
Jag är stolt över 
att vara rom
av Sandy

Jag heter Sandy. Jag är både svensk, 
spansk och romsk tjej efter mina föräld-
rar. Jag bor hemma med mina syskon och 
föräldrar som jag älskar jättemycket. De 
är mina förebilder. Allt jag har lärt mig 
om vårt modersmål och våra traditioner 
har mina föräldrar lärt mig. Jag älskar att 
vara rom och jag är stolt över det. 

Ett av mina största intressen är barn. Jag fullständigt 
älskar barn! Det är fantastiskt att dessa små liv kan 
växa sig stora med åren. Tänk när du möter ett par 
oskyldiga och kärleksfulla ögon som ser på dig. Man 
bara fylls av en stor kärlek, och de där små händerna 
som sträcker sig mot dig; då kan man bara bli glad! Det 
är med barn jag vill arbeta med i framtiden, det är det 

finaste jag vet. Det är en häftig känsla att få rå om en 
framtida generation. Det är även därför jag valt att gå 
på gymnasiets omsorgslinje. 

Jag har ett annat intresse som jag brinner för och det 
är att få dansa. Det är roligt att dansa med mina syskon 
och vänner, det blir en glad stämning av det. Sen tycker 
jag väldigt mycket om romsk dans. När jag ser på den 
romska dansen så är det som att hjärtat klappar med 
en sådan kraft att det vill ut och dansa med de övriga. 
Dansen har alltid varit viktig för oss romer, precis som 
romsk sång och musik, de har ofta varit kanalerna där 
vi kunnat bearbeta våra känslor, glada som sorgsna. 

Familjen - en trygghet
Det bästa med den romska kulturen är gemenskapen 
och att vara och känna sig välkommen när man besö-
ker någon. Och för mig är alla traditioner viktiga efter-
som jag känner mig trygg med dem. Det är ju det jag 
är uppväxt med och som då så klart känns naturligast.

Men visst har det funnit situationer då jag inte känt 
mig så bra till mods, det är jobbigt att till exempel vara 
obekväm i mitt språk och att blunda för min identitet. 
Ibland har det uppstått situationer i skolan då jag inte 
vågat stå för att jag är rom och talar romanes. Det har 
hänt några gånger då personer talat illa om romer och 
jag inte haft någon med mig. De gångerna har det gjort 

Foto: Mia Taikon, ERG



ont att inte våga säga emot. Och tvärtom, när jag är 
med mina vänner och släktingar känner jag mig säker 
och bekväm. Då är det så skönt att bara få vara sig 
själv och inget annat. Den känslan hoppas jag att alla 
får ha, även de som beter sig illa mot andra. Det är då 
jag blir så glad, när jag ser att andra inte dömer en efter 
utseende eller kulturtillhörighet. 

Vi alla är ju mer eller mindre lika. Vi behöver alla 
ett hem, utbildning, arbete, hälsovård, att få bli älskade 
för de vi är. En sak som jag inte kan förstå är att varför 
jag och min familj ska behöva bära vad till exempel en 
annan rom har gjort tidigare fast vi inte har något med 
det att göra.

 När jag är ute med mina föräldrar, exempelvis när 
vi är ute och handlar så brukar någon i butiken följa 
efter oss. Många gånger känner jag mig uttittad. Varför 
gör de så här för? Där vi bor, vilket vi gjort i nästan 
hela mitt liv, går de inte efter oss i affärerna då de kän-
ner oss. Där kan vi handla i lugn och ro som alla andra. 
Men det är när vi går till andra butiker på andra ställen 
som detta händer. Det känns orättvist att vi först inte 
får en chans att motbevisa dessa fördomar utan blir 
dömda på förhand som en hel grupp. Detta gör mig 
arg! 

Stärkt av traditioner 
Mina föräldrar har fått kämpa i livet. Det liv jag lever 
idag är mycket annorlunda mot vad de fick leva i sin 
barndom. Då var barnen tvungna att hjälpa till med 
försörjningen så gott de kunde. Ett tag när de var 
små så fick de inte ens stanna och bosätta sig som alla 
andra. Om de försökte så kom polisen och körde iväg 
dem efter ett tag. Det var tufft att vara rom då. Det är 
det idag också, men nu får vi i alla fall bo på ett och 
samma ställe i förorterna. 

Skiljer sig mitt liv som tonåring från hur mina för-
äldrar hade det i min ålder? Ibland säger mina föräldrar 
att det går att göra jämförelser hur de hade det i sin 
barndoms fattigdom här i Sverige och i Spanien med 

det tiggarna idag går igenom. Jag tycker det är synd att 
mina föräldrar har behövt gå igenom den fattigdomen 
och känna att de ibland inte fick äta sig mätta innan de 
lade sig att sova. 

Jag tycker även synd om tiggarna vi ser idag, det är 
inte värdigt att våra politiker låter det vara så här. Om 
jag bara kunde så skulle jag hjälpa dem med allt. Trots 
stor fattigdom i vissa länder så är vi romer en stolt 
grupp. Jag skulle önska att andra som inte är romer 
fick känna vår kraft när vi träffas, ja även i vår vardag. 
Att vi är stolta över de vi är och våra traditioner. Tradi-
tioner där vi känner och hyser stor respekt för varan-
dra. Där dörren står öppen för den som är hungrig, vi 
har inte á la carte på bordet men vi lämnar ingen gåen-
des hungrig som hälsar på. Vi har även ett eget språk 
och en del andra helgdagar såsom firandet av romernas 
skyddshelgon Svarta Sara den 24 maj varje år, men 
utöver det så är vi vilka som helst, precis som du!

Den romska dansen
Eftersom romerna aldrig har haft en skriftlig tradition så har deras historia berättats muntligt och 
förts vidare genom sång och dans. Romernas tusenåriga vandring genom arabvärlden, Sydeuro-
pa, Centraleuropa och Nordeuropa har satt sina spår i den romska dansen. Romerna har både 
tagit och givit dansrörelser i respektive land där de varit bosatta i. I en romsk dans kan man se 
danssteg som till exempel flamenco, magdans och kazachiok. Det vittnar om deras vandring och 
längre bosättningar i länder som arabländerna, Spanien, Ryssland m.m. Den romska sån gen och 
dansen är därför en viktig del av den romska historien och kulturen. Dansen sammanför romer  
na oavsett vart i världen de befinner sig, och stärker deras gemensamma ursprung och identitet 
(Bilicki Zdzislaw från dansgruppen Terne Cherhaja).

””Vi behöver alla 
ett hem, utbildning, 
arbete, hälsovård; 
att få bli älskade 
för de vi är.” 
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