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Projektet ”Unga Romer i Etern” går ut på att medlem-
marna i föreningen Romano Hango i första hand vill öka 
jämställdheten i ”sitt eget tält”. Det innebär på intet sätt 

att man inte skall dela med sig till andra romer. 
– Tvärtom blir vi jättestolta om så många som möjligt 

kan ta del av våra erfarenheter i projektet, säger Tomislav 
Pancenkov, projektledare och rom. 

– Romer har mycket gemensamt, som 
till exempel grunden till att förstå var-
andra på romani chib. Det finns även 
gemensamma grunder när det gäller 
kultur och tradition. Dock har både 
språk, kultur och tradition påverkats 
av det geografiska område där ro-
merna har bott och även om romerna 
har vistats i samma land, har de olika 
grupperna bidragit till förändringar i 
livsstilen, och därmed påverkat språk, 
kultur och tradition. Romerna i för-
eningen Romano Hango har sitt ur-
sprung i Banat-området i gamla Jugo-
slavien. De tillhör den utomnordiska 
lovaragruppen.

– Vår målsättning med radiosänd-
ningarna är att informera våra romer 
om vad som händer i världen och i 
Sverige. Vi tar upp ämnen som är vik-
tiga för både romer och majoritets-
samhället. Fören-
ingens sändningar 
är på lokal nivå i 
Lund, men radio-
rösterna pratar på 
både romska och 
svenska.

– Vi spelar 
romsk musik och 
lyssnarna har möj-
lighet att ringa in 
och ställa frågor 
till oss, berättar 
Tomislav Pancen-
kov.  Man ska utse 
lämpliga deltagare, 
fem tjejer och fem 
killar.

– Under sam-
mankomsterna ska 
vi hålla ”studie-
cirklar” i följande 
ämnen: samhälls-
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kunskap, vad är media, radio, tv, tid-
ningar, internet? romsk historia, tra-
dition, olika romers syn på majorite-
ten och deltagarnas syn på framtiden 
i Sverige. 

– Vi ska också göra hembesök hos 
äldre romer som vi intervjuar för att 
påverka och sprida frågan om jäm-
ställdhet. Vi ska också utse och för-
bereda två av deltagare för radiosänd-
ning varje lördag (två nya varje vecka).

 
– Det kan vara svårt att påverka 

äldre romer att se med nya ögon. Vi 
förstår deras tankar och känslan av 
att samhället upplevs som en ”fiende” 
i och med att de själva, tyvärr vuxit 
upp i en sådan verklighet. Men vi i 
den yngre generationen romer, måste 
göra vårt bästa för att ändra på dessa 

attityder, om kommande generatio-
ner ska få det bättre med skola, jobb 
och ett rikare deltagande i allt vad 
som samhället har att erbjuda. 

– Våra kontakter med andra 
romska föreningar kommer att ske 
med hjälp av det Romska riksförbun-
det. Vi är medvetna om att frågan om 
jämställdhet är ett nytt begrepp, åt-
minstone i vår egen grupp romer. Vi 
måste alltså börja sprida och påverka 
på ett milt sätt, om det ska kännas 
rätt och kunna fungera. 

– Jag hoppas att detta i sin tur spri-
der sig till andra som kan förespråka 
en bättre livskvalitet för våra kom-
mande generationer, säger Tomislav 
Pancenkov.
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