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I början av juni 2012 
arrangerade Nytänkande 
romska kvinnonätverket 
en tvådagars konferens 
för andra året i rad i 
Enskede, Stockholm. 
Årets tema var ”Romska 
kvinnor tar egenmakten”.
Johanna von Kreamer-Elmqvist, da-
gens moderator, öppnade konferen-
sen denna regniga junidag. Sedan 
var det Kati Dimiter-Taikons tur att 
tacka och hälsa alla deltagarna väl-
komna. Dagens första talare var In-
tegrationsministern Erik Ullenhag. 
Han öppnade sitt tal med att berätta 
hur viktigt han anser detta kvinno-
nätverk är och hur viktigt det är att 
människor själva äger sin identitet.

– Man har under många år försökt 
att assimilera romerna, men man har 
nu förstått vikten av att kunna hålla 
fast vid sin kultur och tradition. 
Unga romer har på grund av diskri-
minering svårt att ta sig fram i skolan 
och på arbetsmarknaden. Vi politi-
ker måste ta vårt ansvar.  

Han talade även om vikten av 
långsiktighet och den 20-årsstrategi 
som regeringen har för romerna. Om 
20 år ska de som föds idag ha samma 
förutsättningar som majoritetsbe-
folkningen.
– Så som verkligheten ser ut idag, 
väljer många romer bort sin romska 
identitet för att passa in i samhället. 
Det är ett stort samhällsproblem som 
måste lösas, sade Ullenhag.

Olga Abramenko från antidiskri-
mineringscentret ”Memorial” i St 
Petersburg talade om romernas si-
tuation i Ryssland. Olga hade med sig 
bilder från ett bostadsområde i Chu-
dovo. Många av de romska bosätt-
ningarna i Ryssland är fortfarande 
getton! 

– 1956 antogs en lag i Ryssland som 
förbjöd romer att flytta. Det betydde 
att under dessa år har inte romerna 
kunnat flytta. Vad man inte räknade 
med är att romernas antal hela tiden 
ökar och det innebär att de platser 
där de finns inte räcker till. 
De flesta har inte något byggtillstånd, 
vilket innebär att cirka 80 procent av 

byggnaderna kan rivas när som helst.
– Romernas bostäder är mycket 

provisoriska och liknar mest skjul. 
I Ryssland måste alla ha en stämpel 

i sitt pass där det står var man är bo-
satt och registrerad. Många romer har 
inte den stämpeln, eftersom de bor i 
svartbyggen, en bostad som alltså inte 
finns, rent byråkratiskt. Det innebär 
att de får problem med skola, sjuk-
vård och alla andra civila rättigheter. 

– De få romer som går i skolan 
slutar oftast efter fyra, fem år. Det är 
nästan bara romska pojkar som går i 
skolan. 

– Lagen säger att alla måste gå 
i skolan, vare sig de är registrerade 
eller inte, men skolorna tar bara emot 
registrerade barn. Om skolan har 
många romska elever, sätts de alla i 
samma klass.

– Det brukar innebära en lägre 
standard på utbildningen. De romska 
kvinnorna idag känner ett stort tryck 
från myndigheterna och den egna 
befolkningen när det handlar om 
att sätta sina barn i skolan, men de 
är motarbetade av en känsla av hopp-

Hur ser du på den politiska utveckling-
en - i Sverige och Europa, med tanke på 
högerextrema partier med antisemi-
tism, antiziganism etc på programmet? 
Sverigedemokraterna går ju framåt 
opinionsmässigt i Sverige.

– Det är inte bara i Sverige höger-
extremisterna ökar. Det började då 
Haider kom till makten i Österrike. 
Det smittade av sig till andra länder 
som Holland, Belgien, Frankrike och 
Italien. Värst kanske det är i Ungern. 
Detta spred sig även till vårt tidigare 
gemytliga grannland Danmark, som 
nu har en främlingsfientlig attityd.

– Det spred sig även till Sverige då 
Sverigedemokraterna fick en plats i 
det politiska rummet. Främlingsfient-
ligheten sprider sig inte bara i riksda-
gen utan även på Internet med hattex-
ter av olika slag. Rasister och nazister 

har funnit ett nytt rum att sprida sin 
galla utan att avslöja sin identitet, på 
Internet kan man vara anonym i all 
oändlighet.

Vilka frågor skulle du som romsk före-
trädare vilja nå ut med i Sverige?

– Jag vill inte säga som alla andra. 
Skola, utbildning och bostad, visst är 
de viktiga frågor men det är inte frå-
gor som bara gäller i Sverige utan i 
hela världen där det bor romer.

– Jag vill uppmana andra romska or-
ganisationer att arbeta ännu mer och 
effektivt och att ta frågorna i egna 
händer, överlåt dem inte åt andra utan 
att ni själva är med på spåret.

Intervjufrågor: 
Henrik Persson och 

Ola Persson

Romska kvinnor tar 
egen makt

Romer ska vara inkluderade i samtal 
om romer, anser Fred Taikon
Foto: É Romani Glinda
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Romska kvinnor träffar Erik Ullenhag, integrationsminister.

löshet. Även om barnen går i skolan 
kommer de att leva i ett utanförskap.

I april 2012 blev byn Chudovo eld-
härjad av okänd orsak. Liksom de 
flesta romska bosättningar finns här 
fler människor än det finns plats för. 
Efter branden blev det ännu värre. De 
har ännu inte fått någon hjälp.

Även riksdagsledamoten Roger 
Haddad (fp) berättade om sitt en-
gagemang för romer. Som före detta 
skolpolitiker i Linköping tog Roger 
upp regeringens krav på att moders-
målslärarna måste ha legitimation.

– Beslutet som togs var fel. Kravet 
på att alla modersmålslärare måste ha 
en lärarlegitimation år 2015, är inte 
rimligt i verkligheten. Modersmåls-
lärarna måste få fortsätta sitt arbete. 
Men givetvis ska alla modersmålslä-
rare ha möjlighet att ta sin lärarlegi-
timation. 

Rosita Grönfors talade om sitt 
tunga arbete med rom- och resande- 
kvinnojouren. Hon upplyste delta-
garna om den finsk-romska kvinnans 
roll i samhället och i familjen.

– Vi romska kvinnor är starka, vi 
kan och vi vill! Vi har lärt oss nu, av-
slutade Rosita.

Karin Skoglund från Arbetsmark-
nadsförvaltningen är samordnare för 

 ROMSKA KULTURÅRET

de nationella minoriteterna. 
– Vi är med i två projekt, ” Jäm-

ställdhet för romer på arbetsmarkna-
den” och ” Romani Bučá”. Vi ser fram 
emot att lära känna romska fören-
ingar för att få veta  frågor de ser som 
viktiga.

Fredrik Elg, från Malmö stad, be-
rättade om minoritetskonferensen 
”Lika rättigheter och samma möjlig-
heter” som hölls i Malmö i vintras. 
Ann-Margarethe Livh (v) talade om 
vikten av att vara stolt över din iden-
titet.

– Ni måste tala om för politikerna 
vad ni behöver, uppmanade hon del-
tagarna. Jag skulle vilja se er romska 
kvinnor komma till stadshuset och 
kräva att få de utbildningar ni be-
höver. Ni ska inte be om detta, utan 
kräva det som en del av era rättighe-
ter. 

Hassan Sharif, doktorand i utbild-
ningssociologi vid Uppsala univer-
sitet, ställde frågan: ”Vi och Dom” 
- Vad, hur och varför? till deltagarna.

Den andra dagen inleddes med 
anföranden om den romska kläd-
seln. Pirjo Lindström, finsk rom och 
Helena Manner, även hon finsk rom, 
talade om hur viktigt det är för den 
finsk-romska kvinnan att få bära sin 

typiska klädedräkt.
– Det är viktigt att den finsk-

romska flickan accepteras även om 
hon väljer att bära den traditionella 
finsk-romska dräkten. När hon är 18 
år får hon själv välja om hon ska bära 
den traditionella dräkten eller inte. 
När hon väl har valt att bära dräkten 
är det ett beslut som varar livet ut.

Den finsk-romska kvinnans kjol 
består av cirka 32 meter sammetstyg. 
Blusen är cirka tre meter plus spetsen. 
Dessa dräkter är mycket tyngre än 
vanliga kläder, något som innebär att 
kvinnorna ofta får förslitningsskador 
och problem med ryggen.

Sima Millon från Göteborg som 
arbetar i Norge, talade om problema-
tiken romerna har i Norge.

– Romerna får ingen vägledning in 
i samhället i Norge. De romska bar-
nen blir alltför lättvindigt omhän-
dertagna. Man skiljer till och med på 
tvillingar. Dessa barn förlorar både 
sitt språk och sin kultur, men främst 
sin familj. Johanna von Kreamer-
Elmqvist avrundade dagen.
– Dagarna har handlat om att ta egen-
makten, att äga sin identitet  och vik-
ten av att ha romska förebilder.

Text och foto: Mia Taikon


