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1. Inledning 
Det är inte okänt att romer sedan länge varit en utsatt samhällsgrupp. Det kan vi påminnas om 

så fort vi läser dagstidningar och ser hur våldet mot romerna ökar, eller bara går och handlar 

mat och stöter på hemlösa tiggare – även om långt ifrån alla romer i Sverige tvingas tigga för 

sin överlevnad.1 Så länge gruppen existerat i världen har den tampats med hot, fördomar, 

diskrimineringar, förföljelser och folkmord.2 Trots att romer funnits i Sverige i drygt 500 år är 

det en av hela Europas mest utsatta minoritetsgrupper, och den aktiva antiziganismen tvingar 

många europeiska romer att fly mellan EU-länder i hopp om att kunna få ett jobb eller åt-

minstone tjäna pengar genom tiggeri.3 I Sverige har vissa romer som funnits här länge 

integrerats bättre, och kunnat skaffa arbete.4 Dock är skolresultaten för romerna fortsatt låga, 

och vardagsrasismen påtaglig, framför allt på arbetsmarknaden5. Gruppen är inte bara utsatt, 

utan också komplex i det att den under tusentals år varit geografiskt splittrad över hela världen 

och talar många olika romska dialekter.  Det finns även flera olika romska grupperingar med 

olika namn, som tillsammans ändå benämner sig som en enad grupp: romer.6  

 För att verka för integration och främja romsk media har föreningen och 

tidningen É Romani Glinda bildats.7 Tidningen, vilken är skriven av romer och vänd mot 

romer som läsare, samlar och skapar nyheter, reportage, ledare och andra artiklar som rör 

romska frågor.8 År 2012 har romer befunnit sig i Sverige i 500 år, vilket É Romani Glinda 

väljer att uppmärksamma i sina sex tidningsnummer under året genom historiska tillbaka-

blickar och fokus på vad som egentligen utmärker romerna som folkgrupp.9 Med intresse för 

romernas flerdelade gruppering, sin sargade historia och mytomspunna livsstil är det intres-

sant att se hur tidningen under detta år retoriskt talar om romerna som grupp och hur den får 

de romska läsarna att känna grupptillhörighet. Frågan är, med den retoriska situationen i bak-

grunden, hur É Romani Glinda beskriver romernas gemensamma identitet, hur den retoriska 

kontexten ser ut och varför den gör att romerna ser sig själva som ett enat folk, trots sin 

																																																								
1 Ledarredaktionen, ”Våld mot tiggare måste få ett slut”, Expressen, 11/8 2015, 
2 Irka Cederberg, ”romer”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romer (2016-
12–16). 
3 Ibid. Och Arne Lapidus, ”Europas mest utsatta minoritet”, Expressen, 23/9 2013, 
http://www.expressen.se/nyheter/europas-mest-utsatta-minoritet/ (2016-12-19). 
4 Vår romska historia, ”Svenska romer”, http://www.varromskahistoria.se/vad-hande-i-sverige/svenska-romer 
(2016-12-19). 
5 Marianne Liedholm och Göran Lindberg, Romska barn i skolor, Delegationen för romska frågor, Lund 2010, s. 
9–10. 
6 Cederberg 2016.  
7 Statens offentliga utredningar, Delegationen för romska frågor, ”Diskriminering”, 
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/indexae7b.html (2016-12-15). 
8 Ibid. 
9 É Romani Glinda 2012:2, http://www.romaniglinda.se/images/tidningar/2012/2-2012.pdf (2016-12-15), s. 2.  
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splittring. Intressant är också vilka retoriska argument i tidningsartiklarna som bildar enhetlig-

heten hos gruppen, och vad tidningen beskriver vara romskt. Denna uppsats vill se närmare på 

retoriken hos É Romani Glinda i skapandet av en romsk enhetlig grupp, och vilka retoriska 

strategier som ligger i identitetsskapandet av den romska gruppen.  

 Forskning om romer har länge varit problemfokuserad och är numera inaktuell 

då den förstärkt en negativ bild av romer, menar multietnicitetsforskaren Laura Palosou, i sin 

avhandling En inventering av forskningen om romer i Sverige.10 Vad som däremot saknas, 

menar Palosou, är undersökningar som ger insikt i den romska identiteten och självbilden: vad 

det innebär att vara rom, hur man definierar det att vara ”romsk” inom kollektivet och vilka 

kulturella skillnader det finns mellan de romska grupperna.11 Denna uppsats fokuserar just på 

identiteten – vad som associeras med den och vad romerna själva anser vara romskt. Sådan 

forskning kan dels ge större förståelse för romerna som folkgrupp, och dels ge retoriken en 

bättre förståelse för hur man som grupp kan samordna sig så till den grad att romska individer 

vill identifiera sig som romer, trots den utsatta position de är i.   

1.2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur É Romani Glinda framställer romer som grupp och vad 

som beskrivs tillhöra gruppens identitet. Genom att applicera den konstitutiva retoriken på 

beskrivningen av romer kommer uppsatsen bidra till kunskap om hur romer och det romska 

skildras av romska skribenter. Uppsatsens resultat om hur den konstitutiva retoriken fungerar 

är dessutom relevant för retorikforskningen i stort. Därtill har analysen för avsikt att bidra till 

forskning om hur de retoriska funktionerna identifikation och second persona verkar i över-

tygelseprocessen. Resultaten ämnar även öka förståelsen för de retoriska och påverkbara 

drivkrafterna bakom skapandet av en identitet för minoritetsgrupper. Genom att undersöka 

vad tidningen beskriver är karaktäristiskt för romer söker uppsatsen också finna vilken typ av 

handling romerna uppmanas till för att agera i enlighet med vad tidningen beskriver är romskt. 

För att komma åt essensen i tidningens konstruerande av romers identitet ställs följande fråge-

ställningar för uppsatsen: 

1. Hur konstruerar É Romani Glinda bilden av romer som folkgrupp? 

2. Hur får tidningen romer att känna sig som en del av gruppen romer? 

3. Vilken typ av handling uppmanar tidningen romer till? 

																																																								
10 Laura Palosou, En inventering av forskningen om romer i Sverige (Lic.-avh., Centrum för multietnisk 
forskning, Uppsala Universitet) Uppsala 2008, s. 26.  
11 Ibid, s. 30. 
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1.3. Teori och metod 
1.3.1. Identifikation: Kenneth Burke 

För att uppsatsen ska kunna se hur gruppen romer konstrueras och vad bilden av gruppens 

identitet innefattar kommer retorisk teoribildning inriktad på identifikation att användas som 

vägledning. Analysen kommer främst utgå från teorin om konstitutiv retorik, vars beskrivning 

följer under kommande rubrik. För att förstå den konstitutiva retorikens huvudsakliga 

funktioner bör man först känna till Kenneth Burkes begrepp identifikation, som ligger bakom 

teorin. I A Rhetoric of Motives (1969)12 presenterar Burke begreppet identifikation som en 

grundläggande del i övertygelseprocessen. När retoriken skapar en identifikation mellan 

talaren och publiken, genom att exempelvis tala samma språk eller agera enligt publikens 

sociala koder, skapas en grund för övertygelse, menar Burke.13 När människor upplever att de 

har en gemensam identitet är de öppna för övertygelse, varför retorikern ständigt söker skapa 

tillfälliga enhetliga grupper. Identifikationen eliminerar dock inte olikheterna hos människor, 

utan verkar ofrånkomligt splittrande när deras särskiljande egenskaper blottläggs.14  
 

Because, to begin with ʼidentificationʼ is, by the same token, though roundabout, to confront the 

implications of division[...]. Identification is affirmed with earnestness precisely because there is 

division. Identification is compensatory to division.15 

 

Komplexiteten i teorin ligger i att splittringen är retorikens existentiella grund. “If men were 

not apart from one another, there would be no need for the rhetorician to proclaim their 

unity.” Utan splittringen hade vi inte behövt övertyga varandra om varandras likheter. Således 

handlar Burkes teori om både splittring och enhetlighet, och det är också den konstitutiva 

retorikens grundvillkor. Burkes teori visar inte vad effekten av identifikationen innebär, utan 

vad som möjliggör identifikationen. Uppsatsen försöker således se till vilka möjligheter för 

identifikation tidningen framhäver för gruppen romer.  

 

1.3.2. Konstitutiv retorik: Maurice Charland 

För att kunna se vilka nya förutsättningar É Romani Glinda skapar när de beskriver romer 

som grupp, och vad tidningen visar är specifikt för gruppen, kommer teorin om den 

konstitutiva retoriken vara till hjälp. Konstitutiv retorik beskriver vad som händer när en 

																																																								
12 Kenneth Burke, A Rhetoric of motives, Berkeley: University of California Press 1969.	
13 Ibid, s. 21. 
14 Ibid, s. 22. 
15 Ibid. 



	 5	

grupp får en kollektiv identitet som påverkar gruppen själv och dess omgivning. När gruppens 

kollektiva identitet lyfts fram till en mottagargrupp bildas eller konstitueras ett politiskt 

subjekt. Mottagargruppen konstitueras i sin tur som ett subjekt i historien som förväntas och 

uppmanas handla i enlighet med subjektets identitet.  

Den kanadensiske retorikforskaren Maurice Charland är en av dem som beskrev 

grunderna för den konstitutiva retoriken. I sin artikel ”Constitutive Rhetoric: The Case of the 

Peuple Québéqois” (1987)16 tar Charland avstamp i Kenneth Burkes teori om identifikation 

och därmed, menar Charland, en ny syn på publikens roll i retoriska processer. Publiken har 

tidigare ansetts existera innan och avskilt från talet, med funktionen att bli eller inte bli 

övertygad, men med Burkes teori tillåts publiken betraktas som en aktiv del av den ideo-

logiska diskursen: hur diskursen själv presenteras som ”always only pointing to the given, the 

natural, the already agreed upon”.17 Karaktäristiska egenskaper hos publiken som social 

identitet, sexualitet, religiositet och ideologi är sådant som annars kan ses som en produkt av 

en diskurs och ”beyond the realm of rational or even free choice, beyond the realm of 

persuasion”. Inom konstitutiv retorik blir dessa faktorer istället högst delaktiga i övertygelse-

processen och därmed retoriska, menar Charland. Detta eftersom faktorerna möjliggör 

identifikation, vilket är en diskursiv effekt som uppmuntrar till mänskligt samarbete och 

handling. Men på samma sätt som den konstitutiva retoriken skapar identifikation skapar den 

också en splittring i vilka som inkluderas och exkluderas i den kollektiva identiteten. 

Identitetsuppfattningar är dock inget som i sig övertygar, utan finns redan i det retoriska 

tilltalet.18 

Charland undersöker i sin artikel hur det konstitueras en identitet kring invånare 

i den franskkanadensiska staden Québec som ”québéqois” (québecare) och hur detta kon-

stituerande skapar en ny politisk ordning. Analysen visar hur retoriska anspråk för att Québec 

ska bli självständigt baseras på att ”québéqois” beskrivs som ett ideologiskt subjekt med en 

typisk karaktär, natur och essens. Att folket benämns som en enhetlig grupp och tillskrivs 

karaktärsdrag är vad som är retoriskt mest effektivt, men också vad som Charland menar är 

den konstitutiva retorikens paradox. Även om ”quebeqois” med alla dess associationer inte 

existerar av naturen, utan endast i den diskursivt konstituerade historien, måste kon-

																																																								
16 Maurice Charland, “Constitutive Rhetoric: The Case of the Peuple Québéqois”, The Quarterly Journal of 
Speech, vol. 73, 1987:2.	
17 Charland 1987, s. 133. 
18 Informationen för detta stycke är hämtad från ibid.	
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stituerandet av subjektet verka givet och naturligt, som om det existerade utanför retoriken 

och formade basen för den retoriska adresseringen. 19 

I artikeln beskriver Charland också att det som kollektiv är komplext att 

identifiera sig med en enhetlig identitet eller persona, och visar hur Burke skriver om 

människan som symbolbrukande varelse. Enligt Burke är människan konstituerad av språkliga 

symboler: vad vi är utanför språket är så existerande i språket att det är svårt att skilja de två 

varandena från varandra.20 På samma sätt talar Edwin Black om hur den mänskliga världen är 

bunden till det språkliga, och att en text, publik eller diskurs kan få en egen second persona.21 

Genom att bruka ett visst språk eller vissa symboler i språket ger diskursen en bild av hur den 

ser världen och vilken ideologisk förankring texten har, menar Black. Diskursens och ideo-

logins samspel är vad som karaktäriserar diskursen och bestämmer vilken second persona 

diskursen innehar och avgör diskursens identitet. ”It is ideology – ideology in the sense that 

Marx used the term: the network of interconnected convictions that functions in a man 

epistemically and that shapes his identity by determining how he views the world.”22 Blacks 

teori kan med hjälp av Burkes identifikation ses som ett förtydligande av att konstituerandet 

av publiken eller subjektet är uppbyggt av symboler.23 Därmed är det av stor vikt att se 

subjektets konstituering som en produkt av organiserade symboler och argumentation.   

Charland beskriver diskursens makt över individen genom att ta upp Louis 

Althussers begrepp ”interpellation”. Althusser anser att samhällets alla klasser har en djupt 

rotad samhällsideologi som färgar individers tankemönster och sätt att leva, och därför finns 

ideologi i all kommunikation, såväl verbal som visuell. Kommunikationsforskaren John Fiske 

ger en tydlig bild av hur ideologin fungerar i kommunikation enligt Althusser.24 Han tar upp 

hur exempelvis kvinnors användning av högklackade skor kan stärka en ideologi om en 

patriarkal maktordning i samhället.25 Även om en kvinna själv väljer att sätta på sig skorna 

bidrar det till att framhäva kroppsdelar som män enligt det patriarkala systemet ska attraheras 

av. Genom att låta sig själv vara strukturellt mer tilltalande för mannen, och ge sken av en 

fysisk svaghet när hon trippar på tå, bidrar hon till sin underordnade position. 

																																																								
19 Informationen för detta stycke är hämtad från Charland 1987, s. 137. 
20 Charland 1987, s. 137. 
21 Ibid. 
22 Edwin Black, ”The Second Persona”, The Quarterly Journal of Speech, vol. LVI, 1970:2, s. 112.  
23 Charland 1987, s. 137.  
24 John Fiske, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1997. 
25 Ibid, s. 230. 
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Kommunikation vänder sig också alltid till någon och anropar eller interpellerar 

denna, menar Althusser.26 När man ser sig själv som mottagare och reagerar på kom-

munikationen deltar man i en diskurs. Då kvinnan ser ett par högklackade skor, exempelvis, 

reagerar hon genom att bära skorna och därmed bli interpellerad i en diskurs och agerar i 

den.27 Mannen kan också bli anropad och interpellerad av skorna som en person med makt, 

eftersom skorna bidrar till den patriarkala strukturen. Det är i reaktionen och inträdet i 

diskursen som interpellationen sker, vilken tvingar individen eller subjektet att förenas med 

diskursens second persona och positionera sig med hänsyn till den inom diskursen. Därför tar 

interpellationen plats i socialiseringen och är en pågående process. För att bli en del av den 

retoriska situationen och kunna bli övertalad måste man således redan vara interpellerad och 

ha en position inom diskursen.28  

Subjektet konstitueras även som en del av en historia och måste positionera sig i 

förhållande till narrativets second persona.29 Alla narrativ är ideologiska, skriver Charland, 

för att de döljer vikten av diskurs, kultur och historia: vilka tillsammans skapar ideologin 

(dess second persona) som driver narrativet framåt. Narrativ tydliggör också föränderligheten 

hos subjektet och att ”no person is the same as he or she was a decade ago, or last year, or 

indeed yesterday.”30 Eftersom subjektet i narrativet är positionerat är det också begränsat, 

menar Charland. Alla narrativ har makten över de subjekt de presenterar och narrativens slut 

justeras innan de presenteras.31 I subjektets positionering blottläggs dess ideologiska för-

ankring och påverkar den konstitutiva retorikens huvudsakliga funktion: den uppmanar till 

handling.  
 

What is significant in constitutive rhetoric is that it positions the reader towards political, social 

and economic action in the material world and it is in this positioning that its ideological character 

becomes significant.32 

 

Analysen kommer därför se närmare på hur subjektet ”romer” konstitueras i É Romani 

Glinda. Genom att se hur subjektet positionerar sig i tidningens diskurs, den samhälleliga 

diskursen och det historiska narrativet blir det tydligare att se till komplexiteten av ”romer” 

som grupp i tidningen; vilka som inkluderas, hur de beskrivs och hur de förväntas agera. 
																																																								
26 Charland 1987, s. 138. 
27 Fiske 1997, s. 231.  
28 Charland 1987, s. 138.  
29 Ibid, s. 139. 
30 Ibid.	
31 Ibid, s. 140. 
32 Ibid, s. 147. 
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Interpellationen som begrepp gör det också lättare att åskådliggöra hur tidningen gör det 

möjligt för romer att vilja identifiera sig och känna sig som romer, medan second persona 

blottlägger ideologiska tendenser i tidningens diskurs. Således kan man formulera uppsatsens 

frågeställningar mer teoretiskt: Hur konstitueras subjektet romer i É Romani Glinda? Hur 

interpellerar tidningen sitt subjekt? Vilken typ av handling uppmanas subjektet till i dess 

positionering?  

 Analysen följer en tematisk disposition för att på ett överskådligt sätt fördjupa 

analysen i alla de ämnen som rör identiteten kring den romska gruppen. Rubrikerna lyder i 

ordning: 1) Vem är rom? 2) Kvinnan och mannen 3) Kulturen 4) Utanförskapet 5) Historien 

6) Kampen. Dessa följer de tematiska ingångar jag som skribent valt att urskilja i materialet 

för att strukturera upp tidningens budskap överskådligt och sakligt. Alla avsnitt är resultat av 

en närläsning av artiklarna som publicerades i É Romani Glinda under jubileumsåret 2012. 

Därtill har en studie av tidningens och romernas kontext, och den konstitutiva retorikens 

funktioner, gjorts som sedan väglett en analys av artiklarna. Varje analysavsnitt försöker 

därför sammanfatta iakttagelser som gjorts av materialet i helhet och argumentera för vilka 

generella resultat som kan ses, allt i enlighet med analysavsnittets tema. På så sätt ämnar 

analysen kunna redogöra för hur subjektet ”romer” konstitueras och hur publiken interpelleras 

i tidningen.  

Jag som skribent har ingen romsk anknytning, och är medveten om prob-

lematiken i att en minoritet tenderar att bli mest sedd genom en utomstående, exempelvis 

forskare, i stället för att själv få makten och möjligheten att tala för sig själv och att folk 

lyssnar.33 Som skribent är min uppgift dock inte är att föreskriva vad det är att vara rom, utan 

försöka beskriva en retorisk process genom identitetsuttryck i tidningen.  

1.4. Bakgrund: romernas historia 
För att förstå tidningen och dess skildring av gruppen är det av nytta att ha romernas bakgrund 

i bakhuvudet. Romer är en folkgrupp som utgör etnisk minoritet i alla länder i världen den 

befinner sig. Då romer inte har något eget land, och dessutom utsatts för förföljelse har många 

dolt sin romska etnicitet eller undvikt att registrera sig i de länder de befunnit sig. Därför är 

det svårt att veta exakt hur många romer det finns. Uppskattningsvis finns det i hela världen 

ca 20 miljoner, varav 12-15 miljoner i Europa och 30 000 bosatta och 65 000 resande romer i 

Sverige. Även om den första noteringen av romska invandrare i Sverige skedde 1512, 

																																																								
33 Ref. till Gayatri Chakratovorty Spivak, ”Can the subaltern speak?”, förkortad, ur The Post-Colonial Studies 
Reader, nr. 2, Bill Ashcroft (red.), Gareth Grifftiths (red.), Hellen Tiffin (red.), Routledge: New York, 2006. 
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erkändes inte romer som nationell minoritet i Sverige förrän år 2000. I Sverige har man länge 

benämnt gruppen som zigenare, men idag används istället benämningen romer, vilket också 

är den benämning som romerna föredrar själva. 34   

Romerna talar romska, romanès, eller romani chib som det också kan heta, 

vilket kommer i många olika dialekter och varieteter, varför det finns många smågrupper 

inom gruppen romer.35 Anledningen är den tusenåriga splittringen över världen och att den 

etniska gruppen kommit i kontakt med många andra kulturer och språk.36 I Sverige har fem 

romska huvudgrupperingar erkänts: svenska romer, som kom till Sverige under tidigt 1800-tal 

och som ofta talar kaldaras/kalderash/kalderaš/kelderašsch/kelderašicko, utomnordiska romer 

som kom på slutet av 50-talet och ofta talar lovari/lovara/lovaricko, nyanlända romer som 

kom efter 90-talet som talar arli/arlikane eller gurbeti, finska romer som kom på 1600- och 

1700-talet och talar kale/kaale/kalo/kálo, samt resandefolket som talar svensk romani/resande 

romani och kom hit någon gång under 1500-talet.37 Huruvida dialekternas talare förstår 

varandra varierar, men i mångt och mycket kan de förstå varandra övergripande.38 Det romska 

språket har länge bara bestått i tal, men blir allt vanligare i skrift.39  

 Romerna har alltid haft en utmärkande klädsel, som främst haft en igenkännande 

funktion romerna emellan, var de än påträffat varandra i världen. De romska kvinnorna bär 

traditionsenligt långa färgglada kjolar med blusar upptill, medan mannen oftast bär svarta 

byxor, väst, stövlar och hatt. Även klädkoden varierar grupperna emellan, men ett generellt 

drag är att stora delar av den mänskliga kroppen anses vara tabu att visa, varför romer sällan 

bär utmanande kläder om de vill följa traditionen. 40   

Genom språket har man också lyckats lokalisera romernas ursprung till Punjab, 

som idag ligger i Indien och Pakistan.41 När ett krig utbröt retirerade en stor hinduisk armé 

och nådde efter decennier till Antalonien, i nuvarande Turkiet, som var en del av det Bysan-

tiska riket. Idag tror man att romerna uppstod ur denna hinduiska armé med tiotusentals 

människor. Armén fungerade precis som andra medeltida arméer som ett eget samhälle, och 

när de stannade i Antalonien under några decennier utvecklades ett romskt språk och en 

																																																								
34 Informationen för detta stycke är hämtad från Cederberg 2016. 
35 Institutet för språk och folkminnen, ”Romska – fakta och historik”, 3/12 2014, 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/romska/romska---fakta-och-historik.html (2016-12-
16). 
36 Ibid. 	
37 Ibid. och Romernas historia, ”Grupperingar”, http://www.romernashistoria.se/historia/ (2016-12-18). 
38 Institutet för språk och folkminnen, 2014. 
39 Ibid.  
40 Informationen för detta stycke är hämtad från Romernas historia, 2016.  
41 Institutet för språk och folkminnen, 2014. 
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romsk kultur. Romerna tvingades senare fly från Antalonien, in till Europa, när den mus-

limska armén blev starkare. 1322 syntes romer för första gången i Europa, på Kreta, där de 

fick namnet zigenare, från nygrekiskans atsinganos, som betydde något i stil med ”de som 

inte vill ha kontakt med någon”. När romerna sedan spred sig uppåt i Europa trodde man att 

de härstammade från Egypten, varför exempelvis engelskan kallar dem för gypsies. Romerna 

slog sig ned i framför allt Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och dåvarande Jugo-

slavien, där de flesta grupper blev fasta bosatta, och några få blev bortjagade och tvingades till 

en nomadiserad livsstil. Men först romerna nådde Moldavien (nu Rumänien) tog deras plåg-

samma historia i Europa sin början på riktigt. 42  

I Moldavien uppskattade man romernas förmågor i musik, läkekonst och metall- 

och konstsmide, varpå feodalherrarna bestämde att de skulle bli slavar åt slottsherrar, munkar 

och likande. Alla hemlösa romer ansågs vara statens egendom och romerna utsattes för våld, 

såldes, byttes eller gavs bort som gåvor. En rumänsk person som gifte sig med en rom blev 

också själv slav. Männen hade både hand om slottets mark och fungerade som skräddare, 

barberare, bagare, murare och tjänstefolk medan kvinnorna skötte hemarbete, fiskade, 

broderade och sydde kläder. När feodalismen upphörde började nationalismen växa fram och 

minoriteterna i Europa blev enormt utsatta. Från mitten av 1500-talet har romerna utsatts för 

folkmord och under andra världskriget nådde förföljelserna av folkgruppen sin kulmen. 

Romerna var för nazisterna en ras som likt judar bör utrotas, och 70% av alla romer i 

Centraleuropa mördades. Att även romer var en utsatt grupp under förintelsen förnekades av 

Tyskland fram till 1980. 43  

Också i Sverige har romer länge varit diskriminerade. Även om man redan 1512 

anträffade romer i Sverige slängdes de snabbt ut och benämndes av Gustav Vasa som ”en 

förrädare hop, som hit i landet äre förskickade för att förkunskapa”.44 Romerna fick namnet 

”tattare” och fick efter 1637 inte vistas i Sverige mer än ett år, varpå många romer slog sig då 

ned i Finland, som på den tiden tillhörde Sverige. Under 1800-talet kom åtta kelderash-

romska familjer från Rumänien som försörjde sig på hantverk i metall och koppar. Dessa kom 

att bli ”svenska romer”, till vilka några tysk-romska familjer som kom till Sverige samma 

århundrade också räknas. 1914 förbjöds romer att invandra till Sverige över huvud taget och 

när rasbiologin florerade 1934 bestämdes att alla romer skulle steriliseras för att ”sanera den 

svenska folkstammen”, då romer var ”icke önskvärda”. På 50-talet var de flesta romerna i 

																																																								
42 Informationen för detta stycke är hämtad från Cederberg, 2016.  
43 Informationen för detta stycke är hämtad från Cederberg, 2016. 
44 Ibid.  
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Sverige analfabeter, bostadslösa och arbetslösa. Barnen fick inte gå i skola och efterfrågan på 

romers hantverk avtog som följd av industrialiseringen. Efter många år av kamp och försök 

till integrering är de svenska romerna inte längre nomadiserade och får nu gå i skolan och ha 

vanligt arbete, trots en fortsatt vardaglig diskriminering.45 Efter erkännandet av romer som 

nationell minoritet får romerna tillgång till modersmålsundervisning, men många romer har 

svårt att klara skolan.46 2014 publicerades ”Vitboken”, en utredning från den dåvarande 

alliansstyrda regeringen om romers historia och om hur de diskriminerats av den svenska 

staten under 1900-talet.47  

Sedan många av de europeiska länder med stor romsk befolkning har blivit 

medlemmar i EU har man uppmärksammat hur förtrycka romer är runt om i Europa idag.48 I 

många länder förföljs romer fortfarande, blir bortjagade, utsätts för våld och nekas med-

borgarskap.49 Bulgariens och Rumäniens inträde i EU 2007 medförde en möjlighet för 

medborgarna att ha rätt att befinna sig i andra EU-länder i 90 dagar utan uppehålls-tillstånd.50 

När finanskrisen slog till 2008 blev romernas förhållande sämre än vanligt i Rumänien och 

Bulgarien, och i hopp om att få riktiga jobb, mat och kläder sökte de sig snabbt till nordiska 

länder som ansågs rikare.51 Därför kan man idag se tiggande romer på svenska gator.  

1.5. Material 
É Romani Glinda betyder ”Den romska spegeln” och betecknar sig som en politiskt och 

religiöst oberoende tidskrift som i första hand vänder sig till romer, men även till olika or-

ganisationer och myndigheter, samt andra intressenter.52  Tidskriften publicerar sex nya 

nummer per år och behandlar och belyser frågor som rör romer på olika nivåer, både natio-

nellt och internationellt.53 Dessutom förs ett nära samarbete mellan tidskriften och Dis-

krimineringsombudsmannen (DO) i att bevaka diskrimineringsfrågor gällande romer. Tid-

skriften arbetar uttalat för romers integration i samhället och lyfter fram den romska kulturen i 

olika artiklar och reportage. Just nu är É Romani Glinda den enda romska tidning som når 
																																																								
45 SOU, Delegationen för romska frågor, ”Diskriminering”, 2016.  
46 Marianne Liedholm och Göran Lindberg, 2010.  
47 Regeringskansliet: Arbetsmarknadsdepartementet, Den mörka och okända historien: vitbok om övergrepp och 
kränkningar av romer under 1900-talet, Ds 2014:8, Stockholm: Elanders Sverige AB, 2014.  
48 Cederberg, 2016.  
49 Ibid. 
50 Hans Swärd, Nationalencyklopedin, ”tiggeri”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tiggeri (2016-
12-16) 
51 Svt.se, ”10 saker du alltid undrat om tiggeri”, 5/4 2016, http://www.svt.se/vi-kallas-tiggare/10-saker-du-alltid-
undrat-om-tiggeri/ (2016-12-18). 
52 Statens offentliga utredningar, Delegationen för svenska frågor, ”É Romani Glinda”, 
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/indexae7b.html (2016-12-15). 
53 Publiceras både som papperstidning och digitalt, se http://www.romaniglinda.se/index.php/tidningen-e-
romani-glinda (2017-01-02). 
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romer i hela Sverige, och alltså inte bara regionalt som exempelvis gatutidningarna Romfolk 

eller Gata gör.54 För några år sedan startade också en romsk-svensk ungdomstidning som 

heter Le Romané Nevimata, vilket kanske är ett tecken i tiden att romer börjar få en röst i 

samhället.55 Alla romer får dessutom tillgång till É Romani Glinda gratis. Institutioner, 

organisationer och bibliotek stödprenumererar på tidningen, som tillhör en förening med 

samma namn. Genom olika projekt arbetar föreningen för romers integrering och erkännande 

i det svenska samhället. Fred Taikon, kusin till författarinnan Katarina Taikon, är både 

föreningens ordförande, och tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare. Taikon är även 

politiskt engagerad i kampen om romernas minoritetsspråk och är en av de svenska romer 

som mest frekvent uttalar sig i media.56 I övrigt består tidskriftens redaktion av Maja-Lena 

Taikon, Rosario Taikon, Bengt O Björklund, Veronika Portik och Mia Taikon.  

57 

Ovan ses framsidan till 2012 års tredje nummer. Varje nummer pryds av en liknande framsida 

med den romska flaggan i övre kant och ett varierande foto nedtill där en central artikel för 

numret får fokus: här nationaldagsfirandet i Skarpnäck. Näst följer en ledare där någon eller 

några i redaktionen talar om tiden som gått sedan det sista numret publicerats. Viktiga 

händelser relaterade till romer, som till exempel register och diskriminering, tas upp och 

blandas med såväl som fotbollsmatcher som väder och på samma sida finns en innehålls-

förteckning till tidningen samt kontaktuppgifter till föreningen É Romani Glinda. Näst-

följande sida täcks av en debattartikel av en rom utanför redaktionen. Övriga sidor pryder 

reportage av romska händelser och porträtt av romer i sin livssituation, alla kompletterade 

																																																								
54 Sveriges Radio, ”Slipper tigga – säljer norskromska tidningar i Sverige” 2015, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6155721 (2016-11-29). 
55 Tidskrift.nu, ”Le Romané Nevimata”, 2015, http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=981 (2016-12-15). 
56 Institutionen för språk och folkminnen, ”Minoritetsspråkspriset tilldelas Fred Taikon”, 2014, 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2014/2014-05-08-
minoritetssprakspriset-tilldelas-fred-taikon.html (2016-11-29). 
Exempel på artiklar där Taikon uttalar sig: svd.se, ”Fred Taikon: Har länge misstänkt detta”, 2013, 
http://www.svd.se/fred-taikon-har-lange-misstankt-detta (2016-11-29) 
och TV4,”Fred Taikon: Både glädjetårar och sorgtårar”, 2016, http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/fred-taikon-
både-glädjetårar-och-sorgetårar-3405332 (2016-11-29). 
57 Bild hämtad från É Romani Glinda 2012:3, s. 1.  
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med bilder. Då och då dyker det upp reklam för lediga jobb som söker romsk spetskunskap, 

reklam för utbildningar med romsk inriktning och information om nya rapporter och under-

sökningar som gjorts om romer och minoritetsgrupper i Sverige. I mitten av de flesta tidnings-

nummer finns en skämtserie vid namn ”Bakro”, vilken tecknar upp scenarion där romer står i 

fokus. I slutet av varje tidning finns ett avsnitt kallat ”Gamla bilder berättar” där svartvita 

bilder av familjer, enstaka personer och sken från en annan tids livsstil publiceras med små 

förklarande undertexter. Tidningen avslutas alltid med recept på maträtter från olika romska 

grupper. Baksidan är sponsrad av diskrimineringsombudsmannen (DO) och uppmanar läsarna 

att anmäla diskriminering som skett mot en själv eller sitt barn, och DOs kontakt-uppgifter.  

För att avgränsa analysen har jag valt att fokusera på de sex tidningar som 

utgavs år 2012. Dessa nummer innehåller ett tillräckligt material för att besvara uppsatsens 

frågeställningar, men därutöver finns en poäng med valet av just 2012. Detta år lyfts fram som 

ett jubileumsår, för att romerna funnits i Sverige i 500 år, då den tidigaste noteringen om 

romer i Sverige hittas i svenska böcker från 1512. I 2012 års nummer finns därför en bredare 

redogörelse för romernas historia och hur deras resa förblir en del av folkgruppen, men också 

en större angenämenhet att koncentrera artiklarna till att visa vilka romerna är och har varit 

under dessa 500 år. Ett av numren heter exempelvis ”I Förintelsens fotspår” och fokuserar på 

hur förintelsen gick till och hur den har påverkat romernas vardag sedan dess.  

Dessutom skildrar tidningen speciella tillställningar som firar historien med 

jubileumskonferenser, hyllande aktivitetsdagar, temaveckor och utställningar av romska 

tillhörigheter. Vid sådana tillfällen framhäver tidningen kärnan av det ”romska” och vad som 

hör till gruppens identitet, vilket är vad denna uppsats vill se närmare på, varför 2012 års 

tidningar är ett passande urval för uppsatsens analysmaterial. De artiklar som valts ut till 

analysen är sådana där identitets-uttrycken träder fram och ligger i enlighet med den tematiska 

uppdelningen som uppsatsen följer.  

1.6. Tidigare forskning 
Med ambitionen att bredda uppsatsens resultat är det viktigt att se till vad som tidigare skrivits 

om romers identitet och É Romani Glinda. Den enda forskningen som kunnat hittas om 

tidningen är i kandidatuppsatsen ”En studie om kultur, identitet och språk i några romska 

artiklar” där Thomas Andersson kompletterat sitt material med några artiklar från tidningen.58 

I uppsatsen presenterar Andersson generella tecken som tyder på en romsk identitet, med 
																																																								
58 Thomas Andersson, En studie om kultur, identitet och språk i några romska artiklar, C-uppsats framlagd vid 
Pedagogik med interkulturell inriktning, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola, HT 
2011.  
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fokus på romers skolgång. Resultaten visar hur skolklasser med endast romska elever ger 

trygghet för romska elever och gör att de får bättre skolresultat. Skolan påpekas således vara 

viktig för romers identitetsskapande, men bara om de känner en trygghet som grupp. 

Andersson visar också att det finns en vilja att behålla kulturella drag hos romer, framför allt i 

skolgången, och hur identiteten tar uttryck i traditioner och firanden. Till skillnad från 

Anderssons uppsats kommer denna analys fokusera på den retoriska beskrivningen av romers 

identitet och vad det innebär för gruppen, samt hur övertygelseprocessen i grupperingen går 

till. 59  

Förutom denna uppsats finns en kandidatuppsats i sociologi vid namn ”En 

sociologisk studie om romer, identitet och arbetsmarknaden” av Viktor Johansson och Ellinor 

Mårtensson, där en svårighet att avgränsa romer som grupp presenterar som ett centralt 

forskningsresultat.60 Studien menar att definitionen av en rom är komplex och svårbestämd, 

då olika romer upplever olika romska uttryck.61 Men genom intervjuer har uppsatsen kommit 

fram två huvudsakliga identitetsfaktorer för romer: det romska språket och de kulturella tra-

ditionerna.62 Romer anser att det är talandet av det romska språket som främst gör en rom till 

rom, ihop med att ha romska föräldrar och därmed ett romskt kulturellt arv där man firar 

romska traditioner.  

Intressant är att även finska romer som inte talar romska också erkänns som 

romer av romsktalande romer.63 Undersökningen menar att det finns en gemenskap i att vara 

utsatt som rom, även om man som rom själv inte blivit direkt utsatt, och känslan av utsatthet 

kan istället gå i arv från föräldrar som upplevt en utsatthet.64 Att accepteras som rom är 

väldigt viktigt för en roms självbild, säger de intervjuade personerna, och i den romska 

identiteten ligger en stor stolthet.65 Uppsatsen har också fokuserat på identifikationsprocessen 

utifrån ett sociologiskt perspektiv där det essentiella resultatet blev att romer länge setts som 

utomstående samhället, och därför anpassat sig efter det eftersom gruppen inte haft något 

annat att förhålla sig vid.66  

Utifrån denna sociologiska undersökning av romernas identitet är det intressant 

att se om tidningen beskriver den romska identiteten på liknande sätt eller inte. Med avstamp 

																																																								
59 Informationen för detta stycke är hämtad från Andersson 2011, s. 44.  
60 Viktor Johansson och Ellinor Mårtensson, En sociologisk studie om romer, identitet och arbetsmarknaden, C-
uppsats framlagd vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet 2015.  
61 Johansson och Mårtensson 2015, s. 46. 
62 Ibid, s. 43.  
63 Ibid. 
64 Ibid, s. 44.  
65 Ibid.  
66 Ibid, s. 50. 
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från bakgrundsinformation om det romska identitetsskapandet går nu uppsatsen över till 

analysen av É Romani Glindas beskrivning och konstituerande av romer och det ”romska”.  

2. Analys 
2.1. Vem är rom? 

Analysen kommer nu följa den tematiska disposition som avsnittet metod gått igenom. 

Inledningsvis är det av intresse att undersöka vilka som egentligen hör till gruppen romer 

enligt É Romani Glinda, samt vilka som inkluderas i konstituerandet och beskrivningen av 

gruppen. Som framgick av bakgrundsavsnittet finns det många olika grupper av romer.67 

Dessa behöver inte ha samma traditioner, traditionella kläder, språk eller livsstil, något som 

tidningen bejakar och visar förståelse för.68 ”Vi är ingen homogen grupp romer utan många 

romska grupper” berättar Ralf Novak-Rosengren som skrivit en bok om romanifolkets visor.69  

Mångfalden bland de romska grupperna beskrivs av tidningen som något värdefullt som på-

verkar även icke-romer i samhällen där romer funnits. ”Varje land har sin romska musik, 

präglad av den musik man har mött under resan. Europeisk folkmusik hade inte låtit som den 

gör idag utan romerna.”70  

Därtill verkar tidningen mena att heterogeniteten är det väsentliga i processen 

om integration och förbättring av gruppens samhällsstatus: ”Ingen fördom är så rumsren som 

antiziganismen. Allt detta måste vi förstå̊ innan vi kan göra något. Det är sällan som romer ses 

som individer, man ser dem som en grupp.”71 Även om tidningen vill se romer som en hetero-

gen samhällsgrupp förblir benämningen som den använder enhetlig för en hel grupp: romerna. 

Förklaringen kan förefalla naturlig: alla romska grupper har gemensamt att vara en del av en 

minoritet och ha lite inflytande. I utanförskapet kan en identifikation grupperna emellan bidra 

till trygghet som tas i uttryck när grupperna tillsammans talar om ett ”vi”, exempelvis vid den 

första svenska romanifestivalen där talaren uttrycker:  
 

– Vi lyckades. Denna festival är startskott och bekräftelse på att vi ”det bortglömda folket” finns. 

Vi är här mitt ibland er alla andra. Vi har en lång, lång historia, av både hemskheter, men även en 

massa fina saker som vi kan dela med oss av.72 

 

																																																								
67 Institutet för språk och folkminnen, ”Romska – fakta och historik”, 2014.  
68 Romernas historia, 2016. 
69 ”Romanifolkets visor”, É Romani Glinda, 2012:5, s. 23.  
70 Bengt O Björklund, ”Många romer på Maximteatern”, É Romani Glinda, 2012: 4, s. 7.  
71 Björklund, ”Arbetsförmedlingen och romerna”, É Romani Glinda, 2012:3, s. 23.  
72 Björklund, ”Resandefest i dagarna tre!”, É Romani Glinda 2012:5, s. 12.  
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Historien har en förenande effekt grupperna emellan, varför en homogeniserande benämning 

för grupperna kan tyckas rimlig. Alla politiska projekt som tidningen deltar i behandlar också 

flera olika romska gruppers problematik. Tidningen tycks exempelvis mån om att skildra EU-

migranternas problematiska och diskriminerande vardag och asylsökandeprocess.  

 
I Sverige skickar vi fortfarande romer tillbaka till Kosovo, trots den hotbild som råder där. Det hat 

som råder mot romer i Europa idag är inte acceptabelt, den levnadsstandard romer har är under 

vanlig standard när det gäller boende, arbete, hälsa och skola. Romernas situation skulle jag vilja 

beskriva som katastrofal. Många är statslösa.73  

 

Trots att tidningen uppvisar ett tydligt missnöje med romers situation i hela EU och har stor 

förståelse för det lidande romska grupper utsätts för idag, är de romer som medverkar i tid-

ningen aldrig hemlösa, vilken kanske är den grupp svenska majoritetssamhället först tänker på 

när de hör ordet ”romer”. Av bakgrundsavsnittet att döma tog tiggeriet i Sverige fart redan 

2008, och ändå finns inte en intervju med en tiggande rom i numren under 2012.74 Först 2013 

kommer reportage om politiker som talar om de romska tiggarna.75 Det närmsta tidningen 

berör gruppen 2012 är en betraktande beskrivning:  

 
 – Ni ska veta, säger Hans med glimten i ögat, att alla flyktingar som idag kommer till Sverige gör 

det av skälet att de drömmer och hoppas på ett bättre liv! Annars skulle väl aldrig någon frivilligt 

välja att flytta till ett land med vinter största delen av året.76  

 

”Viet” som tidningen använder när de betecknar alla romska grupper täcker inte riktigt alla 

romska grupper. Tidningen talar om de tiggande romerna, men låter aldrig gruppen själv ta 

plats i tidningen. Ändå återkommer många gånger uttalanden om att låta romer ta plats i 

romsk forskning och låta alla romer synas. Rosa Taikon svarar på detta i en debattartikel: ”Låt 

oss för Guds skull slippa fler ’zigenarförståsigpåare’” och ”De enda kunniga om sin situation 

och hur de behandlats av stat och kommun måste ju vara romerna själva.”77  

Trots att tidningen vill att romer ska få plats i majoritetssamhällets forskning 

och politik synliggör de alltså inte själva olika romska gruppers röster. Detta är en spricka i 

tidningens beskrivning av den romska heterogeniteten. Som Charland talar om konstitueras ett 

																																																								
73 Björklund, ”ÉRG på årets bokmässa”, É Romani Glinda 2012:5, s. 20. 
74 SVT, ”10 saker du alltid undrat om tiggeri”, 2016.  
75 T.ex. Björklund, ”Bokmässa med romska förtecken” É Romani Glinda 2013:5, s. 14.  
76 Birgitta Israelsson, ”Roma Festival”, É Romani Glinda, s. 10–11. 
77 Hans Caldaras och Rosa Taikon, ”Carl Bildt: När får vi se ett tydligt agerande från Sverige i EU?”, É Romani 
Glinda 2012:2, s. 3.  
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subjekt när en grupps kollektiva identitet lyfts fram till en mottagargrupp som i sin tur 

konstitueras som ett subjekt i historien och förväntas och uppmanas handla i enlighet med 

subjektets identitet.78 Tidningen visar här hur en kollektiv identitet bör vara för romer. 

Eftersom tidningen främst vänder sig till läsargruppen romer är det också romer som är 

mottagargruppen och som konstitueras som ett subjekt. Tidningen föreslår alltså att subjektet 

bör vara av en romsk mångfald, men framhäver inte olika romska röster i sina artiklar.  

 

2.2. Kvinnan och mannen 

Ett annat centralt tema i materialet är romska kvinnors bekymmersamma situation, vilka 

tampas med både antiziganism och sexism enligt Erik Ullenhag: ”Men vi måste ta itu med den 

långa historien av diskriminering, särskilt den som råder för romska kvinnor. De diskrimi-

neras dubbelt.”79 Uttalandet pekar på att de romska kvinnornas kamp måste drivas hårdare 

med tanke på att de ligger i underläge i två maktaspekter. Vidare tycks det inom den romska 

gruppen finnas en tydlig uppdelning mellan könen: ”Fred Taikon talade om den stora bristen 

på jämställdhet i hemmet bland romerna. En stor anledning kan vara att de romska kvinnorna 

inte får något arbete och bara har hemmet att hålla sig till.”80  

Tidningen tar också ställning i frågan när den framhåller hur några romska 

kvinnor gått samman och startat en romsk-feministisk rörelse, kallad Center for Roma 

Initiatives, CRI. Rörelsen arbetar aktivt för kvinnor i Montenegro, skriver É Romani Glinda, i 

hopp om att öka jämställdheten, utbildningen av romska kvinnor och förhindra unga äkten-

skap.81 De säger: ”Som kvinnor möter vi stora problem, bland annat jämställdheten inom 

familjen och rörelsefriheten. Det är vi själva som måste göra arbetet. Vi vill bekämpa negativa 

traditioner som den patriarkaliska ställning som männen alltid har haft.”82 Romer arbetar 

således mot en stark patriarkal historia vilken tar tid att ändra på, men kvinnofrågan tas emot 

förhållandevis bra från den del av romer som rörelsen inte riktar in sig på: männen.  

När CRI utförde en teater om ämnet blev reaktionen från männen följande: ”Vi 

trodde att de romska männen skulle bli arga över hur de framställdes, men det blev de inte.”83 

Genom att skildra kvinnorörelsens försök att få männen att känna sig delaktiga i den romsk-

																																																								
78 Charland 1987, s. 133.	
79 Bengt O Björklund, ”ÉRG:s romska kulturvecka”, É Romani Glinda 2012:6, s. 22.  
80 Bengt O Björklund, ”Jamis.se i vimlet på bokmässan”, É Romani Glinda 2012:5, s. 24.   
81 Bengt O Björklund, ”Anna Lind-priset till romska tjejer i Montenegro”, É Romani Glinda 2012:3, s. 20. 
82 Ibid, s. 21. 	
83 Ibid, s. 20.  
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feministiska rörelsen ger även tidningen en interpellation, ett anrop – enligt Althusser – till 

romska män om att vara med i den feministiska diskursen.84  

Att tidningen vid flertalet tillfällen har vissa feministiska uttalanden sänder 

signalen att romer bör verka för jämställdhet och intressera sig för ämnet som en viktig del av 

den romska gruppens utvecklingsmöjligheter. Framtidsvisionen för tidningens feministiska 

ideologi kan sammanfattas i följande citat av en av CRIs företrädare: ”Jag tror på en framtid 

där de romska kvinnorna har arbete och är självständiga, sade Fatima.”85 Citatet visar en 

positiv målbild som också kräver en integration i det svenska samhället och lämnar gamla 

normer bakom, inom det historiska narrativet för subjektet ”romer”.  

Att tala om en ”patriarkal ställning” sänder signaler om att tidningen talar till en 

utbildad målgrupp som hängt med i den feministiska debatten och inte är främmande för 

uttrycket och dess innebörd. Läsarens idé om tidningens ideologiska grund – vad Black kallar 

second persona – innehåller därmed en ideologi som talar för en utveckling och utjämning av 

maktordningen mellan gruppens köns-roller.86 Att uttrycken för feminism tas upp tyder på en 

modernitet hos tidningens second persona: det är en tidning som vänder sig till en medveten 

publik där jämställdhetsfrågor inte tycks märkvärdiga.  

 

2.3. Kulturen 

I materialbeskrivningen framkom att É Romani Glinda främst vänder sig till romer och har 

som syfte att medialt samla den romska kulturen och arbeta för romers integration. Något som 

snabbt blir tydligt är hur tidningen ofta har reportage om romers kulturella traditioner och hur 

de är idag. Fyra av de sex analyserade omslagen pryds av kreativa teman som sång och dans, 

där porträtten skildrar romer iklädda traditionella färgglada klänningar och vita broderade 

skjortor.87 Vid nästan alla högtidstillfällen som visas i tidningen bärs traditionsenliga romska 

kläder, till och med under det svenska nationaldagsfirandet.88 É Romani Glinda visar också en 

mångfald av romsk klädsel där olika dräkter bärs av olika romska grupper.89 

Med tanke på vad som framkommit av bakgrundsavsnittet är dräkterna ett sätt 

att känna igen varandra på.90 De traditionella kläderna verkar fungera som en identifikation 

																																																								
84 Charland 1987, s. 138. 
85 Bengt O Björklund, ”Anna Lind-priset till romska tjejer i Montenegro”, É Romani Glinda 2012:3, s. 20. 
86 Charland 1987, s. 137. 
87 É Romani Glinda 2012:1, 2, 3, 6.  
88 Se bl.a. É Romani Glinda 2012:3, s. 12-13, É Romani Glinda 2012:2, s. 26, É Romani Glinda 2012:4, s. 5, É 
Romani Glinda 2012:5, s. 27, É Romani Glinda 2012:6, s. 27.  
Svenska nationaldagsfirandet: É Romani Glinda 2012:3, s. 29.  
89 Jmf t.ex. É Romani Glinda 2012:6, s. 20 och É Romani Glinda 2012:3, s. 13.  
90 Romernas historia, 2016. 
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romer emellan, då dräkten visar upp en grupptillhörighet, vilken andra som identifierar sig 

som romer bekräftar genom att klä sig överensstämmande. Å andra sidan visar och ofta bär 

reportagens romska huvudpersoner kläder utan romska associationer alls.91 Skildringen av 

detta tyder på en motsatt trend hos romerna som grupp. Att inte bära den traditionella kläd-

seln, vilken beskrivits viktig för identiteten, gör att det ”romska” genast blir mer komplext att 

ringa in. Om romer inte handlar i enlighet med sin historiska kontext och för att verka som en 

grupp med starka uttryck för sin identitet finns i identitetsskapandet en komplexitet och, för 

att återkoppla till Charland, något som strävar mot ett ”quebeqois” eller ett konstituerande av 

romer som subjekt.92  

I övrigt kan identifikationen ses som den gemensamma kärnan för alla romsk-

kulturella företeelser i tidningen. När tidningen skriver om ett romskt-judiskt musik-

uppträdande i ”Nedslag i Kulturkalaset i Göteborg 2012” målas en positiv bild upp av 

musikens effekt hos dess publik.93 ”Hela salen gungar” och sjunger med ”trots den olidliga 

hettan i rummet”.94 I framträdandet beskrivs romerna gå samman och finna en gemenskap i 

musiken. Gemenskapen i det kulturella uttrycket ger möjlighet till en interpellation: att klä sig 

i romska kläder och dansa till romsk musik blir ett tilltal till övriga romer som svarar genom 

att göra samma sak (och bli del av subjektet romer) eller inte. Viktigt för romernas kontext 

verkar vara att den traditionella romska kulturen lever kvar. Följande nämner Marie Länne 

Persson i artikeln ”Romanifolkets visor” där hon talar om observationer hon gjort medan hon 

sammanställt en romsk visbok: ”Det fina med denna musiktradition är att det finns en obruten 

vilja att revitalisera avsomnade traditioner hos er och musiken har faktiskt levt vidare, även 

om ni fortsätter att göra nya sånger.”95 Inom den romsk-kulturella diskursen sätts därmed en 

indirekt förväntning på romer att dansa, sjunga och spela musik och få den romska kulturen 

att synas och leva vidare.  

I artikeln ”Minnesstund för Zigenarnattens offer” berättar tidningen om ett tal 

som den romska arrangören av eventet, Domino Kai, hållit.96 I ett citat demonstreras att 

kulturens centrala värde är att ge romerna en kollektiv identitet: ”Jag och mitt folk har inget 

land. Det är vårt språk och våra seder som ger oss en gemensam kultur”.97 Intressant är hur 

detta citat inte bara visar hur kulturen samman-länkar romer genom identifikationen, utan att 

																																																								
91 É Romani Glinda 2012:3, s. 13. 	
92 Charland 1987, s. 133. 
93 Lena Israel och Nuri Selim, ”Nedslag i Kulturkalaset i Göteborg”, É Romani Glinda 2012:4, s. 24.  
94 Ibid.  
95 ”Romanifolkets visor”, É Romani Glinda 2012:5, s. 23.  
96 Bengt O Björklund, ”Minnestund för ”Zigenarnattens offer”, É Romani Glinda 2012:4, s. 9. 
97 Ibid.	
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det är i traditionen man som rom bör känna sig som en rom. Agerar man inte i enlighet med 

kulturen, eller inte lyckas få kulturen att fortleva, har man ingen gemenskap med andra romer 

och heller ingen anknytning till någon historia – eftersom man inte tillhör något land. Här 

positionerar É Romani Glinda sitt subjekt ”romer” i en ideologi. Att i citatet ovan sätta 

landslösheten mot kulturens gemenskap blottlägger en del av tidningens second persona: en 

traditionsvärnande sådan. Tidningens ideologiska världsbild sätter förväntan på romerna att 

agera i enlighet med det kulturella narrativet genom att re-producera kulturella uttryck. I allt 

tidningen publicerar blir det därmed viktigt att belysa kulturen och dess vikt för romer som 

folkgrupp.  

Men i tidningens beskrivning av den romska kulturen kan man urskilja en 

spänning mellan ett bejakande av den romska kulturens färgrika traditioner och en tendens av 

att få romsk kultur att verka exotisk. Samtidigt som tidningen framhäver många kulturella 

uttryck kan dessa associeras med en förelagd föreställning om utlänningar som rycks med i 

musik och dans och bär traditionella kläder. I det tredje numret 2012 visas bilder av en romsk 

familj från 1950-talet. På ett foto står familjens fem barn uppställda på rad, med ett dragspel 

och en gitarr i händerna. Hans Caldaras, en av personerna på bilden berättar: ”Vi blev av 

fotografen (okänd) ombedda att låtsas spela och sjunga, allt för att bekräfta myten om att 

romer hade musiken i blodet. Teresa och Monika kunde inte ens ta ett ackord på en gitarr.”98 

Citatet blottlägger en förlegad och rasistisk föreställning om gruppen, och negligerar den.  

Men på samma gång presenterar tidningen en kulturell mall för hur romer ska 

bete sig för att klassas som romer och argumenterar i den för att musiken är ett viktigt 

”romskt” drag. É Romani Glinda uppmuntrar sitt subjekt ”romer” till att agera i enlighet med 

det traditionella kulturella narrativet – ett narrativ som bekräftar den nidbild av romerna som 

Caldaras ovan visar har funnits i det svenska samhället. Att tidningen vid flertalet uppvisar 

symbolen om den romska klädseln och dess musikaliska koppling bekräftar således den myt 

som Caldaras negligerar ovan. Sådan språkstil gör att det till second persona dels hör en 

bekräftelse av en rasistisk nidbild, vilket kan förstås av de citat som pekar på kulturens 

identitetsskapande för gruppen, till exempel beskrivningen av att ”hela salen gungar” när 

romsk musik spelas.99  

Parallellt vill tidningen verka för romers integration, och antyder en ambivalent 

positionering av sitt subjekt; samtidigt som gruppen ska integreras bör de värna som sitt 

kulturella arv och vara stolta över det. Stoltheten över att det ”romska” får ta plats i 

																																																								
98 ”Gamla bilder berättar”, É Romani Glinda 2012:3, s. 28.  
99 Lena Israel och Nuri Selim, ”Nedslag i Kulturkalaset i Göteborg”, É Romani Glinda 2012:4, s. 24.	
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integrationen belyser É Romani Glinda när de skriver om romen Dimitri Keiski, som vann 

den tv-sända sångtävlingen ”True Talent” 2011.100 I en intervju under kultureventet ”Romerna 

i centrum” uttrycker dess arrangör Jono Stankov förvåningen och uppskattningen över Keiskis 

framgång i artistkarriären med en öppet romsk identitet.    

 
– Alla romer som satt i tevesoffan tyckte det här var jättespännande också̊, men det som 

imponerade på mig var att du inte dolde din romska identitet. Det är något som alla romer borde ta 

till sig, sade Jono.101  

 

På omslaget till É Romani Glindas första nummer 2012 kan vi se hur Dimitri klär sig något 

annorlunda än vad övriga svenska artister vanligtvis gör.102 Han har på sig en basker, en väst 

med nitutsmyckad krage över en skjorta, samt ett väl utsmyckat läderband till sin gitarr som 

sänder associationer till det romska hantverket. Samma typ av väst bär det romska bandet 

Krystiano och Romen vid ett framträdande i tidning fyra, vilket talar för att klädseln är ett sätt 

att uttrycka den romska tillhörigheten. Att kläderna spelar stor roll för det att uttrycka den 

romska identiteten förstärker också klädselns roll i interpellationen till den romska diskursen. 

Det är med andra ord lätt att som rom identifiera sig med någon som klär sig enligt romska 

traditioner, och klädsel kan få en rom att identifiera sig som en del av gruppen romer. 

Identifikationen genom kulturen tycks nu vara viktigare än någonsin. Sedan 

1900-talet, då romer sågs som ett folk utanför staten, har romer haft svårt att få sådana jobb 

som icke-romer haft. Svårigheten att vara en del av majoritetssamhället gör det viktigt för 

gruppen att visa hur de genom historien fått ihop nog med pengar att överleva dagen. I 

samband med en utställning på Skansen av en vagn tillhörande resande romer på 30-talet i 

Sverige visar man också de hantverk romerna tillverkat och sålt genom åren. ”Där visades 

allmänheten hur resandefolket försörjt sig, bl.a. med trådarbeten, knivslöjd, bindning av 

pappersblommor o.s.v.”103 Det är alltså viktigt för romerna att inte glömma hur man tidigare 

försörjt sig och idkat hantverk när det varit en stor del av romernas sätt att skaffa pengar för 

sin överlevnad, speciellt när romerna nu måste anpassa sig till en ny efterfrågan och arbets-

marknad. ”De traditionella yrken som romer hade tidigare finns inte längre, vilket kräver att 

vi hittar andra yrken.”104  

																																																								
100 Joni Nykänen och Simon Hjälmefjord,”Dimitri vann ’True Talent’ – och en miljon kronor”, aftonbladet.se, 
13/11 2011, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article13928501.ab (2016-12-09). 
101 Björklund, ”Romerna i centrum”, É Romani Glinda 2012:4, s. 18.	
102 É Romani Glinda 2012:1, s. 1.  
103 Bo Hazell, ”Skojareberget invigt”, É Romani Glinda 2012:5, s. 29.  
104 Björklund, ”Arbetsförmedlingen och romerna”, É Romani Glinda 2012:3, s. 23. 
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2.4. Utanförskapet 

Genom alla tidningar skymtas en bild av att romerna inte fullt ut identifierar som en del av 

samhället. Samtidigt som É Romani Glinda beskriver den starka viljan av att lyfta fram sin 

kulturella tillhörighet menar tidningen att förutsättningarna för det kulturella uttrycket är 

begränsade. Den långa historien av diskriminering och antiziganism verkar prägla romernas 

vardag. I det femte tidningsnumrets ledare skrivs: ”Romer får inte tanka på bensin-mackar i 

Sverige, inte om de klär sig i finsk-romska kläder i alla fall. Och regnet bara faller”.105 Kring 

diskrimineringen finns en sorg, men ändå är utanförskapet normaliserat i tidningens diskurs – 

så till den grad att en skämtserie vid namn ”Bakro”, som återkommer i några nummer 2012 

och är ritad av den kände tecknaren Ulf Lundkvist, behandlar diskrimi-neringen och romernas 

position med komik. I årets andra nummer visas följande bild:106 

107 

Skämtets ord ”resande” är i detta fall ett ambivalent uttryck. Dels ger ordet konnotation till 

”resandefolket” som vissa romer identifierar sig som en del av, vilka definieras av en nomad-

liknande livsstil som ständigt byter geografisk plats, och dels turister på resande fot.108 Satiren 

ligger i en uppenbar exkludering av romer, då de ”resande” som kan få tillgång till rummet 

förmodligen är menade för turister och tillfälligt resande personer, och inte resande romer. 

Bilden möjliggör en identifikation mellan tidning och romska läsare som känner igen ordets 

dubbla bemärkelse och exkludering. Utanförskapet i sig får läsaren till att tänka ”jag är en 

sådan person som inte får sova där, alltså känner jag mig som en del av ”romerna”.  

																																																								
105 Fred Taikon, ”Redaktören har ordet”, É Romani Glinda 2012:5, s. 2. 
106 ”Bakro”, É Romani Glinda 2012:2, s. 5.  
107 Fig. hämtad från ibid.  
108 Bo Hazell,”resande”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/resande (2016-
12-18). 
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En annan serieruta visar i det sjätte numret tre män i kostym som sitter runt ett 

bord:109 

110 

Teckningen skildrar ett möte som högre uppsatta män har bjudit in en gatumusicerande rom 

till, för att ha romer medverkande i beslutsfattning. Ironin ligger i att romen förmodligen inte 

förstår vad som sägs under mötet och inte har särskilt mycket att säga till om, vilket gör mötet 

meningslöst – åtminstone för romen. Även detta skämt bekräftar den känsla av utanförskap 

man som rom känner och gör att man skrattar åt problemet om utanförskapet. I utanförskapets 

uttryck öppnas således möjligheten för romer att skratta åt omgivningens sätt att hantera dem, 

vilket många romer förmodligen kan identifiera sig med.  

Ett av tidningens syfte sägs vara att bidra till romers förbättrade integration i 

Sverige. Därför deltar tidningen i många politiska projekt som rör romerna och skildrar 

romernas känslor kring deras ställning i samhället. Då målet med samtliga politiska projekt är 

att förena romer med det svenska samhället visar É Romani Glinda att gruppen romers ut-

gångspunkt för integrationen är en positionering utanför samhället. Både tidningen och bak-

grundsavsnittet visar att det i benämningen av samhällsgruppen länge har legat en definition 

av utanförskap. En benämning som använts länge av både gruppen själv och samhällen runt 

omkring den.111 

 
– Romerna utvandrade ursprungligen från Indien och kom till Grekland. Det grekiska ordet Atziganoi – 

zigenare – betyder ”de som håller sig utanför samhället”. Andra använder ordet rom, som betyder ”man, 

människa”.112 

																																																								
109 ”Bakro”, É Romani Glinda 2012:6, s. 21. 	
110 Fig. hämtad från ibid.  
111	Cederberg, 2016.	
112 Birgitta Israelsson, ”Roma Festival”, É Romani Glinda 2012:5, s. 11.  
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Att utanförskapet har fungerat som en benämning av gruppen ger i sig möjlighet för romer att 

identifiera sig med den romska diskursen. När den romska diskursen anropar en individ som 

svarar på diskursen, som Althusser talar om, krävs det från individen ett erkännande om sin 

egen samhälleliga exkludering. Har denna benämning sin grund i Grekland, där romerna 

befann sig för hundratals år sedan, borde agerandet i den samhälleligt exkluderade diskursen 

vara djupt rotat. Att belysa innebörden av benämningen ”zigenare” gör att É Romani Glinda 

sätter romers kamp om integrationen i historisk kontext. I tidningen återkommer konkret 

statisk på hur minoriteten än idag är åsidosatt det svenska samhällets grundläggande verk-

samheter, något som tidningen ställer sig starkt kritisk till.  

Romernas historia är en lång historia av utanförskap. Vi vet inte exakt hur många arbetslösa romer 

i arbetsför ålder det finns, men de är uppskattningsvis cirka 70 till 90 procent. Vi har arbetat med 

romer i flera omgångar och vi vet att nätverk är det viktigaste för att kunna komma in på 

arbetsmarknaden. Det är ett långsiktigt arbete att minska diskrimineringen. De flesta i dagens 

samhälle är fortfarande fulla av fördomar. Just därför är information så viktig.113   

Tidningen visar här upp vilka hinder romerna står inför i sin framtid. Nätverket, som här anses 

vara nyckeln till integrationen på arbetsmarknaden, begränsas av romernas historia av 

diskriminering och utanförskap. Citatet ger även sken av att ansvaret för integrationen ligger 

hos majoritetssamhället, som här anses blockera möjligheten till romers arbetsmöjligheter. Så 

länge diskrimineringen pågår kommer romer vara en exkluderad minoritet. På samma sätt 

antyder tidningen att utbildningsbristen, en annan stor grund till utanförskapet, ska lösas med 

samhälleliga åtgärder. ”Hur ska samhället nå de unga romer som varken studerar eller 

arbetar? I Stockholm är det endast ca 1 % av unga romer som får godkända grundskole-

betyg”.114 Vidare visar tidningen ändå på ett fördelat ansvar för utanförskapet. De låga ut-

bildningssiffrorna är inte bara en följd av diskriminering utan ett resultat av en historisk norm. 
 

– I dagens moderna samhälle måste vi romer ändå hålla kvar vid våra traditioner och värderingar, 

samtidigt kan man inte bortse från att samhället utvecklas hela tiden och att man måste skaffa sig 

den utbildning och det yrke som krävs för att passa in. 115 

 

Uppenbarligen innefattar integrationen tydliga skärningspunkter i vilken typ av handling 

subjektet ”romer” bör uppmanas till inom diskursen. Samtidigt som tidningen uppmuntrar 

läsaren till att skaffa jobb och utbildning ska man också vara romsk, och identifiera sig med 
																																																								
113 Björklund, ”Arbetsförmedlingen och romerna”, É Romani Glinda, 2012:3, s. 23. 
114 Björklund, ”Unga romers möjligheter”, É Romani Glinda 2012:6, s. 20.  
115 Björklund, ”Den romske juristen”, É Romani Glinda 2012:4, s. 4.  



	 25	

den föreställning man länge haft om vad det ”romska” är; en grupp utanför samhället. Konse-

kvensen av att agera i enlighet med subjektet tycks bli att det är svårt att bryta med historiens 

långvarande uppmaning till handling: när man länge identifierat sig som en icke-del av 

samhället är det svårt att agera som en del av det, och framför allt bli accepterad av samhället. 

Detta visar tidningen tecken av i artiklar om romers sysselsättning. 

Vi har många ungdomar som vill komma in på arbetsmarknaden, men de tas inte emot. Jag har 

talat med nästan alla romer i vårt område och många av dem har gett upp, trots att de har resurser. 

Tjänstemännen ger också̊ upp och tänker, de är romer, det är väl lika bra att de får bidrag. Detta är 

för mig en utmaning. Vi måste kunna se på detta på ett annat sätt.116  

Viljan hos romer att integreras tycks dock skildras som stark, men bemöter motgångar i 

samhället. De projekt som ska verka för integrationen mellan romer och övriga svenska med-

borgare är svåra att genomföra med anledning av den diskriminering romerna länge utsatts 

för. Integrationsminister under 2012, Erik Ullenhag, talar på É Romani Glindas romska 

kulturvecka om den romska misstron mot det svenska majoritetssamhället. ”Föräldrarna vågar 

inte skicka sina barn till skolan för att de inte har något förtroende”.117 Konflikten mellan 

majoritetssamhället och romer är uppenbar. Ullenhag fortsätter: ”Det är inte så konstigt. 

Romer är fortfarande den mest diskriminerade gruppen i samhället. Många romer väljer bort 

sin romska identitet bara för att kunna få jobb”.118 Här står subjektet ”romer” inför ännu ett 

problem i hur det ska handla i enlighet med sin diskurs. É Romani Glinda vill främja in-

tegrationen, men låta den romska identiteten fortfarande hänga vid. Att tvingas söka jobb 

medan man håller den romska identiteten undangömd skulle motverka fortlevnaden av ”det 

romska”, men påstås också effektivisera anställningarna och således öka integrationsgraden. 

 

2.5. Historien  

Det är omöjligt att undgå alla de historiska berättelser som finns i É Romani Glinda, speciellt 

när de 2012 firar 500 år i Sverige, och därför skildras många för de svenska romerna centrala 

historiska händelser. I sådana fall av konstitutiv retorik konstrueras publiken som ett historiskt 

subjekt, och det är då viktigt att undersöka hur den romska historien beskrivs och vad det 

skapar för retorisk effekt i konstituerandet av subjektet ”romer”. Som bakgrunden behandlar 

har romska grupper länge varit ett kringresande folk. Om än livsstilen inte var frivillig 
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beskrivs det kopplat till gruppens identitet. Monika Kaldaras beskriver de bekymmer med att 

bo i en liknande vagn som den som Skansen visar upp under jubileumsåret, i vilken romerna 

levde och reste på 1930-talet: ”På vintrarna frös vi och vi har många krämpor som vi fått från 

den tiden som gikt och reumatism.” 119 Hälsoproblemen tycks inte längre vara med Kaldaras 

familj idag: ”När Monikas barnbarn såg vagnen trodde de inte att hon en gång hade bott så 

där, utan vatten och avlopp”.120 Beskrivningen av klassresan och förändringen av boende-

situationen påminner romer som idag lever i fasta bostäder med högre standard om hur deras 

resa varit och interpellerar dem i den historiska diskursen. Det sänder också tankar om andra 

romer som idag lever under samma förhållanden som Kaldaras gjorde för 80 år sedan. 

Reportaget om Kaldaras fortsätter:  

 
Jämfört med diskrimineringen i länder som Italien och Frankrike är Sverige ”ett himmelrike inom 

citationstecken”. Den avgörande skillnaden ligger i sociala villkor: ”Vi bor och vi kan skruva på 

vatten i köket och vi kan ha vatten inne. Vi har lyse, vi har värme och våra barn får utbildas.” 121 
 

Citatet fungerar som en påminnelse om skillnaden på levnadsstandard mellan olika romska 

grupper i olika länder och att man bör vara tacksam för det man har.  

Historien för romer har också många viktiga händelser. Den mest omtalade i É 

Romani Glinda är andra världskriget och förintelsen. Tidningen menar att det finns för lite 

skrivet om romerna i förintelsen: ”Förföljelsen och mordet på det romska folket under andra 

världskriget är en historia som sällan har berättats.” och att det inte bara var judar och 

funktionshindrade som förföljdes och sattes i läger.122 De kallar det romska ödet under andra 

världskriget för den ”okända förintelsen” i följande uttalande: ”ERG (É Romani Glinda) 

kommer även att synliggöra den Okända Förintelsen i montern. Inte många känner till de-

portationen av romer och judar från Rumänien till Transnistrien.”123 Förintelsen är en tung 

berättelse som tar upp tre sidor i både tidningsnummer sex, och hela nummer fem, och som 

verkar vara det som satt störst spår i romernas historia. Under den s.k. ”Zigenarnatten” av-

rättades 3 000 romer i gaskamrarna. Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska centralrådet, 

säger under en minnesceremoni för de romska offren den 2 augusti 2012: ”Jag vädjar till 
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Sveriges regering att inte låta Förintelsen bli urvattnad. Alla människor är lika värda.”124 

Händelsen är alltså något som inte får glömmas bort, menar tidningen. 

Förföljelse är något som alla romska grupper blivit utsatta för och är en 

berättelse som tycks föras vidare i generationer, även utanför tidningens diskurs: ”Den romska 

berättartraditionen är en tusenårig tradition där folksagorna både underhåller och upp-

fostrar.”125 När alla grupper enat kan minnas sina släktingars hemska öde finns förutsättningar 

för en identifikation, både grupperna emellan och mellan publiken och tidningen. Har man 

hört om, eller känt något av offren i förintelsen kan man känna sig anknuten till gruppen. 

Uppmaningen som É Romani Glinda här står för är att inte glömma sin historia, samt att agera 

för att inte låta historien upprepa sig:  
 

Men vi ska inte bara minnas, vi måste också̊ våga se och vara modiga. Idag är det många 

intoleranta krafter som är på marsch. Kampen för mänskliga rättigheter tar aldrig slut. Solidaritet 

är inte antingen eller. Romer, judar, homosexuella och kvinnor är de mest utsatta grupperna. 

Kampen mot intolerans är en daglig kamp. Europa är idag fyllt av ringade varningsklockor. [...]  

Ett sätt att minnas ”Zigenarnatten” är att fortsätta kämpa mot ondskan. 126 
 

Att kämpa för frihet och rättvisa är tillika en del av tidningens värderingar. En grundläggande 

föreställning är med andra ord att romer är lika värda alla andra och bör behandlas som det. 

När sådant inte är fallet bör man handla för att vinna rättvisa. Uttrycket ”intoleranta krafter” 

ger känslan av att man inte kan acceptera att bli nedvärderad. Likaså ”solidaritet är inte an-

tingen eller” vilket är en språkstil av É Romani Glinda som utelämnar andra alternativ än att 

medverka i tidningens diskurs för integration. De båda uttrycken ger en bild av tidningens 

second persona och bakomliggande ideologi, som därmed drivs av en kamp för sina rättig-

heter.  

Vidare beskrivs romernas liv ha präglats av ett förtryck sedan andra världskriget, 

som tar sitt uttryck i olika former. Dels finns en vardagsrasism som romerna möter i sociali-

seringen med svenska icke-romer, och i försöket att anpassa sin livsstil likt den som tillhör det 

svenska majoritetssamhället. Tidningen skildrar några personers möten med rasismen: 

”Domino har många exempel på hur det är att som barn inte vara välkommen på ett fik med 

sina föräldrar, att inte få gå in i en affär, att föräldrarna inte får tanka sin bil på en bensin-
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station”.127 Sådana exempel kan vi urskilja än idag, men poängen med den historiska skild-

ringen är förmodligen att diskrimineringen även i modern tid pågått länge. 

Rasismen under 1900-talet skapar också i diverse konflikter. Under midsommar 

i Jönköping 1948 bubblade en stor konflikt upp till ytan mellan romerna och icke-romerna i 

staden, efter veckor av irritation beskriver tidningen: ”[...] under upploppet mot resandefolket 

en händelse runt midsommar 1948 och som kom att kallas för ”Tattar-kravallerna”.128 

Förtrycket fortsatte under 60-talet då romer fick hålla till i läger i utkanten av städerna. Under 

samma tid kom många finska romer till Sverige i en tid där Finland gjorde det svårare för 

romer att leva än vad Sverige gjorde. Även här var diskrimineringen utbredd, så kampen för 

rättigheter blev dubbel för de finlandssvenska romerna. 
 

Det framgår också̊ tydligt i denna bok där journalisten Gunni Nordström i ett kapitel på 11 sidor 

kallad ”Socialpolitiska flyktingar” berättar om finska romers invandring till Sverige, framför allt 

under 1960 och 70 talen. De finska romerna kämpade på två̊ fronter, som invandrare i Sverige och 

som påtryckare gentemot myndigheterna i hemlandet och i Sverige.129 
 

Här är ännu en dubbel positionering av subjektet romer. Utanförskapet i alla länder man 

kommer till gör att man som rom skapar en identitet som ”landslös”. I den identiteten kan 

romernas olika grupper identifiera sig som en gemensam grupp: ”I avsaknad av förhoppning 

om en trygg tillvaro i det land som de flesta betraktar som sitt hemland, kan känslan finnas att 

de lever i ett ingenmansland.”130 Som tidigare visats av analysen hänger detta vid den romska 

diskursen som tidningen presenterar än idag.  

 

2.6. Kampen 

I alla de teman som analysen täcker finns en gemensam målbild. Trots den långa historia om 

utanförskap romerna gått igenom är tidningens skildring av historien alltjämt en berättelse om 

kampen för rättvisan, och om att nå drömmen om jämlikhet. Först belyser tidningen kun-

skapsbristen som något man vill råda bot på, och ger en bild av ett folk som har blivit orättvist 

lyssnat till eller inte lyssnat till alls. ”Fördomar beror ofta på okunskap.” säger Mirelle 

Gyllenbäck, projektledarassistent på Arbetsförmedlingen i ett projekt om att öka romers 

integration på arbetsmarknaden.131 Citatet talar för att kunskap om romerna bör spridas och att 
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kunskapen är en nyckel till att demolera fördomarna, och på så sätt ha större chans att 

integrera romerna i samhället. Romerna uppmanas indirekt att sprida kunskap om sig själva 

för att bättre bli förstådda, vilket ger den romska individen ett ansvar över sin egen framtid. 

Även samhället uppmanas vara ansvarigt för att integrera romerna. 2012 är 

”vitboken” under produktion, en myndighetsledd utredning av romers diskriminering i den 

svenska historien som publicerades 2014, vilken man hoppas ska råda bot på oförståelsen av 

romer som finns i samhället.132 Dessutom vill tidningen att vitboken ska ge romernas historia 

en rättfärdig beskrivning, och således avhjälpa den okunskap om romer som tidningen anser 

ligger till grund för diskrimineringen. Man hoppas att romers historia slutas ses som en 

separat berättelse av en nyanslös samhällsgrupp och att vitboken skriver in romer som en del 

av den svenska historien i stort. ”Allt för få kan den romska historien. Det är en historia vi har 

hoppat över. I samband med vitboken kommer inte heller regeringen att kunna förneka det 

som har hänt.”133 Uttrycket ger en stark känsla av ett vi-och-dem, där romerna kräver rättvisa 

från staten. Tidningen ger sken av att alla romska grupper har förnekats sin historia i de 

svenska historieböckerna och att alla har samma vilja att säga ifrån mot statsmakten. Att ge 

sken av att vilja göra uppror mot regeringens tidigare beteende är ideologiskt betingat i att det 

kräver och uppmuntrar en politisk handling, och har därmed att göra med tidningens bakom-

liggande livsåskådning och second persona: vilken här står för människors lika rättigheter. 

Målet är som sagt att berättelsen om romernas kamp ska få ett lyckligt slut, och 

att slåss för att bli lyssnad till så länge värdet av ens röst förnekas eller ignoreras.  ”Den 

romska historien är inte lätt. – Den förföljer oss. Även om den svenska staten säger att den har 

en strategi kommer frågan: Hur mycket involveras romerna i denna strategi?”134 Subjektet 

uppmanas handla för romers integrering i olika slags discipliner. Dels bör romerna utbilda sig, 

och få staten av vilja utbilda romer. ”Erik Fichtelius menar att samhället sviker romerna. Ut-

bildning är nyckeln och att inte utbilda romerna kommer att kosta miljarder.”135  

Utbildningen i sig är en anpassning som i dagsläget inte är helt fri från 

diskriminering: ”Många slutar skolan för att de känner sig mobbade. Om man dessutom vräks 

gång på gång blir givetvis skolgången lidande.”136 Att agera som diskursen vill, för att gynna 

romernas frihet, är alltså inte lätt. Ändå finns en uppmaning av romerna att fullfölja sin 

utbildning och ta sig längre än man tidigare gjort – det tycks vara en viktig väg att gå för att 
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springa ikapp majoritets-samhället och inte ses som ”de som inte vill ha kontakt med 

någon”.137  É Romani Glinda stimulerar integrationen också genom att stundom göra reklam 

för tvååriga utbildningar och arbeten som söker romsk spetskunskap.138 Reklamen uppmuntrar 

till utbildning och arbete där jobben är av den typen som kräver utbildning och inte är 

traditionella romska hantverksjobb, varför romerna uppmuntras anpassa sig till västvärldens 

samhällsstruktur. Kontentan blir att romerna måste ändra sig själva för att bli mer accepterade. 

Vidare matas drivkraften om kampen mot den rättvisa staten när tidningen ofta 

ägnar annonssidor åt hur bl.a. diskrimineringsombudsmannen (DO) och enheten för minori-

tetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med romska frågor.139 Tidningen verkar vilja 

att romerna ska vara medvetna om vilka politiska handlingar som görs för att få gruppen 

integrerad, och gör informationen så tillgänglig att alla deras läsare lätt kan få läsa rapporterna 

och handlingsplanerna själva.  

Genom att belysa åtgärder för utanförskapet tycks tidningen vilja att läsarna ska 

vara pålästa och medvetna om den politiska situation som råder och på så sätt bättre kunna ta 

ställning till sin egen situation. Dessutom är baksidan i varje nummer 2012 täckt av 

information från DO och uppmanar med stora bokstäver att anmäla diskrimi-neringar man 

som rom blir utsatt för till myndigheten.140 Man ska som rom alltså inte stå ut med den 

diskriminering man utsätts för utan våga stå upp för sig själv och sin folkgrupp genom att 

anmäla alla nedsättande behandlingar man drabbas av. Integrationskraften är så stark att den 

till och med tar uttryck i det kulturella.  
 

Utsattheten, hoten och rasismen i det omgivande samhället skapar en gemensam utgångspunkt. 

Känslan av att leva just NU, för imorgon kan det vara för sent, musiken och dansen som en protest 

mot det förfärliga, det grundläggande ursprunget som musikaliskt ligger utanför Europa, ger 

musiken en glöd och intensitet – ja, den är på liv och död! [...] Men för mig känns det som om 

romerna gör mer kavat MOTSTÅND i sin musik – motstånd mot det etablerade, normerna och 

förtrycket.141  

 

Citatet visar hur man som musicerande rom både kan hålla kvar vid sin kulturella praxis men 

samtidigt verka för integration – det ena behöver inte utesluta det andra. På så vis lyckas É 
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Romani Glinda uppmana både till kulturell fortlevnad, vilket tidigare behandlats som anti-

integrerande men här fungerar i enlighet med andra subjektsuppmaningar, och en motstånds-

kamp för sin grupps rättvisa. Klart är också att det finns en stor drivkraft i den romsk-

feministiska diskursen.  

 
Jag vill göra uppror. I den kommande vitboken nämns överhuvudtaget inte den romska kvinnans situation. 

Vi har problem. Våra barn är narkomaner. Idag festar vi till tanken på att det är 500 år sedan vi kom till 

Sverige, men ingen vill ge våra barn några rättigheter.142  
 

I andra av tidningens artiklar har vitboken skildrats som något gott: att utredningens resultat 

näst intill kommer lösa upp diskrimineringen. Här riktas istället en stark kritik till den som 

kvinnoexkluderande. Detta är ett praktexempel på att det i tidningens persona finns en stark 

vilja att vara delaktig i alla områden rom rör romer med syfte att ändra om maktordningen 

kring sin samhällsgrupp. Kampen är en alternativ historia till hur media i övrigt belyser 

romerna. Fokus ligger bland allmänheten på tiggarnas och EU-migranters hjälplöshet och 

lidande, eller huruvida de tiggande romerna verkligen vill skaffa jobb och bli delaktiga i 

samhället.143 Här visas istället ett stolt folk upp, villiga att ta striden för sin rätt. 

Samhällets oförstående för integrationen visas när romer reagerar på de 

projektförsök majoritetssamhället gör för att mötas. ”Att identifiera problembilden är det 

viktigaste när man ska påbörja ett inkluderingsarbete. Nu talar alla om att det måste forskas 

mer om romer, men det får mig bara att känna mig mer och mer som en labbråtta.”144 Att 

utelämna romer i arbeten om romer riskerar alltså, som tidigare nämnt, att avhumanisera 

romerna som individer och att återigen få dem att känna sig underlägsna den svenska 

majoriteten – motsatsen till arbetenas syften. Man kan därför påstå att É Romani Glinda 

sänder ut varningstecken till majoritetssamhället: romer bör medverka i forskningen om romer 

för att cirkeln om integration ska slutas och allt ska gå rätt till.  

Återigen belyses en vi-och-dem-uppfattning, men här med en mer negativ ton i 

betoningen på att romen avhumaniseras och ses på som en labbråtta som övriga samhället ska 

testa sina samhällsteorier på. Metaforen blir en symbol för romers positionering utanför sam-

hället, och skulle med sitt pathos kunna trigga igång en handling hos romer som identifierar 
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sig med samma uppmålande bild av sin samhällsgrupps position. På så sätt blir metaforen en 

uppmaning till handling för romernas rättigheter i samhället.  

Även om kampen för romernas integration har en lång väg kvar, enligt É 

Romani Glinda, ger tidningen också sken av en sakta samhällelig framgång för sitt subjekt. 

När kung Carl XVI Gustaf under nationaldagsfirandet delade ut en svensk flagga till Romska 

ungdomsförbundet i Malmö markerades att integrationen blivit bättre.  
 

Man sänder ut ett viktigt budskap, tycker fanbäraren Erland Kaldaras. Man visar att romerna är en 

del av Sverige, en del av svensk historia och en del av svensk kultur. Att efter 500 år få ta emot 

nationens flagga av landets högsta representant är en stor ära.145  

 

På samma gång som kampens drivkraft är viktig för att föra integrationen framåt visar 

tidningen en glädje och stolthet i att komma närmare det svenska samhället. Målet om 

integration verkar inte heller så långt borta när tidningen visar på utmärkelser romer får för 

sitt arbete för integration. Kanske är det syftet med ovanstående citat: att visa att romerna 

efter hårt arbete faktiskt kan bli integrerade och inge hopp till den starka positioneringen man 

satt sitt subjekt i; den att handla för romernas rätt. På så sätt stimulerar tidningen sin egen 

uppmaning och får romerna att kämpa ännu hårdare för rättvisan.  

3. Diskussion  
 
Slutligen bör det ses till vad som enligt È Romani Glinda representerar det romska. En rom 

beskrivs vara invigd i kulturella företeelser, ha en kultur som ägnar sig åt hantverk och musik 

och bära romska kläder vid högtidliga tillfällen eller som resande rom, men kan också klä sig 

helt i enlighet med svenska normer. Romen talar romska, kan sin grupps historia och värnar 

om dess, och kulturens, kvarvarande. Romen är färgad av en lång historia av utanförskap, och 

har länge identifierat sig med den samhällspositionen, men är samtidigt trött på diskriminering 

och längtar efter att få sin historia uppmärksammad och ses som en del av det svenska sam-

hället.  

Vidare konstitueras romerna framför allt som kännande människor som vill ha 

rättvisa. Generella teman som jämställdhet, solidaritet och att värna om historien är sådant 

som vem som helst av tidningens läsare har möjlighet identifiera sig med, både rom som icke-

rom. Men genom att belysa just romernas historia, deras kulturella egenheter och den 
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diskriminering de utsätts för specificeras mottagargruppen och möjliggör en bredare identi-

fikation mellan tidningen och romska läsare.  

Kulturen är i sig inte bara en identifikationsmöjlighet, utan verkar utgöra det 

starkaste uttrycket för romernas identitet. Utan traditionerna är romen inte rom. Samtidigt 

syns en spänning mellan att leva ut sin kultur till fullo och bemöta de fördomar som finns om 

romer som ett dansande folk. På samma gång som É Romani Glinda uppmuntrar subjektet 

”romer” att utbilda sig, skaffa kontorsarbete och anpassa sig till samhället för att bli av med 

fördomar uppmuntrar den också till att hålla kulturen vid liv och behålla romska uttryck, som 

bl.a. klädseln och musiken. Ambivalensen mellan de båda gör att det är svårt att ringa in vad 

det ”romska” är. Att ha icke-romska kläder på sig kan både ses som en positiv anpassning till 

samhället och en negativ förträngning av traditionen, och medan det i klädseln finns en stark 

identitetsanknytning motverkar anpassningen till samhället det som utgör romer som grupp. 

Men som analysavsnittet ”Kampen” visar menar tidningen att kampen för rättvisan kan drivas 

inom det kulturella, och de två parterna behöver inte motverka varandra. Det ”romska” blir 

istället en balansgång mellan att vara modern men fortfarande traditionell. 

Intressant är hur de traditionella romska kläderna innefattar mer än igen-

kännande faktorer: de säger att romerna utmärker sig genom att inte vara som alla andra i 

samhället, genom att inte klä sig likadant som majoriteten. Separationen från majoriteten kan 

således vara vad som skapar gemenskap och bidrar till att bilda grupperingen romer, men 

beskrivningen tyder också på en ambivalens inom gruppen. Det verkar vara svårt att veta 

huruvida man kan uttrycka sin stolthet som rom eller om man borde anpassa sig till 

majoritetssamhället. Likt när det beskrivs hur romerna är lågutbildade, har svårt att få jobb, 

och ibland döljer sin romska identitet för att bli accepterade på arbetsmarknaden kan man 

undra hur effektivt det är att vara öppen med sin romska identitet kontra att dölja den. 

Samtidigt är gruppen stolt när framträdande romer som Dimitri Keiski blir uppskattad av det 

svenska majoritetssamhället utan att dölja den romska identiteten, vilket framställs som ett 

praktexempel på hur man som rom bör agera i offentliga sammanhang. Att Keiski hyllas för 

att vara unik i att visa sin etniska bakgrund säger något om hur resten av romerna framställer 

sig själva.   

Tidningen belyser också vikten av att lära ut om romernas historia och få sam-

hället att jobba mot en förändrad uppfattning mot romer som folkgrupp. Det uttrycks att romer 

känner sig osedda av staten och vill vara med när beslut fattas: även hänga med och förstå vad 

som sägs, till skillnad från serien Bakros bild av ett dåligt fungerande möte med kostymmän. 

För att det ska åtgärdas måste det finnas ett gemensamt ansvar: dels måste romerna utbilda 
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sig, och dels måste samhället förstå sig på romerna och släppa in dem. Samhälleligt föreslås 

inga specifika åtgärder på detta förutom ett hopp om vitbokens genomslagskraft, vilken med 

facit i hand 2016 inte har påverkat antiziganismen markant. 

Tidningen vill också arbeta med dynamiken inom gruppen, framför allt när det 

kommer till jämställdhet, vilket från publikens håll inte tycks vara märkvärdigt, utan är en 

accepterad rörelse. I förklaringen av den feministiska rörelsen finns inga tecken på försvar, 

varför jämställdhetsfrågan verkar vara en naturlighet för diskursen. Detta tyder på en modern 

second persona för tidningen. Andra ideologiska ståndpunkter som har visat sig och hänger 

vid second persona är ett värnande om traditionen och värderingen att alla människor är lika 

värda. Dessutom finns i second persona en normalisering av utanförskapet som något som 

inte är konstigt att handla i enlighet med. Utanförskapet, som tidningen vill bort ifrån har man 

under lång tid tvingats finna sig i och anpassa sig efter, varför det är naturligt och förståeligt 

att fortfarande vara outbildad eller inte verka för integration. Men det är just detta kampen i 

tidningens positionering av romer motverkar och vill bort ifrån. Målet är att alla romer ska 

integreras, och att alla romer ska vilja handla för att nå det målet, utan att tappa sin romska 

bakgrund och dess traditioner. Tidningens ideologiska världsbild är således tvetydig och inte 

helt så klar som teorin förutsätter, varför det är svårt att säga att identitetsskapandet lyckats.  

Den konstitutiva retoriken talar om att någonting skapas när man benämner flera 

individer som en grupp, och att retoriken är ett verktyg för att ena flera individer och ge dem 

en kollektiv identitet. Det egendomliga i resultatet är att det som skapas egentligen blir till två 

olika retoriska krafter som båda beskriver hur romer bör vara: å ena sidan en modern grupp, 

och å andra sidan en traditionell sådan. Egentligen konstitueras inte en helt enhetlig bild av 

vad det kollektivt romska är, utan lämnas i två läger, fria att blandas av romer när gruppen ska 

agera enligt den romska identiteten som lyfts fram av tidningen. Visst kan man tala om en 

konstitutiv retorik i den bemärkelse att tidningen skapar en bild av vad det romska är och talar 

till gruppen romer, men en unison identitet kan man kanske inte helt påstå att det är, eftersom 

de två handlingssätten uttryckligen är svåra att beblanda när man samtidigt vill nå en full-

ständig integration.  

På så sätt kanske den konstitutiva retoriken i detta fall inte lyckas ena gruppen 

mot en samlad handling, utan en tudelad handling. Däremot finns det en stark kon-stitutiv 

retorik i att alla de romska grupperna tillsammans vill kalla sig för ett enat namn (romer) och 

att de trots sina olikheter kan beskrivas av en och samma tidning. Tilltalet eller inter-

pellationen från tidningen till läsaren är som starkast när den tilltalar alla romska grupper, 

bortom kulturella skillnader, i utanförskapets identifikation. Tidningens användning av det 
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romska utanförskapet är alltså det som allra mest förenar romerna och gör att man kan tala om 

en lyckad konstitutiv retorik i É Romani Glinda.  

 

4. Avslutning 
Den konstitutiva retoriken har varit ett bra val att härleda analysen igenom för att få hjälp att 

beskriva hur kommunikationen ser ut i identitetsskapandet. Den har visat vilket typ av tilltal 

som förespeglar identitetsskapandet som retorisk process med hjälp av identifikation, inter-

pellation och second persona. Analysen har visat vad tidningens romska skribenter anser 

utgöra romsk identitet och hur de framställer detta, samt hur gruppen uppmanas föra sin 

historia framåt. Uppsatsen har kommit fram till hur en stark kultur och sargad historia kan 

användas som retoriska argument för att ena ett heterogent folk och frammana handlingar. 

Tidningen konstituerar romer som ett traditionsenligt folk med en vilja att bli integrerade i det 

svenska samhället och en stark känsla för sin förtryckta historia: resultat som visar att urvalet 

av material har gett ett brett perspektiv på hur romernas identitet färgats de 500 år de funnits i 

Sverige.  

Men för att komma ännu närmre den romska identiteten skulle det vara relevant 

att intervjua romer och tolkat uttalanden i relation till tidningarna, men detta har avvärjts i 

brist på tid och utrymme. Den konstitutiva retoriken har också begränsat analysen i det att den 

inte inkluderar avvikelser från den konstituerade identitetens uppmaning. Vad som hade varit 

intressant att se är huruvida ambivalensen i det romska uttrycket och uppmaningen till 

gruppens utveckling hade kunnat beskrivas annorlunda med en annan retorisk teori, och 

kanske bättre enats till en enhetlig retorisk drivkraft med en annan mening. Dessutom skulle 

det vara intressant att i annat akademiskt arbete intervjua tidningens läsare för att se om 

möjligheterna till identifikation träder kraft inom gruppen. Denna uppsats har kunnat visa en 

retorik som förs när en förtryckt minoritetsgrupp som romer får en kollektiv identitet: något 

som det tidigare saknats forskning på.146 

 

 

 

 

 

 
																																																								
146 Palosou 2008.  
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