt över att jag hade fullföljt ett gymnasieprogram.
Men vad tyckte de i din omgivning om att du studerade?
– Jag hade ingen uppfattning om det. Jag förstod inte om någon
var avundsjuk eller glad för att jag studerade.
Det är inte många romska ungdomar som studerar vidare på gymnasiet. Vad skulle du vilja säga till dessa ungdomar om att de ska
studera vidare? Hur skulle du inspirera dem?
– Om jag skulle säga till en 14–15 årig tjej att studera, då skulle jag
säga att hon ska vara säker på sin sak. Man är beroende av sin
familj, släktingar och vänner och vad de tycker. Familjen måste
stödja henne och uppmuntra henne till vidare studier. Denna
flicka måste själv känna att utbildning är viktigt. Jag menar
också att även om en flicka har ett förhållande så går det ändå att
studera.
Men varför är utbildning så viktigt, varför ska man studera?
– Utbildningen ger mer än bara kunskaper. Därutöver får man
erfarenheter, man träffar vänner, pratar med jämnåriga. Alltså
den sociala biten är också mycket viktig i en utbildning. Min
utbildning ledde till att jag fick ett yrke, jag blev barnskötare och
kunde genom det få arbete.
Har du upplevt några svårigheter från majoritetssamhället för att
du som är en romsk tjej studerar?
– Jag har berättat direkt att jag är rom. Jag har inte upplevt något
negativt. Jag har upplevt istället att det är något positivt att jag är
rom.
Vad betyder för dig att du är rom?
– Jag använder inte traditionella kläder – kjol. Men jag känner
mig ändå som rom. Det är inte kläderna som gör att man är rom,
tycker jag. Det är något som är inuti i mig. Språket är viktigt för
mig, men det är många som inte pratar det romska språket som
ändå räknar sig som romer. Det viktigaste är hur man känner,
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hur man uppför sig, Gemenskapen är romanipe för mig. När vi
har några svårigheter håller vi ihop och stödjer varandra. Samhörigheten är viktig för oss romer.
Varför skulle ungdomar välja den här utbildningen som du har
gjort alltså Barn- och fritidsprogrammet?
– Fast jag skulle istället säga till dem, att välj den utbildningen
som du känner för, det som du tycker att roligt!
Intervjun gjord av Iren Horvatne
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Undersköterska
Jag är en kille som är 24 år gammal och jag arbetar som undersköterska i Vänersborgs kommun.
Hur blir man undersköterska?
– Jag har gått Omvårdnadsprogrammet med räddningsprofil. En
undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar
är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar.
Varför valde du det här yrket?
– Jag ville arbeta med människor. Undersköterskearbetet är ett
socialt yrke som kräver att man ska vara en glad, positiv och snäll
människa vid bemötandet av patienter. Jag tycker om att hjälpa
människor.
Vad är roligast med jobbet?
– Det bästa med jobbet är att man är en del i ett teamwork tillsammans med sjuksköterskor och läkare. Man får ta del av allt. Jag
känner att jag är med och räddar människors liv och jag lär mig
någonting nytt varje dag. Det är alltid nya utmaningar.
Yrkesval och att söka arbete

65

Vad är dina arbetsuppgifter?
– Jag tar emot patienterna och kopplar upp dem med olika sladdar
mot olika maskiner så att vi kan övervaka dem. Det vi kollar är till
exempel EKG (hur hjärtat fungerar), puls, temperatur, andningsfrekvens och urinkateter. Jag arbetar också med att hjälpa patienter med transport till olika mottagningar såsom röntgen, ultraljud
och så vidare. Mitt arbete innebär också att ta hand om äldre och
andra som behöver sjukvård. Vi hjälper våra patienter med att
tvätta dem och raka dem. Och det viktigaste i vårt arbete är att vi
både pratar med dem och lyssnar på dem.
Vilka egenskaper bör man ha för att trivas med arbetet?
– Jag anser att man måste vara medveten om att vi arbetar med
människor och för detta krävs att man ska kunna arbeta i ett
team. Man behöver vara flexibel och kunna planera och utföra sitt
arbete på bästa sätt. Dessutom måste man vara beredd på att om
det händer något oförutsett, så ska man kunna ta hand om det. Jag
menar också att det är viktigt att man kan tänka sig in i patienternas situation.
Vad gör du i framtiden?
– Det här yrket är bra och passar mig. Jag lär mig mycket om hur
en social människa ska vara i kontakt med andra. Det är bra att
kunna tänka på hur det är för den andre, den som har behov av
vård. Jag tycker om mitt arbete och rekommenderar det för andra
ungdomar som tycker om att arbeta med människor.
Intervjuare var Kani Miftar
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Polis
Det var nästan overkligt att Faik som arbetar som polis skulle ställa upp på en intervju. Jag var väldigt glad men också förväntansfull. Under hela förmiddan hade jag mobilen på ifall han skulle
ringa återbud på grund av något akut på jobbet eller av något annat
skäl. Men han mötte mig vid receptionen och vi gick in på hans
kontor. Innan jag kom höll han på med en utredning. Han var lugn
och utstrålade säkerhet. Jag kände mig trygg inne på stationen.
Berätta lite om dig själv!
– Ja, du känner till mitt namn. Jag är snart 30 år gammal, har två
syskon, en lillasyster och en lillebror. Jag kom till Sverige 1992
och då var jag tio år. Jag kommer mycket väl ihåg hur vi hade det
i hemlandet Kosovo, i Pristina, jämfört med min syster som inte
minns någonting.
Det är självklart att jag måste fråga om du är gift?
– Nä, det är jag inte … (skratt)
Jag har bott hela tiden här i Falkenberg, förutom i Hyltebruk
åren 1992–94. Jag har gått i skolan här, jag sysslade mycket med
idrott på fritiden, mest fotboll. Jag växte upp i Skogstorp som är
ett bostadsområde utanför Falkenberg, och sedan flyttade jag
in till centrum när jag började på gymnasiet. Efter det gjorde
jag lumpen i Skövde i ett år och sen arbetade jag drygt ett år på
Torsåsen, som är en charkfabrik och hade hand om en maskin
där allt kött maldes ner. Det var en upplevelse att prova på ett
sådant ”strängt” yrke. För inom industrin har man i princip inte
mycket att säga till om, utan man gör det maskinen kräver och
man måste följa arbetstakten som fabriken har.
Ja, som många säger, man får smaka på det verkliga livet!
– Ja, man måste pröva olika jobb och jag har hållit på med lite av
varje, försäljare, servitör, ja alla möjliga olika sommarjobb. Efter
Torsåsen började jag plugga till arkeolog i Kalmar. Jag har alltid
velat arbeta som lärare, polis eller ambulansförare. Jag såg i en
tidning från Högskolan Kalmar att de hade ett bra program för
arkeologi. Jag sökte och kom in och studerade på det programmet i
2,5 år och har en kandidatexamen därifrån.
Om jag hade fortsatt hade jag kunnat få magisterexamen, men
efter halva utbildningen så tittade jag av en slump på reklam eller
om det var på datorn och såg att det var en vecka kvar tills man
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skulle söka till Polishögskolan. Jag gick in på deras hemsida och
tittade efter vad man behövde göra. - Man måste göra ett syntest
och skicka ett personlig brev. Jag skickade allting elektroniskt,
syntestet skannades och skickades iväg. Det var vägen till Polishögskolan.
Varför just polis?
– Ja, jag hade det alltid i bakhuvudet någonstans. Det här är ett
spännande yrke, man har uniform, får vara ute, ta fast tjuvar, just
det som nästan alla barn drömmer om. Det är det klassiska ”ta fast
tjuvarna” och hjälpa folket där ute. Det var också vad jag sade på
antagningsintervjun.
Hur går det till innan man blir antagen?
– Först fick jag skriva ett prov i svenska, men det är borttaget nu.
Efter det var det ett fysiktest, man ska springa 2 km på tid, sedan
ett så kallat ”Harrestest” då man mäter smidighet och snabbhet
och ett intelligenstest. Jag är lite osäker på om allt det här fortfarande gäller, för det har ändrats en hel del sedan dess. Sedan
skulle man också skriva ett brev, fast jag minns inte ämnet. Slutligen intervjuas man av två poliser och en psykolog.
Man kan säga att antagningen består av tre faser; första fasen
är att skicka in sina handlingar och ett personligt brev, andra
fasen är olika test där man provar både fysik och uppfattningsförmåga, tredje fasen är intervjun. Konkurrensen är tuff. Jag kom
in direkt, men flera nya poliser har berättat att de sökte tre-fyra
gånger innan de blev antagna.
Hur förberedde du dig inför utbildningen?
– Jag gjorde inget särskilt. Helst ska man ha bra fysik, alltså träna
mycket och det gjorde jag. När jag läste på högskolan till arkeolog
hade jag studentrabatt på gymet som kostade bara 900 kr för ett
helt år och jag var där tre-fyra gånger i veckan eftersom det var
mycket självstudier. Det var inte som på gymnasiet att man hade
lektioner varje dag.
Menar du att det är lättare att studera på högskolan?
– Ja, det är det. Eftersom man i regel läser ett ämne i taget, t.ex.
historia i två-tre månader och sedan är kursen slut och man
börjar med en ny kurs. På gymnasiet är det flera kurser samtidigt
och då kan det bli för mycket om man inte klarar av att ha flera
bollar i luften samtidigt.
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Vad ska man tänka på innan man söker till polishögskolan?
– Man ska vara beredd på att man inte kommer in första gången
och inte tänka att det beror på att man inte duger. Man ska hålla
koll på hur många som tas in just den terminen och hålla sig á jour
med polisens hemsida www.polis.se. Före antagningarna brukar
polisen också ordna särskilda informationsdagar. Tidigare var
det 20-årsgräns för ansökningen, nu är den sänkt till 18 år. Själva
utbildningen är på två år och aspirantkursen tar ett halvt år, så
sammanlagt 2,5 år innan man blir polisassistent.
Hur är utbildningen upplagd?
– Juridiken är väldigt svår i början innan man kommer in i själva
tänkandet, men sedan bli det ganska naturligt att utrycka sig i
juridiska termer när det gäller gärningsmannen, om han ville
skada avsiktligt eller det bara var en slump, vilket straff som
kan vara aktuellt o.s.v. Utbildningen är annorlunda jämfört med
andra högskoleutbildningar. Det är mycket som ska hinnas med,
både det teoretiska och det praktiska som exempelvis bilkörning,
radiokontakt, skjutning, hur man skyddar sig, hur man trycker
ner en person, hur man tar dem på rätt sätt. Det är lite skrämmande i början. Varje termin är det en eller ett par personer som
avbryter studierna. Särskilt när man kommer till skjutningen.
Man kan tycka att det är lite läskigt när man skjuter första gången och man tänker på att det här kan ske på riktigt.
Har du någon gång tänkt, att tänk om någon skjuter på mig?
– Skjuten, nä! Det är så ovanligt. Det mest troliga är att man kan
bli slagen och det har jag varit med om under de tre åren som jag
har arbetat som polis. Men att bli skjuten, nej.
Hur viktigt är föräldrarnas stöd under utbildningen och vid yrkesval?
– Mina föräldrar stöttade mig redan i hemlandet. Jag gick fyra år
i skolan där och utbildning ansågs som något viktigt av hela släkten. Alla i min närhet tyckte om att gå i skolan och jag hade inte
heller problem med inlärningen. När jag kom till Sverige hade jag
alla möjligheter att få en bra utbildning och jag var beredd att satsa. I Kosovo har man sällan sådana möjligheter och det är sällan
man ser en rom i högre positioner. Här känner jag mig privilegierad och vid polisintervjun sade jag också, att jag är tacksam för att
jag har fått stanna i Sverige. Här kan jag bygga upp mitt liv och
att jag vill ge tillbaka och göra nytta i samhället.
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Hur blev du bemött på utbildningen med tanke på din bakgrund?
– Jag har aldrig dolt min bakgrund eller min romska identitet. På
polisskolan var vi tre elever med utländsk bakgrund. Jag känner
inte att jag blev annorlunda behandlad utan fokus låg på studierna.
Vad är det bästa som polis?
– Att vara ute på fältet. I början känns det osäkert, man är rädd att
göra bort sig, att inte kunna lagen, men man går tillsammans med
en mer erfaren kollega. Efter ett tag känns det bättre, man blir mer
bestämd men samtidigt korrekt. Det behövs ödmjukhet inom yrket
också, att man kan erkänna att man har gjort fel. Man måste vara
anpassningsbar eftersom varje situation kräver sitt. Det behövs vissa personlighetsdrag, speciellt tålamod och man måste tåla stress.
Man brukar säga att bästa vapnet man har är munnen. Oftast räcker det till 95 procent att prata, särskilt när alkohol är inblandat för
då förekommer mer aggressivitet.
Vad skulle du råda de ungdomar som tvekar inför att söka till polis?
– Sök och ge inte upp!
Intervjuare var Fatima Bergendahl
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Bussförare
Du heter Ajvaz Ajvaz och är född 1983. Du bor här i Trollhättan
och har gått Fordonstekniska programmet. Du talar flera språk:
romska, serbiska, engelska och svenska. Och 2011 blev du Årets
överraskningsbussförare. Stämmer det?
– Ja!
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Varför valde du bussföraryrket?
– Jag valde det på grund av att det är svårt att hitta arbete i vårt
samhälle, men också för att jag tycker om att köra stora fordon. Det
är ett arbete som passar ihop med det gymnasieprogram som jag
studerade. Jag var i behov av jobb, så när jag fick ett erbjudande
om att arbeta som busschaufför, tänkte jag att det här är helt bra.
Här träffar man människor och jobbet passade jättebra med det jag
hade gjort tidigare. Arbetet som bussförare är ett serviceyrke.
I hur många år har du varit bussförare?
– Det är snart två år som jag har varit bussförare.
Är det svårt att utbilda sig till att bli bussförare?
– Det beror på hur mycket svenska man kan. Teoridelen är svår
och yrkeskompetensen men körningen går ganska lätt. Jag menar
också att om man har intresse och försöker lära sig så är det inte så
svårt.
Vad är det för utbildning som krävs?
– Det krävs grundskolekompetens, B-körkort och man ska kunna
hantera fordonet men man ska också kunna hantera människor.
Man kör inte bara en buss utan man kör en buss med människor!
Detta ska man anpassa sig till. Man måste vara försiktig och köra
på ett säkert sätt. Jag tycker också att i mitt yrke är det viktigt att
kunna ta hand om resenärer så att de trivs när de åker med kollektivtrafiken.
Varför tror du att du blev utsedd till överraskningsbussförare?
– Som nykomling fick jag utmärkelsen ”överraskningsbussförare”.
Motiveringen var, att jag visat intresse för mitt arbete och att jag
har visat respekt och bra bemötande till mina resenärer och tagit
hand om dem. Jag anser att mina resenärer är jätteviktiga för mig,
och det är de också för kollektivtrafiken, men även för alla andra i
samhället. Om man tar hand om varandra på ett bra professionellt
sätt då är det en fördel för hela samhället. Då trivs alla.
Tror du att du är uppskattad av dina resenärer?
– Ja, det tror jag väl, hittills har jag inte fått några klagomål. Bemöter man sina medmänniskor med respekt så får man respekt
tillbaka, men bemöter man dem nedlåtande då blir man bemött på
samma sätt.
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Hur tror du att dina kollegor tycker om dig som person?
– Ja, de tycker om mig. Fast jag är inte den enda som är glad,
positiv och trevlig, det är mina kollegor också. När vi träffas i olika
sammanhang brukar vi prata, skoja och ha det trevligt tillsammans. Vi har en bra relation och god stämning sinsemellan. I ett
företag är det viktigt att det finns samarbete mellan personalen. Vi
ska respektera varandra.
Är du bara bussförare eller jobbar du med annat också?
– Just nu arbetar jag bara som bussförare och jag trivs med det.
Som jag sa förut, att jobba som busschaufför är att ta hand om
människor och man kan ta hand om människor på väldigt många
olika sätt.
Händer det någon gång att du får några otrevliga passagerare
ombord?
–Väldigt sällan. De flesta är jättetrevliga. Men det kan förekomma
sådana situationer som till exempel att ungdomar vägrar att betala
eller att det kommer personer med rasistiska uttalanden och det
gör att man kan känna sig obehaglig. Jag kanske upprepar mig,
men jag menar att man ska bemöta andra människor med respekt,
på ett bra sätt och då kommer allt att fungera bra.
Har du blivit hotad någon gång?
– Nej, det har inte hänt.
Kommer du satsa på att vara bussförare livet ut?
– Ja, just nu tycker jag om att arbeta med det och jag trivs med att
arbeta med alla människor jag träffar varje dag. Det är ett intressant arbete som jag kan rekommendera. Jag trivs jättebra som
busschaufför.
Intervjuare var Kani Miftar
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Samtal med en säljare
Vad heter du?
– Jag heter Sylvester.
Hur gammal är du?
– Jag är 26 år.
Kan du berätta litet om dig själv?
– Jag är född i Sverige och bor i Malmö. Jag är gift och har två
barn, två flickor som är sex och två år. Mina föräldrar kommer
från Polen. De kom till Sverige på 70-talet.
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Vad gör du för närvarande?
– Jag arbetar som säljare på ett företag som marknadsför varor
och tjänster på Google. Jag är ansvarig för hela Skåneregionen i
det här företaget.
Vad motiverade dig att studera?
– Jag ville arbeta. Utan utbildning skulle jag inte ha fått det jobb
som jag har idag. Det var viktigt att visa att även som rom kan
man klara utbildningen. Jag visste inte något annat än att
studera. Mina föräldrar sa alltid att det är viktigt att läsa vidare
på gymnasium, för att kunna klara sig i livet och bli någon.
Fick du något stöd från din omgivning?
– Ja som sagt, mina föräldrar har hela tiden varit mina förebilder,
och de har stöttat mig under hela min skolgång. Men också vissa
lärare. En av mina lärare från gymnasiet har jag fortfarande
kontakt med. Det var stor press på mig från omgivningen, att jag
som rom skulle avsluta skolan med bra betyg. Jag är stolt över att
jag har klarat utbildningen och att jag har fått ett bra jobb.
Vilken utbildning krävs för det arbete som du har idag?
– Det krävs utbildning inom handel och ekonomi. Men det krävs
även personligt engagemang för det här arbetet. Som rom har
vi en fördel eftersom vi har erfarenhet av försäljning. Romer är
mycket duktiga säljare.
Det är inte många romska ungdomar som studerar på högskola
eller universitet idag. Vad skulle du säga för att inspirera dem att
studera vidare?
-Många romska ungdomar tror att de kommer att misslyckas med
sin utbildning redan från början. De tror också att de kommer att
få det svårt på arbetsmarknaden, eftersom det finns så mycket
fördomar om oss romer. Därför är det viktigt för oss som har
arbete att visa och påverka omgivningen med positiva erfarenheter. För vi är förebilder för de andra.
Jag skulle säga till romska ungdomar att de inte ska ge upp. De
ska inte tro att de inte kan klara av skolan eller ett arbete på samma sätt som alla andra. Romska ungdomar ska vara stolta över
att de är romer. Det är viktigt att de inte ska dölja sin identitet att
de är romer.
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Varför tycker du att utbildning är viktig?
– Utan utbildning kommer man inte långt! Utbildning krävs
för att komma in i samhället och ut på arbetsmarknaden. Utan
utbildning får man inget jobb! Dessutom är det roligt att studera
och utvecklas. Utbildning ger kunskap och kunskap är makt.
Hade du svårigheter under din skolgång på grund av din romska
bakgrund?
– Nej, jag har inte upplevt några svårigheter på grund av att jag är
rom.
Hur tror du det faktum att du har ett bra arbete har påverkat den
romska gruppen?
– Jag tror att mitt arbete har en mycket positiv påverkan på den
romska gruppen. Det ger en positiv syn på oss ungdomar som
lyckats att komma in i samhället. Det visar också att vi kan
arbeta. Det är viktigt att gå ut och visa andra ungdomar att en bra
utbildning leder till ett bra arbete. Självkänslan ökar när man
klarar sin försörjning.
Tycker du att andra romska ungdomar ska välja den utbildning
och det arbete som du har valt, och varför i så fall?
– Jag tycker att det är ett spännande och inspirerande arbete, och
jag känner att jag kan utvecklas. Jag träffar många människor
från olika miljöer, den ena dagen är inte den andra lik. För mig
passar det här bra, men man ska naturligtvis välja studieinriktning efter sina egna intressen.
Intervjuare var Teresa Kwiatkowska
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Brobyggare på Arbetsförmedlingen
i Helsingborg
Ivanka, du är brobyggare på Arbetsförmedlingen. Hur fick du det
här arbetet?
– Jag sökte själv på Arbetsförmedlingens hemsida. Jag gick in på
Jobbannonser och såg bara att det var något ”projekt för romsk
inkludering”. Jag hade ingen aning om vad projektet gick ut på
men jag skickade ändå iväg en ansökan. Och så fick jag jobbet!
Vad arbetar du med?
– Jag arbetar som ”brobyggare” och inte som handläggare. Som
brobyggare kan man säga att vi bygger broar mellan Arbetsförmedlingen och de romer som står utanför arbetsmarknaden, som
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saknar jobb. Det betyder att jag är till som stöd för romerna ”där
ute” och för Arbetsförmedlingen ”här inne”. Jag informerar om
den situation som vi romer har i det här samhället och informerar romer om hur Arbetsförmedlingen fungerar.
Kommer romerna till dig?
– Absolut! Jag har redan träffat jättemånga och de har varit
mycket positiva.
Är din uppgift att hitta arbete eller utbildning åt romerna? Kan du
beskriva närmare vad det är som du gör?
– Just nu arbetar jag såhär: Jag går ut till romerna och sprider
information om att jag finns på Arbetsförmedlingen. När jag väl
är på Arbetsförmedlingen, så fungerar jag som stöd mellan handläggaren och de arbetssökande romerna. Jag försöker hjälpa de
sökande att hitta något arbete och vi hjälps åt med att söka lediga
arbeten. Jag förklarar för dem hur man gör när man söker arbete,
tillsammans skriver vi en CV, det vill säga en beskrivning på vad
du har för utbildning och vad du har arbetat med tidigare och
skickar iväg en skriftlig ansökan till arbetsgivaren. Ytterligare
en arbetsuppgift för mig är, att jag ringer upp arbetsgivarna och
rekommenderar dem att prata med de här sökandena. Man kan
göra på lite olika sätt, men jag tycker att det här fungerar bäst.
Får de jobb?
– Absolut! Jag har en sökande som hade varit hos mig som fick
jobb inom två veckor. En annan, som även hade en egen handläggare, fick utbildning och jobb som busschaufför.
Du Ivanka, har du själv någon utbildning?
– Ja, det har jag. Jag har utbildning från turism och resebranschen.
Vad anser du att man behöver för kvalifikationer om man ska jobba
som brobyggare mellan romer och svenskar och mellan Arbetsförmedlingen och romerna?
– Om man ska fungera som brobyggare är det viktigt att man
själv är rom. Då känner man igen den situationen som romerna
befinner sig i. Man har själv upplevt samma problem.
Helsingborg är en ”pilotkommun” (försökskommun) som ingår i
regeringens satsning för ökad inkludering av romer i det svenska
samhället. Brobyggare vid Arbetsförmedlingen är en del av denna

Yrkesval och att söka arbete

79

satsning. Meningen är att de extra insatserna ska pågå till 2032.
Tror du att det här kommer att medföra förändringar för romer,
på kort sikt och i det längre perspektivet?
– Förhoppningsvis kommer det att bli en stor förändring. Och vi
ser redan en liten förändring i min kommun. Romerna känner
sig gladare, de känner att de har stöd och de tycker att det känns
jättebra att det finns en rom på Arbetsförmedlingen som arbetar
för dem. De vet att de kan komma hit med sina önskningar och få
hjälp. De vet att jag kommer att göra mitt bästa för att hjälpa dem.
Många ser också mig som en förebild, kan hon så kan även jag!
Vad skulle du vilja rekommendera våra ungdomar att satsa på?
– Det är viktigt att de ska studera och klara sina studier. Studier
kan leda till ett arbete.
Intervjuare var Fatima och Kani Miftar
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Hur man söker arbete

Att söka jobb är inte alltid en enkel process, tvärtom kan det många gånger ta
väldigt lång tid och man måste ha tålamod. Oavsett vilket slags jobb du söker
så finns det generella krav du bör uppfylla för att jobbsökandet ska bli så
effektivt som möjligt. Det räcker inte alltid med att bara ringa en arbetsgivare
och säga att man är intresserad av att jobba. I de flesta fall måste man både ha
ett CV (Se nedan!) och ett personligt brev där man förklarar varför man är bäst
lämpad för jobbet. Alla dessa begrepp kan verka lite förvirrande i början, men vi
ska försöka bena ut det, steg för steg.
När man söker jobb så är det viktigt att man har så många dörrar som möj
ligt öppna. Du behöver inte alltid gå till Arbetsförmedlingen för att söka jobb.
Idag finns det en mängd andra kanaler som man kan använda. Ett första tips
när man letar jobb är att berätta för sin omgivning att man letar efter jobb. Om
du är medlem i ett socialt nätverk, är det en bra idé att skriva att du söker jobb.
Kanske har du några klasskamrater som har några bra kontakter? Sprid därför
även informationen till dem.
Om du bor nära ett centrum eller köpcentrum så kan det vara en bra idé att
gå runt med din ansökan till olika potentiella (tänkbara) arbetsgivare, det kan
vara alltifrån olika butiker till caféer.
Vi bygger upp ett scenario. Du går fortfarande på gymnasiet, men vill börja
jobba extra på helgerna för att ha lite mer fickpengar.
Ansökan
För att ha en större chans att få det jobb du vill ha, så är det första steget att
du skriver en bra och intresseväckande ansökan. Den består av två delar, ett
kort personligt brev och ett CV eller en meritförteckning. Detta behövs för att
arbetsgivaren snabbt ska kunna få en bild av vem du är och vad du har gjort
tidigare. Det är bra att du lägger ner tid på detta och är noggrann. Om du bara
hastigt skriver ner något, så är det lätt att det blir stavfel och det kan se slarvigt
ut. Låt en kompis eller någon du litar på läsa igenom ditt CV och personliga
brev.
I ett CV tar du upp vilken tidigare erfarenhet du har av att jobba, vilken
kunskap du har och vilka personliga egenskaper du har som passar för just det
jobb du söker. Men det är inte i alla fall du behöver ha ett CV. Ibland räcker det
med en meritförteckning där du enbart tar upp vilka tidigare arbeten du haft
och när du haft dem och utbildningar och när de ägde rum.
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I det personliga brevet berättar du om varför du söker jobbet och varför
du är bäst lämpad för det. Du ska helt enkelt marknadsföra dig på så sätt, att
arbetsgivaren fastnar för just din ansökan. Lyft fram de egenskaper du har och
som passar för jobbet som du söker. Ta upp sådant som är väsentligt för just
det jobbet, du ska inte skriva en biografi om dig själv.
Ofta är konkurrensen stor när arbetsgivare annonserar ut lediga jobb. För att
öka dina chanser att få jobbet så måste din ansökan stå ut i mängden. Om du
söker flera jobb samtidigt, så tänk på att inte skicka samma personliga brev till
alla arbetsgivare som du söker jobb hos. Olika tjänster kräver olika personliga
brev eftersom alla tjänster och arbetsuppgifter skiljer sig åt.
Intresseanmälan
Det är bara tre av tio jobb som utannonseras. Det är med andra ord inte alltid
en arbetsgivare går ut med en annons om att de vill anställa personal. Om du
är intresserad av ett jobb, exempelvis i en butik, så kan du lämna en intresse
anmälan. Du kan då gå direkt till butiken och be om att få prata med någon
som är personalansvarig eller chef. Du kan då lämna en intresseanmälan. Även
om butiken kanske inte anställer ny personal just då, så kan de alltid spara din
intresseanmälan. När de får behov av att anställa ny personal så kan det vara
just din intresseanmälan som de får syn på.
Vid intresseanmälan lämnar du ditt CV eller meritförteckning samt ett
personligt brev, på samma sätt som om du hade sökt jobbet skriftligt.
Referenser
När du skickar en ansökan är det en fördel om du har med en eller två refe
renspersoner. Om arbetsgivaren blir intresserad av din ansökan, så kan denna
ringa till referenspersonerna för att ta reda på vilken uppfattning de har om
dig. Referenspersoner kan vara alltifrån tidigare arbetskamrater du haft eller
en tidigare chef. Men om du inte har jobbat innan, så kan du använda dig av
exempelvis en lärare eller en kamrat i en förening om du varit aktiv inom någon
förening. Det är viktigt att den person eller personer man anger som referens,
har någon koppling till det jobb du söker. Oavsett vem du än använder dig av
som referens, så ska de kunna ge en positiv bild av dig till arbetsgivaren. Ta all
tid kontakt med personerna du vill använda dig av i din ansökan och fråga om
det är okej att du använder dig av dem som referens. När de godkänt så kan du
lägga till deras namn och kontaktuppgifter i din ansökan.
Anställningsintervju
Om arbetsgivaren har fått ett gott intryck av dig och tycker att dina tidigare
erfarenheter och kompetenser matchar mot den annonserade tjänsten, så kan
du bli erbjuden att komma till en arbetsintervju. Men du har inte fått jobbet än,
så ta inte ut något i förskott. Tänk på att intervjun är både till för dig som söker
jobbet, men även för arbetsgivaren. Under intervjun har du möjlighet att visa
framfötterna. Arbetsgivaren har i sin tur möjlighet att se om du är rätt person
för jobbet.
Inför intervjun är det lätt att bli nervös, men det är viktigt att du är fokuserad.
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Vi har tagit studenten!

Ofta är det bara du själv som märker av din nervositet. Det finns inga exakta
givna svar på de frågor som arbetsgivaren ställer, utan du får utgå ifrån dig
själv. Oftast brukar arbetsgivaren fråga om varför du har sökt jobbet, varför du
tror att du är rätt person för jobbet och vad du tror att du kan tillföra arbets
platsen. Om du övar på dessa tre frågor och förbereder ett svar på dem så
kommer du att ro intervjun i land.
Förbered dig noggrant
Innan du kommer till intervjun är det bra om du förbereder dig noggrant. Om
arbetsplatsen har en hemsida, så är det bra om du läser på lite om dem innan.
Läs även igenom den annons för det jobb som du har ansökt om. Ett tips är
även att skriva ner olika frågor som du har till arbetsgivaren. Visst kan du redan
nu börja fundera på vilken lön du skulle kunna få, men det är inte läge än att
fråga om lön, semester och olika förmåner. Du kan istället spara dessa frågor
tills att arbetsgivaren är intresserad av att anställa dig.
Ett annat tips är att tänka igenom vad du ska ha på dig vid en första intervju.
Tänk på att det ibland bara tar några sekunder innan en människa bildar en för
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sta uppfattning om en annan människa. För vissa arbetsplatser har detta ingen
som helst betydelse, men det är ändå bättre att ta det säkra före det osäkra.
En annan sak som alla arbetsgivare uppskattar är att man kommer i tid till inter
vjun. Om du skulle bli försenad, är det bra om du har arbetsgivarens nummer så
du kan ringa.
Under intervjun
När intervjun pågår är det viktigt att du svarar ärligt på frågorna som arbets
givaren ställer. Det är också viktigt att du är dig själv. En arbetsgivare kan ha
gjort många intervjuer och märker snabbt om du är dig själv eller inte. Ditt
kroppsspråk betyder väldigt mycket. Tänk på att sträcka på dig och formulera
dig på ett bra sätt. Det är även viktigt att du håller ögonkontakt. Om du inte
besitter en viss kunskap, så ljug inte om att du kan det. Det kommer ändå
komma fram i slutändan att du inte kan. Det är viktigt att du behåller din
positiva inställning under hela intervjun. När den är över, tacka och ge ett fast
handslag. Ett leende innan ni säger hej då är också bra.
Ska jag ha med mig något till intervjun?
Självklart så skiljer det sig åt beroende på vilket jobb du söker, alla intervjuer är
inte lika formella. Om du fortfarande går i gymnasiet och vill ha ett extrajobb,
så är kraven kanske inte lika höga, men om du precis tagit studenten så är det
en fördel om du tar med dina slutbetyg eller liknande. För att visa arbetsgivaren
att du verkligen är intresserad av tjänsten, är det bra om du förbereder några
frågor som du vill ställa till dem.
Tiden efter intervjun
Ibland kan det ta ett tag för arbetsgivaren innan de hör av sig igen. Kanske har
de intervjuat många. Även om det kan ta tid så är det viktigt att du har tålamod.
Det lönar sig inte att ringa och tjata. Men om du och arbetsgivaren har kommit
överens om en tid då denna ska höra av sig och inte gjort det, då kan du givet
vis ringa och fråga om hur det går.
Du får jobbet
Grattis! Du har nu fått jobbet som du ville ha. Nu är det några praktiska saker
som du måste tänka på, lön, om du har några förmåner och om du ska vara
med i ett fackförbund. Vi ska bena ut begreppen och vad du bör tänka på.
Lön
Lönen är givetvis individuell och skiljer sig beroende på vilket jobb du har fått.
Det är bra att ta reda på vilken bransch jobbet tillhör. Om du exempelvis ska
jobba inom en butik så kan du vända dig till Handelsanställdas förbund.
Fackförbund
Att vara medlem i ett fackförbund kan vara väldigt värdefullt. De står på de
anställdas sida och de kan hjälpa till med arbetsavtal och löner. Det finns
många olika fackförbund beroende på vilken bransch man arbetar i. Nu när du
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fått jobbet så är det en fördel om du letar på internet för att ta reda på vilket
fackförbund du kan vara medlem i.
När du är medlem i ett fackförbund, oavsett vilket, så har du olika förmåner
som är kopplade till ditt medlemskap, exempelvis försäkringar, juridisk hjälp om
någonting skulle hända på arbetsplatsen och ekonomisk rådgivning. Om något
problem skulle uppstå på din arbetsplats, så kan du alltid veta att ett fackför
bund står vid din sida.
Idag har de flesta arbetsplatser något som kallas för kollektivavtal. Det är
ett avtal som gäller mellan en arbetsgivare och ett fackförbund. I den står det
bland annat om vilken lön de arbetande ska ha utifrån vilket slags jobb de utför
samt vilka villkor det finns för anställning.
Har du blivit erbjuden att jobba svart?
Att jobba svart innebär att du inte betalar någon skatt till staten av din lön. Att
jobba svart är både riskabelt och även olagligt. Om du blir sjuk, behöver vara
föräldraledig eller skulle bli arbetslös så får du ingen ersättning. När du blir
pensionär så blir även din pension lägre. Det finns heller inga försäkringar som
gäller för dig. Om du skulle skada dig i en arbetsplatsolycka så får du ingen er
sättning. Om det skulle komma fram till staten av du har jobbat svart, så kan du
bli tvungen att betala in all den skatt som din arbetsgivare hade behövt betala
in. Tänk på att du har mycket att förlora om någon erbjuder dig att jobba svart
och du accepterar erbjudandet.
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Att skriva ett CV (Curriculum Vitae)

Det finns många saker att tänka på när ett CV* ska skrivas och det kan skrivas
på olika sätt. Självklart kan de se ut på olika sätt och glöm inte att alla CV:n är
individuella. Du utgår alltid från dig själv när du skriver ett CV. Här kommer ett
förslag på hur du kan ställa upp ditt CV.
1. Personuppgifter
I början av ditt CV är det bra om du skriver när du är född, vad du heter, var du
bor, dina kontaktuppgifter inklusive din mejladress.
2. Din utbildning
Om du går på gymnasiet eller en folkhögskola så kan du skriva skolans namn
och vilket program du läser. Om du läser någon inriktning, t.ex. samhällspro
grammet med musikinriktning så kan du även ange det. Detta gäller även
om du har tagit studenten. Då skriver du att du har en gymnasieexamen. Du
behöver inte ta upp alla kurser du har läst, utan ta enbart med dem som du
känner är relevanta.
3. Arbetslivserfarenhet
Om du har jobbat tidigare så kan du skriva det i detta avsnitt. Du kan även ta
upp vem som var din arbetsgivare och vilken ort du jobbade i. Det är även bra
om du kort beskriver vilka arbetsuppgifter du hade. Beskriv vad du lärde dig
av arbetet och vilka färdigheter som du utvecklade. Beskriv om du har haft
sommar eller helgjobb.
4. Föreningsmeriter
Har du varit aktiv inom en förening på din fritid? Då kan du ange den informa
tionen här. Beskriv på vilket sätt du var involverad och vad du hade för roll inom
föreningen.

*Termen CV är internationellt använd. Fast även andra benämningar finns. I USA används
t.ex. Resumé och i EUsammanhang talar man om Europas.
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5. Språk
Behärskar du fler språk än svenska? Bra. Då kan du ange dem här. Du kan
ange dem i en skala, exempelvis om du pratar språket/språken flytande, har
mycket god kunskap, goda eller grundläggande kunskaper. Om du anger att
du talar och skriver ett språk flytande, så innebär det att du behärskar det
fullkomligt.
6. Datorkunskaper
Det är inte alltid du behöver ange vilken datorvana du har. Det beror även på
vilket slags jobb du söker, men om du exempelvis behärskar Officepaketet, så
kan du skriva det här.
7. Övriga meriter
Här kan du skriva om du exempelvis har körkort eller om du har några andra
meriter som är värda att nämna. Om du söker jobb inom ett café och behärskar
en baristamaskin, så kan du ta upp det här.
8. Intressen/personligt
Här kan du få in en personlig prägel i ditt CV. Du kan exempelvis skriva om vad
du har för fritidsintressen.
9. Bilagor
Om du har tagit studenten så vill många arbetsgivare se dina slutbetyg. Men
detta gäller givetvis inte för alla arbetsgivare, utan det skiljer sig åt beroende på
vilket jobb du söker. Tänk på att aldrig ge original, utan ta kopior på det material
du vill ge till din potentiella arbetsgivare.
10. Referenser
Det är bra att ha med referenser i ditt CV. Referenspersoner kan vara personer
som känner dig väl och vill ge en positiv bild av dig. Att ange personer som står
dig alldeles för nära är inte alltid en så bra idé. Använd hellre personer som du
exempelvis tidigare har arbetet med, en före detta chef eller kollega. Om du
inte har arbetat tidigare så kan du ange exempelvis en lärare. Tänk på att alltid
fråga personen du vill använda som referensperson om det är okej att du anger
denna i ditt CV.
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Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som lyder under den svenska
regeringen. Arbetsförmedlingens huvudsakliga målgrupper består av personer
som söker arbete och arbetsgivare som vill anställa personal. Arbetsförmedling
en finns i hela landet och det kostar ingenting att använda deras tjänster. Det
är alltså gratis att skriva in sig hos dem.
Om man är arbetssökande så kan man skriva in sig på Arbetsförmedlingen
för att få hjälp med att hitta jobb. Det är viktigt att komma ihåg att även om du är
inskriven på Arbetsförmedlingen, så måste du själv söka jobb aktivt. Arbetsför
medlingen kan hjälpa dig, genom att bland annat matcha dig mot olika arbets
givare, ta kontakt med dem och hjälpa till med ditt CV, det vill säga en beskriv
ning på vad du har för utbildning och vad du har arbetat med tidigare. Däremot
kan Arbetsförmedlingen inte ge dig några jobb om du inte är aktiv själv.
Prioriterade grupper
I det uppdrag Arbetsförmedlingen har så ingår det bland annat att hjälpa olika
grupper som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa grupper kallas för
prioriterade grupper och består av: personer under 25 år, personer som fyllt 25
år men varit arbetslösa en längre tid, personer med utländsk utbildningsbak
grund eller funktionshindrade.
Hur gör jag om jag vill skriva in mig på Arbetsförmedlingen?
När du vill skriva in dig på Arbetsförmedlingen första gången är det viktigt att
du tar med dig din legitimation (idkort, körkort eller pass) och betyg eller intyg
som visar vad du har jobbat med eller pluggat. Om du exempelvis precis har
tagit studenten och inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet, så är det bra
om du har med dig dina slutbetyg eller liknande.
Arbetsgivare uppskattar arbetssökande som har tidigare arbetslivserfarenhet.
Om du söker jobb så ökar det på dina chanser om du har jobbat tidigare. Men
du behöver inte ha erfarenhet från ett exakt likadant jobb som det du söker nu.
Om du vill ha mer personligt stöd så kan du boka in ett möte med en arbets
förmedlare. Tillsammans med arbetsförmedlaren kan ni göra en handlingsplan,
där ni kommer överens om vad du själv ska göra för att kunna hitta ett jobb och
hur Arbetsförmedlingen kan stödja dig under tiden.
När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen så registreras dina uppgifter i
ett datasystem. Dessa uppgifter är givetvis sekretessbelagda. Det innebär att
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ingen kan ta del av dem förutom Arbetsförmedlingen. Om du vill så kan du
begära att ta del av de uppgifterna som Arbetsförmedlingen har om dig.
Om en arbetsgivare behöver anställa ny personal kan denna anmäla till
Arbetsförmedlingen att det finns en ledig plats hos dem. Arbetsförmedlingen
kan då matcha arbetsgivarens krav mot alla de personer som finns inskriva. Om
den kunskap och erfarenhet du har överensstämmer med den som arbets
givaren letar efter, så kan du få en platsanvisning. Det innebär att Arbets
förmedlingen informerar dig om att det finns ett ledigt jobb som du kan söka.
Arbetslöshetsersättning
När man jobbar i Sverige har man rätt att ta del av arbetslöshetsförsäkringen.
Detta brukar även kallas för Akassan. Om du är medlem i en Akassa, så har
du rätt att ansöka om ersättning därifrån om du skulle bli arbetslös. För att kun
na ansöka om detta så måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du har
också olika villkor som du måste uppfylla. Det är viktigt att du själv tar reda på
vilka villkor som gäller för att just du ska vara berättigad till din Akassa. Ett av
de grundläggande villkoren är att du aktivt måste söka jobb. Arbetsförmedling
en är skyldig att se till att du uppfyller de krav som finns för att du ska kunna
ha rätt till din Akassa.
Har du nedsatt arbetsförmåga?
Har du en skada som kan påverka ditt sätt att utföra arbeten eller ett funk
tionshinder, så kan du få hjälp av specialister och arbetsförmedlare. Det finns
även olika insatser som du kan ta del av. Du har bland annat möjlighet att få din
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arbetsplats fysiskt anpassad, så att du kan utföra dina arbetsuppgifter eller få
tillgång till tekniska hjälpmedel. I vissa fall kan arbetsgivaren även få ett ekono
miskt stöd för att kunna anställa dig.
Rekryteringsträffar och seminarier
Arbetsförmedlingen arrangerar en rad olika aktiviteter dit du kan vända dig
när du söker jobb. Dessa olika aktiviteter kan även underlätta för dig att hitta
det jobb du söker och vill ha. Varje vecka arrangerar olika arbetsgivare som vill
anställa personal, så kallade rekryteringsträffar på arbetsförmedlingar i hela
landet. Det kan vara alltifrån arbetsgivare som vill heltidsanställa personal eller
arbetsgivare som söker enbart helgpersonal. Om du söker jobb är det en bra
idé om du håller dig uppdaterad om när de olika rekryteringsträffarna äger rum.
Om du deltar i en rekryteringsträff, så har du även möjlighet att ställa frågor till
arbetsgivaren, som i sin tur har en möjlighet att bilda sig en första uppfattning
om dig. Det kan öka dina möjligheter att få det jobb du söker.
Arbetsförmedlingen arrangerar även olika seminarier om hur du blir bättre
på att hitta jobb. Om du vill veta mer om dessa så kan du hitta mer information
på arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se
Söka jobb i Europa
Om du är intresserad av att jobba ute i Europa så anordnar Arbetsförmedlingen
rekryteringsdagar och jobbmässor. Om du har frågor som gäller om att jobba i
ett annat land i Europa, så kan du vända dig till en så kallad euresrådgivare på
arbetsförmedlingen. Eures står för ”EURopean Employment Services”.
Platsbanken
Alla lediga jobb som olika arbetsgivare anmält hos Arbetsförmedlingen finns
i Platsbanken. Du hittar dit genom att gå in på www.arbetsformedlingen.se
På den här sidan kan du söka jobb själv genom att skriva in ett arbete du är
intresserad av i sökfältet, vilken ort du vill jobba i eller vilket yrke du vill arbeta
med. Men du behöver inte ha tillgång till en dator för att se vilka lediga jobb
som finns. Har du en smartphone kan du idag ladda ner appen Platsbanken.
Om du är intresserad av en tjänst, men vill vänta med att söka den, så kan du
bli påmind om att skicka in en ansökan. Du kan spara annonsen och få mejl när
den sista ansökningsdagen närmar sig.
Om du vill kan du prenumerera på det yrkesområde som du är intresserad av
att jobba med. Om du exempelvis vill jobba på ett café, så kan du så fort ett nytt
caféjobb anmälts till Arbetsförmedlingen, få ett mejl om att du kan söka den.
Platsjournalen
Platsjournalen är en tidning där du kan hitta en massa tips och råd som är
jobb och karriärsrelaterade. Du kan använda dig av tidningen för att få ny
inspiration och råd när du ska söka jobb, men också om vad du bör tänka på. I
tidningen annonseras även lediga jobb genom platsannonser och platsnotiser.
Du hittar likaså spännande reportage om arbetsmarknaden.
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Utbildning
för vuxna

Lärlingsutbildning
– kan det vara något för dig?
Känner du ibland att det är jobbigt i skolan, att det går trögt? Du
har kanske svårigheter med språket som inte räcker till för att
få godkända betyg? Du vill kanske inte sitta hela tiden på skolbänken? Ja, orsakerna till skoltrötthet kan vara många! Eller vill
du stå på egna ben och tjäna egna pengar? - Egen försörjning
innebär frihet men vägen dit kan kännas lång, nästan ouppnåelig, inte minst på grund av all diskriminering som man kan
möta på grund av sin bakgrund. Men det behöver inte vara så.
Har du hört talas om gymnasial lärlingsutbildning? Det är ett
yrkesprogram där hälften av undervisningstiden består av praktik på en arbetsplats utanför skolan. För att vara behörig till den
här utbildningen krävs godkända betyg från åk 9 i svenska eller
svenska som andra språk, engelska, matematik och minst fem
övriga ämnen.
Förutom betygen ska skolans rektor träffa eleven för att bedöma om han eller hon är rätt person för den lärlingsplats som
skolan kan erbjuda. Rektor ska också gå igenom vilka villkor
som gäller för studierna på lärlingsprogrammet. Blir eleven
antagen är det skolan som skaffar praktikplatsen och sköter
alla kontakter med arbetsplatsen och ser till att där finns en bra
handledare som vet vad som krävs under hela praktiktiden.
Den här utbildningen kom till på prov 2010 och nu finns den på
alla gymnasieorter. Man vill framförallt nå de ungdomar som har
svårast att komma in på arbetsmarknaden. Hit hör elever som
är skoltrötta och som annars skulle hoppa av skolan. Fördelen
med lärlingsprogrammet är att man får känna på hur arbetslivet
fungerar. På praktikplatsen börjar man oftast kl. 07.00 och jobbar
till kl 16.00 och följer tiderna för raster som alla andra. Man får
ett kontaktnät som kan leda till fortsatt arbete och man förbättrar
sin svenska när man måste tala med sina arbetskamrater.
Halva tiden är man i skolan och läser olika ämnen och får också betyg, även om det inte är i lika många ämnen som på andra
gymnasieprogram. Men vill man kan man läsa alla ämnen som
ger grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskolan.
Exempel på områden där man genomfört lärlingsutbildningar
är bland annat: Olika yrken inom Barn och fritid, frisör, restaurang, byggbranschen. Värt att tänka på i sammanhanget är att
bästa inkörsporten till arbetslivet är att sköta sin praktikplats.
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Under lärlingsutbildningen får man CSN bidrag, samma ersättning som när man går i skolan. Det innebär att man inte kan
ta en praktikplats för att tjäna pengar. Det ska vara seriöst och
kvaliteten på arbetsplatsen/praktiken ska vara hög. Risken är
annars att ungdomar söker sig till detta program utan rätt motiv
och syftet blir förfelat.
Att välja att gå på lärlingsprogrammet brukar inte vara ett lätt
beslut, eftersom föräldrarna ofta vill att deras barn ska lyckas bättre på arbetsmarknaden än de själva gjort. De överför sina önskedrömmar på sina barn, något som i och för sig inte behöver vara
fel, men det viktigaste är ändå vad man själv vill med sina studier!
Nuförtiden går man mycket längre i skolan i Sverige jämfört
med hur det var tidigare. Det är inte heller många som kan få
sommarjobb. För lärlingen kan det här vara första mötet med
arbetslivet och det kan bli jobbigt. Men då ska du veta och du kan
alltid byta tillbaks och få en traditionell utbildning.
Men frågan är vågar du prova på det här? Lycka till!
Fatima Bergendahl
Vill du veta mer om vad det innebär att delta i lärlingsprogrammet gå in
på Skolverkets hemsida: www, skolverket.se eller så kan du boka tid hos
studie- och yrkesvägledaren på din skola.
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Intervju med Maria Bogdanov på
IRIS-skolan
Du heter Maria Bogdanov och jobbar här på IRIS-skolan. Kan du
berätta om dig själv, vem är du?
– Jag är en romsk kvinna. Jag har en 14-årig son och vi bor i
Hjärup utanför Malmö. Jag är utbildad frisör och arbetade som
tolk i tre år innan jag fick det här jobbet på IRIS-skolan. IRIS är
en förkortning som står för Internationella Romer I Samverkan.
Kan du berätta för oss om den här skolan?
– Vi är på IRIS-skolan i Malmö. Det är en vuxenskola för romer.
För närvarande har vi 60 elever. Vi har undervisning i svenska
för invandrare, sfi, och grundläggande utbildning för vuxna. Den
här skolan har funnits sedan 1998.
Kan du berätta vad du gör idag?
– Jag är skolassistent på IRIS- skolan. Jag hjälper romer med
vidareutbildning. Det innebär exempelvis att jag förklarar och
hjälper våra studenter med alla möjliga dokument som de behöver fylla i.
Hur ser en dag ut för dig?
– Jag är på IRIS-skolan kl. 8.00 - 16.30. Under den tiden hjälper
jag studenterna med olika uppgifter, både att fylla i dokument
men också deras läxor och annat som de behöver hjälp med.
Efter arbetet åker jag hem, lagar mat och städar. Sedan börjar jag
mitt arbete som frisör fram till kl. 21.00.
Vilken utbildning krävs för det arbete som du utför?
– I grunden har jag gymnasieutbildning. Jag har arbetat som tolk
och även med läxhjälp för skolbarn. För mitt nuvarande arbete
krävdes erfarenhet av romer samt intresse för samhällsfrågor och
speciellt för frågor kring romernas situation i Sverige.
På vilket sätt hjälper du romerna?
– Det kommer många studenter till mig för att jag kan hjälpa
dem, eftersom jag talar flera dialekter av romani. De känner sig
trygga med all hjälp som jag kan ge dem därför att jag också är
rom.
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Romska ungdomar får information om utbildning och arbete.

Vilka för- och nackdelar ser du i det här arbetet?
– Jag ser inga nackdelar med mitt arbete. Det är endast fördelar
i det här arbetet. Det ger hopp till andra romer att jag har det här
arbetet, framför allt till romska ungdomar. Förebilder är viktiga
för alla. När man ser att en rom arbetar på en myndighet ger det
trygghet och förhoppningar inför framtiden.
Hur ser du på framtiden för dig själv och för andra romer?
– Jag hoppas på och ser framför mig en positiv framtid. Förhoppningsvis kommer vi att få se fler romer som arbetar på olika
myndigheter och institutioner och därmed vara en del av samhället. Det är viktigt att romer inte bara ska ha fysiska arbeten.
Vad skulle du säga till ungdomarna angående utbildningen?
– Utbildning är grunden till allt. Utan utbildning kommer man
inte någonstans. Det är viktigt att alla unga ska studera det som
de vill och tycker om. Utbildning är också viktig för en bra hälsa.
Genom utbildning och ett bra arbete får man ett bättre liv. Utbildningen ger självkänsla och självständighet.
Intervjuare var Iren Horvatne och Teresa Kwietkowska
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Yrkesstudierna gav jobb direkt
Vad heter du och hur gammal är du?
– Jag heter Tomas Olah och 28 år gammal.
Kan du berätta lite om dig?
– Jag jobbar på Måltidsservice i Lund.
Hur har du fått det här jobbet, vilken utbildning har du?
– Jag har gått utbildningen Restaurang och Storhushåll, det var
på Lernia i Malmö. Utbildningen var på 11 månader.
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Som jag förstår så har du genomfört den här utbildningen som
vuxen. Men innan dess, vilken utbildning hade du?
– Då studerade jag svenska för invandrare, sfi, och klarade den på
sex månader eftersom jag redan kunde lite svenska. Sen skrev
jag in mig på grundläggande vuxenutbildning. Men under tiden
kollade jag upp vilka yrkesval jag skulle ha möjlighet att läsa på
en yrkesskola. Det var då jag hittade den här restaurangutbildningen på Lernia.
Jag undrar vad som har motiverat dig till utbildningen?
– Jag funderade över att jag hade kommit till ett annat land, jag
kunde inte språket, jag kunde ingenting. Jag var beroende av andra
människor. Kunde inte göra någonting själv. Kunde inte jobba, hade
inga pengar. Men så tänkte jag, att jag måste göra någonting av mitt
liv. Jag tänkte, jag måste plugga, jobba, göra något mer i livet!
Du började studera som vuxen, hur gammal var du när du började
studera?
– Jag var 24 år. Det är mycket viktigt att det finns möjlighet att
studera som vuxen. Många ungdomar hoppar av skolan. Men
det betyder inte, att de inte har möjlighet att läsa in sina ämnen,
få betyg. Det finns olika ställen där man kan studera som vuxen
t.ex. komvux, Lernia och folkhögskolor.
Vad tyckte dina vänner, släkten, de närmaste om att du började
studera som vuxen?
– Mina släktingar, min familj stöttade mig. De var positiva till att jag
ville plugga och jobba. De har hjälpt mig hela tiden.
Men du är rom och det är inte många romer som studerar. Vad
skulle du säga till dem om de funderar på att börja studera t.ex.
den här utbildningen?
– De ska ha mer självförtroende, de ska veta att de kan nå dit de
vill. Om de kämpar på, så kommer resultaten!
Men jag undrar vart de ska vända sig först?
– Först och främst det är viktigt att klara skolan. Det finns inte
många arbetsmöjligheter utan utbildning. Det bästa är att utbilda
sig. Det är viktigt att hitta en sådan utbildning som man trivs med,
såsom jag som alltid har tyckt att det är roligt att laga mat. Därför
gick jag på en utbildning som har gett mig arbete med matlagning. Det viktigaste är viljan.
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Utbildningen är viktigt för självförtroende, erfarenhet, kunskap.
– För dem som studerar som vuxna är det viktigt att de börjar på
komvux med att lära sig svenska språket. De som inte har gått
i skolan i Sverige behöver läsa svenska för att lättare klara av
studierna och klara av jobb. Men de som är födda här, som kan
svenska, de kan börja direkt på en yrkesutbildning.
Sedan kan de söka jobb antingen genom arbetsförmedlingen
eller ansöka själva. Det är inte lätt att vara på arbetsförmedlingen
varje dag. Jag har varit på arbetsförmedlingen, men jag skickade
själv in en jobbansökan och nästa dag ringde de efter mig och jag
fick det här jobbet direkt. Man ska söka själv och prova.
Du som är rom och jobbar, hur tror du att andra romer ser på dig?
– Om jag ska säga sanningen, så ser de inte detta som något negativt. Det de säger till mig är bara, att numera träffas vi inte så ofta
därför att du jobbar jämt!
Tror du att du är en förebild för andra romer?
– Förebild? Ja, det tror jag att jag är! Jag visar att det finns bättre
vägar för både ungdomar, barn och vuxna.
Kan du påverka andra att också börja studera?
– Ja, till exempel så har jag en kompis som frågade mig, om jag
visste hur han skulle kunna börja jobba. Då kunde jag säga åt
honom vart han kunde vända sig. Jag tror att vi som jobbar kan
påverka andra romer.
Du har utbildat dig i Sverige, men jag undrar om det var någon
svårighet med utbildningen på grund av att du är rom? Har du
berättat att du är rom?
– Ja, för dem som har frågat har jag berättat att jag är rom. Men
jag upplevde inte att det var något problem för dem. Men det beror även på människorna runt omkring dig.
Hur trivs du på jobbet? Kan du berätta om ditt jobb?
– Ja, jag trivs jättemycket. Jag jobbar inom Lunds kommun. Det
är en kedja som heter Måltidsservice. Vi lagar mat till skolor,
äldreboenden, förskolor och vi har även catering. Det är många
anställda som jobbar inom den här kedjan, jag vet inte exakt men
vi är omkring 300–400 anställda.
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Kan du beskriva en arbetsdag, hur ser den ut för dig?
– En dag: Jag tar bussen från Malmö kl.6.00 och börjar jobba
kl.7.00. Vi börjar göra bagetter för den skolan där jag är, den här
skolan har en cafeteria. Vi fixar varje dag cirka 200 baguetter
och sedan börjar vi göra mat för skolans elever. Det här gör vi
till kl.10.00. Det finns två grupper, den ena lagar mat, den andra
gruppen serverar. Vi har varierande uppgifter. Efter matlagningen packar vi in maten i värmeskåp som körs ut till andra ställen. Efter det börjar vi förbereda kvällsmaten för äldreboenden
och morgondagens lunch. Dagens arbete avslutas med städning
av köket. Jag slutar arbetet 16.30. Jag jobbar på två ställen, det
andra stället heter Centralkök, här brukar vi laga mat för äldreboenden.
Men nu frågar jag dig om något annat. Vad betyder det för dig att
vara rom?
– Traditioner är viktiga för mig. Den romska identiteten med
språket är viktigt. Men även de som inte kan språket är romer
på grund av sina traditioner, seder, kulturen och gemenskapskänslan, som är viktig för att man ska känna sig som rom.
Respekten mot de äldre är också mycket viktig. Speciellt för
romer är att de försöker klara sig i alla situationen.
Är det annorlunda när du träffar romska kompisar jämfört med
icke romer?
– Egentligen inte, men det som är annorlunda tycker jag är, att vi
är mer öppna mot varandra när bara vi träffas.
Vad skulle man kunna göra för ungdomar eller vad skulle du säga
till dem varför de ska börja studera?
– Det är mycket viktigt med utbildning, hela ens framtid beror
på utbildningen. Romska ungdomar ska bevisa att de klarar av
utbildning på samma sätt som alla andra. Våra ungdomar är
mycket duktiga de ska bara ha vilja. Genom utbildning kan de få
bra arbete och ett bra liv.
Om du skulle rekommendera det här arbetet som du har nu, vad
skulle du säga till dem?
– Ja, genom utbildning är det mycket lättare att få arbete. Restaurangarbete är eftertraktat. Framtiden ser ljus ut.
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Vill du berätta om något annat som är viktigt för ungdomar?
– Ja, det är mycket viktigt att de kämpar, de ska inte ge upp så
lätt. Om de får svårigheter så finns det alltid en lösning. Om man
kämpar för det man vill, då kan man också nå dit man vill.
Vad tror du om de romska barnens framtid, kan de få arbete på
samma villkor som alla andra majoritetssamhällets medborgare
t.ex. om 20 år, hur ser du på det?
– Ja, jag tror det. Om man vill då kan man få det. Men det måste
komma fram mer information om romer i skolor och på myndigheter. Det räcker inte bara med att romer ska anpassa sig, utan
samhället ska ge oss möjligheter, stöd och rätt vägvisning!
Tack så mycket!
Intervjuare var Iren Horvatne
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Ett samtal med modersmålsläraren
Naim Tahiri
Naim Tahiri arbetar som modersmålslärare i Örebro. Han kom
hit år 1998 från Kosovo och han är utbildad ekonom hemifrån.
Efter att han hade arbetat nio år i Örebro som modersmålslärare
sade hans rektor, - Du Naim måste gå på utbildning annars kan
du förlora ditt jobb. Det kan komma någon som har lärarbehörighet och söka den här tjänsten och då kan han eller hon ta över
ditt jobb. Jag vet att du klarar ditt jobb, men du måste ha lärarutbildning för att vara behörig att arbeta inom skolan.
Då insåg Naim att det var dags att skaffa sig en formell utbildning. Han studerade vid Högskolan i Eskilstuna och fick tillgodoräkna sin tidigare utbildning och lärarerfarenhet och läste in
90 högskolepoäng under tre år och är nu behörig modersmålslärare. När han började studera på högskolan hade han svårt med
svenska språket, men med stöd från sina lärare och uppmuntran
klarade han sin utbildning utan större bekymmer och har nu en
tillsvidareanställning i Örebro.
Naim undervisar idag 150 romska barn och ungdomar i romani
chib. Under de senaste åren har 10–12 romska ungdomar i Örebro
årligen tagit studenten. Alla är överens om att detta goda resultat
i stor utsträckning beror på Naim. Han lägger ner hela sin själ
och nästan all sin tid på sitt arbete med barnen och ungdomarna.
Stoltheten och glädjen över att se sina elever lyckas är stor, men
tyvärr grumlas den glädjen i viss mån av den svaga respons han
får från kommunen när han försöker få mer pengar till denna
undervisning.
Naim arbetar även ideellt med idrott och fångar de romska
barnens intresse genom detta. Han har själv varit aktiv fotbollsspelare och detta var en gång till och med hans drömyrke. Likadant är det i skolan. Det gäller att fånga elevernas intresse, helst
så tidigt som möjligt så att de blir vana vid att arbeta tillsammans
med honom. Naim säger att han har sett, att de eleverna som
han får hjälpa först i tonåren sällan lyckas särskilt väl. Men om
han får arbeta med dem redan från tidig ålder, dvs från ettan och
uppåt, så lyckas de med sina studier. Och nu har han också sett
att många som har tagit studenten har fått arbete och lyckas i
samhället.
Vi frågar honom om han har någon förklaring till varför de
romska barnen i Örebro lyckas så bra. Han berättar att de här
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ungdomarna är fantastiska och att de känner att det är viktigt att
kämpa för att komma vidare i sina liv. Han menar också att det
är betydelsefullt att det finns förebilder och personer som stöttar
och pushar. Naim funderar, – Kanske är jag en förebild? Jag har
fotbollen i bagaget och jag har även massor av andra erfarenheter.
Mitt drömyrke var att bli professionell fotbollsspelare men det
blev inte så. Jag började arbeta med något som jag inte ens anade
att det fanns! Han fortsätter, – Jag är anpassad till vårt samhälle.
Det är många som säger att ni romer inte vill gå i skolan, ni har
aldrig gått i skolan, varför är det så? Jag vill svara, – Det är så därför att ingen vill prata om det här. Det är ingen som bryr sig! Naim
avslutar det här med att betona att det här med engagemang inte
bara gäller förhållandena i skolan. Barnen måste också må bra
före och efter skolan. Det är viktigt att de deltar i olika aktiviteter.
Det går bra för romska barn om det i skolan finns personer
med romsk bakgrund. Det går också bra om personalen har bra
kontakt med föräldrarna. Om det finns någon som kan förklara
för skolan varför t.ex. en romsk familj vid ett visst tillfälle väljer
att åka bort några dagar och barnet inte är i skolan. Här kan vi
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som har samma kultur- och språkbakgrund hjälpa till med att
förklara.
Hans arbete kallas brobyggare och lärare. Naim tycker att de
två arbetena är olika och att man inte kan likställa dem med varandra. Han förklarar, – Det är precis som till och med min pappa
som är 72 år uppfattar det. En brobyggare är någon som kan gå
över till grannen och förmedla information, till exempel att idag
har vi en fest och du kan komma hem till oss då och då. En lärare
har en annan auktoritet. Vi frågade vidare, – Det talas mycket om
i olika sammanhang i skolan, att man behöver anställa brobyggare och att dessa även ska fungera som lärare. Vad tycker du om
detta? Han svarar, – En brobyggare är till för att förmedla information men behöver inte ha undervisningskompetens. Alla kan
bli brobyggare men för att man ska bli lärare krävs kunskap i de
ämnen man undervisar i och kunskap om hur man gör när man
undervisar.
Naim avslutar med, – Våra barn är vår framtid och man ska
inte ta ifrån dem deras identitet utan stärka dem.
Fatima och Kani Miftar
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En ung romakvinna som studerar för att
bli sjuksköterska
Kan du berätta lite om dig själv?
– Jag är 21 år och bor i Vänersborg med min familj. Jag har läst
på Omvårdnadsprogrammet. Jag är en glad person som gillar att
studera. Just nu studerar jag på Sjuksköterskeprogrammet på
Högskolan Väst. Från början var allt nytt för mig. Det är roligt
och intressant att studera på högskolan, för att man måste ta eget
ansvar för sina studier. Det är ett annorlunda sätt att studera. Vi
har även föreläsningar i storgrupp och studentlivet är också spännande och utmanande. Detta passar mig precis, tycker jag.
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Varför vill du bli sjuksköterska?
– För att jag tycker om att hjälpa människor och att man har det
här ansvaret att kunna rädda liv och ta hand om andra. Eller det
blir ju lite som en sorts roll när läkaren säger, att du ska göra det
här, men det som är så kul är ju det här praktiska.
Var och hur arbetar man?
– Sjuksköterskan observerar, bedömer och gör omvårdnadsdiagnoser och ger omvårdnadsordinationer. Dessutom ingår planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vården.
Detta kan man göra genom att ta olika prover, ge patienterna
tabletter och göra olika undersökningar. Sjuksköterskor administrerar läkemedel, utför behandlingar och informerar patienter
och anhöriga. Dessutom ingår utbildning av studenter och andra
i vårdteamet.
Hur många år och var kan man läsa till sjuksköterska?
– Mitt program tar tre år och omfattar 180 högskolepoäng och
det kan leda både till en ämnesexamen på kandidatnivå inom
omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Sjuksköterskeprogrammet kan läsas på olika högskolor runt om i Sverige.
Vad har du för framtidsplaner?
– Just nu vill jag klara av min utbildning. Jag vet att efteråt finns
det möjlighet att läsa vidare inom olika specialistområden och
möjlighet att fortsätta studier inom omvårdnad. Det kan jag
kanske tänka mig att göra längre fram i livet.
Vad kan du rekommendera våra romska killar och tjejer?
– Jag vill säga till alla, – Gå i skolan och avsluta dina studier och
välj alltid det program som du tycker om! Då kan man ha
ambitionen att klara av gymnasiestudierna och sedan kanske
läsa vidare på Högskolan. Det är väldigt bra och lärorikt att vara
med i studentlivet. Man måste ha ett mål i livet och detta kan
man nå genom utbildning. Det tycker i alla fall jag!
Du hittar mer information om sjuksköterskeutbildningen på
www.studera.nu
Intervjuare var Fatima Miftar
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Magister i Interkulturell pedagogik
Ok, först måste jag hitta inloggnings- och lösenord till Södertörns
Högskola (SH) för att komma in på studentwebben. Låter blicken
sväva luddigt igenom min punktlista. Mina ögon fastnar vid två
punkter, jag blundar. Drar ett djupt andetag. Du måste lära dig att
prioritera det som är absolut viktigast. FOKUS!! Du ska först ta
din magister, sen kan du göra allt annat!
Min blåa ryggsäck är proppad med artiklar, PM, anteckningsblock, gem, pennor. Var är pappret med inloggningsuppgifterna? Medan jag letar finner jag Vithetens Fenomenologi av Sara
Ahmed. Jag minns tydligt hur Jakob från Mångkulturellt Centrum i Botkyrka introducerade alla dessa nya begrepp. Det var
så himla spännande att sitta och lyssna på honom. Drar igen ett
djupt andetag, tittar på klockan, jag är fullt medveten om att jag
kommer försent. Jag hinner inte starta datorn och vänta medan
den tuggar för att kunna logga in på SH-studentwebb. Sitter på
den blåa bussen 720 mot Norsborg, öppnar ryggsäcken och läser
gamla anteckningar. Plötsligt slår mig en tanke, är det verkligen
idag vi ska opponera? Jag är osäker. Tittar på klockan, räknar
ut att jag kommer att bli ungefär 15 minuter försenad. Det börjar
knipa i magen. FOKUS!! Skriker jag på mig själv! Du kan det här,
det kommer att gå bra, allt kommer att ordna sig! Bussen närmar
sig hållplatsen, jag låter minuterna passera och jag blundar.
Springer uppför trappan, går direkt till Café Aroma på Södertörn, letar spänt med ögonen efter min grupp. De sitter inte vid
det bordet så som vi har gjort de senaste terminerna. Totalt är vi
fem stycken, de flesta av oss arbetar redan inom skolan. Jag kliver
ut och går till PC-korridorerna.
För mig personligen kändes det naturligt att söka till Magisterprogrammet i pedagogik med interkulturell inriktning. Från att
ha tagit min lärarexamen 2010 var nästa steg magister. Det känns
skönt, jag är nästan klar. Tittar på klockan igen, tjugo minuter försenad. Inne i glasburen sitter Patrik, Juan och Maria. De senaste
gångerna har vi bara varit tre studenter, jag, Juan och Patrik.
– Hej, Kati, det är helt okej, vi har precis börjat, alla ska presentera hur långt ni har kommit med era uppsatser, sen ska i gå
igenom opponeringsschemat, säger Maria med sin brytning på
spanska.
Jag börjar med att ursäkta att jag är försenad och slår mig ner
på en stol närmast Maria. Ser av Marias pappershög att Juan och
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Patrik har skickat in sina sista delmoment 3 av examensarbetet.
Håller andan och förbannar mig själv för att jag inte tittade på
studentwebben.
Först går vi tillsammans igenom Patriks upplägg av hans uppsats. Han börjar med att presentera vad han ska skriva och syftet.
Jag och Juan opponerar på honom. Jag väljer att vara passiv och
låter Juan gå igenom kapitel för kapitel. Maria frågar Patrik hur
han har tänkt när han gör en narritativ* analys.
Efter Patrik är det min tur. Jag, letar i min handväska efter
handkräm. Efter att jag har lagt på krämen räcker jag den till
Maria. Hon blir förvirrad och tycker att det är roligt och undrar
vad det är för en kräm. Det blir en kort paus, allt för en handkräm! Jag ler mot Maria och tänker på alla historier som hon
berättade vid terminsstarten. Hon föreläste då om interkulturalitet* och vilka interaktiva möten* hon har haft i sitt liv.
– Ja, förlåt, jag fick handkräm av Kati, men vad tycker ni, ska
vi äta lunch eller ska vi göra allt klart nu och avslutar sen? frågar
Maria och trycker samtidigt på sin mobiltelefon.
* Kati använder här facktermer som används i denna undervisning. Du behöver
inte kunna förklara dem för att förstå vad hon vill förmedla med sin text!
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– Nej, vi kör nu direkt, svarar Juan.
– Kati, varsågod, du kan börja, säger Maria.
Jag plockar fram några sidor av metodavsnittet. -Jo, jag skulle
vilja ha lite råd och synpunkter på metodavsnittet, säger jag och
delar ut den till alla. Alla läser, jag låter minuterna passera och
väntar. Det känns lustigt att ibland kan sekunder och minuter
kännas som evigheter. Börjar lägga märke till att de lyfter upp
sina huvuden och tittar på mig.
– Som ni alla vet så handlar min uppsats om hur avbildningen
av romer ser ut i media och hur romer positionerar och identifierar sig mot dessa bilder som cirkulerar ute samhället. Jag har
valt ut totalt åtta bilder från kända dagstidningar från år 2011
som jag kommer att använda i studien och jag har intervjuat
romska personer från tre generationer. Jag har valt att intervjua
romska informanter från tre generationer. Min tanke var att få
en spridning mellan kön, ålder och livserfarenheter, därför valde
jag två kvinnliga och två manliga personer i åldrarna 8 år till
60 år. Jag kommer inte att analysera bilderna, utan analyserar
intervjutexterna för att få fram bildens diskurs* med metoden
fotoelicitering*.
När vi sedan satt tillsammans och diskuterade metodavsnitten,
presenterade Maria vårt opponeringsschema. – Nu är det lunch!
sade Maria bestämt och reste sig upp och plockade ihop sin pappershög.
Jag tog min ryggsäck, tittade mig omkring för att se att jag inte
hade glömt något. Mina tankar är spretiga och luddiga. Tittar
i min almanacka och försöker välja ut vilka möten som jag
kommer att avboka. I korridoren messar jag snabbt för att boka
handledning och går tillsammans med Juan och Patrik för att äta
lunch. Snart, alldeles snart är jag klar med min uppsats. Då har
jag tagit en magister! Det känns en aning overkligt…
Kati Dimiter Taikon

* Kati använder här facktermer som används i denna undervisning. Du behöver
inte kunna förklara dem för att förstå vad hon vill förmedla med sin text!
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Högskoleprovet – ett mått på hur du skulle
klara studier på högskola

Högskoleprovet
Ditt resultat på Högskoleprovet är ett mått på hur du skulle kunna klara av
studier på högskola och universitet. Efter högskoleprovet finns möjlighet
att komma i en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges hög
skolor, universitet och andra högre utbildningsinstitutioner. Provet ger blivande
studenter en ytterligare chans vid antagningen, vid sidan av slutbetyget från
gymnasieskola eller motsvarande. Men även utan ett slutbetyg från gymnasiet
kan du skriva provet, vem som helst får skriva det! Högskoleprovet kan göras
två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Provet görs alltid
på lördagar men datumen skiftar lite år från år. Vårprovet är alltid i slutet av
mars eller i början av april, höstprovet brukar skrivas i september eller oktober.
Provdagen är uppdelad i fem block om 55 minuter vardera. Högskoleprovet
kan bara göras på svenska, däremot finns det inga krav på medborgarskap,
uppehållstillstånd eller ålder.
Högskoleprovet består av totalt åtta delprov fördelade på en kvantitativ del
och en verbal del samt en testdel.
Kvantitativ del (40+40 uppgifter)
1. XYZ, som består av 24 uppgifter, här ska man lösa matematiska uppgifter
inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
2. KVA, som består av 20 uppgifter, här prövas förmågan att göra kvantitativa
jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och
statistik.
3. DTK, som består av 24 uppgifter, här prövas förmågan att förstå och tolka
diagram, tabeller och kartor
4. NOG, som består av 12 uppgifter, här prövas förmågan att tänka logiskt med
hjälp av matematiska problem.
Verbal del (40+40 uppgifter)
1. ELF, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på
engelska.
2. LÄS, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på
svenska.
3. ORD, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå ord i det
svenska språket.

Utbildning för vuxna

109

4. MEK, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att sätta in ord och
uttryck i sitt sammanhang.
Testdel
Testdelen består av nya provuppgifter som de som sammanställer Högskole
provet vill prova ut. Uppgifterna kan antingen vara kvantitativa eller verbala och
man får inte poäng på denna del.
Det finns mer information om Högskoleprovet på http://www.studera.nu/.
Där kan man också hitta information om provet på Sveriges minoritetsspråk
samt även på andra språk. Den som vill förbereda sig för Högskoleprovet kan
hitta tidigare prov och massor av tips på www.högskoleprovet.se
Om man inte tycker att man fått tillräckligt bra resultat på Högskoleprovet
kan man göra om det vid ett eller flera senare tillfällen.
Provet är avgiftsbelagt. Hösten 2012 kostade det 350 kronor som skulle
betalas in tillsammans med anmälan.
Inför högskoleprovet
Vill du förbättra dina resultat på högskoleprovet? Det finns flera sätt att förbe
reda sig inför Högskoleprovet. På Internetsidan www.provtips.com finns gratis
information, praktiska tips från andra som gjort provet och möjlighet att ladda
ner gamla prov med svar.
På vissa platser anordnar studieförbund tvådagarskurser på veckoslut för
dem som även vill få personlig hjälp. Ett sådant exempel är Folkuniversitetet
som erbjuder de här kurserna:
Högskoleprovkurs Allmän inriktning
Den allmänna kursen är för den som känner sig osäker på flera eller alla
delar av högskoleprovet och vill bli säkrare på allt som ingår i provet. Man går
gemensamt igenom högskoleprovets åtta delar och varvar teori och provteknik
på egen hand.
Högskoleprovkurs Matematisk Inriktning
Den här kursen lämpar sig för den som känner sig osäker inför någon av de
matematiska och logiska delarna på högskoleprovet. Kursen riktar in sig extra
mycket på delarna KVA, NOG, DTK och XYZ.
Högskoleprovkurs Fördjupning
Det här är en fördjupningskurs där man testar att skriva ett högskoleprov. Den
är utformad precis som ett verkligt högskoleprov. Man får känna på provsitua
tionen och tidspressen, och får en bättre förståelse för hur det känns och prak
tiskt fungerar att skriva högskoleprovet. Nästa dag får man veta sitt resultat.
Då får man också individuell feedback av en provledare som talar om vad man
speciellt behöver förbättra inför ordinarie provtillfälle.
Iren Horvatne

110

Fakta och framtid

6

Föreningar
och demokrati

Romska ungdomsförbundet (Rufs)
Romska Ungdomsförbundet (Rufs) grundades år 2000 och ordförande är Erland Kaldaras Nikolizsson. Förbundet är öppet
för alla romska ungdomar som känner att de vill vara med och
förändra både sin egen och andra romska ungdomars situation i
det svenska samhället.

Syftet med förbundet
Förbundet bildades med målet att stödja romska ungdomar, att
ge dem möjlighet att involvera sig och verka för att förbättra de
romska ungdomarnas situation. Förbundet utgör en plattform för
ungdomarna där de kan diskutera och agera.

Medlemskap
Romska Ungdomsförbundet välkomnar alla att söka medlemskap oavsett religion, nationalitet eller kön. Medlemskap beviljas
föreningar eller organisationer. En enskild person kan bli medlem i någon av de trettiotal medlemsföreningar som finns runt
om i Sverige som är knutna till Romska Ungdomsförbundet.
Genom att vara medlem i en lokalförening kan man ta del av
förbundets breda verksamhet

Verksamhet
Romska Ungdomsförbundets verksamhet riktar sig till en särskild målgrupp, precis som namnet säger, ”romska ungdomar”.
När man riktar sig till en särskild målgrupp brukar verksamheten även vara kopplad till målgruppen. Således utgår man från
det som är roligt för dessa ungdomar och man lyfter fram frågor
som väcker intresse bland ungdomarna och genomför aktiviteter
som engagerar dem.

Årsmöte
Varje år samlas alla medlemmarna till ett årsmöte. Här har
varje förening eller enskild person rösträtt, beroende på den
organisationens stadgar. Under årsmötet lär man sig att följa en
demokratisk struktur, man följer en dagordning. I enlighet med
denna dagordning väljer man mötets ordförande, sekreterare osv.
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Därefter kommer man till olika förslag som man har rätt att rösta
om. Det kan vara olika aktiviteter, konferenser eller utvecklingsfrågor inom förbundet. Det som bestäms under årsmötet, det är
förbundets verksamhet under det kommande året.
Så här såg Dagordningen ut för Romska Ungdomsförbundets
årsmöte 2012:

Dagordning för Romska Ungdom
sförbundets Årsmöte
2012
1. Öppnande av årsmöte
2. Val av årsmötesordförande
3. Val av sekreterare samt protokol
ljust

erare
4. Val av rösträknare
5. Genomgång av Verksamhetsberä
ttelse för 2011 och Ekono
misk redovisning för 2011 samt Verk
samhetsplan och budget
för 2012
6. Utdelning av priset ”Årets Romska

Ungdom 2012”

7. Firandet av Nationaldagen
8. Studiebesök
9. Romer, 500 år i Sverige
10. Bidragsbestämmelser samt övrig
information om förbundets
verksamheter
11. Inkomna förslag
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

Som ett exempel på Ungdomsförbundets verksamhet vill jag lyfta
fram det pris som Rufs delar ut årligen: ”Årets romska ungdom”.
Varje år kan vem som helst i Sverige, rom som icke rom, nominera en romsk ungdom till det här priset som består av ett diplom
Föreningar och demokrati
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Ungdomsrepresentanter för de fem svenska nationella minoriteterna på
studieresa till Europeiska Unionen (EU) i Bryssel.

och ett stipendium på 10 000 kr. Under årsmötet presenteras så
årets mottagare, en person eller förening som har utfört något
positivt under året riktat mot majoritetssamhället eller för sin
egen grupp.
Andra aktiviteter är konferenser och studieresor. Filmen Kamlimos och Inspelningsstudion som också presenteras i den här
boken är ytterligare exempel på föreningens aktiviteter. Och det
är bara en bråkdel av deras verksamhet, de gör mycket mer än
så! På deras hemsida finns det mer information om deras omfattande verksamhet. Och vill du veta ännu mer, hälsar de att du är
välkommen att kontakta dem via deras hemsida www.rufs.org
Kati Dimiter Taikon
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Framtidens unga romer samtal med tre
målmedvetna romer
Drömmen om ett eget hjälpande hem föddes i våra samtal för cirka
10 år sedan. Det var speciellt unga tjejer vi hade i åtanke att stödja på
något sätt, säger Katja inledningsvis. Alla tre har en bakgrund inom
den kristna frikyrkorörelsen. Det var även här som de första kontakterna togs till att hjälpa andra genom bland annat biståndsarbete.
Ingrid har även rest runt i Spanien för att hjälpa romer där med
projekt till självhjälp, skola till barnen, med att samla in mat och kläder. Viljan att försöka göra det man kan för att en medmänniska ska
må lite bättre växte sig allt starkare och starkare. Efter hemkomsten
från Spanien där hon hade arbetat tillsammans med pingströrelsen
i sju månader delade Ingrid med sig av sina erfarenheter.
Ingrid, Seppo och Katja började snart inse, att de alla behövde
en utbildning så att de skulle bli starkare i sig själva, men även
betrodda av samhället. Målmedvetet arbetade de alla in sig på
sina intressebanor. Katja kom in på en folkhögskolekurs och
studerade till lärarassistent. Ingrid och Seppo studerade till
behandlingsassistenter. För drömmen var att kunna påverka
ungdomar även i det lilla, att förstå vikten av utbildning. Att unga
själva skulle inse att just jag själv kan bli något som jag själv kan
styra, och inte hamna utanför.
Seppo fortsätter med att säga, att när vi bildade föreningen
Framtidens unga, så ville vi att den ska stå för att kunna hitta
nya möjligheter för unga romer i Sverige och att unga ska kunna
vara starka i sin egen identitet, men ändå kunna leva i samhället
och vara en del av den. Vi har bara börjat, våra visioner inför
framtiden är flera och samtidigt vill vi vara en kunskapskälla
för myndigheter, vara ett språkrör och föra ungas talan utåt men
också inåt mot oss själva.
Katja fortsätter, – Vi står nu här men det har varit en hård
kamp som vi har fört, nästan som David mot Goliat. Vi har haft
massor med motgångar när det gäller vårt HVB hem (Hem för
vård eller boende)*. Först hade vi svårt att hitta ett hus som vi

* HVB, är i Sverige en institution som på kommunens uppdrag
erbjuder vård och boende till barn och ungdomar som av olika skäl
inte kan bo med sin familj. Dessa boenden kan vara privatägda,
kommunalt eller kooperativt ägt eller drivet av flera kommuner.
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Katja, Ingrid och Seppo utanför sitt HVB-hem.

kunde skriva hyresavtal för. Det var inga problem när vi kontaktade hyresvärdarna via telefon och bokade tid för visning. Men
när vi kom på plats och motparten såg att vi var romer som ville
hyra, så blev det inget hyresavtal. För fyra år sedan fick vi kontakt
med en privat hyresvärd som ville hyra ut sitt hus till vårt projekt.
Den kommunen var inte så glad över att vi skulle flytta in, man
visade sitt missnöje öppet mot oss som ville driva HVB-hemmet
i deras kommun. Vår process med HVB-hemmet tog tre år, och
det är det längsta en ansökan har varit inne hos Socialstyrelsen
för ett HVB-hem någonsin. Socialstyrelsen menade, att de var
tvungna att komma och besikta huset innan det var klart, för
annars skulle vår ansökan ha blivit för gammal. Av någon anledning hade ingen rört den på två år! Man börjar ju undra av vilken
anledning en statlig myndighet gör så här, men vi gav inte upp.
Alla tre intygar att de även haft framgångar under den korta tid
som HVB-hemmet för unga romska tjejer har varit öppet. Genom
en informationskampanj har projektet, som numera är stadigvarande verksamhet, nått ut till många kommuner som så smått
har börjat höra av sig till trion, därför att de ge vill ge stöd och
hjälp till unga tjejer. Även flera statliga myndigheter efterfrågar
trions kunskaper inom området ungdomar och unga vuxna. Där
är trions budskap till alla, att en del romska ungdomar behöver
stöd och hjälp med det vardagliga, någon som står bredvid och
hjälper dem konkret samt att det finns folk som lyssnar på dem
och för deras röst vidare till beslutsfattare.
Vår förhoppning är att det övriga samhället ser att också vi vill
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in i samhället, om vi får samma möjlighet till det som alla andra.
Vi tror på att arbeta framåt tillsammans, men så länge vi inte riktigt är där, så kanske man ibland ska börja diskutera någon slags
positiv särbehandling, så att vi kan rädda morgondagens generation till en bättre framtid, säger Ingrid.
Ja vägen fram har varit lång och snårig men nu är de i mål.
Nu gäller det för dem att föra hemmet framåt. HVB-hemmet för
unga tjejer invigdes våren 2012. Idag kan trion stolt säga, – Vi uppfyllde vår dröm om att även vi ska vara med och hjälpa ungdomar
och unga vuxna att resa sig upp från sina svårigheter i vardagen!
Domino Kai
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The Forum of European Roma Young
People, FERYP
I svensk översättning heter denna internationella organisation
Europeiska Forumet för Romsk Ungdom. I maj 1995 arrangerades den första gemensamma utbildningen för unga romska
aktivister och ledare med rubriken ”Läget idag och framtidsutsikter för unga romer och resande i Europa”. Initiativet kom
från Europarådet och utbildningen skedde inom ramen för Europeiska Ungdomskampanjen mot rasism, främlingsfientlighet och
intolerans, ”Alla olika, alla lika”.
Detta var startskottet till att skapa en mer permanent organisation för att lyfta romska ungdomars röster i hela Europa. Därefter
har en rad utbildningar och seminarier arrangerats i olika länder
kring frågor som rör romska ungdomar.

Vad är FERYP?
FERYP etablerades först som ett icke-formellt nätverk 1997. När
verksamheten hade stabiliserats registrerades det 2002 i Strasbourg som Europas romska ungdomsförbund.

Romska ungdomar från olika länder diskuterar frågor om framtiden.
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FERYP:s syfte är att
• ge romska ungdomar stöd i deras personliga utveckling och
öka deras kunnande när det gäller att engagera sig i samhällsfrågor
• stärka deras romska identitet
• verka för ökad delaktighet för romska ungdomar på lokal,
regional, nationell och internationell nivå
• bekämpa anti-romanism (anti-ziganism) och arbeta med utmaningar som gäller frågor kring mångfald och negativa attityder
mot romerna.
FERYP uppmuntrar även ungdomar att aktivt delta i beslutsprocesser i syfte att integrera romska frågor i ungdomspolitiken
runt om i Europa.
FERYP arrangerar årligen olika utbildningar där deltagarna
får fördjupade kunskaper i ledarskap och inom frågeställningar
som är aktuella för romska ungdomar. Under utbildningarna
knyts användbara kontakter i olika länder, som ungdomarna kan
vända sig för att få del av andras erfarenheter när de planerar att
starta egna projekt.
Om du är intresserad av dessa utbildningar så kan du gå in på
hemsidan www.feryp.org och ta del av organisationens kalender
samt ladda ner anmälningsblanketter till aktuella utbildningar
och seminarier.
Domino Kai

Föreningar och demokrati

119

Vår förening

I en demokrati är det viktigt att alla får göra sina röster hörda, detta är en
grundläggande demokratisk rättighet. Staten och samhället måste kunna arbeta
tillsammans på ett bra och ömsesidigt sätt. Därför har sedan länge grupper i
samhället organiserat sig för att kunna föra sin talan och tillsammans forma det
som brukar beskrivas som det civila samhället.
Med begreppet det civila samhället menas alla de föreningar, organisationer
och sällskap som enskilda personer kan ta del i. Om man som enskild individ vill
bli en del av det civila samhället kan man gå med i en förening. Om man brinner
för en viss fråga och vill engagera sig mer i den, så är föreningslivet ett bra
alternativ. Det som görs inom föreningar kan se ut på olika sätt. När föreningen
bildas beslutas vilka regler som ska gälla för föreningens sätt att arbeta. Dessa
regler skrivs ner i ett dokument som blir föreningens stadgar. Medlemmarna
i en förening bör känna till föreningens stadgar och ställa upp på dem. Hur
föreningen kan göra ändringar i sina stadgar ska finnas reglerat i stadgarna.
Ideella föreningar måste inte registrera sig, men det är aktuellt om förening
en vill öppna ett bankkonto, söka bidrag från kommunen eller fonder. Registre
rar sig gör föreningen vid Skatteverket och då ska man bland annat skicka med
föreningens stadgar. (Kolla gärna med Skatteverket vilka handlingar de kräver
för er förening!) Vid registreringen får föreningen ett organisationsnummer.
Stadgar
Stadgar är indelade i paragrafer och punkter. Stadgar för olika föreningar kan
se olika ut. I många föreningar och i många romska föreningar brukar följande
punkter vara viktiga:
• Vad föreningen heter.
• Var föreningen har sin hemort.
• Vilka mål och vilket syfte föreningen har.
• Om den verksamhet som föreningen bedriver har speciella regler. Om exem
pelvis missbruk av olika slag inte är tillåtet under föreningens aktiviteter, bör
detta finnas med i stadgarna.
• Vilka regler som gäller för att bli medlem i föreningen och vad som gäller om
någon ska bli utesluten.
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• Vilka regler som finns kring medlemsavgift och hur man ska hantera med
lemsregistret (om man ska dela ut det till andra eller inte).
• Föreningens räkenskapsår (Vanligt är att ha kalenderår: 1 januari–31 decem
ber).
• Vilka regler som finns för hur styrelsen, revisorer och suppleanter ska väljas
och hur många de ska vara. Här kan även finnas uppgifter om styrelsens
fördelning mellan exempelvis könen. En valberedning fyller en viktig funktion,
särskilt om det finns många kandidater till styrelsen.
• Vilka regler som finns för hur styrelsen ska arbeta och vilka uppgifter de ska
utföra.
• Vem/vilka i föreningen som är firmatecknare (har rätt att göra utbetalningar).
• När årsmötet ska hållas och hur man kallar till extra årsmöten om det finns
sådant behov. Här ska det finnas uppgifter om när mötet ska hållas, när
kallelsen ska skickas ut till medlemmarna och vilka frågor som ska tas upp
under mötet.
• Vilka regler som finns om rösträtt under årsmötet och hur olika sorts beslut
ska fattas.
• Vilka regler som gäller för användning av fullmakt i olika frågor.
• Vilka regler som gäller vid ändringar i föreningens stadgar.
• Vilka regler som gäller för hur de tillgångar som finns kvar ska användas om
föreningen ska sluta bedriva sitt arbete.
Att skriva stadgar för en förening kan vara svårt, men det behöver det inte nödvändigtvis vara. Allt hänger på hur detaljerad man vill att stadgarna i föreningen
ska vara. Mera detaljer betyder att man måste tänka igenom de regler som skrivs
i stadgarna mer noggrant, men det innebär också att arbetet i föreningen blir lättare, då man ofta kan lösa olika konflikter och situationer genom att använda sig
av de regler som finns i stadgarna. Oftast är det inte bara en person som skriver
stadgarna utan en grupp som sitter och tänker igenom olika situationer och regler
för hur man kan lösa olika situationer.
Man kan vara engagerad i föreningar på olika sätt. Mycket styrs av hur
mycket tid man kan ägna åt föreningen. Vissa medlemmar kommer till ett fåtal
aktiviteter som intresserar dem, medan andra är villiga att aktivt hjälpa till med
att arrangera olika aktiviteter. När aktiviteter arrangeras finns det alltid något
man kan göra för att hjälpa till. Detta är även ett bra sätt att lära känna andra
medlemmar i föreningen.
Styrelsen
Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för administrationen, eko
nomin och verksamheten i föreningen. Det är styrelsens ansvar att se till att de
beslut som tagits i föreningen efterföljs och att föreningens stadgar följs. Detta
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betyder inte att det är styrelsen som bestämmer, utan styrelsen ska ta beslut
som representerar medlemmarnas och föreningens intressen.
Under årsmötet väljs vilka medlemmar som ska sitta i styrelsen. Detta görs
genom att medlemmarna röstar på olika personer. En valberedning kan ha tagit
fram en lista med namn på möjliga kandidater till styrelseuppdrag. I föreningens
stadgar står det hur många ledamöter och suppleanter som ska finnas i styrelsen.
Suppleanterna
En suppleant är ersättare för en styrelsemedlem som inte kan vara med under
ett möte. Även suppleanter röstas fram under årsmötet av medlemmarna. Det
är viktigt att de får all information från övriga styrelsemedlemmar och genom
mötesprotokollen. Detta för att de ska kunna vara insatta i de frågor som är
viktiga och som styrelsen arbetar med. De personer som är suppleanter har
endast rösträtt om den ordinarie styrelsemedlemmen inte är med under ett
möte, men de har självklart rätt att få vara med under alla styrelsemöten om de
vill och därför är det viktigt att de får kallelse till styrelsemöten.
Det konstituerande mötet
Den nya styrelsen träffas under ett konstituerande möte strax efter årsmötet.
Under detta möte bestäms vilka personer som ska vara ansvariga för vad. Det
är viktigt att den gamla styrelsen lämnar över relevant information och doku
mentation till den nya styrelsen så att inget faller mellan stolarna. Oftast byter
man inte ut hela styrelsen på en gång, utan det är bara några styrelsemedlem
mar som byts ut. Under konstituerande mötet bör tas upp:
• Hur ofta och när styrelsen ska ha möten.
Detta kan variera, vissa styrelser träffas 3–4 gånger per år, andra styrel
ser träffas en gång i månaden. Hur ofta man träffas beror på hur mycket
verksamhet föreningen har. Föreningen kan ha lite verksamhet under vissa
perioder och behöver därför inte träffas så ofta under dessa perioder, men
om föreningen har mycket verksamhet under andra perioder betyder det att
styrelsen behöver träffas oftare.
• Hur man ska fördela arbetsuppgifterna. Vem ska göra vad i styrelsen?
Det är viktigt att alla har klart för sig vem som ska utföra olika uppgifter, då
kan man undvika framtida konflikter. Man kan gärna ha två eller flera som
arbetar med en uppgift, detta gör att arbetet blir trevligare och att man har
möjlighet att bolla förslag med varandra. Glöm inte att man gärna kan invol
vera även medlemmar utanför styrelsen i olika uppgifter.
Protokoll
Styrelsen ansvarar för att det som beslutas under mötet dokumenteras i ett
skrivet protokoll (beslutsprotokoll). Detta är viktigt så att man ska kunna gå
tillbaka och se vad som har tagits upp tidigare i föreningen och även så att
andra i föreningen kan ta del av vad som händer i föreningen. I vissa föreningar
brukar man även skriva ner/sammanfatta vad som tagits upp, även om detta
(ännu) inte lett till beslut (diskussionsprotokoll).
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Mötessekreterare och justerare
Under formella möten väljs vanligtvis en sekreterare och en/två justerare.
Sekreterarens huvuduppgift under mötet är att föra anteckningar om sådant
som tas upp och som är viktigt och vilka beslut som tagits och sedan sam
manfatta detta i ett mötesprotokoll. Justerarnas uppgift är att kontrollera att
all viktig information har kommit med i protokollet och att sekreteraren inte
missuppfattat något. Protokoll ska även innehålla:
– Vad föreningen heter och vad det är för slags möte som hålls
– Tid, datum och var mötet har hållits
– Vilka personer som varit med under mötet
– En lista på eventuella bilagor (t.ex. olika beslutsunderlag)
Bokföring
Alla föreningar måste dokumentera alla ekonomiska transaktioner. Därför måste
en förening ha en kassör som sköter ekonomin i föreningen i enlighet med
bokföringslagen. När föreningar har styrelsemöten är det kassörens uppgift att
informera styrelsen om hur föreningens ekonomi ser ut. Det är viktigt att veta
vad föreningens pengar används till. Därför ska alla kvitton sparas i en pärm i
form av verifikationer.
En verifikation kan se ut på olika sätt, oftast är det ett inköpskvitto som man
klistrar på ett blankt papper. Verifikationen kan vara alltifrån ett parkeringskvitto
till en faktura från ett företag. För de transaktioner som gjorts från föreningens
bank, plus eller postgirokonto ska det även finnas en avi från banken/girot
som bevis för att transaktionen verkligen har skett. Denna ska sitta tillsammans
med originalfakturan.
Om en person blir medlem i en förening ska han eller hon betala en med
lemsavgift. Om den betalas kontant är det kassörens uppgift att se till att
pengarna hamnar i handkassan. För att lättare hålla ordning på vilka medlem
mar som har betalt avgiften kan man skriva namnet på vem betalningen avser
på verifikationen. Namn och information om den som har betalt måste sedan
läggas till i ett medlemsregister.
I slutet av året ska kassören skriva ett kassaintyg om hur mycket pengar det
ligger i handkassan, den summan ska stämma med bokföringen. Samma sak
gäller plus och bankgiro och banktillgodohavanden. Även här ska siffrorna
stämma överens med bokföringen. Om siffrorna inte stämmer, kan det bero på
två saker:
1. Det har blivit ett misstag i bokföringen. Det innebär att man måste gå igenom
hela bokföringen tills man hittar felet och rättar till det. Det kan vara att man
glömt att föra in en verifikation eller att den är felaktig bokförd.
2. Att det fattas pengar som måste återbetalas.
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Ekonomisk berättelse
Föreningen skriver en ekonomisk berättelse som presenteras under årsmötet.
Alla uppgifter som finns här ska stämma överens med de uppgifter som finns i
bokföringen. Det ska vara en korrekt redovisning av hur föreningens pengar har
använts under verksamhetsåret.
Kassören
En kassör har många olika uppgifter. Många av dessa uppgifter gör kassören
i samarbete med andra i styrelsen. Men det är kassören som bär det största
ansvaret för föreningens ekonomi.
Kassören ska:
• Ta hand om medlemsavgiften och se till att information om detta hamnar i ett
medlemsregister.
• Se till att det finns ett register över föreningens ägodelar.
• Sköta ut- och inbetalningar som rör föreningens verksamhet.
• Sköta utbetalning av eventuella löner, skatter mm.
• Sköta bokföringen.
• Skriva ekonomiska underlag till bidragsgivare samt en ekonomisk berättelse
till årsmötet.
• Ge budgetförslag och undersöka om det finns pengar för att genomföra
medlemmarnas förslag.
• Ge information till föreningens revisor.
• Ge information till medlemmarna om det behövs.
I större föreningar finns det ofta en anställd ekonomiansvarig som sköter det
mesta av kassörens uppgifter. Om så är fallet, är det viktigt att kassören har en
bra inblick i vad den ekonomiansvarige gör.
Att vara kassör i en förening är ett krävande arbete. Den tid som behövs
för att vara kassör varierar beroende på hur mycket verksamhet föreningen
har. När det är mycket som händer inom föreningen är det många in och ut
betalningar som görs, vilket betyder att kassören har ett större arbete, men när
föreningens verksamhet minskar, minskar även kassörens arbete. Det är inte
ett krav, men det är bra om kassören har kunskap i och erfarenhet av bokföring.
Det är även bra om kassören lär andra i föreningen hur man utför bokföring,
detta gör att andra i föreningen senare kan arbeta som kassör i föreningen om
den sittande kassören skulle vilja lämna över sin plats eller om någon annan blir
inröstad som kassör.
Revisorn
Alla föreningar måste ha en revisor. Detta krav ställs ofta av olika bidragsgivare.
Revisorns uppgifter är att kontrollera att styrelsen utför sitt arbete på ett bra
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sätt och att det som står i redovisningen är sant. Detta görs genom en förvalt
ningsrevision och en ekonomisk revision.
Revision ska i första hand kontrollera det arbete som kassören har gjort. Re
visorn ska kontrollera att den ekonomiska redovisning kassören sammanställer
stämmer och att allt i bokföringen är i sin ordning enligt ”god redovisningssed”.
Det kallas för ekonomisk revision.
Revisorn ska även utföra en förvaltningsrevision. Denna revision ska kont
rollera att föreningens stadgar har efterföljs och att all verksamhet har gjorts i
föreningens intresse och inom ramen för föreningens syfte.
Det som revisorn har kommit fram till genom sin undersökning meddelas till
medlemmarna under årsmötet i en revisionsberättelse. Att vara revisor är ett
uppdrag man får från föreningens medlemmar. För att vara en god revisor är
det viktigt att man har bra kunskaper i föreningsteknik, i föreningens arbete
och mycket bra kunskaper i bokföring och redovisning. Ibland kan föreningar
ha professionella revisorer eller anlita en revisionsbyrå.
Budget
Till varje aktivitet måste man ha en budget där man beräknar kostnaderna för
alla delar i aktiviteten och även varifrån föreningen ska få pengar för att täcka
de kostnaderna.
När föreningen har flera aktiviteter är det viktigt att kunna lägga ihop alla
budgetar för aktiviteterna och projekten för att skapa en verksamhetsbudget
där alla kostnader och intäkter är medräknade. Det är viktigt att budgeten är
balanserad, det betyder att alla kostnader och alla intäkter är desamma. Om
kostnaderna är högre än intäkterna betyder det att föreningen måste hitta
något sätt att betala sina skulder, vilket kan vara svårt. En förening kan ha
många olika inkomster, men den mest säkra av dem är medlemsavgiften. Det
är under årsmötet som det bestäms hur stor den ska vara. Det finns även andra
sätt för en förening att få inkomster:
– Inträde till olika aktiviteter: Om man har ett evenemang kan man ta en slant i
inträde t.ex. 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar eller liknan
de (detta är även ett bra sätt att få flera medlemmar).
– Sälja mackor, te, kaffe, mm. vid olika aktiviteter.
– Försäljning av lotter
– Insamlingar
– Hitta sponsorer. Det kan vara ett företag som vill synas under en aktivitet i
parken eller liknande.
I samband med att man tar in olika inkomster till föreningen, ska man vara
uppmärksam på vilka skatteregler som gäller för föreningar och försäljning av
olika varor och tjänster. Skatteverket är duktigt på att dela med sig av sådan
information. Ring gärna och ställ frågor, det är annars lätt att göra fel!
Det finns många sätt för en förening att få in pengar, men det betyder att
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föreningsmedlemmarna måste vara engagerade. Det finns möjligheter att söka
bidrag från kommunen, myndigheter, stiftelser mm. Föreningen kan då söka
pengar till olika projekt eller olika verksamheter som sker inom föreningen, men
ofta krävs det att föreningen har varit aktiv i något år.
Ansvarsfrihet
Föreningens revisor ska kontrollera styrelsens arbete och under årsmötet
komma in med en ekonomisk berättelse där han/hon intygar att styrelsen har
använt föreningens pengar på ett bra sätt, att bokföringen är gjort enligt god
redovisningssed och att föreningens pengar har använts till det de är avsedda
för. Revisorn ska även presentera en revisionsberättelse där revisorn intygar att
styrelsen har arbetat på ett bra sätt och i enlighet med föreningens stadgar.
Revisorn bör även se till att det som står i föreningens verksamhetsberättelse
stämmer. Om allt stämmer och revisorn inte finner några fel, ska han/hon före
slå att medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Föreningens styrelsemedlemmar har ett stort ansvar gentemot föreningens
medlemmar och föreningens verksamhet. Enligt lagen är det styrelsen i en
förening som har ansvar för allt som rör föreningen. Om något fel förekommer,
är det personerna i styrelsen som ansvarar för det.
När styrelsen och revisorn har presenterat det som styrelsen har gjort
under året och hur man har förvaltat föreningens medel, kommer en punkt
på dagordningen som handlar om att styrelsen formellt ber medlemmarna
om ansvarsfrihet. Det innebär att medlemmarna godkänner styrelsens arbete.
Under mötet kan medlemmarna som närvarar under mötet ställa olika frågor till
styrelsen. Ibland kan medlemmarna rikta kritik mot styrelsen. Efter att detta har
diskuterats klart beslutar medlemmarna om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller
inte. Om de inte får det, måste styrelsen få reda på vad de har gjort för fel och
vad de kan göra för att förbättra sitt arbete. Det är viktigt att detta kommer med
i det protokoll som skrivs under mötet.

Kommuner och andra organisationer brukar kräva att det är en förening
och inte en enskild person som står bakom en ansökan om bidrag till
en aktivitet eller mer varaktig verksamhet. Helst ska föreningen funnits i
minst ett par år.
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Projektansökan

Föreningar vill ofta arrangera olika aktiviteter för sina medlemmar. Aktiviteter och
verksamhet kostar oftast pengar. Även om det finns goda människor som ställer
upp och hjälper till gratis, finns det oftast andra kostnader som måste betalas.
Föreningar kan därför söka medel (pengar) från olika bidragsgivare t.ex.
kommunen, statliga institutioner eller fonder för att finansiera sina aktiviteter.
Det finns vissa bidragsgivare som ger ett så kallat verksamhetsstöd, vilket be
tyder att man söker pengar för föreningens återkommande verksamhet. Tyvärr
är det ganska svårt att få ett verksamhetsstöd, något som ställer stora krav
på föreningens organisation och återkommande verksamhet och därför söker
många föreningar projektbidrag för att genomföra olika aktiviteter.
Ett projekt är en tillfällig verksamhet eller en sammansättning av olika
aktiviteter som utförs under en avgränsad tid. Med andra ord, ett projekt
ska ha en början och ett slut. Hur långa projekt får/bör vara beror helt på,
vad det är för slags projekt och hur reglerna från bidragsgivarna ser ut.
Oftast brukar projekttiden vara från ett par månader upp till tre år.
Olika bidragsgivare ger medel för olika typer av projekt. Man bör alltid titta på
bidragsgivarens hemsida och höra sig för om vilken slags projekt de stödjer.
Kulturförvaltningen i Stockholm stödjer till exempel projekt som har anknytning
till kulturfrågor och som utförs i Stockholms kommun. Ungdomsstyrelsen stöd
jer projekt som gäller ungdomar och dessa projekt ska ha ”riksintresse” osv.
För att få medel för ett projekt ska man lämna in en skriftlig ansökan hos
bidragsgivaren. När detta kan ske brukar framgå av bidragsgivarens hemsida,
där det även brukar stå vilka krav som ställs och hur mycket pengar det går att
söka. Ibland brukar bidragsgivare även annonsera i dagstidningar.
En ansökan innehåller en beskrivning av projektet. Bidragsgivare brukar ofta
ha sina egna ansökningsformulär som finns att ladda ner på Internet. Olika an
sökningsformulär har olika rubriker som ska fyllas in beroende på vad bidraget
ska användas till och vilka krav som ställs av bidragsgivarna på projektet och på
organisationen som söker projektet.
• Bakgrund: Varför vill ni utföra projektet?
Här brukar man beskriva vilket problem som man vill arbeta med i projektet. I
ansökan ska man förklara varför föreningen vill arbeta med en viss fråga.
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• Syfte: Vad vill ni åstadkomma med projektet?
Här brukar man förklara vad man vill uppnå med projektet. Det problem som
tidigare har beskrivits försöker man nu lösa genom det projekt man söker
pengar för, därför är syftet med projektet kopplat till bakgrunden. Med syfte
menar man ofta vad projektet kan åstadkomma på längre sikt. Men man
kan kanske inte uppnå allt på en begränsad tid. Därför pratar man ofta om
projektmål. Projektmål är det som projektet ska uppnå när projektet är slut.
Det kan behövas flera projekt och projektmål för att kunna uppnå ett syfte på
lång sikt.
• Metod: Hur ska ni uppnå projektets mål?
Här ska man beskriva vilka aktiviteter ni avser och hur ni har tänkt utföra
dem. Här kan man även förklara fördelen med att utföra projektet så som ni
har tänkt det och inte på något annat sätt.
• Projektorganisation och samarbetspartners: Vem eller vilka ska utföra
projektet?
Här ska man beskriva vem som ska utföra projektet eller olika aktiviteter i
projektet. Ibland kan det vara personer i den egna föreningen, vilket går bra
att göra, men ofta vill bidragsgivarna att man gör saker tillsammans med
andra föreningar. Då kan en förening ansvara för vissa delar i ett projekt och
en förening som ni samarbetar med ansvara för andra delar.
• Budget: Vad kostar det?
Här ska man beskriva alla projektets kostnader. Ofta finns det redan rubriker
eller så kallade budgetlinjer som man kan fylla in samt några budgetlinjer
som man själv kan hitta på.
Man skulle kunna förklara gången i ett projekt med följande lilla enkla exempel:
Projekt Födelsedagsfesten
• Bakgrund: Varför ska vi arrangera festen? – Jo, någon fyller år.
• Syfte/Mål: Vad vill vi uppnå med festen? – Vi vill att den personen som
fyller år ska bli glad.
• Metod: Hur gör vi personen glad? – Genom att vi bjuder in olika personer,
spelar lite musik och bjuder på god mat.
• Projektorganisation och samarbetspartners: Vem ska arrangera
festen? – Föräldrarna tillsammans med syskonen.
• Budget: Vad kostar det? – Vi ska ha tårta, läsk, presenter och vi vet att allt
kostar ex. 2150 kronor.
Att skriva en projektansökan är ganska komplicerat. Därför är det bra om man
är flera inom föreningen som tänker igenom projektet och samarbetar kring
formuleringen av ansökan. Då är man också fler som känner ansvar för genom
förandet av projektet när det har beviljats pengar!
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Passiv eller aktiv? – Vad väljer du?
Att det ska vara så svårt att hinna i tid till lektionen. Adnan är
försenad till samhällskunskapslektionen igen. Han har lovat sin
lärare Ulf att han ska komma i tid idag för att han har redovisning om demokrati och välfärd i Sverige. Han rusar in som en
stormvind och försöker sätta sig på sin plats, utan att lägga märkte
till hur Annas anteckningsblock och mobiltelefon som ligger på
hennes bord ramlar ner på golvet med en sådan kraft att alla kan
höra det. Han har redan missat första gruppens redovisning och
han står på tur för nästa.
Ulf – Vad är det viktigaste för demokratin?
Karin som alltid är flitig att svara och som står för livliga diskussioner i klassen säger, – Det är att alla människor har samma
rättigheter, att alla har möjlighet att påverka beslut som rör dem.
Våra rättigheter finns i vår grundlag där det står att all makt
utgår från folket och att riksdagen är folkets företrädare.
Ulf – Tack Karin! Just grundlagarna skyddar vår demokrati i
Sverige eftersom de är samhällets spelregler. Riksdagens beslut
påverkar hela samhället och därför är det på sin plats att säga, att
Riksdagen är en viktig del av den svenska demokratin. Det finns
också en annan mycket viktigt aspekt när vi talar om demokratin
och vad det egentligen innebär att leva i en demokrati.
Jag känner hur tystnaden lägger sig i klassrummet. Det är nämligen så, att det finns några elever i klassen som sympatiserar med
ett politiskt parti som har starka åsikter om invandring och deras
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Romska ungdomar på rikskonferens i Uppsala.

politik försöker lyfta fram nackdelarna med ett mångkulturellt
samhälle. Redan från början visste jag vart Ulf ville komma med
en sådan fråga!
Eftersom ingen yttrar sig fortsätter Ulf med att förklara, att
ett av de säkraste tecken på en demokrati är att olika minoritetsgrupper har samma rättigheter som majoriteten. En av grundlagarnas viktigaste uppgift är att skydda minoriteten. Som ett
exempel nämner han Burma.
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Nu kan jag inte behärska mig och frågar, – Vad innebär det i
praktiken?
Ulf – Minoriteten omfattas av något som kallas minoritetspolitik
vilket innebär att ge skydd för de nationella minoriteterna, att
stärka deras möjlighet till inflytande och stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.
Jag, Adnan – Eftersom jag tillhör en minoritetsgrupp känner jag
att mina möjligheter att påverka min egen situation är mycket
små. Jag är inte svensk medborgare ännu…
Anna avbryter mig och inflikar att jag snart fyller 18 år och då
kan jag åtminstone rösta.
Jag, Adnan – Ja, men också det att jag inte har något land. Jag vet
inte om det känns meningsfullt att göra det, jag menar att rösta
och försöka påverka samhället genom det. Det känns som att jag
inte är accepterad i det här samhället som den jag är, utan måste
göra avkall på min egen identitet för att räknas som svensk, om
jag räknas som sådan över huvud taget. Jag måste ständigt bevisa
att jag duger som alla andra. Det finns till och med lärare som
frågar, om jag bor i husvagn utanför stan eller som säger att jag
ser inte ut som en ”zigenare”. Jag är fortfarande diskriminerad
inom många olika områden i samhället. Det låter fint med minoritetspolitiken men det fungerar inte!
Ulf – Jag kan förstå ditt resonemang, och det är beklagligt att det
fortfarande finns de som har stereotypa uppfattningar om hur
romerna är, hur de bor eller ska bo. Då är det viktigt att motbevisa detta och att visa att det faktiskt finns romer som sköter
sig, som har ett arbete att gå till. Jag kan inte göra det åt dig utan
du måste göra det tillsammans med ditt folk. Försöker man inte
ens påverka samhället i den riktning man önskar, då kan man
inte heller ställa krav på att samhället ska fatta beslut som kan
vara till ens fördel.
Jag, Adnan: – Med det finns ingen som kan föra min talan. Det
finns inga romer, ännu, som är delaktiga i politiken, som kan
vara med och påverka i högre instanser. Vi kan läsa i massmedia
om olika utländska diplomater och politiker som försöker förbättra livssituationen för sina landsmän i det här landet och som
försöker stärka sina affärsförbindelser med det här landet. Men

Föreningar och demokrati

131

när det gäller romer, så kommer det bärplockare och tiggare
istället. Då blir det sådan uppståndelse om kriminalitet och organiserad brottlighet osv. Det är väldigt jobbigt att ständigt förföljas
av romernas beklagansvärda situation.
Ulf: – Adnan, oavsett hur situationen ser ut för var och en av oss
är det livsviktigt, att inte tycka synd om oss själva. Vi måste, som
jag sa innan, sträva efter att vara med och påverka och vara måna
om vår demokrati.
1. I Sverige har vi om vi har fyllt 18 år rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige:
• om vi är folkbokförda i kommunen och är svenska medborgare eller är medborgare i något EU-land eller i Island eller
Norge
• är medborgare i något annat land än de som räknats upp
ovan och har varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd före
valdagen.
2. Vi kan rösta till Riksdagen om vi är svenska medborgare och
är eller har varit folkbokförda i Sverige.
3. Rösträtt till Europaparlamentet har vi om vi är
• svenska medborgare och är eller har varit folkbokförda i
Sverige
• är medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförda i Sverige.
Alltså, det finns ”en röst” som för vår talan ut i Europa, nämligen
EU. Men det är inte många som känner till syftet med Unionen
och hur man kan påverka dess beslut. Det här kommer att vara er
uppgift at ta reda på till nästa vecka.
Nu är det dags Adnan, att du redovisar för oss om välfärden i
Sverige, varsågod!
Fatima Bergendahl
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Gelem, gelem
Gelem, gelem lungone dromensa
maladilem baxtale Romensa
Gelem, gelem lungone dromensa
maladilem baxtale Romensa
Ai Romale, Ai Chavale
Ai Romale, katar tumen aven
le tserensa baxtale dromensa?
Vi man sas ek bari familiya
tai mudardya la e Kali Legiya
Ai Romale, Ai Chavale
Aven mansa sa lumnaike Roma
kai putraile le Romane droma
Ake vryama, ushti Rom akana
ame xutasa mishti kai kerasa!
Ai Romale, Ai Chavale

Vart än min vandring mig på jorden bär
möter jag lyckliga romer där.
Vart än min vandring mig på jorden bär
möter jag lyckliga romer där.
Oh Romale, Oh mitt folk!
Hur kom ni hit, oh, säg hur det gick till
med era tält på lyckliga vägar?
Ack även jag har haft en stor familj
men den försvann i utrotningsläger.
Oh Romale, Oh mitt folk!
Kom alla romer, nu framåt vi går
vägen till framtiden vidöppen står.
Kom alla romer nu i samlad grupp
nu är det dags, nu reser vi oss upp!
Oh Romale, Oh mitt folk!
Žarko Jovanović
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Internationella Romadagen
8 april i Vänersborg
Varje år samlas vi romer i Vänersborg för att fira Internationella
Romadagen som äger rum 8 april. Det är vi modersmålslärare
i Vänersborg som undervisar i den romska dialekten arli som
anordnar detta.
I år kom det som vanligt många gäster, bland dem Radio
Romano, barnens föräldrar och skolans rektorer och firade tillsammans med oss.
Programmet bestod av olika framträdanden: Diktläsning, elever
som dansade och sjöng och som spelade upp små pjäser. De romska barnen som går i förskoleklass dansade i sina fina dräkter. De
större flickorna bar den vackra nationaldräkten dimje/šalvare. De
framförde tillsammans med några pojkar traditionella danser till
romsk folkmusik.
Jag vet att många föräldrar är glada åt att vi håller fast vid
traditionen och låter både de små och de stora barnen medverka.
Det är jättespännande och uppmuntrande för eleverna att uppträda och visa upp sin kultur, sitt språk och sina traditioner.
Vi framför olika pjäser. Den som var mest spännande i år var
den där vi presenterade olika dialekter från forna Jugoslavien. Vi

Dansuppträdande på internationella Romadagen i Vänersborg.
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Internationella Romadagen firas på många platser. Den här bilden är från
Malmö. Firandet där samlar deltagare från alla romska grupper och ökar år
från år.

som är deras modersmålslärare är väldigt stolta över våra elever
som vågar hålla kvar sin kultur och tradition.
Jag vill tacka alla föräldrar och gäster som kommer och firar
vår internationella dag tillsammans med oss. Det är ett sätt att
manifestera vår gemenskap med varandra världen över. Vi ska
synas och vi har också en nationaldag. I Vänersborg har vi cirka
ett hundra elever med romska som modersmål. Det bor många
romer i vårt område. De flesta av våra elever är från forna Jugoslavien.
Fatima Miftar
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Minnesmonument i Berlin
över Förintelsens romska offer
Den 24 oktober 2012 invigdes ett Minnesmonument i Berlin
tillägnat de omkring en halv miljon romer och sinti som dog i
Förintelsen. Minnesmärket är utformat som en rund vattenfylld
damm med 15 meter i diameter. Mitt i dammen finns en trekantig
plattform. Monumentet finns i en träddunge i Tiergarten park i
närheten av den tyska riksdagsbyggnaden (Reichstag).
Det tog ungefär 20 år innan Minnesmonumentet över Förintelsens romska offer blev verklighet. Många viljor som dragit åt
olika håll hade försenat detta.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel avtäckte Minnesmonumentet. – Det är väldigt viktigt för mig att vi har en kultur av
hågkomst. Varje generation måste konfrontera sin egen historia.
Varje enskilt öde fyller oss, fyller mig, med sorg och skam, sade
hon i sitt invigningstal. Hon erkände också att Tyskland och
Europa fortfarande har mycket kvar att göra för att förbättra
romernas situation.
En ros kommer varje dag att placeras på den trekantiga plattformen, som står på en pelare mitt i dammen som är fylld med
vatten mot svart botten. Monumentet är designat av den israeliska
konstnären Dani Karavan. Dikten ”Auschwitz” av den italienskromske diktaren Santino Spinelli har ristats in på sidan av
dammen.
”Den bortglömda Förintelsen” har äntligen fått en plats i den
tyska historieskildringen. Det var med en suck av lättnad och
ordet äntligen som många överlevande och deras anhöriga
uttryckte sig när minnesmärket avtäcktes. – Vi frågar oss om vi
kanske får uppleva att fler länder följer i samma fotspår och ger
de romska grupperna upprättelse, för att de fråntogs sina mänskliga rättigheter på alla plan under Andra världskriget?
Domino Kai
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Minnesdag för Förintelsens offer
uppmärksammas 27 januari
27 januari möts folk över hela världen i en årlig demonstration,
den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma
datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945.
Minnesdagen 27 januari är en påminnelse till oss alla om att
något sådant som Förintelsen av judar, romer och andra utsatta
människor inte får hända igen. På samma gång hedras alla individer och grupper som på olika sätt för kamp mot diskriminering,
förföljelser, intolerans, främlingsfientlighet (xenofobi) och rasism
på vår jord. Vi har alla ansvar, för att på de sätt som vi förmår,
föra vidare kampen mot sådana orättvisor.
50 år efter befrielsen högtidlighölls minnet av Förintelsen på
detta sätt för första gången och sedan år 1999 är den 27 januari
en nationell minnesdag hos oss i Sverige. År 2005 förklarade FN
denna dag såsom en internationell minnesdag.
Boken Om detta må ni berätta har sammanställts av Regeringskansliet och
kan betsällas gratis från Natur och Kultur.

Domino Kai
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Romsk filmfestival
Vad har du för drömmar? Och hur ska du göra dem levande? Har
du funderat på det någon gång? Här nedan ska jag berätta lite om
en av mina drömmar och hur jag kämpade trots att den kunde ha
gått sönder.
Varför visar filmindustrin ofta en felaktig bild av romer? Varför
vill man det? Varför reagerar inte fler romer och icke-romer mot
det här? Det här var ett par frågor som började gnaga i mig i mitten
av 1990-talet och växte sig allt starkare med åren. Hur kommer
man åt detta? Vilka vägar kan man påverka för en mer sann bild
och kunskap?
Efter en tids funderande fick jag idén att arrangera en romsk filmfestival. Ung med en kanonidé men ingen aning om hur det skulle gå
till. Vilka skulle jag kontakta? Varifrån skulle jag få filmerna och resurserna till det här? Tankarna for runt i ett virrvarr. Till slut började
jag söka efter intresserade ungdomar och unga vuxna som ville bilda
en förening med mig, både romer och icke-romer. Jag hade förstått att
jag som privatperson inte hade någon möjlighet att arrangera en filmfestival, så vi bildade en förening. Jag fick ihop en interimsstyrelse dvs
en tillfällig styrelse innan vi hunnit kalla till ett medlemsmöte och var
otroligt glad över detta, nu skulle vi äntligen komma igång. Vi hade
vårt första informationsmöte kort därefter. Där berättade jag om mina
tankar om varför jag ville starta det hela. Såg stora möjligheter för oss
att påverka, göra folk medvetna, få igång funderingar och samtal, men
även vara en kunskapskälla för skolor bland annat.
Lite längre fram måste en del av interimsstyrelsen hoppa av på
grund av studier och arbetsskäl. Min dröm höll på att gå i krasch.
Vad skulle jag göra nu? Så mycket tid som jag lagt ner på detta. Till
slut var det bara att börja leta efter intresserade personer igen. Idén
om en romsk filmfestival var alldeles för bra för att läggas ner. Det
var bara att kämpa på för det jag trodde på.
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Från att jag fick idén 1997 till en romsk filmfestival till att kunna förverkliga den 2011, premiären hölls då, så tog det 14 år, men
jag höll drömmen levande och trodde på den. Vi kommer arrangera vår tredje mobila filmfestival i Gävle våren 2013, de två tidigare
har vi arrangerat i Stockholm. Vi hoppas kunna besöka fler städer
i framtiden med Sveriges Internationella Roma Filmfestival.
Vad är syftet och målet med Sveriges Internationella Roma Filmfestival?
• Genom Festivalen vill vi synliggöra romers liv och erfarenheter från
hela världen. Vi vill lyfta fram filmer som synliggör romska
berättelser, romers liv och erfarenheter. På så sätt vill föreningen bidra med nya bilder som inte tidigare visats i Sverige
och bidra till ett rikare och mer varierat kulturutbud.
• Under filmfestivalen kommer vi att diskutera vems berättelser
som synliggörs, på vems villkor film görs och vad som krävs
för att filmutbud inte ska förmedla rasistiska och stigmatiserande bilder om romer.
• Det främsta syftet med vår festival är att efter varje filmvisning
samtala med publiken. Vi visar två-tre exempel på filmer där
filmmakarna valt att på olika sätt visa en rasistisk och stigmatiserande bild av romer. Vi jämför den ofta felaktiga bilden
som ges i de flesta filmer om romer. Därefter finns det möjlighet till frågor.
• Detta sätt vi valt att arbeta på har visat sig vara en framgångsfaktor till ökad förståelse för romer och olika sätt att leva. Vi
har fått höra kommentarer som, – ”Åh det visste jag inte”, eller
– ”Jag som trodde något annat”, och flera positiva kommentarer med uppmuntran till fortsättning.
Det här var mitt och vårt sätt att bidra med lite mer förståelse
mellan människor. Med förhoppning om ökad tolerans och motverkan av fördomar.
Du som läser detta kan komma att göra stordåd inom mänskliga rättigheter genom ditt eget engagemang. Tro på dig själv! Låt
dig inte slås ned av negativa kommentarer! Håll din dröm levande inom dig. Se ditt mål vid horisonten och du kommer få och bli
det du alltid velat.
Domino Kai
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Lättare att resa utan pass i Europa

I och med att fler länder söker medlemskap i Europeiska Unionen (EU) växer
också behovet av att ändra olika krav och lagar för att främja mer rörlighet.
Målet med EU är bland annat att medborgare ska ha större möjlighet att söka
sig utanför det egna landet för att få arbete eller för att studera. Olika länder
har olika bestämmelser för vilka identitetshandlingar som ska visas vid inresa.
Texten nedan innehåller vägledning om viktiga idhandlingar och om hur man
går till väga vid ansökningen av pass och IDkort. Mer information får du på
www.polisen.se/service/.
Skillnaden mellan pass, nationellt id-kort, körkort och annat id-kort
Om du är svensk medborgare och åker utomlands behöver du pass, eller inom
Schengenområdet* ett nationellt idkort. Inom Sverige kan du legitimera dig
med pass, nationellt idkort eller körkort som utfärdas av Transportstyrelsen,
eller ett idkort som utfärdas av Skatteverket eller någon bank.
Vid ansökning om svenskt pass och nationellt idkort gäller det först och främst
att man ska vara svensk medborgare. Ansökan ska göras personligen på polissta
tionen. Man behöver inte ha foto med sig utan man blir fotograferad på polisstatio
nen. Det är för att kvaliteten på fotot ska bli bra och utesluter att en person använ
der sig av någon annans foto i syfte att skaffa sig ett pass på olaglig väg. Det är
viktigt att man vid ansökan kan styrka sin identitet med ett svenskt pass, nationellt
idkort, med svenskt körkort eller giltigt idkort utfärdat av Skatteverket eller bank.

*Schengenländer
Nu går det att resa genom större delen av Europa utan pass framför allt i
de länder som ingår i Schengenavtalet. Dessa länder är förutom Sverige,
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Polen,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
Även om man inte behöver visa pass vid inresa i dessa länder behöver man
fortfarande kunna visa sitt medborgarskap. Svenskt körkort säger inget
om medborgarskapet (detta kommer att ändras). Det är värt att tänka på
att den som reser med flyg ännu inte kan låta bli att ha med passet. Flera
flygbolag kräver att passagerarna ska visa pass.
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Om du saknar legitimation kan någon av nedanstående personer närvara vid
ansökningstillfället och intyga din identitet och den personen måste visa god
känd legitimation: Make/maka, sambo (ni ska vara skrivna på samma adress),
registrerad partner, förälder, mor eller farförälder, myndigt barn, myndigt
syskon, vårdnadshavare. Särskilda regler gäller för barn under 18 år.
Kostnad (2012)
Pass
Nationellt idkort
Provisoriskt (tillfälligt) pass

350 kronor
400 kronor
980 kronor

Du betalar vid ansökningstillfället. De flesta passexpeditioner tar emot betalkort.
Leveranstid
Normalt levereras ett pass eller nationellt idkort inom fem arbetsdagar.
På passexpeditionen
Ansökan om pass och nationellt idkort sker elektroniskt vid ansökningstillfället.
1. Du legitimerar dig med godkänd idhandling.
2. Ett digitalt foto av dig tas av passhandläggaren på passexpeditionen.
3. Fingeravtryck för passet tas genom att du får placera dina pekfingrar på en
speciell läsplatta som skannar av fingeravtrycken. Vid skador på pekfingrarna
skannas ett av dina andra fingrar.
4. När foto och fingeravtryck godkänts får du:
– Kontrollera dina uppgifter
– Skriva din namnteckning på fotostationens signaturplatta
5. Du får se en bild av hur passet eller det nationella idkortet kommer att se ut
när det är färdigt.
6. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när passet och/eller
idkortet är klart.
7. Du kan välja på vilken passexpedition i Sverige du vill hämta ut ditt färdiga
pass eller nationella idkort.
8. Avgiften betalas.
Giltighetstid
• Passet och det nationella id-kortet gäller i fem år.
• Pass utfärdade före 1 oktober 2005 är giltiga i tio år - om personen var minst
18 år när passet utfärdades.
Provisoriskt (tillfälligt) pass
Det kan hända att man glömmer eller förlorar passet när man ska checka in
inför en resa. Då är det skönt att veta att om man behöver ett pass omedelbart
kan ett provisoriskt pass utfärdas.
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• Ett provisoriskt pass utfärdas endast för en resa som är nära förestående.
• Du måste veta hur länge passet ska vara giltigt och om landet du ska besöka
godtar svenskt provisoriskt pass. Uppgifter om detta får du lättast genom att
kontakta respektive ambassad eller resebyrå.
• För barn under 18 år krävs att en vårdnadshavare är närvarande vid ansök
ningstillfället.
Ett provisoriskt pass utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för
en specifik resa och längst 7 månader. På dessa platser utfärdas provisoriska
pass i Sverige:
Göteborg Landvetter, Göteborg Passcentralen, Karlskrona, Karlstad, Luleå,
Malmö, Nyköping Skavsta, Polisstationen Västerås, Stockholm Arlanda, Sturup
– Malmö Airport, Umeå.
Förlorat pass
Förlorat pass ska anmälas till polisen och kommer då att spärras. Man måste
tänka på att om passet blir återfunnet är det inte längre giltigt.
Utländska pass och svenska främlingspass
För den som inte är svensk medborgare måste ansökan om pass göras på den
egna ambassaden. Under vissa förutsättningar kan ett svenskt främlingspass
utfärdas av Migrationsverket.
Du kan inte få ett pass om:
• Du avtjänar ett fängelsestraff.
Är du dömd till ett år eller längre kommer din ansökan att avslås.
• Är du dömd till fängelsestraff under ett år, men till mer än en månad krävs
det passtillstånd från Kriminalvården.
• Om du bor utomlands, är du skyldig enligt 6 § passlagen och 3 § förordning
en om nationellt identitetskort att styrka ditt svenska medborgarskap. Kan du
inte uppfylla detta krav kan din ansökan avslås.
Övriga ID-kort
För att kunna ansöka om idkort hos Skatteverket måste du vara folkbokförd i
Sverige (ha ett personnummer) och ha fyllt 13 år. Om du är under 18 år måste
du ha din vårdnadsgivares medgivande. Ansökningsavgiften är 400 kronor. Mer
information om detta hittar du på www.skatteverket.se. Även vissa banker och
företag utfärdar s.k. SISgodkända IDkort.
Källor: Samhällsguiden, 24:e omarbetade upplagan
www. polisen.se
www.skatteverket.se
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Jag har tagit körkort
Att ta körkort var för mig ingen självklar grej från början. Det var
flera i mitt kompisgäng som inte heller hade körkort och helt ärligt,
så förstod jag inte storheten med att ha ett plastkort i fickan där
det stod att du har behörighet att kunna köra ett fordon. Det fanns
ju bussar och tåg. Eftersom jag bodde nära pendeltåget så hade jag
inga som helst problem med att ta tåget in till stan, som jag hade
gjort så många gånger förr. Men när jag var 21 år gammal sommaren 2008 och inte hade något avsevärt viktigt för mig, bestämde jag
mig till slut för att jag skulle ta det där ”beryktade” kortet som så
många tjatade om. Jag skulle inte bara ta kortet, jag skulle ta det
under sommaren! Det ska sägas att de flesta av mina släktingar
börjat övningsköra redan så fort de fyllt 16 år och tagit körkortet
under samma vecka som de fyllt 18 år. Även de tvekade en aning
när jag berätta att jag skulle ta körkortet innan sommaren var slut.
Det var inte med lite självförtroende jag steg in på körskolan
den sommaren och var fast övertygad om att jag skulle ha körkortet i handen inom en månad.
Jag – Hej, jag ska ta körkort, så fort som möjligt. Helst inom en
månad.
Tjejen i receptionen – Vad roligt! Har du kört innan?
Jag – Ehh, nej. Men jag vill ändå ta en sån där intensivkurs, allt
på en gång.
Tjejen i receptionen – Okej, men då får vi nog ta från början. Vi
ska boka in dig på nybörjarlektioner och sedan får du komma hit
för att nöta in teorin.
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Jag – Men alltså, jag vill ju ta körkortet inom en månad…
Tjejen i receptionen skrattar och säger – Du är nog lite för optimistisk om du inte har kört innan och vill ha körkortet så snabbt.
Efter att jag skrivit in mig på körskolan och bokat upp mig på
körlektioner var jag fast besluten att jag skulle motbevisa alla. Jag
skulle ta det där kortet inom en månad! Redan första kvällen
bestämde jag mig för att läsa ut hela körkortsteoriboken men
slumrade till efter cirka tio sidor. Dagen efter skulle jag upp
tidigt för att ta tåget hela vägen till Enköping för att ta min första
körlektion. Jag steg upp tidigt och än så länge hade mitt självförtroende inte börjat svika mig. Jag minns det som det var igår.
Körläraren välkomnade mig till lektionen och körde bilen till ett
industriområde. Det var nu äntligen dags att bevisa för alla att detta med att ta körkort är en lätt match. Jag satte mig på förarsätet.
Körläraren – Ja, nu Mirelle kan du starta bilen så att den börjar
rulla.
Jag vred på startnyckeln och ingenting hände. Jag gjorde
samma sak igen och bilen gav ifrån sig konstiga ljud och liksom
hoppade fram. Jag upprepade proceduren ett flertal gånger. Jag
kände hur paniken sakta kröp fram och hur tårarna börjar rinna
ned längs mina kinder.
Körläraren säger – Mirelle, du vet väl att du måste trycka ned
kopplingen och hålla i bromsen innan du startar bilen?
Jag – Ehh, var sitter kopplingen?
Körläraren – Så du menar att du aldrig har övningskört innan?
Med skamsen röst säger jag – Ehh, nej.
Körläraren – Okej, då får vi nog backa tillbaks bandet och börja
om från början. De flesta som kommer och tar körlektioner har
åtminstone övningskört lite innan hemma.
Det är på detta sätt det hela började. Varje morgon under en hel
sommar tog jag det regionala tåget till Enköping för att ta mina
körlektioner, samtidigt som jag tragglade igenom körkortsteorin,
både i skolan och hemma. Jag köpte fler och fler körlektioner och
visst gick det framåt, men absolut inte i den takt jag hade förväntat mig. Ju fler lektioner jag tog desto mer realistisk blev jag. Jag
kommer ju inte alls kunna ta körkortet innan sommaren är slut.
Vid sommarens slut var jag visserligen ute och körde på motorvägen med min körlärare, men eftersom jag i slutet av augusti
skulle fortsätta mina högskolestudier på Södertörns högskola
som ligger söder om Stockholm, så hade jag inte längre tid att
fortsätta pendla till Enköping. Jag beslutade mig istället för att
ta en intensivkurs i centrala Stockholm. När jag skrev in mig så
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berättade jag för tjejen som arbetade i receptionen att jag övningskört hela sommaren och att jag nu befinn mig i slutet av min
körkortsutbildning och snart funderade på att boka uppskrivning
för teorin och uppkörning.
Tjejen i receptionen – Låter jättebra! Jag bokar in dig på lektioner så att du kan börja övningsköra omgående!
Jag blev tilldelad en körlärare som ville att vi skulle ut och köra
i upp- och nedförsbackar i ett finare område som ligger cirka 15
minuters bilfärd från körskolan.
Körläraren – Av alla de elever som kört med mig har ingen kuggat på uppkörningen!
Ju fler lektioner jag tog desto mer frustrerad blev jag. Körläraren menade på att jag inte kunde bemästra upp- och nedväxling
på bilen och att det var därför vi lektion efter lektion fortsatte
med att köra i upp- och nedförsbackar. I Enköping hade jag till
och med varit ute och kört på motorvägen! Jag hade köpt 20
lektioner men efter 10 stycken fick jag nog. Rasande gick jag till
tjejen i receptionen som log sitt bredaste leende.
Jag – Jag vill avbryta min intensivkurs, jag kommer ju ingenstans här! Körläraren tycker till och med att jag ska överväga att
ta automatkörkort!
Tjejen i receptionen – Men vad står på?
Det resulterade i att jag fick prata med ägaren för hela trafikskolan och fick tillslut tillbaka de många resterande tusenlapparna.
I en stund som denna hade jag enkelt kunnat tappa allt mitt
självförtroende och lagt av med övningskörandet. Istället började
jag fråga runt bland kompisar som tagit sitt körkort, de rekommenderade en körskola som ligger i Jakobsberg, bara några
pendeltågsstationer från där jag bodde. Jag började övningsköra
där, och det tog enbart några få lektioner tills körläraren sa att jag
var färdig för uppkörning.
Det var med darrande ben och svettiga handflator jag i början
av december gjorde teoriprovet och klarade det på första försöket!
Likaså med uppkörningen, fastän jag gjorde några småmissar så
tog jag körkortet.
Visst kan jag nu i efterhand erkänna, att jag i början var alldeles för optimistisk men det var garanterat värt all möda !
Alla fakta du behöver veta om att ta körkort hittar du på
www.korportsportalen.se
Mirelle Gyllenbäck
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Mitt liv som flykting i mitt Sverige
Under alla mina år som föredragshållare på bland annat skolor
har jag inte slutat att bli frustrerad över att många ungdomar
även med romskt påbrå har en destruktiv bild av sina möjligheter
att etablera sig i samhället. Dessa ungdomar har låg självuppfattning, vilket hos många kan resultera i uppgivenhet och passivitet,
en tillvaro utan framtidstro. Som vuxen har jag lyckats ta mig ur
skenet av ondskans ansikte, mycket på grund av min egen vilja
och kamp för att inte göra mig till offer för orättvisor, intolerans
och förtryck. Jag har försökt att inte leva upp till folks negativa
attityder och fördomar gentemot oss romer.
Mina förfäder kom från Ryssland till Sverige i slutet av 1800talet. Själv är jag född i Stockholm, men tvingades leva som flykting i mitt eget land genom en påtvingad ambulerande tillvaro.
Jag vet hur det är att ideligen ryckas upp från där man bor och
med kort varsel flytta mot ett okänt mål. Jag vet hur det är att
vara sedd över axeln, bli betraktad som annorlunda och beskylld
för handlingar som varken min familj eller jag har varit delaktiga
i. Min barndom var fylld av hot och fruktan, som jag då saknade
förmåga att sätta ord på. Men jag var medveten om att lagen inte
skyddade mig, snarare tvärtom, den gjorde allt för att hindra mig
från att leva ett människovärdigt liv. Jag blev även medveten om
att människor kunde ha två ansikten. Rasismen fanns där man
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minst anade, den kunde vara maskerad och svår att känna igen.
Dagligen varnade mamma oss barn för dess fällor. Trots detta
har jag gått helskinnad i genom all djävlighet som jag tvingades
leva med, och detta tack vare min mor som var en sköld mot det
obegripliga föraktet och mot vardagens mörka skuggor. När jag
var 10 år gammal fick jag börja i första klass, trots att min mor
stött på motstånd från samhället. Hon förstod vikten av att jag utbildade mig, eftersom hon visste vilket handikapp det var att leva
som analfabet. Hon tvingade mig till skolan även de dagar då jag
helst ville stanna hemma. Hon kunde däremot inte hjälpa mig
med läxorna, dem fick jag traggla med på egen hand. Men det är
hennes förtjänst att jag nu kan uttrycka mina tankar, känslor och
visioner med hjälp av det skrivna ordet.
Diskriminering och den därmed sammanhängande och inte
på allvar ifrågasatta antiziganismen, är en del av min vardag idag,
eftersom jag sen tonåren är engagerad i kampen mot främlingsfientlighet och intolerans. Rasism och orättvisor har präglat hela
mitt liv.

Min barndom
Jag föddes en kall januaridag 1948 i Stockholm, två månader för
tidigt, och fick ligga i kuvös på BB i ca tre månader. I samband
med min födelse blev min mamma ensamstående. Min far, av
svensk etnicitet, försvann plötsligt och syntes aldrig mer till.
Mamma och min tre år äldre bror bodde då i tält och tvingades
flytta norrut, där min mors familj hade fått tillstånd att slå läger
för en kort tid. På grund av de svåra levnadsförhållandena, kunde
min mor inte ta hand om mig efter att jag hade sluppit ur
kuvösen, så jag placerades på barnhemmet ”Sällskapets Barnavård” i Stockholm, där jag blev kärleksfullt omhändertagen.
Vid nio månaders ålder blev jag förflyttad till Nyboda barnhem.
Besökstiden där var endast ett par timmar på söndagar. Min
mor hade vid de sporadiska besöken tyckt att jag var välmående
och hade det bra på barnhemmet, det var en ombonad och trygg
miljö, tyckte hon. Hennes ekonomi var sådan att det kunde ta ett
par månader mellan besöken. När jag var 18 månader hade hon
skrapat ihop så mycket pengar så att hon kunde ta tåget från en
ort uppe i Norrland till Stockholm. På barnhemmet möttes hon
av ett ungt och nervöst biträde, som bad att få tala med henne i
enrum. Biträdet berättade att jag utsattes för tvångsmatning och
badades i kallt vatten när jag ”inte var lydig”.
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Min enastående mamma!

Ett par dagar senare var jag befriad från min tortyr och fick
komma hem till de mina i lägret. Första tiden matstrejkade jag
och problemet blev hela lägrets angelägenhet. Efter ett par veckor
lyckades min mor få mig att äta någorlunda normalt, men övergreppen hade resulterat i att jag gallskrek vid åsynen av allt som
var vitt. Vita handfat och vita förkläden var min största skräck.
Minnena från Nyboda barnhem kom till mig i sömnen ända upp
i tonåren. Jag hade mardrömmar och väcktes av mitt eget skrik
och gråt medan jag badade i svett.
Vid en signering av min självbiografi I betraktarens ögon, ca 55
år senare, kom en gråhårig kvinna fram till mig och sa: – Hej
Hans, du känner nog inte igen mig, men det är mig du beskriver i
boken som den som räddade dig från ohyggligheterna du utsattes
för på Nyboda barnhem. Jag tog henne i min famn och gav henne
en stor hjärtlig kram, och tackade innerligt för hennes hjältemodiga insats. Idag har vi kontakt till och från.
”Djävla pack, tjuvar och banditer” är glåpord som jag tving150
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ades leva med. Vart vi än kom stirrade vuxna och barn på oss
ogenerat som om vi var utomjordingar, de registrerade varenda
rörelse som vi tog. En del av ren nyfikenhet andra med illasinnade blickar. Vidare var det en daglig företeelse att bli bemött med
misstänksamhet och förakt i affärer, på gator och torg. I entrén
till kaféer, restauranger och andra matställen kunde vi mötas av
skylten ”Zigenare äga ej tillträde” eller ”Zigenare icke välkommen”. Det förekom inte så sällan att även hotell och pensionat
inte hyrde ut rum åt ”zigenare”.
Under min barndom hände det att vi kunde väckas bryskt på
nätterna av ortsbefolkningen, som kastade stenar på våra tält och
husvagnar, och till med tände eld på tälten för att jaga bort oss
från lägerplatsen med påkar. Vanligtvis var det Polis och tjänstemän från kommunen som tvingade oss flytta från orten, efter
att vi hade fått slå läger för en kort tid. Den inofficiella regel som
myndigheterna följde för att hindra oss romer från att bosätta sig
i en kommun var, att inte tillåta romer att stanna mer än ca tre
veckor på en plats.
Det fanns undantag då någon polismyndighet kunde se mellan
fingrarna och lät oss stanna längre än brukligt. Ett sådant tillfälle
var i Växjö mellan 1953–54. Polismästaren, som bodde i sin stora
villa i närheten av vårt läger, hade tillsammans med sin hustru
hälsats välkommen i lägret och umgänget mellan dem och lägerinvånarna blev glatt och otvunget. Vi fick utan kostnad ta vatten
från pumpen som han hade i sin trädgård. Efter att en tid hade
gått, var vi beredda att bryta upp i vanlig ordning, men polismästaren lät oss bo kvar tillsvidare på platsen.
Vi barn i lägret var överlyckliga, eftersom vi hade fått flera
jämnåriga kamrater som bodde i området, och som besökte
lägret dagarna i ända. Men när barnens föräldrar fick veta att
barnen besökte lägret och till och med blivit bjudna på mat, blev
barnen förbjudna att besöka oss mer. Det blev häftiga dispyter
mellan barn och föräldrar eftersom barnen inte kunde ta till sig
föräldrarnas antipati mot oss. Mötet med oss hade gett dem en
helt annan uppfattning än den som de vuxna ville ge dem, som
till exempel att vi skulle vara ”smutsiga, tjuvaktiga och inte minst
farliga.” Lyckligtvis trotsade de flesta av barnen föräldrarnas förbud och var tillbaka i lägret dagen därpå, men vid något tillfälle
hände det att föräldrar hämtade sina barn med polisens hjälp.
Och än idag kan jag undra över hur dessa barn uppfattade sina
föräldrar efter ett sådant tilltag.
Vid den här tiden skulle min mors bevingade ord ”Mina barn,
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ondskan finns där man minst anar” besannas. Jag var sex år
gammal och vandrade längs vägen intill vårt läger, plötsligt dök det
upp en ung grabb på moped. När han kom jämsides med mig,
greppade han mitt huvud och tryckte ned mig mot motorn medan
han ropade ”Nu din djävla zigenarunge ska du få”. Jag fastnade i
något vasst medan han rusade motorn, sen släppte han mitt huvud
och for i all hast därifrån. Jag låg på vägen gallskrikande med
blodet forsande. Mitt skrik hördes till lägret och till granngårdarna. Folk kom rusande mot mig, min mor var gudskelov inte
hemma. Hon hade fått sitt livs chock om hon hade fått se mig badande i blod vid vägkanten. Jag fördes med ambulans till lasarettet
där jag syddes med flera stygn. Läkaren sa att jag trots allt hade
haft tur, eftersom det var mycket nära att jag skulle ha förlorat
synen på höger öga. Istället fick jag ett bestående ärr från
händelsen. Grabben på 15 år som hade gjort mig detta, blev förhörd
av polisen och hans agerande rubricerades som ett pojkstreck.
Det var i Växjö som stiftelsen Svensk Zigenarmission sände en
äldre kvinnlig lärare till lägret för att på försommaren 1954 under
ca en månad undervisa barn och vuxna i att läsa och skriva. Det
visade sig att det egentliga syftet var att omvända oss till frikyrkans religiösa tro, men även ”råda bot på okunnighet, sysslolöshet,
dåliga och primitiva vanor” och att göra oss till ”välanpassade och
nyttiga medborgare.” Vi skulle till exempel lära oss att använda
tandborste och annat som räknades som ett civiliserat beteende.
Efter en kort tid insåg ”missionären” att det inte fanns mycket att
lära ut mer än att ge undervisning i läsning och skrivning. Tandborstning var en daglig företeelse bland invånarna i lägret, och så
länge man kunde minnas hade man använt porslin och bestick
till bords. Troligen blev hon mycket förvånad över att vi alla talade
svenska klanderfritt och de flesta av oss, även min mor, bar västerländska kläder. Så ”missionärens” förvrängda bild av oss kom på
skam. Likheterna mellan oss och majoritetsbefolkningen var så
mycket större än olikheterna. Missionens ”förträffliga” tanke var
att vi inte skulle tillåtas vara stolta över vårt ursprung, traditioner
och språk, vi skulle istället ge oss hän åt missionens tro, ”den enda
rätta”, och uppfostras till att vara ”lika fina och välartade som den
vita rasen.”
Mitt bestående minne från lägerlivet är att jag, bortsett från
sommaren, frös och snorade och hade ständiga öroninflammationer. När det snöade hände det att snön låg så tungt på tälttaket
att snömassorna rasade in och täckte oss där vi låg och sov. Trots
att mamma fungerade som brandvakt nätterna igenom, låg vi
152

Fakta och framtid

Hans och hans bror Kennet leker utanför husvagnen.

barn fullt påklädda under dunbolstren för att inte frysa ihjäl. När
det var riktigt kallt vaknade vi på mornarna med istappar i håret,
och när det regnade kraftigt, duggade det inuti tältet. Det var inte
så sällan vattnet steg så att inventarierna i tältet flöt omkring. Vi
barn fick hjälpas åt att gräva diken runt tältet för att hindra översvämning. Värst var det nog när hårda vindar höll på att
blåsa bort tältet eller när vi invaderades av råttor och möss. Vi
fick kämpa i timmar för att skrämma iväg dem, det var inte ovanligt att vi fick gå till sängs med dem tassande inne i tältet. Jag har
undrat många gånger hur min mor hade ork att stå ut med så
lite sömn och med dessa hårda strapatser. Men det är tack vare
hennes tappra kamp mot kyla och väta, mot onda makter som till
exempel barnavårdsnämnden som var i hasorna på henne och
andra illvilliga krafter, som jag lever och är den jag är idag.
Eftersom min fars föräldrar bodde i Midsommarkransen, som
är en stadsdel i Stockholm, kunde min mor något år innan jag
föddes få bli mantalsskriven i Brännkyrka församling och därmed få ställa sig i bostadskön i hopp om att få en människovärdig
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Hans Calderas i sällskap med Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN, vid
en manifestation för romer i Europa.

bostad. Det skulle dröja många, många år innan bostadsförmedlingen lät oss flytta till ett fast boende. Det var en kall februaridag
1960 som vi kunde lämna vår dragiga och fuktskadade husvagn
på ca åtta kvadratmeter, som stod vid en skogsdunge tillsammans
med 15-talet husvagnar och tält nära Flatenbadet.
Jag glömmer aldrig denna underbara dag då vi plockade ihop
våra få ägodelar och flyttade. Vi var de första av lägerinvånarna
som fick en egen lägenhet, och det skapade en del uppståndelse
och avundsjuka. Lägenheten var på ett rum och kök och låg i ett
av första radhusen i Stockholm, byggt 1909, på Margaretavägen i
Gamla Enskede.
Nu var det vinter och grått, men på sommaren var det en
underbar idyll med lummiga träd och mycket grönska. Tiden
verkade ha stannat i det här området. Det var en gammaldags
miljö med lantbod, sybehörsaffär och skomakare. Doften av nymalet kaffe, ost och andra specerier strömmade mot en när man
klev in i lantboden.
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Nästan halva lägret följde med för att få vara med vid den stora
händelsen. Det var ju ändå en sensation att någon av oss i lägret
hade fått ett riktigt tak över huvudet! För oss tre var det som att
flytta in i ett slott. Okej, det fanns ingen centralvärme, inget varmvatten eller bad, men det bästa fanns och det var vattentoaletten.
Min bror Kennet öppnade luckorna i kakelugnen och tände en
brasa och för första gången i våra liv kunde vi sitta på golvet i
vårt eget hem mitt i smällkalla vintern utan att frysa om baken.
Mamma beundrade gasspisen i köket. Hon var lycklig över att
hon äntligen slapp bära tunga hinkar med vatten tills fingrarna
domnade. Hon slapp hädanefter hugga och såga ved i snöstorm
och bitande kyla, hon slapp hålla braskaminen i gång nätterna
igenom. Nu äntligen vid 55 års ålder kunde hon sova en hel natt,
utan avbrott.
Första morgonen glömmer jag aldrig. Det var en obeskrivlig
känsla. Mamma hade lagat frukost och det första jag kände när
jag slog upp ögonen var doften av nykokt kaffe. Radion var på
och ur den kom sköna välkända toner. Jag låg och tittade mig
omkring i rummet och kunde inte riktigt fatta att det här var
vårt hem och att ingen kunde tvinga oss härifrån. Det var nästan
osannolikt. Mina drömmar om att ständigt få leva i värme och i
trygghet hade äntligen gått i uppfyllelse. Jag var tolv år och min
bror 15.
Jag fortsatte min avbrutna skolgång i fjärde klass i Enskede
skola, men blev där så småningom utsatt för daglig mobbning av
elever och en del lärare och var tvungen att byta skola efter sjätte
klass till Hammarbyskola. Jag är evigt tacksam för att jag på den
nya skolan hade turen att få klasskamrater som var behjälpliga,
förstående lärare som uppmuntrade och motiverade mig ta vara
på vad skolan stod för och hade att ge. På grund av deras och min
mors stöd och på grund av min hunger att skola mig och utvecklas, har jag lyckats med mina ambitioner och kunnat förverkliga
flera av mina drömmar. Detta har stärkt mig som människa och
fått mig att inse, att jag kan vara en del av samhället utan att göra
avkall på mitt kulturella arv och min identitet. Jag är idag 65 år,
men är fortfarande nyfiken och lär mig varje dag något nytt som
jag har glädje och nytta av i mitt konstnärliga arbete och som
medmänniska.
Hans Caldaras
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Möte med romer på Skansen
Mitten av augusti 2012 var Möt romer på Skansen ett tema på
Skansen. Här skulle det finnas en traditionell sagoberättare, en
romsk husvagn och det skulle även bjudas på romsk musik. Själv
var jag särskilt nyfiken på den romska vagnen. När jag väl kom
till Skansen var det mycket varmt och jag såg att det fanns romer
som gick omkring överallt. Vissa promenerade på Bollnästorget
och tittade på vad Skansen har att erbjuda. Andra samlades i
grupper och pratade. Vid vissa tillfällen var det svårt att komma
fram till husvagnen eftersom det bildades långa köer utanför den.
Jag stod länge och väntade för att få kliva in i vagnen.
Inne i den autentiska romska husvagnen från 1930-talet satt
Monica Caldaras och hennes äldsta son Erland. De höll korta
föreläsningar om hur romerna i Sverige tidigare bodde i husvagnar, innan detta avvecklades under 1960-talet när romerna
här kunde flytta in i lägenheter och hus.
Många besökare kom för att se hur husvagnen såg ut inuti men
även för att lyssna på Monica. Några av besökarna blev chockerade när Monica berättade om hur hon hade levt i husvagn. Deras
ivriga ögon svepte över hela vagnen. Plötsligt sade en, – När jag
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var yngre såg jag ett zigenarläger. Det här är första gången jag är
inne i en typisk romsk husvagn! Monica lyssnade på henne och
svarade, – Ja, det är därför vi är här! Vi vill visa samhället hur det
var då och att vi idag bor i lägenheter.
Medan Monica talade tog Erland fram stora svart-vita fotografier och berättade om ”zigenarlägren” som fanns i Stockholms
söderorter. Erland förklarade, - Fram till 1980-talet användes
benämningen zigenare allmänt i Sverige för oss som nu kallas
romer. Han berättade vidare, att han alltid har varit nyfiken på
hur hans mamma bodde i en sådan här traditionell vagn. Dagens
ungdomar har bara hört talas om hur vagnarna såg ut men har
aldrig sett en sådan. De känner till dagens moderna husvagnar,
där det ju finns spis och kylskåp osv. Det var därför han fick idén
att bygga en autentisk romsk vagn. Han beskrev hur han satt vid
datorn och letade på Internet efter husvagnar som är byggda på
1930-talet. Efter en tid hittade han den rätta vagnen. När familjen
hade hämtat hem den från Centraleuropa tog det lång tid att
renovera vagnen. Den här vagnen är totalt sex meter lång och
upp till sju, åtta personer kan leva i en sådan vagn, berättade
Erland och viftade med armarna för att visa att det gick men att
det var trångt.
Monica pekade på väggen och berättade att hon kommer ihåg
sin mormors husvagn. - Just en sån här klocka hade min mormor, sa Monica och skrattade. Besökarna såg förvånat på henne
och undrade varför hon skrattade. – Ni förstår, allt som finns i
den här romska vagnen är verkligen autentiskt. Det roliga är att
när vi köpte klockan så var den trasig, men nu har uret väcks till
liv, klockan fungerar hur bra som helst! Och även det här skåpet
är original, här hade kvinnorna sitt finaste porslin och sina finaste glas när det skulle serveras te.
Vissa besökare satt på en liten soffa, jag stod närmast sängarna och vissa var tvungna att stå längst bak i vagnen. Jag tittade
om radion också fungerade. Men jag kunde inte finna uttaget för
elsladden? Ju mer man tittade runt i vagnen desto fler detaljer
hittade man, sådana som man först inte hade lagt märke till. Det
fanns fönster med handsydda gardiner. Vagnen är indelad i två
sektioner. Det ena sektionen skulle man kunna kalla för vardagsrum och kök och den andra sektionen var sängkammare. Erland
vände sig mot mig och jag blev alldeles kall. – Här bakom henne,
sa han och pekade på mig. Alla vände sig mot mig. – Här bakom
henne fanns det tidigare en dörr, sade Erland och log. – Vi tog
bort dörren och har spikat fast nya plankor.

Romskt liv i Sverige

157

Tidigare hade man hästar som drog vagnen. Erland berättade
om hur man spände fast hästarna. Framför den här vagnen
kunde man ha antigen två eller fyra hästar. En utav besökarna
petade på spisen. Erland lade märke till detta och berättade
snabbt för besökarna, hur man gjorde hål i taket och placerade
där ett rör som fungerade som en köksfläkt. Spisen är en AGAspis som man eldade med ved. Men spisen var inte bara till för att
laga mat på, den fungerade även som värmeelement. Den värmde
upp hela husvagnen när det var kallt. - Det var inte bara vintertid man värmde vagnen, det kunde bli väldigt kallt även när det
regnade, inflikade Monica.
Jag funderade på hur det kom sig att de hade en ikon i ett hörn.
Jag vågade inte fråga, men lyckligtvis berättade Monica om hur
romerna tidigare inte var välkomna att delta i gudstjänster i
kyrkorna i Sverige, men att de reste i olika länder och kom i
kontakt med olika kyrkor och att romerna är djupt troende.
Monica och Erland turades om att tala, och innan vi lämnade
vagnen berättade de, att de nästa sommar kommer att åka på
turné med denna vagn runt om i Sverige.
När jag klev ut ur vagnen funderade jag på om jag skulle kunna
leva i en sådan vagn. Utan tv, utan tvättmaskin, utan el? Är man
tvungen så går det antagligen. Men hur är det idag? Finns det
romer som än idag lever i husvagnar eller bor alla i lägenheter,
såsom Monica sade?
Namnet Skansen kommer troligen från den militära skans som prins
Karl-Johan lät uppföra åt prins Oskar på 1810-talet. När Artur Hazelius
fick överta marken kallades området redan för Skansen. Artur Hazelius
var språkforskare, lärare och folkbildare. Under sina resor runt om i
Sverige insåg han att det gamla bondesamhället höll på att försvinna: det
byggdes fabriker och sågverk, jordbruket mekaniserades och det drogs
järnvägar kors och tvärs genom landet. Många människor flyttade från
landsbygden till städerna. Syftet med Skansen var att visa hur människor
bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. Hazelius ville visa
byggnader, växter och djur från hela Sverige – från norr till söder.
Källa: Skansen

Kati Dimiter Taikon
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Respekt
Respekt för äldre är den romska kulturens fundament. De äldre
hos oss har alltid haft en respekterad, beundrad och privilegierad
ställning. Värderingen bygger inte på en högre ålder i sig utan på
deras livserfarenhet, visdom och förmåga att föra vidare den ärvda
kulturkunskapen. Genom detta blir de äldre ofta auktoriteter inom
den egna gruppen.
Samhörigheten inom familj och släkt är mycket viktig. Om
en familjemedlem hamnar i nöd hjälper och stödjer man den
personen efter bästa förmåga. Detta kan vara aktuellt i samband
med sjukdom, skilsmässa, ekonomiska svårigheter eller när
någon går bort.
Generellt kan man säga att i den romska kulturen har barn och
gamla alltid haft speciell och upphöjd ställning. Både män och
kvinnor har ansvar för att se till att dessa två åldersgrupper har
det bra. Inom de romska grupperna är det naturligt att alla som
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finns runt omkring barnen bidrar till deras uppfostran. Romska
barn får redan under sina första levnadsår vara med om att både
vuxna och barn som hör till majoriteten bemöter dem fördomsfullt. Därför strävar romska föräldrar efter att uppfostra sina
barn till att vara starka i sina rötter, så att de lättare kan klara sig
igenom sådana problem i livet, som de kan råka ut för på grund
av sin bakgrund.
Under alla århundraden då romerna har tvingats att vandra
från plats till plats, från land till land har romerna lärt sig att det
är livsviktigt att hålla det rent omkring sig, för att de inte skulle
drabbas av sjukdomar. Föda och kärl har alltid hållits borta från
marken som man gått på och från platser där man sitter.
Det finns även ett symboliskt begrepp om ”rituell renhet” som
går tillbaks till romernas ursprung i nordvästra Indien. Med
det menas, att vi romer har en gemensam uppfattning om vad
vi uppfattar som rent respektive orent. Till exempel uppfattar
vi att saker som ligger på bordet är rena medan allt sådant som
ligger på golvet är orent. Vi blandar inte olika generationers tvätt.
Romer vill inte bo ovanför en annan romsk familj och om någon
i familjen skulle gå bort i en lägenhet vill man inte bo kvar där
längre, därför att minnena inte låter familjen börja om på nytt.
Allt detta kan sammanfattas i ordet respekt. Man kan säga att
i respekt ingår tre begrepp: baxt (lycka), sastiba (hälsa) och kraft
(zor). Dessa tre begrepp kan sammanfattas till Romani/o zor
(romsk kraft). Detta är den kraft som gör det möjligt för oss att
uthärda utanförskapet, marginaliseringen och utsattheten och
som stärker vår vilja och förmåga att gå vidare med högt huvud,
stolta över att vara romer.
Domino Kai
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Mitt språk är viktigt för min identitet
Sin romska identitet har Jon Petterson aldrig haft några tvivel
om. Den har varit lika självklar för honom som den svenska. Han
är både född och uppvuxen i Helsingborg och redan som liten var
han mån om både det romska språket och kulturen.
Jon Petterson tillhör en grupp som i folkmun tidigare brukade
kallas för ”tattare” men som själva vill benämna sig som resanderomer eller romano.
Romer i Sverige brukar vanligtvis delas in i fem större grupper; resanderomer, svenska romer, finska romer, utomnordiska
romer och nyanlända romer. Eller så benämner man dem efter
den varietet av romani chib som de talar; resande romer/romano, kelderasha, kaale, lovara, polska romani, arli m.fl. varieteter.
Alla romer har inte befunnit sig i landet lika länge. Vissa har bott
i Sverige under flera hundra år, medan andra varit här under
knappt en generation. I den släktforskning Jon gjort, upptäckte
han att hans förfäder kom till Sverige redan under 1700-talet.
Vad innebär det för dig att vara resanderom?
– För mig handlar det om att man är medveten om sin historia
och att man har lite kulturella skillnader mot majoritetsbefolkningen. Vi har även ett annat språk. Det är flera pusselbitar som
man måste sätta ihop. Vad det innebär att vara resanderom är
svårt att sätta fingret på exakt. Jag känner mig dock som en
romano. Det är min identitet.
Kan du berätta lite om det språket. Är det influerat av det svenska
språket?
– Ja, absolut. Alla språk förändras ju hela tiden. Om man kollar i
en bok som är skriven för några hundra år sedan på svenska,
så är det ju ett helt annat språk är det ni talar nu. Jag vet att
mina förfäder kom till Sverige ifrån Holland och Tyskland
under 1700-talet och det finns fortfarande många låneord från de
språken. Men eftersom man bott i Sverige under många år så har
man givetvis influerats av det svenska språkets grammatik.
Använder du språket till vardags?
– Nej, det gör jag inte. Fram tills att jag var 20 år pratade jag
romani dagligen hemma hos min mormor och morfar. Det var
ofta många gamla resanderomer som kom på besök, då hade jag
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möjlighet att använda språket mer. Det kunde börja med att alla
först pratade svenska och att det blandades in något romani ord
här och där, men när alla kom igång så kunde de prata flytande
romani. Det blev som ett naturligt inslag.
Vad har språket för betydelse för dig idag?
– I min vardag har det egentligen ingen betydelse alls. Jag jobbar
gentemot majoritetsbefolkningen och då har jag ingen användning för det. Men när jag träffar släktingar så brukar vi prata
romani. Alla mina släktingar pratar ju svenska, men romani är
ändå en stor del av vår identitet. Under historiens gång så har
resanderomerna bland annat blivit utsatta för förföljelse. Detta
medförde att många inte vågade använda språket. Idag pratar jag
gärna romani med alla resande jag känner.
Vad är det viktigaste i den resanderomska kulturen att föra vidare?
– Språket är det mest vitala i en kultur, det är språket som sätter
den starkaste prägeln på kulturen. Det finns även en hel del
oskrivna lagar och regler som inte längre används lika frekvent
men som är viktigt att de förs vidare till kommande generationer.
Exempelvis att man inte ska håna människor som är sjuka, att
man vet hur man ska uppföra sig i olika sammanhang och att
man inte ska utnyttja fattiga eller sjuka. Här finns det tydliga
likheter med de gyllene reglerna som finns i Bibeln. Ingen
människa är bättre än någon annan. Dessa tankar har tyvärr
försvunnit till en stor del.
Vad tror du behövs för att hålla språket levande?
– Samhället har behandlat den resanderomska gruppen väldigt
dåligt, därför har samhället ett stort ansvar. Det är också viktigt
att språket ska kunna utvecklas och att mer läromedel ska produceras. Idag finns det ingen kontroll över vad som produceras när
det gäller just vår dialekt. Detta skulle inte vara acceptabelt för
någon annan grupp eller språk.
Utfrågare var Mirelle Gyllenbäck
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Hur ser du på tiggare i Europa?
– Ett diskussionsinlägg
De tiggare som finns i Europa idag är en följd av de många års
förföljelser och diskriminering som pågått i Östeuropa. De flesta
av dagens tiggare är romer från Rumänien och Bulgarien. Hur
vi romer ser på dessa tiggare är blandat. Bland oss finns de som
dömer ut dem och förstår inte varför tiggarna ska skämma ut
oss andra romer. Många tänker inte på varför dessa personer har
börjat tigga.
Men innan man dömer dem, tänk på att det kanske var förbjudet att utöva romska traditionella yrken i deras hemland,
t.ex. att kvinnorna spådde och männen handlade med hästar. Så
dessa människor blev tvungna att försörja sig på något annat sätt.
Och istället för att försörja sig på något som var kriminellt, så valde de att ödmjuka sig och började tigga från majoritetssamhällets
befolkning. Det här försörjningssättet har pågått i många hundra
år och det är deras barn vi ser idag i Europas städer som tiggare.
Jag tror att dessa människor känner skam över att de måste tigga,
men de har inte något annat alternativ att försörja sig på.
Somliga personer anser även att romska gatumusiker är tiggare, men den här gatumusikanten ber inte om betalning utan
lägger enbart ut ett instrumentfodral eller hatt och den som tycker om hans eller hennes musik betalar för den. Så enligt mig kan
inte musikanterna klassas som tiggare.
Jag tycker inte att det är fel att uppmärksamma dessa tiggande
personer genom att känna sympati och medmänsklighet med
dem. Det räcker kanske att man tittar på dem med en vänlig
blick och ett leende. Vill man ge dem pengar eller ej så är det upp
till var och en.
Teresa Kwiatkowska
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Vart ska jag ta vägen?
Vem kan avgöra att du är bättre än jag?
Vem säger att du är mer värdefull än jag?
Vart ska jag ta vägen?
Du väljer att inte se mig
Jag är som ett dis
Finns bara för ögonblicket inför dig
Påstår du att det är mina gener som tvingar mig
på flykt, på vandring
från höstack till lägerplats
Från by till by, från stad till stad
Från land till land
Från hav till hav
Utom synhåll för den bofaste
Till smutsen, fattigdomen, hungern, vanäran
Vart ska jag ta vägen?
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Jag finns
Du ser mig inte
Jag känner smärta och sorg
du förstår inte
Nej, du vill inte förstå
Jag talar, du lyssnar inte
Vart ska jag ta vägen?
Marken som täcker jorden
förstår mig
ger mig fristad
Skogen öppnar sin famn
frikostig
den ger mig värme under sina vingar
Himmelen som är majestätisk och stor
ger mig tröst att alla har en plats
Svart, gul, röd, vit
Vart ska jag ta vägen?
Fåglarna känner sig mer värda och fria
fria från förolämpningar och misär
från dödande pilar
Vart ska jag ta vägen?
Utan hopp, sömnlösa nätter
Planerar och förbannar
Barn som fryser och gråter
Och undrar
Vart ska jag ta vägen?
Fatima Bergendahl
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Är det diskriminering eller en ära
att bära den romska kaalé-dräkten?
Denna text bygger på ett samtal om den kaale-romska kvinnodräkten med Pirjo Lindström som är sverigefinsk rom. Hon
inledde med att betona att man är rom i hjärtat, det sitter i blodet,
inte i kläderna! Man får välja om man vill ta på sig kvinnodräkten. Pirjo var 16 år när hon tog på sig de romska kläderna. Det
var en markering av att hon var vuxen och tog ansvar som en
vuxen. När man en gång har tagit på sig den traditionella dräkten
måste man bära den livet ut. Idag är det viktigt att kvinnorna tar
körkort först, innan de tar på sig kvinnodräkten. Körkortet är
nummer ett! När man har tagit på sig kjolen kan man inte sluta
använda den inför de äldre.
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I Finland har romerna förbjudits att tala sitt eget språk på
allmän plats sedan 1500-talet och fram tills ganska nyligen och
därför har språket nästan helt försvunnit. Kläderna är viktiga för
identiteten, de är kulturbärare, eftersom man har förlorat språket.
Pirjo är ingenting utan sin dräkt, säger hon. Hon vill vara förebild
för barnen, samtidigt vet hon att kläderna är ett problem. Men
hon säljer sig inte för att majoriteten vill det! Ska man sälja sin
identitet för ett jobb? funderar hon. För att smälta in i samhället
måste de byta identitet. Det är inte demokrati! Myndigheterna behöver få veta varför de bär de svarta kjolarna. Det skulle behövas
information och utbildning av chefer på arbetsplatser om romska
kvinno- och manskläder. Kläderna betyder mycket för den
romska livsstilen. En kvinna kan inte ta av sig sina kjolar och
börja gå i andra kläder, för då skämmer hon ut sig själv och sin
familj.
Inom alla romska kulturer finns det olika klädstilar. Varje
individ har sin egen stil. Ålder och grupptillhörighet spelar stor
roll för klädseln. Byxor är uteslutet för många romska kvinnor.
Om det finns en klädkod på arbetsplatsen får man byta kläder på
arbetet.
Kati Dimiter Taikon
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Olika romska kläder
Förr i tiden bar romska kvinnor alltid traditionell klädsel, unga
som gamla. Det var långa kjolar med volanger, mycket spetsar
och alltid färgglada. Man fick inte bära svarta kläder för det
betydde sorg. Idag är det modernt med svarta kläder och den
traditionella klädseln används idag till vardags endast av de äldre.
De unga kvinnorna brukar bära den till fest.
Idag skiljer sig inte det romska sättet att klä sig så mycket från
majoritetsbefolkningens klädsel. Den enda gruppen med strikt
klädkod är den finskromska. I olika romska grupper finns varierande regler för anständig klädsel för både män och kvinnor. Det
gemensamma är att kvinnorna oftast bär en längre kjol.
Till vardags bär flickor som tillhör den nyanlända romska
gruppen från forna Jugoslavien ”vanliga kläder”. Men när det blir
fest då har man på sig de traditionella dimije (med vida byxor).
Kani och Fatima Miftar
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Vi dukar fram en romsk buffé

Vi fick i uppdrag att komponera en romsk buffé med några typiska rätter från
våra olika grupper. Det mesta är faktiskt gemensamt även om smaksättningen
kan variera. Rotfruktslådor är dock typiskt finskt och soppor är mycket vanliga i
Polen. Romerna från Balkan som är muslimer äter inte griskött, medan alla har
vi erfarenhet av köttfärsrätter och kyckling. Bakverken liknar varandra på så sätt
att de är mycket söta, även om degen kan vara olika. Slutligen enades vi om att
det på bordet också skulle finnas en stor skål med nyttig sallad – grönsallat,
tomater och gurka och kanske andra grönsaker såsom paprika och lök.
Mirelle, Teresa, Kati, Iren, Fatima M
Finsk morotslåda för 8 personer
Tillagningstid 1 timme 15 minuter, ugnsvärme 200 grader
Ingredienser
600 gram morötter
1,4 dl rundkorning ris, grötris
4 dl vatten + en klick smör
10 dl mjölk
2 ägg
1 dl grädde
2 msk strösocker
2 krm muskot, riven
2 tsk salt
2 krm vitpeppar, nymalen
matfett för att smörja formen
Gör så här
1. Skölj riset. Lägg i en kastrull med vattnet och lägg i en klick smör. Låt små
koka under lock cirka 10 min tills vattnet kokat in. Se till att det inte kokar
torrt!
2. Tillsätt mjölk. Koka upp under omrörning. Sänk värmen och låt småkoka
under lock i cirka 15 minuter. Ta av från plattan och låt det svalna.
3. Skala och riv morötter samt riv muskot. Sätt ugnen på 200°C.
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4. Blanda ner rivna morötter, socker, salt, vitpeppar, muskot, ägg och grädde i
riset.
5. Smöra en ugnssäker form och häll i blandningen. Grädda i ugn cirka
45 minuter.
Rödbetssoppa för 8 personer
Tillagningstiden beror på vilken slags kött man använder, 1–2 timmar
Ingredienser:
500 g kött med ben eller en höna
vatten
4 rödbetor
1 morot
½ purjolök
1 liten sellerirot
½ palsternacka
1 lagerblad
1,5 liter kycklingbuljong
salt, peppar
½ citron, saften
1 dl vispgrädde eller 4 msk crème fraîche
dill, persilja
Gör så här
Koka köttet med ben i ca 30 min.
Under tiden skär rödbetorna, moroten, purjolöken och sellerin i tunna strimlor
och palsternackan i små bitar.
Häll av vattnet som köttet har kokat i. Lägg tillbaks köttet i grytan och lägg i
rödbetorna och de övriga grön sakerna och häll över buljongen, lägg i lagerblad.
Smaka av med salt och peppar. Låt koka i 40 min. Häll i saften från citronen i
vispgrädden alternativt använd crème fraîche och rör i soppan. Garnera med dill
och persilja.
Eller så utgår man från en höna. Dela den i bitar och koka den i ca 1½ timme.
Lägg sedan i alla ingredienserna som ovan.
Marikli – Kolpita
Tid för utbakningen beror på hur van man är att hantera degen. Baktiden är
ca 35 minuter, ugnsvärme 200–250 grader
Ingredienser
Deg
2–3 dl ljummet vatten
2 tsk salt
2 msk olja
8–9 dl vetemjöl
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Fyllning
500 g nötfärs
1 riven gul lök
salt
svartpeppar
Gör så här
Sätt på ugnen 225–250 grader medan du förbereder degen.
1. Blanda vatten, salt och olja och häll på mjöl tills det blir en fast deg.
Låt degen vila ca 30 minuter.
2. Stek under tiden köttfärs, lök och tillsätt kryddorna.
3. Strö mjöl på bordet (bara lite). Forma degen till en rund bulle och kavla ut
den något. Smörj den utkavlade degen med olja (klappa lite med handen på
degen så att oljan sprids ut). Låt vila i 10–15 minuter.
4. När du känner att degen är mjuk för du över degen till ett bord som du klätt
med ett ”baklakan”. (Vi har ett lakan som vi använder bara för marikli.) Nu tar
du tag i degen och börjar dra ut den från kanterna. Du ska dra tills du format
en stor rundel.
5. När du har en stor, tunn rundel brer du ut köttfärsen över hela degen. (Eller
annan fyllning såsom fetaost, svamp, potatis eller annat).
6. Nu ska du rulla degen genom att du drar upp två sidor av lakanet och formar
degen till en rulle. Lyft upp rullen och forma den till en ring och snurra den i
luften en liten bit i taget så att den blir lite längre. Därefter delar du den i två
delar och placerar rullen som en snurra på en bakplåt.
7. Grädda tills den fått färg (ung 30 min). Ta ut den och stänk lite vatten över
den. Sätt in i ugnen igen 2–3 min.
8. Om man vill ha mariklin lite mjukare kan man lägga en duk över den och låta
den vila en stund.
Mariklin kan ätas både kall och varm. Till den går det bra att dricka yoghurt eller
filmjölk.
Det går att hoppa över momentet med att göra egen deg och i stället använ
da färdigköpt filodeg. Enklare men inte lika gott!
Kåldolmar 6 portioner
Tillagningstid cirka 1½ timme
Ingredienser
1 stort vitkålshuvud
vatten, salt
Färs
3 dl kokt långkorningt ris (motsvarar 1 dl okokt)
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400 gram blandfärs eller nötfärs
salt, peppar
1½ dl vatten eller mjölk
Tillagning
vatten
tomatpuré
salt, peppar
Sås
stor klick smör
3 msk vetemjöl (gärna Idealmjöl som inte klumpar sig)
5 dl spad från kåldolmskoket + eventuellt vatten
(1 buljongtärning, 1 dl grädde)
1. Skär runt kålstocken så att bladen kan tas loss enklare. Koka upp rikligt
med vatten med salt och lägg i kålhuvudet med stocken uppåt, så att du kan
plocka av bladen allt eftersom de blir mjuka. Låt de kokta bladen svalna och
skär sedan bort den tjocka nerven så att det blir enklare att rulla ihop bladen.
Det behövs ca 15 blad till färsen. Man kan behöva skarva de innersta mindre
bladen.
2. Blanda köttfärsen med kokt ris, salt och peppar och vatten eller mjölk.
3. Lägg en dryg matsked av färsen på varje kålblad, vik in sidorna och rulla ihop.
4. Lägg den överblivna kålen i botten på en djup gryta och placera kåldolmarna
ovanpå. Häll på vatten så att det täcker dolmarna. Låt koka upp och ta för
siktigt bort allt skum. Sedan smakar man av med eventuellt mer salt, peppar
och tomatpuré och låter dolmarna sjuda på svag värme i ca 30–40 minuter
beroende på hur färsk kålen är.
5. Smält smöret i en liten kastrull och rör i vetemjölet. Häll på sky från kåldolms
grytan tills du tycker att du har bra konsistens på såsen. Om du vill kan du
smula i en buljongtärning för att få kraftigare smak på såsen och smaka av
med lite grädde.
Servera med kokt potatis.
Kåldolmar är lite omständiga att göra. Därför kan det vara lämpligt att göra en
dubbel eller tredubbel sats medan man ändå håller på och då tillaga dolmarna i
en långpanna i ugnen. Färdiga kåldolmar kan frysas in.
Dolmar från Central och Sydeuropa kryddas med mer tomater, lök och
örtkryddor såsom rosmarin, oregano eller timjan.
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RÉTES – Äppelstrudel
Tid för utbakningen beror på hur van man är att hantera degen. Baktiden är
ca 25 minuter, ugnsvärme 225 grader
Deg
1 ½ dl vatten
1 medelstort ägg; lätt vispat
2 msk smör, smält och svalnat
1 krm vinäger
6 dl vetemjöl
2 krm salt
Fyllning
1 dl smör, smält (1 dl väger ca 100 g)
1 dl ströbröd
8 medelstora syrliga äpplen
2 dl socker
1½ dl russin
2 tsk kanel, malen
1 msk citronskal, tvättat, finrivet
2 dl sötmandel, mald
Det underlättar om man är två vid utbakningen. Alla ingredienser ska ha rums
temperatur.
1. Rör ihop vatten, ägget, smöret och vinägern i en mindre skål.
2. Vänd ner smeten bland mjöl och salt i en stor skål. Arbeta degen bestämt,
knåda den genom att slå den hårt i bakbordet ca 10 minuter. Rulla till en boll
och låt degen vila på mjölad bänk under en varm porslinsskål i 30 minuter.
3. Täck köksbordet med ett rent baklakan, mjöla det frikostigt. Kavla ut degen
på det mjölade lakanet.
4. Det är nu man behöver en kompis. Ta av klockor och ringar och sträck degen
varligt över fyra knutna händers ryggar tills degen är så tunn att den nästan
är genomskinlig. Det går nästan av sig självt på grund av degens konsistens.
Ju oftare man bakar strudel desto säkrare blir man på att undvika stora hål i
degen. Lappa ihop eventuella hål försiktigt. Traditionellt ska man kunna läsa
tidningen genom degen, men 1 meter i kvadrat duger gott första gången!
5. Klipp bort tjocka kanter och pensla degytan med smält smör. Strö tunt med
skorpsmulor över hela degen.
6. Blanda skalade, urtagna och tunt klyftade äpplen med socker, russin, kanel,
citrusskal och mandel i en stor skål. Fyllningen ska läggas ut i ett drygt deci
meterbrett band lika långt från degens ena långsida. Vik ”marginalen” över fyll
ningen och rulla strudeln som en rulltårta med hjälp av lakanet och fyra händer.
7. Lägg i en ring på en smord eller med bakplåtspapper klädd plåt, pensla med
smör och vik in degändarna. Grädda mitt i 225° varm ugn ca 25 minuter.
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RICOTTAOST STRUDEL – Räcker till åtta bitar
Tillagningstid ca 1½ timme, inklusive de 30 minuter degen ska vila, ugnsvärme
175 grader
Ingredienser
Deg
3 dl vetemjöl
1 krm salt
50 g smör eller margarin
1 ägg
½ dl vatten
Fyllning
250 g ricottaost
2 dl florsocker
2 dl russin
1 citron, rivet skal
½ dl mannagryn
25 g smör eller margarin till pensling
Garnering
½ dl florsocker
1. Blanda mjöl, salt och matfett, gärna i en matberedare. Tillsätt ägg och vatten.
Arbeta snabbt ihop till en deg.
2. Linda in degen i plastfolie. Låt degen vila i kylen ca 30 min. Sätt ugnen på
175°C.
3. Gör fyllningen: Blanda ricottaost och florsocker. Tillsätt russin och citron
skal.
4. Kavla ut degen mycket tunt på ett mjölat bakbord till en rektangel, ca 30x40
cm. Strö mannagrynen över degen. Fördela fyllningen ovanpå.
5. Rulla ihop degen. Nyp till om kanterna. Lägg rullen med skarven nedåt på en
bakpappersklädd plåt.
6. Smält matfettet till penslingen. Pensla degrullen med hälften av matfettet.
Grädda strudeln i nedre delen av ugnen ca 40 min.
7. Tag ut och pensla den varma strudeln med det resterande matfettet. Låt stru
deln svalna på galler utan bakduk.
8. Sikta florsocker över strudeln. Skär den i 8 bitar, ca 4 cm breda.
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Jag vill inte se ut som en knubbig säl
Skolsköterskan Marita var upptagen som vanligt men sade åt mig
att vänta utanför en stund för att hon skulle avsluta ett telefonsamtal först. Bara en liten stund senare öppnar hon dörren och
pekar på var jag kan sitta.
Marita – Vad kan jag hjälpa dig med Samanta?
Innan hon hinner säga något mer ringer hennes telefon. Med
snabba rörelser stänger hon av den och tittar mig rakt in i ögonen.
Jag känner hur jag blir varm i kroppen och kinderna blir alldeles
röda.
Samanta – Det är OK med mig förutom min ständiga huvudvärk men det är inte därför som jag har kommit. Jag vill ha några
råd angående min vikt. Det är så frustrerande att känna sig som
en knubbig säl, jag kan inte ha de kläder jag helst vill ha och jag
vill inte heller byta om på gympan. Jag vill ha några råd av dig.
Jag tvivlar att jag är den första som ställer en sådan fråga.
Marita – Det har du rätt i. Det måste vara jättejobbigt att känna
sig så. Vad har du för matvanor Samanta?
Samanta – Det är inget jag kan skryta med. Jag äter ingen frukost utan äter ibland en kexchoklad och Cola eller dricker varm
chokladmjölk när caféet öppnar kl. 09.00. Skolmaten tycker jag
inte så värst mycket om, men jag äter lite grann för att orka med
lektionerna på eftermiddagen. Hemma har vi rätt så oregelbundna måltider eftersom vi har gäster jämt och enligt vår tradition
ska man alltid servera mat om man får besök. Jag måste erkänna
att det är trevligt att sitta och äta god mat tillsammans när vi är så
många runt matbordet och det kan ofta bli sena kvällar.
Marita – Det är svårt att vara ”matpolis” åt någon annan, men
det finns vissa saker som vi alla måste tänka på och det är, att allt
vi gör kräver energi för att vi ska fungera, t.o.m. när vi sover. Den
energi vi behöver får vi genom maten som innehåller energigivande och näringsgivande ämnen och genom matsmältningen
omvandlas en del av dessa till blodsocker som fungerar som
bränsle åt kroppen. Får du för lite energi bli du trött men får du
för mycket lagras den i kroppen som fett. Om du hoppar över ett
mål, frukost eller lunch, känner du ganska snart att blodsockerhalten sjunker och då går du på tomgång. Risken är att du känner
att du måste ha ny energi bums. Du stoppar i dig något sött och
äter rejält med socker som får blodsockerhalten att åka berg och
dalbana men det ger ändå inga näringsämnen.
Samanta – Jag känner mig inte alls hungrig på morgonen och
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Vad ska jag välja? Hur mycket kan jag ta?

dessutom hinner jag inte göra i ordning frukost, oftast måste jag
rusa iväg för att hinna med bussen.
Marita – Så kan det vara. Försök ändå att stoppa i dig någonting. Drick ett glas mjölk eller fil och ta en frukt eller en handfull
russin och ät på vägen! Vad känner du till om näringsämnen?
Samanta – Tja, det är sånt, som vi behöver för att kroppen ska
fungera, Vitamin A, B, C, D, E, proteiner, kolhydrater och fett. Jag
känner väl till det men det är så svårt att tänka på allt när man
ser all god mat som finns framför en.
Marita – Det kan vara påfrestande om man är glad i mat. Ett
sätt att ha balans vid måltiderna är att tänka på tallriksmodellen,
för då blir det lättare att få med mat från alla matcirkelns delar
och lagom mycket av olika livsmedel. Ett bra mål består av drygt
1/3 potatis, ris, pasta eller bröd, drygt 1/3 grönsaker, frukt och
rotfrukter och lite knappt 1/3 kött, fisk, kyckling, keso, linser eller
bönor. Många gör misstaget att dricka mycket läsk som måltidsdryck istället för vatten eller lättmjölk.
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Samanta – Hm, det är lättare sagt än gjort som man säger. Min
äldsta syster kan äta hur mycket som helst men det syns inte på
henne. Vad spelar gener och miljö för roll? Vi har samma föräldrar men olika kroppsbyggnader, märkligt tycker jag.
Marita – Generna kan spela en viss roll. Vissa är smala och
spinkiga av naturen. Om dina gener har bestämt att du ska ha en
rundare figur och mer kroppsfett, så är du inte programmerad att
vara smal. Även om du inte väger mer än vad som anses hälsosamt tycker du kanske själv att du ser för kraftig ut. Motion och
bra matvanor kan vara till hjälp, men i de flesta fall kan man inte
förändra sin medfödda kroppsform.
Samanta – Vad finns det för dieter som kan vara bra att tänka
på?
Marita – Oj, det finns hur många som helst. Det gemensamma
är att man ska undvika vitt ris, vitt mjöl och vitt socker och godis
som ger snabba kalorier men också innebär att man bli snabbt
hungrig igen. De dieter som det talas mest om för närvarande är
nog:
• LCHF som är en lågkolhydratkost (nästan inget bröd) och en
diet som bygger på stor andel kött och fett i kosten.
• GI-metoden som går ut på att man ska äta kolhydrater av bra
kvalitet, till exempel sådana som finns i fullkornsprodukter
och kombinera med kött, fisk och grönsaker. Frukt innehåller
mycket socker och det ska man vara försiktig med.
• Nordisk mat som går ut på att äta runt 2 200 kalorier om dagen
i form av nordiska grönsaker och rotfrukter, bär, feta fiskar,
kyckling, korv, kött, fullkorn av havre, korn och råg, rapsolja
och margarin.
• Medelhavsmaten som lägger tonvikt på att äta så varierat som
möjligt, frukt och grönt, bär, bönor och linser, pasta, feta fiskar,
oliv- och rapsolja. I princip behöver man inte undvika någonting men man ska vara sparsam med godis, vitt ris, vitt mjöl
och vitt socker.
• ISO-dieten betonar att man ska äta mat som ger lång mättnadskänsla och endast 1 600 kalorier om dagen med en tredjedel var av proteiner, kolhydrater och fett. Magert kött, fisk,
kyckling, bär, frukt, grönsaker och baljväxter är sådant som
ska ätas och allt som innehåller gluten ska undvikas.
• Viktväktarna finns också.
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Marknaden är större än någonsin och allt som lovar ge snabbt
resultat blir populärt. Ibland pekar man ut fett som boven och
ibland är det ”snabba kolhydrater”. Men var och en måste utgå
från sin egen situation och fundera på vad man kan göra.
– Hinner du träna något under veckan?
Samanta – Det kan jag inte påstå precis. Jag har inga kompisar heller som skulle vilja följa med på ett träningspass, men jag
tycker om att dansa om det kan räknas som träning. Om jag ska
vara ärlig föredrar jag att sitta och chatta, Facebook, ja, att sitta
framför datorn och hålla mig informerad om vad som händer
runt omkring mig.
Marita skattar glatt.
Marita – Egentligen behöver man inte alltid gå på träning utan
det finns en hel del som man kan göra för att röra sig mer. Till
exempel kan det räcka med något så enkelt som att ta en rask
promenad eller gå i trappor. Istället för att ta bussen kan man
cykla till skolan om vädret tillåter eller promenera. Det finns inga
mirakelkurer som tar bort de extra kilona som vi har samlat på
oss under lång tid, utan man måste göra något aktivt. Det är tre
viktiga saker som man själv kan påverka sin kropp med och det
är: mat, rörelse och sömn. Tänk på att balanserade matvanor och
måttlig, regelbunden motion hjälper dig att både må bättre och se
bättre ut.
Samanta – Det var en hel del jag har fått reda på. Om jag ska
sammanfatta det du har sagt så är det att jag måste äta regelbundet, följa tallriksmodellen för att balansera lunch och middag.
Som måltidsdryck rekommenderas helst vatten och så ska jag äta
grönsaker och frukt varje dag och vara försiktig med sött, fett och
salt. Och röra på mig. Är det så?
Marita – Ja, precis! Jag tycker personligen att ”lördagsgodis”
inte är så dumt för både barn och vuxna. Kanske är det dags att
du ska försöka lära dig att laga enkel och näringsrik mat.
Samanta – Det här blir ingen lätt match men jag måste bestämma mig för vad jag ska välja för metod för att må bra och njuta av
livet. Trots allt finns det en morgondag också och inte bara nuet.
Tack för din tid Marita!
Marita – Ingen orsak.
Fatima Bergendahl
Om du vill veta mer om kost och motion gå in på: www.styrkeprogrammet.se
www.halsosidorna.se www.viktvaktarna.se
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Osynliga vänner
Ibland har man turen på sin sida och har en vän eller vänner.
Nu ska jag berätta för dig om min osynliga vän.
Tidigare var min allra bästa vän en cigarett.
När jag stod på busshållplatsen och väntade på bussen, tände
jag alltid en cigarett, utan att vara röksugen. I skolan rökte jag
och min vän ute på rasterna, egentligen behövde vi inte göra det.
Sparade och köpte cigaretter i smyg för att ha en orsak till att jag
måste ut och träffa min vän. Tills den dag jag mötte en ny osynlig
vän…
Min nya osynliga vän är min Iphone.
Nu när jag står på busshållplatsen och väntar på bussen, tittar
jag i Iphone ifall någon har messat mig eller skickat mejl, fast
innerst inne vet jag att ingen har gjort det. Varje rast går jag
igenom min spellista, den som jag gjorde kvällen innan för att
den skulle vara klar. Istället för att göra min läxa, så laddar jag
ner en ny app som jag måste kolla om den är bra. Har hängande
hörlurar runt halsen och tittar ner istället för upp.
När jag tittar upp ser jag att de flesta liknar mig med hängande
hörlurar runt halsen och tittar ner. Ler, det är inte bara jag som
har en osynlig vän.
Vi förstår varandra.
Du vet vad jag menar.
Kati Dimiter Taikon
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Maria har kontakt med romer
i hela världen
Maria är en romsk tjej på 17 år som bor i Göteborg. Hon går i
andra ring på gymnasiet och läser samhällsprogrammet med
språkinriktning. Hon har lätt för att lära sig nya språk och för
tillfället pratar hon fem språk nästan flytande: svenska så klart,
engelska, romani, spanska och franska.
På sin fritid gillar Maria att dansa, umgås med vänner och
shoppa. Men hon har även ett annat stort intresse, att lära känna
romer från hela världen. När Maria växte upp bodde det många
romer på hennes gård. De var inte bara romer från hennes egen
grupp, utan de kom ifrån olika länder och pratade många olika
språk. Maria menar att detta var en av anledningarna till att
hon blev så språkintresserad. I Marias familj har de alltid pratat
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svenska och romani om vartannat, men när hon lärde känna
andra romer märkte hon att det fanns många olika dialekter av
romani.
– Jag lärde mig ganska tidigt att det finns många olika romska
grupper och att alla inte pratar samma dialekt av romani som
min familj har gjort. I samhället tror många att alla romer är
från samma land och talar samma språk, men det är så långt
ifrån sanningen man kan komma. I skolan har jag skrivit många
uppsatser om likheter och skillnader mellan olika romska grupper och jag lovar, det är många som blir förvånade, till och med
lärarna, säger Maria med en förvånande röst.
Maria har de senaste åren lärt känna många romer på internet.
Hon har konton på olika sajter, bland annat Facebook, Skype och
Instagram. Hon brukar prata med många romer, även utanför
Sveriges gränser.
– Flera av de romer som jag har haft kontakt med, har jag kunnat intervjua till mina uppsatser, men de har också hjälpt mig
med olika boktips och var jag kan hitta mer information. Det har
varit väldigt värdefullt, säger Maria.
Maria brukar ibland även prata med dem via mikrofon. Då
märker hon vilka egentliga skillnader det finns och hur de olika
dialekterna är präglade av det landet romerna bor i.
– Jag brukar ofta prata med en romsk tjej som bor i Spanien.
Hon är uppvuxen med romani, men eftersom jag är ganska duktig på språk och själv pratar spanska, så kan jag höra att hon har
en spansk accent även när hon pratar romani. Ibland kan hon
till och med slänga in lite spanska ord när hon pratar, skrattar
Maria.
Genom att Maria har haft kontakt med romer som bor i hela
världen genom internet, så har hon även blivit mer förstående för
de likheter och skillnader som finns mellan olika grupper.
– Jag kan bli väldigt irriterad när jag hör vissa romer säga att
deras grupp är mer ”äkta” än de andra. Det är helt nonsens! Alla
grupper är olika, visst finns det likheter, men om man har bott i
ett land under flera generationer så är det inte konstigt om man
har tagit efter det landets traditioner eller språk, säger Maria med
en viss irritation i rösten.
Maria tycker att fler romer ska ta tillfället i akt att lära känna
fler romer och olika romska grupper via nätet.
– Man har mycket att lära sig av varandra och jag tror också att
man kan bli mer öppen som människa, avslutar Maria.
Mirelle Gyllenbäck
Romskt liv i Sverige
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En professionell inspelningsstudio
Jag träffar Erland Kaldaras på Romskt Kultur Center (RKC) i
Malmö. Anledningen är att jag vill ta reda på hur deras nya Inspelningsstudio fungerar. Men vi börjar med att samtala om hur
RKC startade och hur Centrets verksamhet har utvecklats.
Erland berättar att RKC i Malmö har funnit sedan 2002, men
att det redan 1998 fanns en början i form av ett litet bibliotek med
romska böcker. Syftet med RKC är att samla allt sådant som hör
till romsk kultur under ett tak. RKC kan även erbjuda en mötesplats, lokaler dit romer kan komma. Ja, inte bara romer utan
även andra, svenskar, invandrare, skolelever, studenter, pensionärer, alla möjliga som vill få kunskap om romer och romsk kultur.
Jag frågar Vems idé var det här?
– Erland förklarar att det redan i början av 1970-talet fanns en
idé om att man behövde samla ihop från de äldre sådant som hör
till romsk kultur. Man hade märkt att gamla seder och traditioner höll på att dö ut. Man var rädd för att den romska kulturen
skulle försvinna. Men romerna hade ingen minoritetsstatus då,
det fanns inga pengar och ingen var intresserad av att satsa på det
här. Det var först 1996-1997 som vi började diskutera det här igen
och då tog vi kontakt med Statens Kulturråd och Malmö stad.
Jag fortsätter fråga: Har ni sökt samarbete med romer från olika
grupper?
– Erland svarar, att initiativet har kommit från vår familj
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Caldaras. Att det blev så beror på att vi ville starta ett romskt
museum tillsammans med alla romska grupper i Malmö, men
det fungerade inte, det blev mycket problem och konflikter, så vi
drog oss ur och skapade RKC i stället. Men Centret är öppet för
alla.
Var det din mor Monica som startade det här?
– Monica var den som tog tag i det här på 1990-talet, men det var
alltså hennes far och hans bröder som talade om det här redan på
1970-talet, fast då fanns inga resurser. 1996 ansökte vi om pengar från Kulturrådet för att skapa ett museum, bibliotek, studio,
biograf, kafeteria i ett och samma hus. Men de svarade att de inte
hade resurser för allt detta, men vi fick 75 000 kronor i projektpengar för att skapa ett bibliotek. Sedan dess har Sverige erkänt
romerna som en nationell minoritet och det innebär att Sverige
ska skydda romsk kultur och romskt språk, ja romer överhuvudtaget. Då såg vi möjlighet att utöka biblioteket med de verksamheter som fanns i vår ursprungliga plan. Och hösten 2002
kunde vi öppna Centret.
Vilka besöker detta Center och vad tycker de om det?
– När vi öppnade 2002 var det här någonting nytt och vi fick
många besökare. Vi har bland annat många ungdomar som
kommer hit från sina skolor och vi har många andra som
kommer från olika projekt. Vi har inte hört något negativt från
dessa ungdomar utan snarare tycker de att det är mycket
intressant.
Och nu har ni startat en inspelningsstudio.
– Ja, det är en studio för inspelning av romsk radio, musik och
andra aktiviteter. Vi började bygga den i januari 2012 och kunde
öppna den 15 juni. Målgruppen är romska ungdomar och de
arbetar med romsk radio. Men vi vill också få in ungdomar som
vill spela in sin musik. Vi försöker även få hit romska religiösa
ledare och erbjuder dem att få tid i radion. Så det finns olika
möjligheter. Vi skulle kunna sända mer direkt från vår studio.
Får man komma hit när som helst?
– Det finns ett schema och man bokar in sig och sen får man
samsas om tiderna. Normalt om man vill boka en studio får man
betala 1 000 kr per timme. Här kostar det ingenting.
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Vad var den bakomliggande idén till studion?
– Vi har i tre år haft ett radioprojekt som heter 1,2,3. Under den
här tiden har vi fått använda oss av andra studior och fått betala
dyra hyror och varit tvungna att begränsa studiotiden till två
timmar. Därför har vi sagt oss, att vi behöver en egen studio där
vi kan vara när vi vill, dygnet runt, i 24 timmar!
Varför behövs en studio?
– Den behövs för att ge möjlighet för ungdomar och andra att
kunna utrycka sig i radio, i andra media.
Hur får andra reda på att ni har en studio?
– Genom marknadsföring, reklam, kontakter. Sen når informationen ut via radion också. Vi sänder en timma varje vecka med
repriser och programmen finns även på nätet.
Hur ofta används studion?
– Just nu används den för radioproduktion. De som arbetar med
radio arbetar varje dag i studion med att spela in och redigera
intervjuer. De har sina inbokade tider på dagen. Men på eftermiddagar och kvällar finns lediga tider.
Har ni spelat in någonting med ungdomar?
Vi har spelat in sagor, radioprogram, musik men det finns mycket
mer man skulle kunna göra.
Vilka åldersgrupper är det som kommer?
– Åldersgruppen spelar egentligen ingen roll. De sagor som vi har
spelat in är för barn, radion är för ungdomar och religion är för
alla åldrar. Så det spelar ingen roll.
Har du något mer som du vill berätta?
– Ja, studion är helt ny och det är en professionell inspelningsstudio. Därför är det synd om man missar att använda den,
särskilt som man får använda den gratis.
Vilka har du samarbetat med för att kunna starta den här studion?
– Vi har samarbetat med Sofielundsskolan, Folkets hus, Radio
A.G.R.A. och Studieförbundet Vuxenskolan. Vill du veta mer om
den här Inspelningsstudion så kan du kontakta RKC i Malmö på
www rkcmalmo.se
Iren Horvatne
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Romer i Sverige – i en tid av förändring
Trots att romer befunnit sig i Sverige sedan 1500-talet går det att
påstå att deras situation alltid varit i händerna på någon annan.
Från att ha ansetts som en färgklick så härsknade samhällets
attityder till mot gruppen. 1550 beordrade kung Gustav Vasa att
romerna skulle lämna landet med kort varsel. De romer som
ändå påträffades skulle bestraffas med döden. När Gustav Vasa
hade lämnat tronen fortsatte hans efterträdare med samma
politik mot den romska gruppen. År 1637 kom en ny lag i Sverige.
I den stod det att alla romska män skulle avrättas genom hängning och kvinnor och barn skulle drivas ut ur landet. På 1660talet lät riksdrotsen Per Brahe (näst högsta ämbetsmannen i
Sverige, ansvarig för rättsväsendet) sända en större grupp romer
till Finland som på den här tiden var en del av Sverige. Dessa
romer skulle bosätta sig på ödegårdar som finnarna hade lämnat.
Det är ättlingar till dessa tvångsförflyttade och förföljda romer
som nu har återvänt till Sverige och utgör den grupp som kallas
(sverige)finska romer.
Enligt 1923 års fattigvårdslag fick ”zigenare och tattare” inte
vistas mer än tre veckor i samma kommun, efter det skulle de
förpassas vidare. Denna ordning praktiserades in på slutet av
1960-talet.
I den handledning som Socialstyrelsen använde sig av från
1942 och som låg till grund för mycket av myndighetens arbete
framkom det, att ”zigenare och tattare” som levde en nomadisk
livsstil skulle betraktas som asociala individer. Mellan åren 1934–
1975 var steriliseringslagstiftningen högst påtaglig. Under dessa
år utfördes cirka 63 000 steriliseringar i Sverige. I cirka hälften
av dessa fall var människorna tvingade att genomföra detta mot
sin vilja. Enligt olika beräkningar blev cirka 450–500 personer
som hade beteckningen ”tattare” steriliserade. Dessa fick aldrig
möjligheten att senare i livet skaffa egna barn. Många av dem
som drabbades tillhörde resande, alltså romer som har funnits i
Sverige ända sedan 1500-talet.
Detta är bara några exempel på vad romer i Sverige fått utstå
under historiens gång. För att kunna förstå dagens situation, är
det viktigt att förstå frågan i ett större sammanhang.
I alla samhällen har det över tid funnits ett behov av att hitta
en syndabock för sådant som man inte kan rå över. Allt ifrån att
skörden slagit fel till att affärerna inte går som man vill. Den romska gruppen har varit en tacksam syndabock för samhällets mot186
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gångar. Romer har genom sitt levnadssätt, kultur och traditioner
skiljt sig från de samhällen de kommit till. Detta gäller även då
levnadssätten varit påtvingade och romerna inte haft möjlighet
att bestämma över sina egna levnadsvillkor.
Trots att romers situation i Sverige uppmärksammats på olika
sätt under 1900-talet, går det att påstå att det var först på 1960-talet
som frågan hamnade på den politiska dagordningen (uppmärksammades av politiker och beslutsfattare). Sedan romer anlände
till Sverige under 1500-talet har frågan om gruppens situation,
möjligheter och skyldigheter bestämts av någon överordnad,
antingen kyrkan eller statliga myndigheter. Romers levnadssätt,
kultur och traditioner har under 1900-talet också varit i händerna
på otaliga journalister, författare och professorer. Pendeln svängde kraftigt under 1900-talets första hälft. Romers levnadssätt har
ansetts vara alltifrån någonting som är kulturellt betingat till att
vara en belastning för den svenska välfärdsstaten (ett samhälle
som lägger stor vikt vid att samhällets stöd ska komma alla till
del) som växte fram under 1900-talets första hälft.

Utredningar i fokus
Romers kamp för medborgerliga rättigheter i Sverige började
under 1930-talet. Johan Dimitri Taikon var en av de äldre romerna som ansåg, att de romska barnen skulle ha samma rätt till
skolgång som de svenska barnen. I en skrivelse till den svenska
kungen begärde han att de romska barnens skolgång skulle tas
på allvar. Dessa ansträngningar ledde dessvärre ingenstans. Vad
som däremot gjordes var att Medicinalstyrelsen (dagens Socialstyrelsen) genomförde en inventering av hur många svenska
romer som fanns i landet. Siffran uppgick till cirka 500 personer.
Detta var inte första gången den svenska staten gjorde en kartläggning utan det hade skett två gånger tidigare, 1907 och 1922.
1956 kom en ”zigenarutredning” som påstod att romer skulle
ha ett mer anständigt liv om de övergav sin romska livsstil och
sin kultur och assimilerades. Riksdagens skrivelser från 1958 och
1960 hade som syfte att förändra romers livsstil. Ambitionen i
den första var bland annat att göra romer bofasta, förbereda dem
inför ett lämpligt arbete och lära dem att läsa och skriva. Den
andra skrivelsen innebar möjligheter för kommuner och andra
utbildningsanordnare att ansöka om statsbidrag för att ge romska
barn särskild undervisning. Det långsiktiga målet med satsningen var att romska barn slutligen skulle kunna placeras i vanliga
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klasser med svenska barn. De olika svenska myndigheterna var
rörande överens om att detta skulle bidra till att romerna på ett
snabbt och effektivt sätt skulle inordnas i det svenska samhället
och slutligen assimileras. Snabbt ordnande av bostäder skulle
också bidra till denna utveckling.
Denna förmyndarattityd ändrades successivt. I en ”zigenarutredning” som kom 1973 hade staten ändrat sitt förhållningssätt.
Romerna skulle nu ha möjlighet att vara delaktiga i beslut som
rörde dem själva. Men detta resulterade dock inte i några konkreta förändringar för romers livsvillkor.
Socialläkaren och författaren John Takman fick 1962 i uppdrag
att ta reda på hur de ungefär 700 svenska romernas hälsosituation
egentligen såg ut. Han hade under flera år som riksdagsman uppmärksammat och kritiserat att det svenska samhället förbisåg en
grupp som befann sig inom landets gränser men ändå levde i misär. Enbart 2,7 procent av de svenska romerna var 65 år eller äldre
jämfört med de 21,7 procent som gällde bland svenskarna. Denna
alarmerande situation hade sin grund i att människor tvingades
leva året om, oavsett väder, i tält, husvagnar eller barackliknande
områden i de olika storstäderna. En klar majoritet av dem som
ingick i undersökningen hade inte gått i skolan.
De svenska romerna hade kunnat försörja sig på traditionella
yrken såsom förtenning, tivoliverksamhet och kopparslageri fram
till på 1940-talet. Men i takt med att samhället blev moderniserat
och stora fabriker blev allt vanligare, avtog efterfrågan på romers
yrkeskunskaper. Men vissa av de svenska romerna, framförallt
de som bodde i Stockholms olika barackläger, kunde trots att
de saknade ordentliga bostäder få jobb som diversearbetare,
exempelvis som skrothandlare. Dessa möjligheter avtog dock så
småningom på grund av samhällsförändringen som medförde att
även många arbeten av enklare sort krävde utbildning.

Katarina Taikon tog upp kampen
Trots att romernas situation hade varit på tapeten (uppmärksammats) ett flertal gånger under 1900-talet, hade frågan i slutändan
alltid hamnat i periferin. Debatten togs inte på allvar och ebbade
ut lika snabbt som den kom igång. Det krävdes att en välformulerad romsk kvinna vid namn Katarina Taikon skulle stå på
barrikaderna och kräva romers grundläggande rättigheter som
svenska medborgare - att få tillgång till skola och bostäder - som
debatten tog fart på allvar. Detta fick de svenska myndigheterna
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att inse, att det fanns en grupp människor i samhället som blivit
gravt förbisedda och diskriminerade. 1963 publicerades Katarina
Taikons bok Zigenare. Boken kan ses som en början på en ny
epok. Den väckte en massiv uppståndelse och det var få tidningar
i Sverige som inte nämnde hennes kamp för romers grundläggande rättigheter. I samhället hade det florerat myter om att romer
inte ville bli bofasta och att de klarade av kylan bättre än andra
svenskar då de ansågs ha tjockare hud. I boken slog Katarina
hål på många av de fördomar och myter som myndigheter hade
använt sig av för att slippa ta itu med bostadsfrågan. Samma år
som boken kom ut, fick flertalet svenska romer tak över huvudet.
Myndigheterna började även diskutera vuxenutbildningar för de
svenska romerna, eftersom den obefintliga skolgången hade lett
till att majoriteten av dem var analfabeter.
Katarina Taikon insåg att det gick att höja medvetandet och
intresset för romers bristfälliga levnadsvillkor. Hon hade tillsammans med andra bland annat Johan Takman och människorättsaktivisten Thomas Hammarberg bildat en organisation med
namnet ”Zigenarsamfundet”. Tillsammans ställde de krav med
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund. De
började även se över hur en romsk folkhögskola skulle kunna
utformas. Eleverna skulle här få möjlighet att genom föreläsningar och studiebesök få del av sådan kunskap som de tidigare inte
fått del av. Utbildningarna skulle utgå från att romerna redan
hade livserfarenhet men att den behövde kompletteras med
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formell kunskap. 1964 startade en sexveckors sommarkurs för
vuxna romer vid Skrekhyttans folkhögskola. Kursen var mycket
omtyckt bland romerna men det blev ingen uppföljning. Brist på
pengar sades vara orsaken. Dåvarande Skolöverstyrelsen tog över
ansvaret för utbildningen och 1966 öppnades flera nya skolor för
romska elever. Många var dock kritiska mot dessa skolor, en av
dem var pedagogikprofessorn Arne Trankell som även var med i
”Zigenarsamfundet”. Han gjorde utvärderingar på skolorna och
ansåg att det var alldeles för låg nivå på undervisningen. Under
1970-talet lades skolorna med specifikt fokus på romer ned. Vissa
av eleverna gick vidare till andra utbildningar, några försökte försörja sig så gott de kunde genom bland annat bilhandel.
Den utsatthet romer tvingats leva i och den knappa skolgången
resulterade i att bidragsberoendet var stort. Vissa av romerna
förtidspensionerades. På ett sätt kan detta ses som att samhället
kompenserade människor som på grund av fördomar och diskriminering fått leva i marginalen av samhället. Människor som
fått sin hälsa förstörd och blivit betraktade som andra klassens
medborgare.

Nordiska Zigenarrådets årsmöte 1975. Ordförande är Aleka Stobin. Christa
Berg längst till höger är sekreterare.
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Stockholms Finska Zigenarförening
Men det var inte enbart Katarina Taikon som stod för romernas
kamp i Sverige. Under mitten av 1960-talet hade en finskromsk
arbetsgrupp etablerats i Stockholm. Den hade sitt huvudsakliga
fokus på de finska romernas situation i Sverige men även i
Finland. Arbetsgruppen tog initiativ till olika kartläggningar.
1972 omvandlades arbetsgruppen till Stockholms Finska Zigenarförening. Ordförandeskapet växlade under de första åren mellan
Armas Lind och Aleka Stobin. 1973 tog den dåvarande ordförande Yrjö Tähtelä, som var en känd skådespelare i Finland, initiativ
till att bilda Nordiska Zigenarrådet i Stockholm. Det fanns då cirka
1200 finska romer i landet och de utgjorde den största romska
gruppen i Sverige. Det fanns även utomnordiska romer i Sverige
och även de hade börjat bilda egna föreningar som succesivt anslöt sig till Zigenarrådet. 1998/1999 ombildades Nordiska Zigenarrådet till Romernas riksförbund. Förbundet existerar fortfarande,
men 2004 bröt sig en grupp ur och bildade ett eget förbund vid
namn Riksförbundet romer i Europa.
Det går att påstå att det var de finska romerna som i en organiserad form tog vid den kamp som Katarina Taikon hade påbörjat.
Den romska föreningsverksamheten var inte någonting nytt. I
Europa hade romer organiserat sig under olika perioder för att
arbeta för romers lika rätt i samhället. Men det var i Sverige och i
Finland som romerna fick mest gensvar från samhället.

Skolan efter Katarina Taikon
Den allmänna skolplikten började gälla i Sverige 1842. Det skulle
dock dröja mer än 100 år innan detta officiellt började omfatta de
romska barnen, närmare bestämt på 1960-talet. Trots att skolsituationen såg ljus ut för romerna i början av 1970-talet, bevisade verkligheten ofta det motsatta. Det fanns många gånger en
befogad rädsla hos föräldragenerationen att släppa sina barn till
skolan. Detta berodde inte på att föräldrarna var avogt inställda
till att deras barn skulle lära sig att läsa och skriva – tvärtom.
Däremot fanns det en rädsla för att den romska kulturen och
värdegrunden skulle gå förlorad då skolans undervisning innehöll
majoritetssamhällets värderingar och syn på verkligheten. En
verklighet som romerna inte förrän nu hade haft tillträde till. Det
fanns även en rädsla för att de romska barnen skulle bli assimilerade och anamma den svenska ”kulturen” i alldeles för hög grad.
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Många av de romska barnen fick även utstå mobbning från de
övriga eleverna. Skolans bemötande av de romska barnen innebar
många gånger ett stort misslyckande. För även om det fanns välvilliga lärare så saknade många av dem kunskap om hur de skulle
bemöta elever och föräldrar utan erfarenhet av att gå i skola.

Nya romska grupper i Sverige
1970-talet var ett årtionde som präglades av nya romska grupper som även gjorde anspråk på sina rättigheter. Redan under
1960-talet hade romer från Finland börjat bosätta sig i Sverige.
I samband med detta väcktes en oro hos svenska myndigheter
för vad detta skulle innebära i praktiken. Genom den nordiska
passfriheten och fri nordisk arbetsmarknad, som infördes 1954,
kunde svenska myndigheter inte stoppa denna grupp från att
komma till Sverige. Regeringen ville att de finska romerna skulle
betraktas som vanliga finska medborgare, allt för att inte låta
dem få ta del av de extra åtgärder som var avsedda för de svenska romerna. Men det var svårt att motarbeta detta då ett 30-tal
finska romer redan blivit elever i de vuxenskolor som var riktade
till de svenska romerna.
Under samma period började även en spontaninvandring av
utomnordiska romer. Detta skapade skräck hos den politiska
ledningen som ansåg att de inte längre hade någon kontroll över
romerna. Katarina Taikon och Thomas Hammarberg refererar i
sin bok Ursäkta att vi stör till en riksdagsdebatt där det framkommer att Sverige borde återgå till en reglerad invandring, som i
praktiken innebar att svenska tjänstemän enbart skulle välja ut
vissa av romerna som befann sig i mottagningslägren. De övriga
spontaninvandrade romerna skulle utvisas även om de kunde
påvisa att de blivit diskriminerade och förföljda i de länder de
flytt ifrån.

Besök i Indien
1976 begav sig en grupp finska romer till Indien. Syftet med resan
var att delta i en romsk världskonferens i Chandigarh, som är en
stad i delstaten Punjab, femflodslandet, som även brukar benämnas som romers ursprungshem. Under resan ville gruppen även
finna sina indiska rötter. I konferensen deltog också romer från
andra länder i Europa men de finska romerna var i majoritet.
Trots att ingen i gruppen hade besökt Indien tidigare så note192
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Finska, polska, jugoslaviska och ungerska romska deltagare i Världskongressen i Indien 1976 under ett besök hos premiärminister Indira Gandhi.

rades det snabbt hur väl romerna anpassade sig till det indiska
umgängesmönstret. Trots att det var få av dem som kunde tala
engelska, kunde de ändå göra sig förstådda, vanligtvis genom
språket romanés (romani chib) som har sitt ursprung i sanskrit,
som även är ursprungsspåk för de nuvarande nordindiska språken punjabi och rajasthani.

Det romska språket – romani chib
Trots att det hade skett mycket med den romska frågan under det
senaste decenniet så hade det inte funnits något särskilt fokus på
det romska språket. Detta ändrades under 1980-talet då romani
chib blev nedtecknat i Sverige. Det första romska läromedlet togs
fram inom Skolöverstyrelsens projekt ”Läromedel på zigenska”.
Romani chib fanns visserligen nedtecknat i några andra europeiska länder men dessa läromedel utgick från det aktuella landets
skriftspråk, vilket medförde att det var svårt att använda dessa i
undervisningen i Sverige. I stället startade projektet med att spela
in muntliga berättelser för att på så sätt hitta ett enhetligt ordförråd och grammatik. Romerna som ingick i projektet hade många
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Den första romska boken i Sverige utarbetad på Skolverket av en grupp romer.

internationella kontakter, både med olika institutioner och med
enskilda romer. Redan 1977 deltog några ur arbetsgruppen i en
romsk konferens i Paris där de presenterade ett förslag på ett gemensamt stavningssätt (ortografi). Detta blev väl mottaget av dem
som deltog i konferensen. Väl hemma utarbetade arbetsgruppen
en textbok med bidrag från de romska gruppmedlemmarna som
talade olika´ varieteter av romani. Med sin bok visade de hur deras stavningssätt kunde tillämpas i praktiken. Boken fick namnet Amari sib. När boken lanserades mötte den först på mycket
motstånd. En av anledningarna kan ha varit att inte alla ville se
romani chib som ett skriftspråk. Men denna första bok följdes av
flera böcker; en lång berättade dikt, Ruts bok från Gamla testamentet och några svenska barnböcker i romsk översättning. Det
nya stavningssättet fungerade!

De romska läromedlen utvecklas
Under 1990-talet påbörjades en medveten utveckling av romska
läromedel. Initiativ till de olika läromedlen togs många gånger av
romer själva. Skolmyndigheterna har haft som ambition att alla
som har haft idéer om ett romskt läromedel har fått möjlighet att
utveckla dem med stöd från Skolmyndigheterna. Om en viss idé
motsvarat ett behov som har identifierats inom undervisningen, har idén konkretiserats och blivit en bok. Några exempel på
läromedel som framtagits under 1990-talet på initiativ av romer
är; Amare anglune betivura – ett läsinlärningsmaterial på lovara,
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Akana ginas romanes – en läsebok med nyskrivna texter på olika
varieteter av romani och So ame kerdam – En lärobok för barn
och ungdomar på kelderash. Utvecklingsarbetet fortsätter under
2000-talet och nu har utkommit läromedel på arli – Amaro Ljil
och på resande romska – Miro rakkar romani samt materialet Saga
och sanning 1–2 som bygger på den Europeiska ramkursplanen för
romani och som finns på arli, kelderash, lovara och svenska. För
föräldrar och personal i förskolan utarbetades Miritza och Sebastian
på kaaleromska, finska och svenska. Därutöver har Skolmyndigheterna gett stöd till en romsk litteraturhistoria Svarta rosor – Kale
ruze samt en antologi med romska dikter från olika länder Bikheresko bi limoresko – Utan hus utan grav samt flera barnböcker.

Romer från Balkan
1990-talets Europa präglades av krig som påverkade många
människors livsöden. Det forna Jugoslavien föll samman i etapper under 1990-talet. Stora oroligheter ägde rum och detta resulterade i att människor sökte sig till andra länder inom Europa för
att skapa sig en drägligare tillvaro. Många av dem var romer som
sökte sig till Sverige. Att vara öppen med sin romska identitet
var ingen självklarhet för dessa och denna inställning följde även
med då de kom till Sverige. Situationen för romer i forna Jugoslavien var komplex, men många hade gymnasie- eller universitetsutbildning vilket underlättade en etablering i Sverige. Men
fortfarande var det många som inte var öppna med sin romska

2007 utkom det första Svensk-romska
lexikonet. Denna gång för romani arli.
Motsvarande lexikonarbete pågår för
kelderash och lovari.
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identitet exempelvis på arbetsmarknaden utan istället framhöll
den ”nationella” identiteten i olika situationer.

2000-talet
Under 2000-talet började det ske många konkreta förändringar
för romers situation i Sverige. Politiker och beslutsfattare började
uppmärksamma romers situation och rättigheter i allt större utsträckning. Myndigheters och romska organisationers samarbete
intensifierades. Det går onekligen påstå att det hänt mer med
den romska frågan under de senaste 10–15 åren än under hela
1900-talet.

Romerna erkänns som en nationell minoritet
År 1999 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om
skydd för de nationella minoriteterna och den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk. Dessa innehåller bestämmelser om skydd för de nationella minoriteternas språk, kultur,
tradition och religion. Inom den svenska minoritetspolitiken är
syftet att upprätthålla och utveckla de mänskliga rättigheterna.
Den ska skydda de nationella minoriteterna men också stärka
möjligheterna att vara delaktiga i beslut som tas i samhället som
rör dem själva. Den ska även leda till att de nationella minoriteterna har möjlighet att bevara och utveckla sina språk och sin kultur
och även kunna föra dem vidare till kommande generationer. En
person som tillhör en nationell minoritet ska kunna vara stolt
över det!
De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer,
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det som är gemensamt
för samtliga grupper är, att de har befunnit sig i Sverige under en
lång tid samt att det i grupperna finns en uttalad samhörighet.
Samtliga grupper har även en religiös, språklig eller kulturell
identitet och en vilja att behålla sin identitet. Viktigt att poängtera är att för alla de nationella minoriteterna gäller självidentifikationsprincipen. Med det menas att individen avgör själv om hon
eller han anser sig tillhöra en nationell minoritet och vill ha det
skydd och stöd som samhället kan ge. Det är med andra ord upp
till individen själv om denna vill identifiera sig som en person
som tillhör en nationell minoritet.
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2000-talets utredningar med romskt fokus
1997 utkom rapporten Romer i Sverige – tillsammans i förändring
(Ds 1997:49). Den hade utarbetats för Kulturdepartementet och
för första gången hade romer varit delaktiga i det statliga utredningsarbetet. I rapporten beskrivs de olika romska gruppernas
situation i Sverige och slås fast att romerna måste få ha en aktiv
roll i allt utvecklingsarbete som rör dem. Rapporten resulterade
även i att regeringen beslutade inrätta ett Råd för romska frågor
inom Regeringskansliet. I detta råd ingick representanter för
samtliga större romska grupper i Sverige och ambitionen var
att det skulle vara en jämn fördelning mellan kvinnor, män och
ungdomar. Övriga representanter i rådet var Regeringskansliet,
Integrationsverket, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
och Svenska Kommunförbundet. Syftet med rådet var att få upp
frågan om romers rättigheter på den politiska dagordningen och
att fungera som nationellt pådrivande för att förverkliga romers
rättigheter som nationell minoritet. Mona Sahlin, som var integrationsminister under denna tid, poängterade att frågan om att
minska klyftorna mellan olika grupper i samhället hade högsta
prioritet i regeringskansliet. Det här arbetet avstannade dock.
I februari 2007 inrättades i stället Delegationen för romska frågor
under ordförandeskap av Maria Leissner. Delegationens arbete
skulle bland annat utmynna i ett betänkande till regeringen med
konkreta förslag om hur romers situation i Sverige skulle kunna
förbättras. Delegationen för romska frågor skulle även den vara
nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romers situation
i Sverige och bidra till att bryta romers kulturella, politiska och
sociala marginalisering.
En del i Delegationens arbete bestod av att stödja kommunala
projekt och olika verksamheter vars syfte var att förbättra romers
livsvillkor. Ett konkret exempel på en sådan verksamhet är det
Romska informations- och kunskapscentret (RIKS) i Malmö. RIKS
arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället
och har idag ett kommunövergripande uppdrag i hela Malmö. Det
kan idag erbjuda information och stöd till romer i kontakter med
samhället. Det kan även ge tips och råd till romer som vill starta
en förening eller ansöka om ett projekt. Det arbetar även för att
öka kunskapen om romsk kultur och historia. Detta sker bland
annat i form av informationsmöten och temakvällar i samarbete
med myndigheter, frivilligorganisationer och romska organisationer.
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Delegationen lade i juli 2010 fram sin slutrapport Romers rätt till
– en strategi för romer i Sverige (SOU2010:55). I den föreslås bland
annat dessa åtgärder:
• Förbättra romers maktunderläge genom att stärka det romska
civilsamhället och få romer mer delaktiga i politiken.
• Förbättra romers ekonomiska underläge genom åtgärder för
utbildning, arbete, bostad, hälsa, kultur, kvinnor och ungdomar.
• Förbättra förtroendet mellan romer och majoritetssamhället
genom att i ett första steg inrätta en ”Sanningskommission”.

Skolor med romskt tema
I Sverige idag finns det skolor med romskt tema. Agnesbergs folkhögskola i Göteborg är den första romska folkhögskolan i Norden.
I skolan har eleverna möjlighet att bland annat komplettera sina
grundskolebetyg samt studera på gymnasienivå. IRIS-skolan i
Malmö har funnits sedan 1990-talet. På den skolan har eleverna
möjlighet att bland annat studera svenska för invandare (SFI)
och svenska som andraspråk. Eleverna ges även kunskaper i
romsk historia, romers vardag i Sverige, minoritetslagstiftning
och demokratifrågor. På grundskolenivå finns Romakulturklass i
Stockholm som har funnits sedan 1990. All personal som jobbar
här är romer och undervisningen bedrivs både på svenska och på
romani. Ambitionen är att de romska eleverna ska kunna vara
stolta över både sin romska och sin svenska identitet – och kunna
behålla dem båda. Undervisningen på förmiddagen sker på romani och eftermiddagsundervisningen sker på svenska. De äldre
eleverna i skolan ska fungera som mentorer och förebilder för de
yngre eleverna och skolan har ett nära samarbete med elevernas
föräldrar.

Romsk media
En viktig del i den svenska minoritetspolitiken innebär att de
nationella minoriteterna ska ha möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. För att kunna upprätthålla detta har
romsk media en viktig roll. Sveriges Radio Internationals program
på romani sänds under en halvtimme varje vardag och innehåller aktuella svenska och romska nyheter som återges på romani
198
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Utställningen Romska röster togs fram i samarbete med romer inom ett projekt
på Upplandsmuseum i Uppsala. Fotoutställningen har turnerat i flera Mellansvenska städer. Den här bilden är från Eskilstuna.

chib. Programmet innehåller även intervjuer med romer och
reportage om romers situation i Sverige och Europa.
Le Romane Nevimata är en romsk ungdomstidning. Artiklarna
skrivs både på svenska och på romani. Syftet med tidningen är
att få romska ungdomar att värna om det romska språket men
även att öka på läsförståelsen. Ambitionen är att romska ungdomar ska ta del av nyheter, olika romska evenemang, kursinformation men även att lyfta fram romska förebilder. Redaktionen
vill ha nära kontakt med läsarna, därför skickas ett nyhetsbrev
ut per e-post ungefär en gång i månaden för att informera de
romska ungdomarna om vad som händer under den aktuella
månaden.
Radio 123 är ett radioprogram för, av och med unga romer.
Ungdomarna ges möjlighet att vara med och styra innehållet i
programmet. Ämnen som väcker känslor och som berör många
romska ungdomar är radioprogrammets ledstjärna. De romska
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ungdomarna tas med som en självklar del i radioprogrammet och
deltar via diskussioner och genom att önska låtar.

Modersmålsundervisningen utvecklas och blir interaktiv
Under 2000-talet utvecklades läromedelsutgivningen och blev
mer interaktiv. Idag används dator och internet i allt större
utsträckning, så även i undervisningssyfte. Numera finns internetbaserade kurser i romani chib tillgängliga i varieteterna arli,
kelderash och lovara. Ambitionen är att kurserna ska kunna
fungera som ett komplement när kommuner inte har tillgång till
modersmålslärare.
Tema Modersmål administreras av Skolverket och är en mötesplats på internet som innehåller information och verktyg där
fokus ligger på språk, kultur och utbildning. Syftet är att lyfta
fram befintliga läromedel men även ta upp frågor som rör de olika språkgrupperna. Tema Modersmål omfattar idag 45 språk och
drivs av modersmålslärare i respektive språk. Romani chib finns
representerat genom fem varieteter; arli, kaale, keldarash, lovara
och resanderomani.
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sidORNA 8–13

maria nÆslund: Tack för
bästa superhjältarna, SVTsidAN 34

Ett av många möten mellan romer och myndigheter med anledning av Malmöpolisens registrering av romer.

Vidare finns det idag en Europeisk Ramkursplan för romani
chib. Den innebär att undervisningen och de läromedel som tas
fram på romani chib ska genomsyras av romanipe – ett romskt
perspektiv. Kursplanen ska kunna användas som grund för all
utveckling av undervisningen i och på romani chib i Europa.

Vitbok eller Sanningskommission
Regeringens Delegation för romska frågor föreslog i sin slutrapport Romers rätt till – en strategi för romer i Sverige, 2010 att en
sannings- och försoningskommission skulle tillsättas för att bland
annat reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan samt utreda frågan om kompensation för
många års övergrepp från samhällets sida mot romerna. Regeringen valde dock att i stället behandla frågan i en vitbok, som
enligt planeringen ska läggas fram i början av 2014.
Syftet med vitboken skulle vara att dokumentera fördomar
och övergrepp i det förflutna. Men genom avslöjandet av Malmöpolisens registrering av tusentals romer och Stockholms stads
register över romer som tillkom på 1960-talet och där romer
kategoriseras bl.a. som hel och halv Z ända fram till 1996 och
motsvarande registersystem med Z-koder hos Socialstyrelsen blir
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det tydligt, att kränkningar och övergrepp inte enbart är något
som skett tidigare utan att detta pågår fortfarande. Det är också
uppenbart att dessa kränkningar och övergrepp har sina rötter i
attityder som kan härledas till de rasbiologiska föreställningarna
som funnits utbredda i det svenska samhället.
Vitboksprojektet bygger således på den felaktiga föreställningen att officiellt sanktionerade fördomar och övergrepp mot romer
är ett historiskt fenomen. Det som nu kommit fram om pågående
förtryck, misstro och kontroller av människor på grund av deras
romska bakgrund kan inte bortses ifrån. Vitboken kommer att
uppfattas som otillräcklig, hur mycket graverande fakta om tidigare begångna kränkningar den än kommer att innehålla.
Romska grupper och föreningar liksom enskilda unga och
äldre romer har under hösten 2013 i kontakter med regeringen
och i massmedia framfört sin övertygelse, att det som nu behövs
är en från regeringen oberoende sanningskommission. En sådan
måste tillsättas snarast, det finns absolut ingen anledning att
invänta vitboken.
Det räcker nu!
Mirelle Gyllenbäck
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Förslag på arbetsuppgifter
Tema 1
att du är rom? Skriv gärna ner det!
Fundera på vad det betyder för dig
bäst in på dina egna erfarenhet
Vilken av de olika texterna stämmer
er?
om att du är rom? I så fall i vilket/
Har du någon gång undvikit att tala
vilka sammanhang?
Katis Tio i topplista!
Fyll på vad du som rom är bra på i
Ung eller gammal – känd eller
idol?
Har du någon romsk förebild/
okänd?

Tema 2
Beskriv ditt drömbröllop!
Skriv en egen kärleksdi
kt!
Samtala kring vad du tyc
ker är lämplig ålder att
gifta sig.
Om man enbart gifter sig
”på romskt vis” motsvara
r detta samboför
hållande enligt svensk lag
stiftning. Vad innebär det
ta
när det gäller
vårdnaden av barnen? Vad
behöver man tänka på
när
det gäller vem
som äger vad av det ma
n köper till hemmet? Ve
m
stå
r
som förmånsta
gare i försäkringar? Vad
måste man göra för att
man ska ärva varandra?

Tema 3
texterna? Känner du till ytterligare
Vilka religioner känner du igen från
religioner?
ett religiöst folk även om man
I flera texter påstås att romerna är
r. Vilken är din erfarenhet?
känner tillhörighet med olika religione
ar Kati över ikonen som finns i
I texten om Husvagnen i Tema 8 undr
kanske en ”bönehörna” i sina hem?
vagnen. Vilka romer har ikoner och

Förslag på arbetsuppgifter
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Tema 4
Vilket är ditt ”drömyrke”? Vad krävs
det för att du ska nå dit?
Vad tror du att du kommer att syss
la med om 10 år?
Utgå från anvisningarna och skriv din
CV!
Skriv ett svar på en platsannons. Välj
en annons från en tidning eller
Platsjournalen!
Vilka förmåner har man som arbetstag
are om man tillhör en fackför
ening?
I en hemförsäkring ingår ersättning
vid inbrott och stöld och brand
i hemmet. Dessutom ingår ansvarsfö
rsäkring, rättsskydd och per
sonskydd. Personskyddet ger dig möjl
ighet till ersättning vid rån och
överfall och reseskydd utomlands (me
d en bra hemförsäkring behöver
du inte teckna extra reseförsäkringar
eller
sådana försäkringar som affärerna
brukar erbjuda när man
köper exempelvis tv eller tvättmaskin).
Hemförsäkringen är dyr, så det
gäller att jämföra priserna hos olika
försäkringsbolag (kolla på Internet!)
Ofta har fackförbunden tecknat avta
l med något bolag och det brukar
innebära viss rabatt.

Tema 5
intresserad av. Du
den utbildning som du är
få
kan
n
ma
var
på
a
Ta red
/konditor utbild
att googla på t.ex. bagare
nom
ge
n
atio
rm
info
a
kan sök
utbildning osv.
ka utbildning, lokförare
ning, skräddare/sömmers
på högskolenivå.
ar
ing
du info om utbildn
ar
hitt
.nu
era
tud
w.s
ww
På
isningar hittar du
oleprovet. Provet och anv
gsk
Hö
rar
kla
du
hur
ta
Tes
på www.provtips.com

Tema 6
Varför bildade ungdomarna förening
en Framtidens unga romer?
Varför ska man bilda en förening? Varf
ör ska man vara medlem i en
förening?
Kolla på Romska ungdomsförbunde
ts hemsida www.rufs.org vilka
aktiviteter som pågår där och vad de
planerar att göra!
Har du koll på vad de olika riksdagsp
artierna anser om frågor som du
tycker är viktiga?
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Fakta och framtid

Tema 7
8 april?
Internationella dag den
Hur firar du Romernas
erna och Förintelsen?
Vad känner du till om rom
a framställs på
till? Tycker du att romern
du
ner
kän
er
film
ska
Vilka rom
ett juste sätt i dessa?
skaffa dig ett
dborgare hur kan du då
Om du inte är svensk me
svenskt idkort?
r för körkort. Kolla på
delvis nya bestämmelse
Från januari 2013 gäller
www.korportsportalen.se
Tema 8
Hur länge har din familj/
släkt bott i Sverige? Av
vilken anledning kom
de/ni till Sverige?
Har dina föräldrar eller
mor/farföräldrar bott i
husvagn eller läger?
Vilken var den viktigaste
förändringen för romern
a i Sverige när de på
1960-talet får flytta ifrån
den ambulerande lägert
illva
ron?
Vilken grupp romer tillh
ör du? Vilken varietet/d
iale
kt av romani chib
talar ni i din släkt?
Vad känner du till om övr
iga romska grupper i Sve
rige?
Diskutera texten om Tig
gare. Hur reagerar du på
de
romska gatutig
garna?
Hur reagerar du på info
rmation i tv och tidningar
om hur svårt romer
har det i olika länder i Eu
ropa?
Samtala kring vilka klädko
der för kvinnor och män
som finns i din
grupp eller familj och hur
klädkoderna har utveck
lats
från det din mam
ma/pappa respektive mo
r/farföräldrar var unga.
Vilka 3–4 maträtter gillar
du mest? Vilka kakor och
efterrätter? Är
någon av dessa typiskt
romsk? Vilka 3–4 maträ
tte
r
och
kakor skulle
du välja ut om du skulle
presentera ”romsk mat”
för
and
ra
romer och
ickeromer? Fråga dina
föräldrar och äldre släktin
gar
vad
de
tycker
måste vara med!
Känner du igen dig i de
frågorna som flickan stä
ller till skolsköter
skan om hur svårt det är
att gå ner i vikt? Vad för
esl
år sköterskan att
flickan ska tänka på när
det gäller maten?
Vad äter du själv ”en van
lig” dag?
Använder du sociala me
dier (facebook, twitter, ep
ost, Skype osv.) för
att ha kontakt med rom
ska ungdomar i din närhet
,
på
andra platser i
Sverige eller i andra län
der? Vilket/vilka språk
skriver du på?

En handbok för romska ungdomar. I den här
boken hittar du texter skrivna av romer om
romsk kultur och om områden som är viktiga
för ungdomar i samhället. Boken finns på
svenska, på romani arli, kelderash, lovari och på
Texter för romska ungdomar

polsk romani.

