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Lärarhandledning till bildprogram
Text av Bennie Åkerfeldt

ROMER
NATIONELLA MINORITETER I SVERIGE
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Bakgrunden är att år 2000 erkände staten Sverige fem  
nationella minoriteter i landet. Sverige undertecknade och  
anslöt sig därmed till den europeiska stadgan om landsdels-  
eller minoritetsspråk och Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter. 

Viktigt att skilja mellan nationell minoritet och numerär  
minoritet.

Totalt beräknas det finnas ca 150 olika språkminoriteter i  
Sverige. 

Gemensamt för de nationellt erkända minoriteterna är att de 
har befolkat Sverige under mycket lång tid och att de utgör 
grupper med en uttalad samhörighet. De har en egen religiös, 
språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin 
identitet. Du avgör själv om du är nationell minoritet och om 
du vill tala om det. Det är självidentifikationsprincipen. 

Regeringens målsättning med minoritetspolitiken är att ge 
skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlig-
heter till inflytande och delaktighet och att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Diskriminering, utsatthet och missgynnande av personer som 
tillhör nationella minoriteter ska bekämpas. De ska också ha 
samma möjligheter som resten av befolkningen att delta i 
samhällslivet. De nationella minoriteternas språk, historia och 
kultur ska skyddas och främjas. Personer som tillhör någon av 
de nationella minoriteterna ska kunna tillägna sig och använda 
sitt modersmål och utveckla sin kulturella identitet.
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En uppräkning av Sveriges nationella minoriteter. 
Här kan nämnas att samerna också är ett ursprungsfolk och 
berätta vad det betyder. 

För att förstå romernas status som nationell minoritet i Sverige 
behöver man hålla sig till nationen Sverige även om gränserna 
har förändrats under historien.  

Gruppen romer är inte homogen, utan som bildkollaget visar, 
olika. Romer är fortfarande en levande nationell minoritets-
grupp med ett levande språk och dialekter.  
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De romska gruppernas invandringshistoria i Sverige. 

Resanderomerna har funnits i Sverige sedan 1500-talet.

De finska romerna kom samtidigt men lämnar Sverige 1809.  

I slutet av 1800-talet kommer den tredje gruppen romer, 
företrädesvis från Rumänien. 

På 1960/70 talet kommer fjärde gruppen romer. De kommer 
från olika länder i samband med arbetskraftsinvandringen. 

Den femte gruppen romer är flyktingar från balkankriget.
Det krig som startade i det forna Jugoslavien i slutet av 
1990-talet.

Resanderomer har i folkmun nedsättande kallats »tattare«.  
Kanske känner eleverna igen uttrycket?
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29 september 1512 finns noterat i Stockholms tänkebok,  
att det hade kommit en okänd folkgrupp med främmande  
utseende, annorlunda seder och språk. Det rörde sig om ett  
30-tal familjer anförda av en »herr Anthonius«. Svenskarna tog 
väl emot dessa eftersom man uppfattade dem som förnäma.

De kallas »thaatra«, eller »tattare«. Var detta namn kommer 
ifrån är inte helt klarlagt, men skrivaren i tänkeboken upprepar 
detta tilltal utan att förklara uttrycket närmare, vilket möjligen 
tyder på att benämningen var allmänt känd. Det kan ha funnits 
»thaatra« i landet långt tidigare och kanske också vid den tid 
som tänkebokens notering görs. Det som är ett faktum är att 
gruppen fortlöpande omnämns så från denna tid i svenska 
källor.

I övriga Europa kallas romer ofta för »zigenare« ett ord som 
kommer från det grekiska ordet atsiganoi. Grekland var det  
första land i Europa som fick romsk invandring och benämning-
en av dessa är ett grekiskt ord som betyder: de som inte rör 
vid. Detta på grund av att de hälsade genom att sammanföra 
sina händer och alltså inte rörde vid den de hälsade på.
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»Placat om tartarnes fördrifwande af landet« är en svensk lag 
som kom år 1637. En exkluderande lag riktad mot resande- 
romer i Sverige som innebar vad vi i dag skulle kalla etnisk  
rensning. Lagen innebar att före den 8 november 1637 skulle 
alla resanderomer ha lämnat landet. Påträffades någon familj 
eller grupp i landet efter detta datum skulle kvinnor och barn 
genast utvisas och alla vuxna män, utan föregående rättegång, 
hängas. Lagen fanns kvar i 110 år.

Resanderomers möjlighet att livnära sig försvårades under de  
följande århundradena. Genom att kriminalisera deras yrken 
inom hantverk och handel, kunde de kallas för lösdrivare utan 
laga försvar. Om uttrycket lösdrivare behöver utvecklas finns 
underlag i den fördjupade lärarhandledningen. Resanderomer 
förbjöds att bosätta sig eller köpa bostad i landets olika sock-
nar/kommuner. Allmogen förbjöds också att »hysa dem över 
natt«. Exempel på detta finns i den fördjupade lärarhandled-
ningen.

»Klockaruppropet« publicerades i de Halländska tidningarna 
1902 och riktade sig till samtliga kommunalordföranden  
i Halland. Uppropet hade formulerats av prästen Gustaf  
Ludvig Björck i Vinbergs församling tillsammans med  
klockaren Johannes Strömqvist, som också var ordförande i 
kommunalnämnden. Det var ett förslag till staten på hur man 
skulle lösa »problemet med tattare«. Klockaruppropet finns 
mer utförligt beskrivet i den fördjupade lärarhandledningen.

1934 kom den steriliseringslag som gällde fram till 1975.  
En förändring av steriliseringslagen genomfördes 1941 för att 
underlätta att få igenom beslut om sterilisering av antingen 
medicinska eller sociala skäl. Efter steriliseringsvågen räknar 
man med att det fanns en steriliserad i vart fjärde hushåll bland 
resanderomer. Förklaringen till varför så många romer drabba-
des, är det socialdarwinistiska tänkandet i början av 1900- 
talet. Det gav upphov till nya ideal som påverkade de politiska 
besluten. Resanderomer uppfattades som »avvikande« i sitt 
levnadssätt och kultur och man såg dem, inte bara som ett 
samhällsproblem utan som en rasförsämring av det svenska 
folket. Rasbiologiska utredningar fortsatte med förslag på till 
exempel sterilisering. Massmedia användes för att sprida sam-
hällets nya syn på dessa »undermåliga element« och därmed 
skapa ett så brett stöd som möjligt för de åtgärder som före-
slogs. Mer finns att läsa i den fördjupade lärarhandledningen. 

1948 i Jönköping drevs 500 resanderomer från  
staden. Det kallades i massmedia för »Tattarupp- 
roret«. Läs gärna mer om det i den fördjupade  
lärarhandledningen.
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En resanderomsk familj i Västergötland. Ständigt bortkörda.

Kurt är ett av de många barn som samhället omhändertog  
därför att föräldrarna var »tattare«. 

I Kurts papper står det uttryckligen att han omhändertogs med 
anledning av att hans föräldrar var »tattarfolk«. Som tvångs- 
omhändertagen fyraåring flyttades han runt på olika barnhem 
och fosterfamiljer. 
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Resanderomska barns möjlighet till skolgång.
Fram till 1900-talet var den mycket bristfällig på grund av att 
de inte tilläts slå sig ner och bli mantals-/kyrkoskrivna.  
Resanderomer tvingades ju att leva utanför samhället. 

I en resanderomsk familj där en kvinna var född 1902 berättas:  
Kvinnan hade läs- och skrivsvårigheter eftersom familjen  
ständigt drevs bort. Första gången de fick rätt att bosätta sig 
var 1917, då var kvinnan 15 år. Kvinnan födde en son 1929. 
Sonen gick i folkskolan, 6 år varannan dag. (Han sitter på bilden 
längst ner till höger). 

Vid den här tiden betraktades »tattarungar« som undermåliga 
och användes ofta av skolan i praktiska sammanhang som till 
att rensa lärarens grönsaksland, bära ved och sköta skolans 
kaminer. Resultatet av skolans bemötande lade grunden till 
bristande självförtroende eller förakt för utbildning. 

Sonen bildar familj på 1950-talet och barnen kom att omfattas 
av grundskolan. Men traditionen inom resanderomer var, att 
när skolan är klar efter 9 år då ska barnen börja arbeta och 
hjälpa till att försörja familjen. Först i nästa generation började 
synen förändras och betydelsen av gymnasial och akademisk 
utbildning blir då också en del av de resanderomska familjernas 
syn på utbildning.

I slutet av 1800-talet kom den tredje gruppen romer till  
Sverige. De flesta kom från Rumänien. I Rumänien hade för- 
slavandet av romer pågått sedan 1350-talet och upphörde 
först 1864. De nyanlända romerna kom hit via Ryssland bland 
annat.
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Sverige lagstiftade om allmän skolplikt 1842. Trots det tilläts 
inte den tredje gruppen romer, så kallade svenska romers barn 
att gå i folkskolan förrän på 1960-talet. Anledningen var att de 
inte var folkbokförda, de hade inte en fast adress. Men staten 
tillät heller inte romerna stanna kvar i mer är några dagar i 
en kommun och då kunde de inte bli folkbokförda där. För de 
flesta romska barn innebar det att de inte fick någon skolgång 
alls. För en del barn fanns en möjlighet om det kom en lärare 
från kommunen till lägret under sommarlovet, Det var under 
förutsättning att föräldrarna betalade för det. Mer att läsa om 
detta finns i den fördjupade lärarhandledningen. 

Under en lång tid förvägrades svenska romer allmän sjukvård 
eftersom de inte räknades som svenska medborgare.  
Det innebar att de flesta svenska romer som blev sjuka inte 
fick den hjälp som de behövde och att romska barn inte heller 
fick några vaccinationer i förebyggande syfte. Romska kvinnor 
som skulle föda barn fick oftast föda barnen där de för tillfället 
befann sig, i skogen, i ett tält, i en vagn eller på annan plats. 
Många spädbarn dog av kylan i tälten och vagnarna.
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1914 stiftas den första utlänningslagen som innebar förbud  
för vissa utlänningar att vistas här. Det begränsade romers  
möjligheter att komma till Sverige och att bo här. Gränsen 
förblev stängd för romer mellan 1914 och 1954. Under de  
fyrtio år som inreseförbudet rådde var det bara ett fåtal 
romer som lyckades ta sig till Sverige.

Här kan man tillsammans med eleverna försöka analysera 
varför man bemöter nyanlända så. Rädsla för det främmande? 
Vart tar den i så fall vägen när vi väljer semestermål? 

Sveriges industrier blomstrar i efterkrigstiden och behov av 
arbetskraftsinvandring ökar. Då kommer den fjärde gruppen  
romer hit. Från länder som Turkiet, Grekland, Italien och  
Jugoslavien flyttade tiotusentals arbetare till länder som  
Tyskland och Sverige. 

De utländska arbetarna bidrog till ekonomisk expansion under 
goda tider. I Sverige nåddes en kulmen i arbetskraftsinvandring 
åren 1969–70, då högkonjunkturen nådde sin topp.  
Under denna tid invandrar därför många romer från Finland, 
Polen, Tjeckoslovakien, Spanien med flera. 
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Nu är vi tillbaka till de finska romernas historia. Sverige och  
Finland har en lång gemensam romsk historia. Nära 700 år 
– från någon gång på 1100-talet till 1809 – var Sverige och 
Finland samma land. 

Romer var eftertraktade inom militärmakten. Många var med 
och stred i de olika krigen. Efter krigstjänsten var det många 
som inte var önskvärda längre och behandlades riktigt illa.  
Förhållandena blev allt sämre. Inte minst eländigt var för de  
tusentalet romer som flyttades med den övriga befolkningen 
från Karelska näset 1945. Romerna erbjöds ingen plats i  
samhället. 

I slutet av 1800-talet hade rasideologiska strömningar börjat 
göra sig gällande även i Finland. Tvångssterilisering och andra 
åtgärder började diskuteras som förslag om koncentrations- 
läger. 

De finska romerna har varit ett markant inslag i Finlands  
historia, inte minst på kulturens område. Ändå har de mest  
betraktats som ett problem eller ignorerats. Många finska  
romer har inte haft tillgång till sitt eget språk. Egentligen är  
det först när de finska romerna flyttade till Sverige på 1960- 
och 70-talen som medvetandeprocessen om rättigheter,  
egen kultur och eget språk kom igång.
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I samband med Balkankriget i forna Jugoslavien under 1990- 
talet söker många romer därifrån asyl i Sverige. Det är främst 
Arli och Gurbet talande romer. De omständigheter som gör att 
dessa romer bosätter sig i Sverige delar de i viss mån med de 
finska romerna som kom som arbetskraftsinvandring.  
Det vill säga ett positivt möte där man välkomnas och snabbt 
blir delaktig. 

Låt gärna eleverna kommentera. Mer finns att läsa i den  
fördjupade lärarhandledningen.
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Låt gärna eleverna kommentera. Mer finns att läsa i den  
fördjupade lärarhandledningen.

Det är viktigt att känna till den romska invandringshistorien i 
Sverige för att förstå statusen som nationell minoritet. Det kan 
vara på sin plats att repetera de olika grupperna och när de 
kommit hit. 
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Romerna själva tycker oftast att just romernas historia i  
Sverige, är den viktigaste delen av de rättigheter de fått som 
nationell minoritet. Att deras historia i Sverige blir känd.  
Detta har också varit skolans mening under åren efter 2000. 

Som romskt barn i grundskolan har man rätt att få undervisning 
i sin dialekt av romska (romani chib). Det finns mer än 60 olika 
dialekter men i Sverige talas bara ett fåtal av dessa.
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Det finns litteratur med lärarhandledning för språkunder- 
visning i dessa dialekter.

Kommissionen mot antiziganism har också dokumenterat en 
del av romernas historia med lärarhandledning.
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Västarvet har en webbsida där det finns möjlighet att hämta 
kunskap som det material som nu används.

Diskutera gärna nyttan av kunskapen kring romernas historia 
med eleverna.


