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Under projektets genomförande har vi skapat ett väl fungerande nätverk för dom 
kvinnor som medverkat.  
Detta har vi gjort genom att vi sammankallat till fem fysiska möten med 
sammanlagt  25 romska kvinnor.  
Däremellan har vi funnits tillgängliga för telefonsamtal för dessa 25 kvinnor men 
även andra kvinnor har sökt kontakt under projektets gång. Vi har marknadsfört 
projektet på sociala medier där vi uppmuntrat kvinnor som har ett behov av stöd 
och samtal att kontakta projektledarna. Gemensamma nämnare har gjort att 
kvinnorna nu söker stöd hos varandra och efterfrågar fler kvinnoprojekt för 
romer. 

Under projektets gång har vi samtalat om många olika saker, vi har bl.a. pratat om 
dessas egna erfarenheter av utanförskap som romska kvinnor, och det dubbla 
utanförskapet i samlingsnamnet rom. Där upplever många att man generaliserar 
romer som inte är en homogen grupp. Trots att det finns likheter grupperna 
emellan så är det stora skillnader. Framförallt vad det gäller språk och historien i 
Sverige, där de grupper som vistats i landet under lång historisk tid blivit tvångs 
assimilerade av staten och där har man lyckats till stora delar.  

Samtal har också berört ämnen som handlat om hur man identifierar sig, många 
resandekvinnor identifierar sig inte med ordet rom utan det är ordet Resande 
dessa identifierar sig med.  
När vi haft samtal där flera grupper under samlingsnamnet rom medverkat har 
man upptäckt många likheter grupperna mellan men också skillnader, framförallt 
är det stora språkliga skillnader. Likheter däremot är den gemensamma 
antiziganism som gruppen som helhet genomlider, samt utanförskap och rädsla för 
myndigheter. 

Ett ämne som genomsyrat alla samtal har handlat om den mycket utbredda 
myndighets skräcken som är vanligt hos romska kvinnor. Vad det beror på och hur 
man kan överbrygga denna skräck.  
Vi har på flera möten konstaterat att uppfattningen av dold diskriminering ligger 
som följd av utanförskap långt tillbaka i tiden. Många resande och romer har 
fostras från barnsben att vara försiktig med att ha kontakt med myndigheter, då 
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det i historiskt perspektiv och även i nutid, många gånger lett till allt ifrån 
tvångssterilisering till, tvångs lobotomi och tvångsomhändertagande av barn m.m 

Vi har pratat om historien och hur dessa kvinnor upplever att konsekvenserna har 
blivit för den enskilda personen.  
Egna erfarenheter från flera har tilldelats i gruppsamtalen.  
Tex: En kvinna berättade om rädslan för alla slags myndigheter. I kontakter med 
sjukvård, vågade inte kvinnan i fråga söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Då hon var 
rädd för att det skulle drabba henne vid ett senare skede, som i sin tur skulle 
leda till att sociala myndigheter skulle påbörja en utredning och granska henne 
som mamma. Hon berättade om att hon är konstant rädd för att sociala 
myndigheter ska ta hennes barn. Enbart, på grund av de fördomar och det synsätt 
det uppfattas, att myndigheter har på ”Tattare” 
Majoriteten av kvinnorna instämde och hade liknande upplevelser i den känslan 
som kvinnan beskrev. 

Under mötena har det funnits ett starkt behov av att dela med sig av egna 
erfarenheter vad det gäller kränkningar, diskriminering och utanförskap. Man 
delade även med sig av historier man blivit tilldelad från deras äldre släktingar, 
som haft konkreta erfarenheter av det tidigare nämnda.  

Projektledaren har delat med sig lite om var man kan vända sig om man upplever 
att man blir diskriminerad. Vi har tillsammans under mötena gemensamt sökt 
uppgifter efter organisationer som jobbar mot diskriminering i närområdet. 
Kvinnorna efterlyste fler organisationer som jobbar med dessa frågor och 
kunskaper kring mänskliga rättigheter lokalt. Det efterfrågades också om en 
utbildning om nationella minoriteters rättigheter, man ser ett  behov av att 
sammankalla till ett utbildnings seminarier. 

Genom gruppsamtal och samtal med enskild romska kvinnor har det framgått 
tydligt att, kunskapen om särskilda rättigheter när man tillhör en nationell 
minoritet är mycket otillfredsställande.  
Flertalet medverkande kvinnor väljer oftast att inte anmäl när dennes rättigheter 
kränkts och antiziganism p.g.a. rädsla för att bli missförstådd eller inte tagen på 
allvar. Man är rädd för att myndigheterna skall få kännedom om att man är rom. 
Rädslan av följderna detta kan innebär för den enskilda är så djupt rotad.  
Framförallt är detta väldigt påtagligt bland de resande romska kvinnorna. Där är 
det vanligt att man döljer sin identitet som i sin tur leder till att barnen till dessa 
kvinnor lever i en slags påtvingad dubbel identitet. Där man alltså döljer sitt 
ursprung på grund av rädsla för att bli bedömd efter sin identitet, ursprung. 
Men även kunskapen om myndigheternas olika skyldigheter för att främja den 
romska minoritetens rättigheter är väldigt låg. Här behövs det ett krafttag i 
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utbildning för romska kvinnor om rättigheter och minoritetslagstiftningen på ett 
begripligt vis, för den enskilde. 

Kvinnor som är utsatta för våld i hemmet är ofta rädda att prata om sin situation. 
Även där väljer kvinnorna ofta att inte anmäla. Detta på grund av rädslan för att 
bli missförstådd eller inte tagen på allvar. 
Vi har under samtalen pratat mycket om vikten i att anmäla och vart man kan 
vända sig om man t.ex. blir utsatt för våld eller diskriminering.  
Vi har delat med oss av våra kunskaper vad det gäller Diskriminerings 
Ombudsmannen och andra diskriminerings byråer. Vi har delat med oss om fall 
som har lett till en dom till kvinnans fördel och fall där bevisbördan varit för låg 
och varför.  
Även här efterfrågas det om utbildning om romers rättigheter och föreningsliv.   
Vi har informerat kvinnorna om vår förhoppning om ett fortsatt arbete i 
projektet och att vi hoppas på att kunna utveckla projektet enligt kvinnornas 
önskemål, drömmar och visioner. 

Distribuerat av Eleonor Frankemo  

och Ann-Louise Kratz 1/1 2016. 

www.lattjodrom.org lattjodromriks@hotmail.com

mailto:lattjodromriks@hotmail.com
http://www.lattjodrom.org

