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Många romer är besvikna på EU 
och de västerländska politikernas 
agerande i bland annat Frankrike 
och Italien, som deporterat romer. 
Deras utspel har ökat rasismen 
mot romerna, säger medborgar
organisationer i Rumänien.

BUkaREst, RUMänIEn
– Vi behöver en bindande gemensam 
handlingsplan för EU för att få stopp 
på övergreppen mot romer i de euro-
peiska länderna. Det här inkluderar att 
förbjuda vräkning av romer, att öka läs- 
och  skrivkunnigheten och komma åt 
 segregeringen i skolorna, säger Marian 
Mardache vid Romani Criss.

Han avslutar varje krav med orden 
”punkt slut”. I dag diskrimineras ro-
mer på bostads- och arbetsmarknaden, 
i  skolorna och hos myndigheter. Till 
 exempel finns det många fall där polisen 
behandlat romer brutalt utan orsak. EU 
har betalat ut 50 miljoner euro de senaste 
sex åren för att ge romer bättre skolgång, 

hälsovård och boende. De lokala myn-
digheterna lyckas ändå sällan använda 
pengarna för tilltänkta ändamål. 

Rumänien var inte redo för EU men 
beviljades medlemskap trots varningar 
från rumänska medborgarorganisatio-
ner. Nu får unionen stå sitt kast, tycker 
den romska universitetsprofessorn Gelu 
Duminica.

– EU såg Rumänien som en möjlig-
het och lyssnade inte. Nu anklagar de 
Rumänien för att inte ta hand om sina 
migranter som använder sig av den fria 
rörligheten inom EU. Romerna ses som 
ett nationellt problem.

Det är viktigt att komma ihåg att alla 
tiggare inte är romer och att majorite-
ten av romerna inte är tiggare, säger 
 Duminica.

– Största delen av européerna och 
 rumänerna tror att vi är asociala, 
 outbildade tiggare. I dag finns det 
både romska doktorer, författare och 
 professorer men på grund av förtrycket 
är det många som tiger om sin identitet.

Den tidigare franska presidenten Ni-
colas Sarkozy har fått hård kritik av EU- 
kommissionen för brutal behandling av 
romerna. Trots det saknas åtgärder mot 
de medlemsländer som fortsätter att dis-
kriminera romer.

– Det är inte bara Sarkozy som vin-
ner på att ta ställning mot romerna, så är 
det också i Rumänien. Om en rumänsk 
 politiker vill förlora ett val så väljer han 
en pro-romsk agenda, säger Duminica.

I dag sägs det bo cirka 600 000 romer 
i Rumänien. I verkligheten är de cirka 
dubbelt så många, men många romer 
undviker att registrera sin etnicitet av 
fruktan för diskriminering och utvisning.
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”EU är en besvikelse”

I Finland har de rumänska romerna 
främst varit på tapeten sedan 
 tiggarna dök upp på gatorna efter 
att Rumänien blev EUmedlem 
för fem år sedan. Däremot är den 
rasism, diskriminering och fattig
dom som romerna kämpar mot i 
hemlandet mindre kända. nu pågår 
en stark rörelse för att utbilda unga 
romer och frigöra folkgruppen från 
det stigma som omger dem.

BUkaREst, RUMänIEn
Klassrummen i grundskolan i stads delen 
Ferentari, Bukarest, liknar dem i Finland: 
de är utrustade med böcker och en upp-
sättning gamla datorer och väggarna de-
koreras av affischer med bokstäver och 
matematiska formler. Skillnaden syns ut-
anpå: skolhuset omges av ett stängsel och 
vid ingången står en säkerhetsvakt och 
ser till att eleverna inte kommer i kontakt 
med de droghandlare och prostituerade 
som rör sig i området. På gatorna ligger 
sprutor som använts för droginjektioner 
och råttor kilar omkring bland högarna 
av avfall runt husknuten. Hemlösa, så-
riga hundar söker skugga på de dammiga 
gatorna som hästarnas  hovar klapprar 
mot när de drar sina  vagnar framåt.

Här, i det som kallas Bukarests  
ghetto, pågår en kamp för att hjälpa 
romerna upp ur slummen till en bättre 
framtid.

– Föräldrarna vet att utbildning är   
vägen ut från fattigdom och marginali-
sering, men eftersom arbetslösheten är 
utbredd hoppar många barn av skolan. 
Många barn har föräldrar som varken 
kan läsa eller skriva eller så sitter de i 
fängelse.

Det säger rumänska Raluca Negulescu 
som jobbar för Policy center for Roma 
and Minorities. Centret erbjuder barn i 
området en alternativ skolgång där man 
kombinerar traditionell utbildning med 
teater, musik och idrott för att råda bot 
på det höga antalet barn som hoppar 
av skolan. Det här är ett av de många  
projekt som initierats sedan Rumänien 
blev EU-medlem 2007. Sedan 2010 har 
centret tagit emot cirka 200 barn, varav 
80 procent är romer.

– Det är gratis att gå i skola, men många 
romska föräldrar har inte råd att köpa 
skolböcker, häften och kläder åt barnen. 

Skolan ska hjälpa barnen från slummen
lärare mobbar romska elever, många hoppar av skolan.

Det är svårt att rekrytera lärare och många stannar bara ett år. – När jag kom hit fanns det barn 
i sjätte klass som varken kunde läsa eller skriva, säger Raluca Negulescu.

De romska klasserna i rumänska skolor har ofta en mindre budget att röra sig med, vilket gör att kvaliteten på undervisningen lider. Därför är det många romer som inte trivs i skolan och till 
och med går ut grundskolan utan att kunna läsa och skriva. Nu försöker man genom alternativ utbildning hålla kvar fler romer i skolan för att ge dem en bättre framtid.

Gelu Duminică, Eugen Crai och Marian 
Mardache arbetar alla för att hjälpa 
romerna till en bättre framtid. De är 

besvikna på EU och de västerländska 
politiker som kommit med rasistiska 

uttalanden mot romer.

I en del familjer delar alla barn på samma 
kläder.

På grund av fattigdomen och den ut-
bredda drog- och sexhandeln i Ferentari 
riskerar många unga att marginalise-
ras. Närmare 80 procent av dem som   
arbetar inom sexhandeln i området är 
romer. Ofta handlar det om flickor som 
hoppat av skolan och därför har svårt att 
hitta andra jobb.

– Vi har många elever som hoppade  
av skolan och blev sexarbetare i en 
 ålder av 14–15. Det är ledsamt att se 
hur det gått för dem i livet, de äter inte 
och de har stora hälsoproblem. Några 
 lider av aids,  hepatit och diabetes,  säger   
läraren  Elena Radu, som själv är rom och 
undervisar i rumänska och romani.

För att avskräcka eleverna från att 
avbryta skolgången brukar kvinnorna 
 ibland bjudas in till skolan för att berätta 
om sina liv. 

– Vi jobbar framför allt med flickorna 
och berättar för dem om riskerna med att 
rymma hemifrån eller gifta sig och få barn 
i tonåren.

Utmaningen är bristen på lärare i de 
romska klasserna. Många lärare har för-
domar mot romer och förknippar dem 
med stöld, lathet och dålig utbildning, 
säger Radu.

Ofta placeras romer i separata klasser 
eller i andra byggnader än andra elever,  
säger Eugen Crai, konsult vid Roma 
 Education Fund i Rumänien som arbetar 
för att få in fler romer i skolsystemet. 

– En annan typ av segregering sker 
i klassrummet, där romer i blandande 
klasser ofta placeras längst bak och 
 rumänska barn längs fram. Undersök-
ningar visar att elever som placeras längst 
bak i klassrummet löper 4–5  gånger så 
stor risk att hoppa av skolan.

Romska elever är underrepresente-
rade på alla utbildningsnivåer. Ju högre 
upp i utbildningssystemet man går, desto 
färre romer hittar man bland eleverna (se 
 grafiken). 

– Vi får också höra av romer att de 
mobbats av lärarna. Under kommunist-
regimen gick det så långt att vissa för-
sökte bleka sin hud för att komma undan 
 stigmat. I Rumänien har vi  lyckligtvis 
inga folkgrupper som aggressivt manifes-
terar sig gentemot romer, såsom i Ung-
ern, Tjeckien och Slovakien. Här behöver 

romska föräldrar inte vara rädda för att 
skicka sina barn till skolan. Det betyder 
ändå inte att barnen är  skyddade mot 
 rasism och fördomar, säger Crai.

Det är svårt att få exakta siffror på  
hur många romer som avbryter skol-
gången. Skolornas statsstöd beror på 
elevantalet och av rädsla för att förlora 
sina jobb uppger många lärare att avhop-
parprocenten är noll.

I skolan i Ferentari lutar sig läraren 
Maria Militaru över axeln på eleverna 
som kämpar med högläsningen. Hen-
nes skröpliga, smala kropp och glappen 
mellan tänderna vittnar om uppväxten i 
fattigdom på ett barnhem i staden. Hon 
började jobba på skolan efter att hennes 
egen dotter var elev där.

– Jag ville hjälpa också andra barn 
än mina egna. Jag önskar att min dot-
ter inte ska behöva ställas inför samma 
ut maningar som jag gjort. Jag hoppas 
att hon kan bli något, helst doktor som 
hon själv drömmer om, säger hon på sitt 

 modersmål rumänska.
Hon hör till de många av dagens romer 

som inte kan tala romani. I Rumänien 
finns inga skolor där undervisningen 
sker på romani utan bara på rumänska, 

vilket är en orsak till att de romska bar-
nen med romani som hemspråk ofta har 
inlärningssvårigheter.

Nicolae Fernando Christian, 9, är rom 
men talar rumänska med sina föräldrar. 

Hans mamma jobbar som städerska och 
pappan på brödfabrik men när han till-
frågas om sitt eget drömyrke kommer 
svaret snabbt och med eftertryck.

– Skådespelare.
Hans svar illustrerar lärarnas främsta 

uppgift bland romerna: att ingjuta till-
räckligt med självförtroende i barnen för 
att förändra bilden av dem själva som 
offer och göra dem till aktiva samhälls-
medborgare som är medvetna om sina 
rättigheter och skyldigheter.

– Vi vill göra romerna själva till 
 huvudaktörer i kampen för jämlikhet 
mellan folkgrupperna. Det är svårare att 
förändra majoritetsbefolkningens inställ-
ning till romerna. Därför arbetar vi med 
att förändra deras syn på dem själva, 
 säger Negulescu.
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Elena Radu, lärare

Romer i det rumänska skolsystemet
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Skolan finns i stadsdelen Ferrenti i Bukarest. Utbildningen ska hjälpa romska barn upp ur 
slummen.

Nicolae Fernando Christian, 9, drömmer om att bli skådespelare. Lärarna på skolan arbetar 
med att höja de romska elevernas självförtroende för att öka deras tro på att de kan förändra 
sina liv trots att de vuxit upp i fattigdom.

Den romska läraren Maria Militaru förevisar smycken som barnen gjort i skolan. Hon hoppas 
att eleverna hon undervisar inte ska ställas inför samma utmaningar som hon själv gjorde i 
sin ungdom.

Rumänska föräldrar har ofta fördomar mot romer. När de romska barnen blir fler i en skola 
väljer många att flytta sina barn till en annan skola. – Det är också svårt att rekrytera lärare till 
skolor med många romska elever, säger Elena Radu.


