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Den 27-29 januari 2009 
hedrades Förintelsens offer 
på Romskt Kulturcentrum, 
RKC i Gubbängen. 

Bland de som talade fanns Lumini-
ta Mihai Cioabã, rom från Rumä-
nien, Maria Leissner, ordförande 
i Delegationen för romska frågor, 
den katolska biskopen Anders Ar-
borelius, den judiska författaren 
Hedi Fried och Dimiter Perniklij-
ski från Levande historia.

Maria Leissner påpekade att 
den romska Förintelsen – med 
minst en halv miljon offer, troligen 
många fler – fortfarande är okänd 
för de flesta och att mycket återstår 
att göra. Hon framhöll det absurda 
i att romer förföljs än idag och i till 
exempel Slovakien fortfarande ut-
sätts för tvångssteriliseringar och 
placeras i kringgärdade områden.

Luminita Cioabã berättade om 
hur den fascistiska Antonescu-

regimen i Rumänien under andra 
världskriget såg till att över 11 000 
romer miste sina liv i Transnistrien 
på gränsen till Ukraina. På RKC 
visades samtidigt en stor fotout-
ställning om hennes arbete med att 
intervjua överlevande, med färg-
bilder på dessa personer och från 
byarna där de lever. Minst två och 
en halv miljon av Rumäniens invå-
nare idag är romer.

Den 28 januari berättade bland 
andra Veijo Baltzar, rom från Fin-
land, om sin nya roman ”I krig och 
kärlek”. Dess tema är den glömda 
förintelsen och romerna under 
andra världskriget. Hans Caldaras, 
föreståndare för RKC, sångare och 
författare, och den svenska förfat-
taren Gunilla Lundgren deltog 
också de i panelen. Fred Taikon 
var moderator.

Den 29 januari visades filmen 
“Romska tårar”, en dokumentär 
om hur deportationen till Trans-

nistrien gick till, och de fruktans-
värda följderna. Filmen är gjord 
av Fundatia Sociala Culturala a 
Romilor.

Evenemanget, som arrangera-
des av É Romani Glinda i samar-
bete med Forum för levande His-
toria och Delegationen för romska 
frågor, lämnade stort utrymme för 
frågor, möten och diskussioner.

Rosario Taikon Ali, verksam 
på tidningen É Romani Glinda, 
var program- och utställningsan-
svarig. Han och RKC, som stod för 
catering och lokalen, hade organi-
serat allt på bästa sätt. Alla som var 
på plats fick nutidshistorien belyst 
och dessutom fick fler lära känna 
Romskt Kulturcentrum!

Henrik Persson

RKC:s hemsida: www.romanokher.com
Det finns även ett Romskt Kulturcentrum i 

annan regi i Malmö./Red.

Svenska romer: Främst kelderash-talande, men 
även lovari- och tjurari-talande, romer som kom till 
Sverige kring förra sekelskiftet från Ryssland.

Finska romer: De finska romerna, kalé, anlände 
till Sverige på 1500-talet och deporterades till den 
dåvarande östra sidan av riket (Finland). Många ka-
léromer flyttade till Sverige på 1960-talet till följd av 
införandet av den nordiska passfriheten 1954.

Resande: I Sverige finns uppskattningsvis 25 000 
resande. En del föredrar att kalla sig för resande, 
andra för resande-romer medan alltfler kallar sig för 
sinti. Enligt vissa källor härstammar de resande från 
den första romska migrationen till Sverige på 1500-ta-
let. Andra menar att man härstammar från tyska och 
franska soldater från 1600-talens krig som dåvarande 
kungen tog med sig till Sverige.

Utomnordiska: Inom denna samlingsterm ryms 
såväl valakiska som icke-valakiska romer. Bland dessa 
tillhör många de lovari-talande romerna som kom till 
Sverige från Polen under 1960-1970-talen. I Sverige 
bor det också romer som kommer från andra länder 
såsom kelderash, romungri och tjurara.

Nyanlända: Till de nyanlända romerna räknas 
framförallt romska asylsökande och flyktingar som 

kommit till Sverige från forna Jugoslavien och Ko-
sovo (till exempel arli och gurbeti).

Det finns romska organisationer och församlingar 
i hela landet (se delegationens hemsida). Romska före-
trädare sitter även representerade i internationella or-
gan såsom European Roma Traveller Forum (ERTF), 
International Romani Union (IRU), International 
Roma Women Network (IRWN) och Forum of Euro-
pean Roma Young People (FERYP).

För dig som vill veta mer:
www.romadelegationen.se

Europarådets ramkonvention om skydd 
för nationella minoriteter:

www.regeringen.se/sb/d/108/
a/12830;jsessionid=aFd39XkAwOC9

Nationella minoriteter och minoritetsspråk, 
regeringens faktablad:

www.regeringen.se/sb/d/8127/
a/85633;jsessionid=ab7EWDzg4fM5

Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor. Dir 2006:101
Kommittédirektiv Europarådets konvention om regionala språk 

och minoritetsspråk. Dir 1995:84

Ovanstående text är från en broschyr 
om Delegationen för romska frågor 

som ingår i serien Statens Offentliga Utredningar.

Minneshögtid på RKC i Stockholm

Red:s tillägg: Gelem, gelem betyder ”Jag gick, jag gick” och texten är skriven av Jarko Jovanovic till traditionell 
musik. I samband med världskongressen 1971 deltog representanter från 14 länder, plus Indien, Världskyrkorå-
det och Sovjetunionen. Internationella romadagen infaller den 8 april varje år. (É Romani Glinda 4/2007.)
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