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Nyheter

Föreställ dig att vakna upp till Yles 
morgonnyheter bara för att höra för-
svarsminister Jussi Niinistö (Sannf) 
efterlysa en folkomröstning om fin-
landssvenskarnas fortsatta existens 
i Finland. Han får tala utan att bli av-
bruten och hans förslag uppfattas in-
te som särskilt chockerande, journa-
listen nickar och tidningarna tryck-
er hans ord.

Det här är vardag för romerna i 
Bulgarien. För ett par månader se-
dan uttalade sig landets försvars-
minister och arméns överbefälha-
vare Krassimir Karakachanov pre-
cis så här.

–  Jag är på allvar rädd för att det 
kommer att ske ett folkmord i Bul-
garien, situationen här hotar att bli 
som i Kosovo. Efter flyktingkrisen 
har extremismen i Europa stigit upp 
från det döda och det har blivit allt 
mer accepterat att hata och vara ra-
sist i dag.

Det säger den romska filmregis-
sören Galya Stoyanova, som också 
jobbar för kulturorganisationen Ro-
media Foundation. Ministern sade 
att romerna lär sina barn att leva på 
kriminalitet, lura socialsystemet och 
åka kollektivtrafik gratis och före-
slog att bulgarerna ska rösta om ifall 
de accepterar romernas sätt att le-
va eller inte.

Motsägelsefulla uppgifter
En orsak till att ministern kan utta-
la sig så här utan att det blir skan-
dal är dels att ultranationalister för 
första gången tog plats i Bulgariens 
regering i våras, dels att det under 
många års tid målats upp en myck-
et negativ bild av romerna i de na-
tionella medierna. Det är en bild av 
ett folk som inte betalar skatter och 
elavgifter, som stjäl och lever på so-
cialbidrag.

Det sista motsäger sig självt – so-
cialbidraget i Bulgarien är 42 lev (21 
euro) per månad och för att få det ut-
betalt måste du jobba femton dagar 
i månaden. Andra bidrag man kan 
”leva” på är barnbidraget som är nio 
euro i månaden. Romerna är besvik-
na både på den nationella medierap-
porteringen och på den europeiska, 
som förmedlar en ensidig bild av fat-
tiga romer i förorterna.

–   Ja, många romer upplever 
fattigdom, men fattigdom är inget 
romskt problem. Människor lever i 
fattigdom oberoende av etnisk bak-
grund. Under de senaste tio åren har 
det gjorts otaliga dokumentärer och 
universitetsavhandlingar om romer-
na, det är ett tacksamt ämne, men 
vad man fortsätter glömma är ro-
ten till problemet, säger Stoyanova.

Elever mobbas
Roten till problemet är en ond cir-
kel av fördomar och hat. Romer-
na har utbildning, men inom yrken 
som inte längre existerar. De har rätt 
till gratis skolgång som alla andra, 
men vågar inte skicka barnen till 
skolan av rädsla för de nynazister 
som bränt ner romska bosättningar.

Efter EU-medlemskapet 2007 för-
sökte man skapa blandskolor med 
både romska och bulgariska elever, 
men föräldrarna till de bulgariska 
barnen protesterade. I de blandsko-
lor som i dag finns upplever många 
romer att de blir mobbade av både lä-
rare och andra elever. Många romer 
saknar också identitetshandlingar, 
För att få id-kort krävs en fast adress 
och många av de hus som romerna 
bor i är inte godkända av staten.

–  Jag tror inte att romer någon-
sin känner sig trygga och skyddade 
av staten och om man inte gör det så 
antingen flyr eller attackerar man, 

eller sluter sig till sitt. Det är därför 
som många romer har sina egna 
bosättningar. Hälsovård är ett stort 
problem i de områdena, ringer man 
en ambulans till vissa områden så 
kommer den inte, och man skyr po-
lisen bara för att man vet att polisen 
inte är på ens sida, säger Stoyanova.

Sken av harmoni
Utåt vill Bulgarien profilera sig som 
ett land där minoriteter lever i fred, 
sida vid sida. På den guidade turist-
turen i Sofia får jag lära mig att sta-
dens moské, synagoga och ortodoxa 
kyrka samsas på samma område i So-
fias centrum, en stadskärna av prakt 
och ståt. Man får också veta att Bul-
garien räddade 50 000 av sina judar 
och romer undan koncentrationslä-
gren under andra världskriget.

Däremot får man inte veta att en 
företrädare för regeringen nyligen 
uttryckt att det var ett misstag som 
borde åtgärdas. Eller att man efter 
andra världskriget förbjöd all romsk 
kultur och tvingade landets romer 
och turkar att byta namn till bulga-
riska namn. Eller att polisen under 
den senaste tiden rivit många olagli-
ga romska bosättningar utan att er-
bjuda något alternativ.

Att extremhögern nu sitter i re-
geringen har gjort avtryck både i po-
litiken och i vardagen.

–  Alla minoriteter i Bulgarien fal-
ler offer för hatprat i dag, men ro-
merna hör till de synligaste offren, 
säger Ognyan Isaev.

Isaev är journalist och anställd 
vid Roma Education Fund, en in-
ternationell organisation som arbe-
tar för att fler romer ska få gå i sko-
la och studera vid universitet. Från 
sin egen skoltid minns han att han 
och de andra romerna behandlades 
sämre än de bulgariska eleverna, de 
uppmärksammades inte och fick sit-
ta längst bak i klassrummet.

I dag har han det bra ställt och 
jobbar för en utländsk arbetsgivare 
– enligt många är det bara så man 
kan klara sig på sin lön i Bulgarien. 
Ändå överväger han att flytta utom-
lands med sin familj. Det handlar in-
te om pengar, utan om trygghet. Han 
är rädd för att hans snart ettåriga 
dotter ska tvingas utstå samma dis-
kriminering som han själv. Redan på 
dagis förekommer rasism mot små 
barn, säger han.

–  Föräldrar pratar rasistiskt och 
barnen tar det de har hört med sig 
till daghemmet, det är så allt börjar. 
Utbildningssystemet här har inte ut-
vecklat verktyg för hur man ska re-
agera på rasism. Om vi stannar här 
kommer jag hela mitt liv att tving-
as kämpa för att skydda mitt barn 
och när hon blir äldre kommer hon 
att få kämpa för att skydda sig själv.

Historiska orsaker
Isaev är kritisk till de två motsatta 
– men båda missvisande – bilder som 
målas upp av romerna. Antingen för-
knippas romer med fattigdom och 
kriminalitet eller med den romanti-

Nazistretorik 
skrämmer 
romerna 
till tystnad
I Europa är bilden av romer färgad av tiggarna på våra 
gator, i deras hemland av partisk och populistisk 
medierapportering som framställer dem som lata och  
kriminella. Det pratas mycket om romer, men det pra-
tas på fel sätt. Det skapar frustration och otrygghet, 
säger romerna Galya Stoyanova och Ognyan Isaev.
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Bulgariens romer

●● Enligt statistiken bor  
cirka 325 000 romer i Bulga-
rien, men den verkliga siffran 
uppskattas ligga på 800 000.

●● Modersmålet är romani, 
men romerna får ingen 
modersmålsundervisning och 
många kan därför inte läsa 
och skriva sitt modersmål.

●● Ungefär en tiondel av  
romerna uppges vara margi-
naliserade, enligt Bulgariens 
social- och hälsovårds- 
ministerium.

●● Under andra världskriget 
dödades en stor del av den 
romska befolkningen i Europa 
av nazisterna.

●● Romerna var den mest ut-
satta gruppen efter judarna.

 ■ Bulgariska myndigheter har redan i flera års tid förstört romernas bosätt-
ningar med motiveringen att de är illegala. Bilden är tagen i april 2014. 
 Foto: Epa/VaSSIL DoNEV

BULGARIEN
So�a

Bukarest

Burgas

Varna

maps4news.com/©HERE, KSF Media

100 km

19 Hufvudstadsbladet
torsdag 28 december 2017

serade bilden av ett sorglöst folk som 
sjunger, dansar och lever ett spiritu-
ellt bohemliv.

–  När personer som jag dyker upp, 
som är utbildad, jobbar och bidrar till 
samhället och staten, kallar de mig 
ett undantag. På så sätt underskat-
tar man hur vi bidrar till samhället.

Jag undrar varifrån glansbilden 
om ett folk som lever fredligt sida 
vid sida kommer. Det beror på Bul-
gariens kommunistiska historia, sä-
ger Isaev.

–  För dem betyder fred att det in-
te är krig. Vi skjuter och dödar inte 
varandra, men att leva i tolerans och 
acceptera varandras olikheter bety-
der mer än att låta varandra finnas.

I Sverige har Moderaterna pre-
cis röstat igenom tiggeriförbud. Fin-
lands regering anser att vi ska hjäl-
pa flyktingarna i deras hemland. Och 
de flesta skulle ju helst stanna i hem-
landet, men:

–  Om här bara skulle finnas ett 
bra socialsystem och jobb, men här 
finns varken eller, säger Isaev.

I stället skapar nationella medi-
er etniska konflikter av privata bråk 
mellan romer och bulgarer.

–  De använder de här konflikter-
na för att få bränsle för sina protester 
mot romerna. De vill väcka åtal, riva 
deras hus och skicka dem i fängelse.

Romerna protesterar sällan. Det 
beror på att de är rädda, och rädsla 
skapar konformism, säger han. När 
han själv deltog i en tevedebatt där 
han förespråkade positiv diskrimi-
nering för att fler romer skulle bör-
ja studera vid universitet fick han 
mängder av hotbrev och samtal. Un-
der fyra månaders tid vågade han in-

te åka buss eller tåg av rädsla för att 
bli attackerad.

–  Min fru var gravid och det var 
en stor chock för oss. Det är få per-
soner som vågar och vill prata om de 
här ämnena i medier och därför är 
vi lätta att känna igen.

Stereotypier stör
Det är inte konstigt att många dröm-
mer om ett bättre liv, säger Galya 
Stoyanova. Men det gäller inte bara 
romerna, utan också bulgarerna. En 
bra månadslön i Sofia ligger på 800–
1 000 euro, i mindre städer kan den 
ligga på minimilönen 220.

–  I medierna är det bara fattiga 
som lyfts upp som ekonomiska mig-
ranter, men ekonomisk migration är 
något som berör så många fler. Alla 
vill ha det bättre. Så fort dörren var 
öppen flydde tiotusentals bulgarer 
landet. Inte romer, bulgarer. De vil-
le ha ett bättre liv, säger hon.

Själv har hon fyra olika nationa-
liteter i blodet men vill definiera sig 
som rom, det är den identitet hon 
känner sig starkast och mest hemma 
i. Men hon önskar att den romska 
identiteten skulle avporträtteras 
mer mångsidigt och sanningsenligt 
än den gör i dag, då stereotypier så-
som barnäktenskap, alkohol och fat-
tigdom fått prägla bilden av romer.

Barnäktenskap har funnits i alla 
tider och alkohol dricks av alla folk.

–  Om vår minoritet skulle repre-
senteras genom vårt språk och vår 
historia i stället skulle jag känna mig 
mer stolt över att kalla mig EU-med-
borgare. Jag skulle känna mig repre-
senterad och inte som ett problem.
nyheter@hbl.fi

 ■ Hit brukar Ognyan Isaev ta sin 
knappt ettåriga dotter för att leka. 
Trots att han hör till de mer välbär-
gade romerna är han orolig för sin 
familjs säkerhet. –  Om vi stannar i 
Bulgarien kommer jag hela mitt liv 
att tvingas kämpa för att skydda 
mitt barn.

 ■ Galya Stoyanova har fyra nationa-
liteter i blodet, men känner sig mest 
hemma i den romska identiteten. 
Hon är ändå trött på den ensidiga 
och missvisande bilden av romer 
som de europeiska och bulgariska 
medierna reproducerar.
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Extremnationalister 
i regeringen
●● I våras tog ultranationalis-

ter plats i Bulgariens regering 
för första gången. Borgerliga 
GERB bildade koalition med 
den högerextrema parti- 
alliansen Förenade patrioter.

●● Förenade patrioter, där 
bland annat det antisemitis-
ka partiet Ataka ingår, är emot 
invandring och har riktat  
angrepp mot muslimer, romer 
och homosexuella.

●● Bulgarien ligger på plats 113 
i Pressfrihetsindexet 2017,  
vilket är sämre än till exempel 
Nepal, Ukraina, Nicaragua och 
flera afrikanska länder.

●● I Bulgarien bor cirka 7,5 
miljoner människor. Av  
dem uppskattas över två  
miljoner leva under  
fattigdomsgränsen.
Källor: Reportrar utan gränser, 
Roma Education Fund

Det började som ett skämt på de 
sociala medierna, men redan nu 
har tiotusentals Barcelonabor 
skrivit på uppropet om den  
utopiska fantasistaten Tabarnia. 

Barcelona och Tarragona, strax sö-
der om den katalanska huvudsta-
den, är det separatistiska Katalo-
niens mjölkko. I de två rika turist-
städerna vid kusten bor 6,1 av Kata-
loniens 7,5 miljoner invånare. I bäg-
ge städerna är motståndet mot ett 
fritt Katalonien stort.

Några satiriskt lagda personer 
bestämde sig under julhelgen att 
föreslå grundandet av Tabarnia 
(Tarragona+Barcelona) med sam-
ma motiveringar som de katalan-
ska separatisterna under sin leda-
re Carles Puigdemont har använt 
för ett fritt Katalonien. ”Barcelo-
na är inte Katalonien” travestera-
de förslagsställarna på separatister-
nas bekanta slagord ”Katalonien är 
inte Spanien”.

De påpekar att Tarragona och 
Barcelona radikalt skiljer sig från 
de övriga delarna av Katalonien. I 
Barcelona dominerar i dag det span-
ska språket och en stor del av be-
folkningen är inflyttad från andra 
delar av Spanien och den spanska 
världen.

Skaparna av den nya utopistaten 
hävdar också att Tabarnia är över-
lägsen nettobetalare i regionen. 
Därför kräver de nu ”rätten att be-
sluta om vi vill skapa en ny spansk 
region som isolerar oss från det  
separatistiska hotet”.

Separatisterna får nu smaka 
egen medicin. Förslaget, som allt-
så inte var allvarligt menat, sprider 
sig ändå som en löpeld och på ons-
dagen hade över 60 000 personer 
undertecknat en vädjan om en folk-

omröstning för att lösgöra Tabarnia 
till ett eget autonomt område vid si-
dan av de 17 som redan existerar i 
Spanien. Att Barcelona och Tarra-
gona med andra ord skulle förbli en 
del av Spanien, medan man skulle 
överge den fattiga, men geografiskt 
största delen av landskapet Katalo-
nien.

Kampanjen blev en succé på de 
sociala medierna. På Twitter har 
över 640 000 provokativa medde-
landen spritts i samma ämne. Valet 
av tidpunkt för skämtet var perfekt. 
Valet i Katalonien strax före julen 
slutade med att situationen är full-
ständigt låst. Det nya regionparla-
mentets största parti motsätter sig 
självständighet, medan självstän-
dighetspartierna i sin tur lyckades 
behålla den majoritet de hade när 
den konstitutionella krisen bröt ut 
i höstas.

STefan LunDBerg
029080 1354, 
stefan.lundberg@ksfmedia.fi

”Barcelona bör 
lämna Katalonien”
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De extrainsatta polisstyrkorna 
i Katalonien har börjat lämna 
regionen, meddelar den span-
ska regeringen.

Den nationella polisen och para-
militära Guardia Civil skickades 
till Katalonien i samband med folk-
omröstningen om självständighet 
den 1 oktober. 

De kommer ”gradvis att dras till-
baka fram till lördag” säger en ta-
lesperson för inrikesdepartemen-
tet, och tillägger att de första poli-

serna lämnade regionen under tis-
dagen.

Det är oklart hur många poliser 
det handlar om. Enligt den spanska 
tidningen El País rör det sig om när-
mare 10 000 poliser.

Chockerande bilder som visa-
de hur polisstyrkor med hjälp av 
batonger och gummikulor försök-
te stoppa människor att gå in i val-
lokaler och rösta spreds över hela 
världen. 

Folkomröstningen hade förbju-
dits av regeringen i Madrid och en-
ligt författningsdomstolen var den 
olaglig. Nära 100 personer skada-
des den 1 oktober i samband med 
folkomröstningen, enligt sjukhus 
i regionen.

TT-afP 

Extrainsatt polis 
lämnar Katalonien

 ■ Den nationella polisen drabbar 
samman med väljare i Barcelona i 
samband med folkomröstningen 
om självständighet i höstas.  
Foto: tt-AP/EmIlIo moRENAttI


