
En sanningskommission om
kränkningar och diskriminering
mot romer i Sverige diskute-
rades på den största konfer-
ensen om romer som hållits
i landet.

– Romer i Sverige känner
inte till sin egen historia, vi är
lurade på den, säger Soraya
Post.

En sanningskommission skulle ha
stor betydelse inom den romska
gruppen, menar Soraya Post. Hon
arbetar för romers rättigheter både
i Sverige och internationellt gen-
om International Roma Women’s
Network. 

– En sanningskommission skul-
le vara ett erkännande för oss
romer. Det skulle vara ett avstamp
för att vi alla i Sverige ska kunna gå
in i framtiden. Men det får inte
bara vara en ursäkt utan måste vara
kopplat till konkreta åtgärder för
att öka romers deltagande i sam-
hället och minska diskriminering-
en, säger hon. 

– När jag berättar för unga
kvinnor om de kränkningar som
deras förfäder har utsatts för blir de
mycket starkt berörda, säger hon. 

Soraya Post är även ledamot i
styrelsen för Delegationen för
romska frågor, som inrättades av
regeringen 2006. Delegationen
ska i slutet av 2009 leverera ett
antal rapporter till regeringen om
romers situation i Sverige och om
hur diskrimineringen av romer
kan minska och deras deltagande i
samhället öka. 

Forskaren Maria Ericson på
Raul Wallenberginstitutet i Lund
har fått i uppdrag av delegationen
att utreda frågan om en sannings-
kommission. Hon har erfaren-
heter från Sydafrikas sannings-
kommission.

– Det är viktigt att minoritetens
historia blir en del av majoritetens.
Majoritetssvenskarna känner inte
till de minnen och erfarenheter
som finns hos romerna. De margi-
naliserades historia måste komma
fram och då kan en sanningskom-
misson vara ett bra verktyg, säger
Maria Ericson. 

I FINLAND ÄR romernas deltagande i
det politiska livet högre än i Sveri-
ge, men där är den romska grup-
pen mer homogen och integrerad i
samhället, säger Gunno Gunnmo,
vice ordförande i Delegationen för
romska frågor. I Sverige är den
romska minoriteten mer uppdelad
och därmed inte lika stark. 

– Vi har en mångårig diskrimi-
nering och negativ särbehandling
att ta itu med i Sverige. Behand-
lingen av romerna har gjort dem
till en svag grupp i samhället och
hos en del romer har det kanske
lett till en självbild av utanförskap
och avståndstagande från majori-
tetssamhället, vilket inte har gyn-
nat politiskt deltagande, säger
Gunnmo. 

– Vi tror att det skulle vara bra

att inrätta ett särskilt, permanent,
råd som kan driva romska frågor,
säger han. 

SYFTET MED KONFERENSEN på Stock-
holms universitet, som varade i tre
dagar, var att lyfta fram internatio-
nell forskning om romer eftersom
arrangörerna menar att forskning-
en är eftersatt i Sverige. Men
romers situation i Sverige i dag och
genom historien är inte okänd. 

– Låt oss berätta om det som
har varit fastän vi inte skriver
forskningsrapporter. Det forsk-
arna ska komma fram till har vi
romer känt till hela tiden. Vi har
försökt få folk att lyssna i 50 år
utan framgång. Det viktiga är vad
som ska hända sedan med all
denna forskning, det är där resur-
serna ska satsas, säger Angelina
Dimiter-Taikon från Roma kultur-
klass i Johanneshov.  

ROMERS SITUATION i Sverige är bättre
än i många andra länder i Europa.
Ingen bor till exempel i läger, men
det pågår en diskriminering mot
romer i Sverige inom utbildningen,
på arbetsmarknaden, i sjukvården
och på bostadsmarknaden. Diskri-
mineringen inom den sociala sek-
torn, som sjukvård och bostads-
marknaden, drabbar kvinnor sär-
skilt hårt eftersom de har ansvar för
hem och familj, anser Soraya Post.
Hon menar att kvinnorna var star-
kare på 1960- och 70-talen då de
hade egna inkomster. 

– Jag vill stärka unga romska
kvinnor att bli ekonomiskt obero-
ende av män. Vi lever i ett patriar-
kalt samhälle och då är det obero-
endet mycket viktigt. Precis som
för kvinnor i majoritetssamhället,
säger Soraya Post.
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Sanningskommission
om romer utreds

Strejk väntas på Lufthansa
96 PROCENT AV kabinpersonalen
vid tyska Lufthansa röstade i
måndags för att gå ut i strejk för
högre löner och bättre arbets-
villkor, enligt WTOPnews.com.
Fackföreningen UFO, som
representerar 16 000 medlem-
mar, krävde tidigare ett lönelyft
på 15 procent, men har nu, på
grund av den kärva ekonomiska
situationen, sänkt sina krav till
6,1 procent för den närmaste
14-månadersperioden. Flyg-
bolaget har bara gått med på 3,4
procents löneökningar. Förhand-
lingarna, som pågått sedan i
januari, har nu brutit samman
och det mesta talar för att strejk-
hotet kommer att sättas i verket.

105 miljarder till gröna jobb
EU-KOMMISSIONEN HAR beslutat att satsa 105 miljarder euro på ”gröna
jobb” som en del i ansträngningarna att stimulera den kärvande
ekonomin. Merparten av pengarna, 45 miljarder euro, kommer att
gå till länder som Rumänien och Bulgarien för att hjälpa dem att
uppfylla den europeiska miljölagstiftningen. 28 miljarder ska satsas
på olika åtgärder för att förbättra vatten- och avfallshanteringen,
enligt EU Observer.

– I ett svårt ekonomiskt klimat kommer dessa investeringar att
bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen och stimulera de lokala
ekonomierna, såväl som till att stödja EU:s åtaganden i kampen
mot klimatförändringarna, sade EU:s kommissionär för regionala
frågor Danuta Hubner när beslutet presenterades.

Protester mot Prada
EFTER ÅTTA ÅRS ANSTÄLLNING avskedades Emine Arslan från DESAS
läderfabrik i Sefakoy i Turkiet. Detta efter att hon och hundratals
andra arbetare tröttnat på långa arbetstider, låga löner och usla
arbetsvillkor och beslutat sig för att gå med i de turkiska läder-
arbetarnas fackförening Deri Is. Men Arslan gav inte upp utan har
startat en process mot företaget. Hon demonstrerar utanför fabri-
ken och har stått emot ett försök att kidnappa hennes dotter.

Clean Clothes Campaign, som kämpar för att förbättra för-
hållandena inom världens textilindustri, uppmanar nu till att
kontakta den exklusiva skotillverkaren Prada, en av DESA-fabrikens
främsta kunder, och uttala att facklig organisering är en rättighet,
inte en lyx.

Tyst protest mot
irländskt våld
DEN IRLÄNDSKA fackliga central-
organisationen ICTU har utlyst
manifestationer mot mordet på
de två brittiska soldaterna i
Antrim som gruppen Real IRA
tagit på sig. Dessa får formen
av tysta protestmöten av mass-
karaktär och ägde rum vid
lunchtid i onsdags i Belfast,
Londonderry och några andra
större städer i Nordirland.

– Den skräck och chock som
det nordirländska folket känner
mot de motbjudande morden
måste uttryckas offentligt. Vi
inbjuder alla arbetare och deras
familjer att uttrycka sin avsky
mot dessa mördare som direkt
hotar fredsprocessen, säger
ICTU:s ordförande Peter Bun-
ting till Belfast Telegraph.

Chef slog ihjäl
fackligt aktiv
EN ARBETARE i Yunnan i Kina har
blivit ihjälslagen av sin chef,
understödd av sina släktingar
och en säkerhetsvakt, rapporte-
rar CRS Asia.

Arbetaren hade utsetts av
sina arbetskamrater till att för-
handla om bättre arbetsförhål-
landen på fabriken. Han över-
lämnade en rapport om detta
till ledningen, vilket ledde till
att han misshandlades till
döds.

Fabrikens moderbolag har
av såväl av Kinas statstyrda fack
Central facklig organisation
som av Arbetsministeriet kallats
för en förebild och modell för
”harmoniska relationer mellan
arbete och kapital”.
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Facket i världen

� Det finns cirka 50 000 romer och
resande i Sverige.

� De svenska romerna kan delas in
i 5 olika grupper, beroende på var de
kommer ifrån och vilket språk eller
dialekt de talar. 

� Romer fick bli bofasta och där-
med ha rösträtt i Sverige 1976.

� Systematisk förföljelse, diskrimi-
nering och människorättskränkning-
ar mot romer kallas antiziganism. 

Källa: Delegationen
för romska frågor

Fick rösträtt 1976Fakta

Forskningen om romer i Sverige är eftersatt, menar arrangörerna till en nyligen avslutad konferens om
folkgruppens situation i landet. Bild från romskt kulturcentrum i Gubbängen i Stockholm.
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Kabinpersonal planerar strejk.
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