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F ö r e n i n g s n y t t

De flesta artiklarna från tidigare 
nummer av Fjärde Världen är pu-
blicerade och sökbara på Global-
arkivet.

ABF-huset i Stockholm 20 september: Rosario Ali Taikon berättar 
om romernas situation förr och nu. Foto: Henrik Persson

Henrik Persson, ordförande i 
Föreningen Fjärde Världen, besökte 
halländska Varberg i somras. Han pas-
sade då på att gå till västkuststadens 
bibliotek, lämna ett provexemplar 
och föreslå att man prenumererade på 
Fjärde Världen. Gör som Henrik, fö-
reslå ditt bibliotek att prenumerera på 
Sveriges enda tidning om ursprungs-
folk och etniska minoriteter – Fjärde 
Världen!

Rosario Ali Taikon från tidningen 
É Romani Glinda (Den romska spe-
geln, www.romaniglinda.se) och från 
Föreningen Fjärde Världens styrelse 
höll föredrag om ”Romer i Sverige 
och Europa” på ABF-huset i Stock-
holm den 20 september.

Det välbesökta föredraget omfat-
tade ett stort område – från romer-
nas ursprung i Indien och vilka olika 
romska grupper som finns, till situa-
tionen idag i Sverige och övriga Eu-
ropa.

– Fram till 1960-talet kördes romer 
i Sverige bort efter att ha bott ett tag 
i en kommun. Skolgång blev natur-
ligtvis något mycket besvärligt under 
sådana förhållanden, berättade Rosa-
rio.

Porrajmos är den romska benäm-
ningen på nazisternas folkmord på 
romer och sinter under Förintelsen. 
Det betyder uppslukande, förtäran-
de. Att romer var utsatta för detta 
folkmord kommer ofta inte fram. I 
Sverige pågick kartläggning av romer 
via statliga institutioner som Ras-
biologiska institutet. Steriliseringar 

drabbade romerna som folkgrupp så 
sent som på 1970-talet.

Usla förhållanden
Romer i Sverige bodde fram till slutet 
av 60-talet under mycket svåra för-
hållanden, men en rörelse började då 
växa fram för förbättringar. Katarina 
Taikon och andra romska företrädare 
drog igång aktiviteter och demonstra-
tioner. Ministrar uppvaktades och 
organisationer startades. Nu har ro-
merna ställning som nationell mino-
ritet tillsammans med finnar, judar, 
tornedalingar och samer.

Än idag kvarstår stora problem 
i myndigheternas inställning till 
romer. Romska flyktingar skickas 
tillbaka till usla förhållanden i före 
detta Jugoslavien, konstaterade Ro-
sario. Han visade bilder från ett eget 
besök i ett förslummat bostadsom-
råde på Balkan, där de romska invå-
narna drabbas av blyförgiftningar 
och annat. Hit sänds utvisade romer 
från Sverige!

Ola Persson

Rosario Ali Taikon:
– Romerna tvingades runt i Sverige


