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De vill stoppa vräkning i England
Göteborg I Storbritannien hotas just nu boende på Dale Farm, landets största boplats för romer och
resande, av vräkning. Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg engagerar sig mot vräkningen och
berättar att de möter fördomar även i Sverige.

Göteborgsaktivister kämpar för de
boende på Dale Farm
Göteborg Gruppen Dale Farms vänner har
bildats i Göteborg på kort varsel och flera av dem
tänker snart åka till England för att delta i
protestaktioner mot vräkningarna av romer och
resande.

BILD: Valdemar Möller

Svensk nyhetsvärdering skapar
utanförskap
Fördjupning Reglerna för vad som är en bra nyhet får man lära sig i
punktform när man utbildar sig till journalist och utifrån dessa ska journalister sedan plocka de nyheter
läsare och tittare baserar sin verklighetsuppfattning på. Det är inget litet ansvar. Och det finns anledning att
ifrågasätta hur vi journalister resonerar när vi bestämmer vad som är viktigt, varför och för vem.

Ur Frias arkiv

Konstfilm uppåt väggarna
Kulturnyheter Konstfilmen drar ut på stan och blir offentlig. I ett försök att
göra konsten mer åtkomlig och bredda publiken startar Nätverkstan projektet
Borderland. På tisdag har utomhusbion utanför Lagerhuset premiär och inleder
med att visa konstfilmprojektet Where dreams cross.

6 blogginlägg länkar
P-piller dyrt för unga vuxna
Göteborg I Västra Götaland får de som är upp till 19 år subventionerade p-piller. Men för dem som är
äldre är preventivmedlet dyrt. I andra landsting subventioneras p-piller högre upp i åldrarna.

Djuretiken ställs på sin spets
Göteborg Göteborgs stad fegar som vanligt när det gäller etiska krav vid
inköp medan Rättviks kommun trotsat domstolsbeslut för att ställa krav enligt
djurskyddslagen. Men en fråga som tappats bort i rapporteringen är hur
djuretisk den svenska lagen egentligen är och hur väl lagen följs.

M ärkligt om Kina
Pierre G illy - 32 timmar sedan
Analys: Förändras (V) m ed ny partiledare?
the Cam paign D ossier - 43 timmar sedan
"H öj ditt huvud högt, du är en frilibyer"
Från Kairo tillVärlden - 4 dagar sedan
Alliansens bostadspolitik? Vilken?
(S)ebastians tankar - 5 dagar sedan
Var viän bor ilandet
Politik och poesi- 6 dagar sedan
M P anger tonen för att förhandla m ed regeringen!
RIN G BO RG S BLO G G - 6 dagar sedan

Hellsborn tipsar om Behring Breiviks favoritblogg

Visa blogglänkar på din egen sajt!

Göteborg Erik Hellsborn (SD) slutade blogga efter kritik mot ett islamofobiskt blogginlägg. Men på sin
blogg tipsar han nu om andra islamofobiska bloggar – där han själv kommer att skriva.
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Tipsa om det här
De vill stoppa vräkning i England
BILD: AnnaCarin Isaksson

Rose-Marie Wallengren, Bjørn Godin Nikolaysen, Gudrun Nikolaysen och Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket i
Göteborg är upprörda över att resande hotas av vräkning i England.

De vill stoppa vräkning i England
Göteborg I Storbritannien hotas just nu boende på Dale Farm, landets största boplats för romer
och resande, av vräkning. Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg engagerar sig mot
vräkningen och berättar att de möter fördomar även i Sverige.
Publicerad: Fredag 26 augusti 2011 | 15:26
Dale Farm ligger i närheten av staden Basildon, 50 kilometer öster om London.
Det är i dag Englands största boplats för resande och romer med ungefär 1
000 bofasta personer. 400 av dem hotas nu av omedelbar vräkning. Fram till
den 31 augusti får de lov att stanna på platsen men därefter kan de bli
utkastade när som helst. Anledningen är att Basildons kommunfullmäktige
anser att platsen är ett naturskyddsområde och vill därför inte bevilja bygglov.
Detta trots att de boende äger marken och har levt där i flera decennier.

Läs även:
Göteborgsaktivister
kämpar för de boende
på Dale Farm

Richard Magito Brun, ledamot för Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg,
är mycket upprörd över det som händer i England just nu.
– Några av oss kommer eventuellt att åka dit och delta i protesterna. Men jag tror att det bästa stödet vi
kan ge är att vi träffas och pratar om deras situation och att vi skickar ut protestbrev till politikerna, säger
Richard Magito Brun.
Han menar att situationen i England i dag liknar den som var i Sverige på 50- och 60-talet då resande ofta
sågs ner på och blev hånade. Men än i dag finns det en stor okunskap om resande även i Sverige, säger
han.
– Den vanligaste fördomen jag stöter på är att vi inte finns.
I medier, och bland folk i allmänhet, klumpas romer och resande ofta samman.
– Vi känner oss diskriminerade av att bli kallade för romer. Inte för att vi tycker illa om romerna, men för att
vi tycker att det är viktigt med vår egen identitet, förklarar Rose-Marie Wallengren som även hon är
ledamot i Kulturgruppen.
Richard Magito Brun håller med.
– Resande är en minoritetsgrupp som har funnits i Sverige sedan åtminstone 1500-talet. Frågar du mig
skulle jag säga att vi har ett gemensamt ursprung med romerna och språken är nära besläktade. Men vi
har samtidigt en egen kultur och traditioner som vi vill bevara, säger han.
Den gamla benämningen på resande är tattare och än i dag används det ordet ibland som ett skällsord.
– Om man har någon bild av oss så är det att vi är ligister – opålitliga och kriminella, säger Richard Magito
Brun.
Historiskt sett har resandefolket också blivit väldigt illa behandlade i Sverige. Ända fram till 1970-talet
tvångssteriliserades många kvinnor och barnen placerades ofta på fosterhem.
I dag finns fem officiella minoritetsgrupper i Sverige: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.
Resandefolket klassas alltså inte som någon egen minoritet utan räknas till romerna. Detta är något som
kulturgruppen för resandefolket vill förändra.
– Av de som klassas som romer är ungefär hälften resande, så vi är ingen liten extrasvans, säger RoseMarie Wallengren.
Kulturgruppen för resandefolket arbetar främst med att sprida information om resandefolkets historia och
kultur. Men de är även engagerade i antirasistiska nätverk, till exempel deltog de i demonstrationen för
moskén på Hisingen.

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/89296

2011-08-26

De vill stoppa vräkning i England | Göteborgs Fria

Sida 2 av 3

– Anti-ziganismen finns fortfarande, det enda sättet att stoppa den är att vi står på oss och visar att vi finns,
säger Rose-Marie Wallengren.
Valdemar Möller
Gilla
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Tipsa om det här
Göteborgsaktivister kämpar för de boende på Dale
Farm

Hanna Widgren och Sanna Hellgren ska resa till Dale Farm för att protestera mot att 400 personer hotas av vräkning från sina hem.

Göteborgsaktivister kämpar för de boende på
Dale Farm
Göteborg Gruppen Dale Farms vänner har bildats i Göteborg på kort varsel och flera av dem
tänker snart åka till England för att delta i protestaktioner mot vräkningarna av romer och resande.
Publicerad: Fredag 26 augusti 2011 | 15:23
För några veckor sedan bildades gruppen Dale Farms vänner i Göteborg och i
tisdags anordnade de en informationskväll i Hammarkullens Folkets hus.
Många av deltagarna är fast beslutade om att själva åka till Dale Farm för att
delta i protesterna.
– Mitt engagemang har växt väldigt bara under den senaste veckan. Jag
kastades in i det snabbt, men nu känns det självklart att åka, säger Hanna
Widgren från gruppen.

Läs även:
De vill stoppa vräkning
i England

– Om jag kan hjälpa till och samtidigt lära mig mer om hur andra människor
lever så vill jag göra det, säger Sanna Hellgren.
Basildons kommun, där Dale Farm ligger, leds i dag av en konservativ majoritet som har satsat åtta
miljoner pund på att fördriva de boende på Dale Farm. Till sin hjälp har man anlitat ett företag som heter
Constant & Co, som på sin beskriver sig som experter på att ”ta tillbaka landbesittningar från ovälkomna
inkräktare”.
Dale Farm har fungerat som en fristad för de resande eftersom det är mycket svårt för dem att få bygglov
någonstans i Storbritannien. Dessutom nekas de ofta inträde till campingplatser vilket gör att väldigt många
kommer få stora problem med att hitta någonstans att bo om de måste lämna Dale Farm.
Den 27–29 augusti kommer ett stort läger att hållas på Dale Farm då det bland annat kommer att
arrangeras workshops i praktiskt motstånd och medieträning. Den 10 september kommer dessutom en stor
demonstration att hållas.
– Exakt vad vi kommer att göra på plats vet vi inte riktigt än. Men jag kommer nog mest att ägna mig åt
dokumentation – ta bilder och filmer som vi sedan kan sprida, säger Hanna Widgren.
Hon berättar också att de har varit i kontakt med de boende på Dale Farm som blev väldigt glada när de
fick höra att det fanns engagerade personer i Sverige som vill hjälpa till.
Valdemar Möller
Gilla
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