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Romerna, registren och Sverige:

Varning för 
tisdagar

Uttalande från Föreningen 
Fjärde Världen 2013-10-01:

Måndagen den 23 septem-
ber avslöjades att polisen 
i hemlighet har registrerat 
tusentals romer i Sverige 
på etnisk grund. Däribland 
hundratals barn. 

Föreningen Fjärde Världen kämpar 
för ursprungsfolk och minoriteters 
rättigheter. Vårt mål är att skapa ny-
fikenhet. Ofta beskrivs romer utan 
att själva ens få ha ett ord med i laget. 
Men vi vill framförallt lyssna till män-
niskors egna berättelser. 
 Romerna är Europas största et-
niska minoritet på cirka 15 miljoner 
människor. Under andra världskriget 
genomfördes en förintelse av romer 
parallellt med den judiska, i och ut-
anför koncentrationslägren. Det finns 
romer i Sverige idag som saknar för-
äldrar och övrig släkt som mördades 
av nazisterna. Skrämmande nog har 
det tigits om allt detta. 

Rasbiologiska synsätt
I östra Europa idag har förföljelser 
skett i Ungern, med regeringens goda 
minne. I Tjeckien, Slovakien, Rumä-
nien och på övriga Balkan är läget 
mycket dåligt för de stora romska 
folkgrupperna där. I Norge förekom 
hätska utfall mot romer i den senaste 
valkampanjen. 
 I Sverige genomled samer, romer 
och andra en mörk diskriminerings-
period under 1900-talet då rasbiolo-
giska synsätt spreds under forskning-
ens täckmantel. Vissa romer hade inte 
laglig rätt till bostad och skolgång 
före 1959. Äldre romer har ännu sviter 
av att de utestängdes från svensk sjuk-
vård under denna tid. Tvångssterilise-
ringar har skapat stort lidande bland 
romer och resande. 
 Först 2006 utsåg myndigheterna 
en delegation för att utreda hur ro-
mernas läge i Sverige ska kunna för-
bättras. 
 Nu reagerar media, med rätta, på 
dramatiska nyheter om registrering 
av tusentals romer i Sverige. Frågan 
är vad som händer sedan? Kommer 

polisens registrering av romer att ses 
som en enskild händelse? Eller kom-
mer den officiella minoriteten romer 
äntligen att få rätt till modersmålsun-
dervisning? 
 Kommer romer att synas i svenska 
skolans historieböcker? Kommer be-
skrivningar av romer i medierna att 
bli mer mångfacetterad och omfatta 
alla romska grupper? Kanske kan 
journalister till och med se romerna 
som en naturlig historisk del av det 
svenska samhället?

Okunskapen är stor
Tyvärr har så inte varit fallet hit-
tills. Journalister i större media visar 
knappt något intresse för romernas 
historia och vardagliga rättigheter i 
Sverige.
 Föreningen Fjärde Världen vill där-

för varna för tisdagar – för tiden efter 
skandaler – eftersom en skandal bara 
blir en ögonöppnare om media kan 
erbjuda något alternativ till stereoty-
per. Okunskapen är stor. Vi i Fören-
ingen Fjärde Världen hoppas att nyfi-
kenheten blir större. 
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