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Antiziganismen
vaxer Europa
I

Jag känner en oro for hur Europa och
Sverige håller på att utvecklas. Jag är
resande och har under flera år som akti-

vist följt antiziganisrnens eskalerande på
många håll i Europa.
Dagligen kontaktas vi i Kulturgruppen
ltir resandefolket - Göteborgsregionen
av oroliga resande som har 1900-talet
f;irskt i minnet. Frågorna är de sarnma:

"Vilka är dessa rasister". Skräck sprider
sig ibland de äldre som minns ocl.r har
varit rned orn rnycket under de svenska

n-ren

politikerna har än så länge inte

ställt något särskilda krav

till

de Fr-anska

rnyndigheterna. Kulturguppen fdr resandefolket fick in en artikel i tidningen
ETC Götebor-g den 10 september "Brott
rnot EU-lagarna", ett brev som sänts till
Frankrikes generalkonsulat i Göteborg.
Att vi protesterar mot kränkningar sorn
vi blir ut satta {tir är kanske inte så konstigt. Resandefolket och l'olrema har börjat resa sig i även Sverige. Men unikt lor

putsande fasad framför islarnfi entl iga

oss är att vårt fblk träder fi'ar.t.r som

Sverige gå samrna möte

utfall och antihutnan rnänniskosyn.
Vad komrner hända nr"r? Komrner

till

ödes sorn

rasisternas framtåg i början av 1900-

romer och resande och att vi sorn organi-

Danmark, där n.rotsvarigheten till

talet. Aldrig forr l.rar resandefolket och
romer inhandlat så rnånga dagstidningar,

sationer kan blotta även det svenska

Sverige-derrokratema. Folkepartiet, har
lyckats fånga "folkets" och "nationens"

frarnför allt bland de yngre, allt för att få

samhället. Romer skickas ut ur landet, i
år har rner än 50 romer skickats "hem"

hjärta. Oron växer ftir oss resandefolk
och romer då vi ser att antiziganisrner.r

vad som händer rllnt om.
En ilska sprider sig bland de yngre, när

trots att de är EU-rnedborgare. Man hän-

de pratar om grabber.r pä 22 är sorl var
av resandefolket och sorn sköts ihjäl av

olagligt, men rnigrationsminister Tobias

Jag är rädd att jag snart kor.nlner leva

Billströr-n (M) 1örsvarade beslutet.

samhälle där vi som resande och romer

fransk polis vid en vägspän i juli, varpå
stadens polisstation attackerades av en

I Sveriges folkvalda ftirsamling har vi

kr-u.rskap orn

uppretad folkrnassa av ca200 personer
som kom rned yxor, järnrör och påkar

visar

till

att de tigger, något sorn inte är

fått ett parti rned högerextrerna åsikter.

folk). Frankrike påstår att utvisningarna
sker på en "frivilig basis" vilket är en
direkt lögn och mer än 850 människor
har redan lörvisats ut landet. Att franska

polisen behövde ta

till

en hel elitstyrka

säger en del om hur resandefolkets iden-

titet sakta växer frarn runt om Europa. I
Sverige har media varit flitiga aktörer

ftir att inte

harnna i den situation sorn rninoriteterna

Kri stdernokraten.ra. Sveri gedemokraterna

rar öppet rorner och Voyagers (resande-

är tvingade att rnobilisera oss

harnnade i under 1900-talet.

har lyckats tack vare deras ornsorgsfullt

denna antihumana tradition och trakasse-

tillsan.rmans rned de övriga rninoritetcma

Vänsterpartiet lespektive

som under århr"rndraden har plågat dern.
Skräcken spred sig så till den grad art

själva myntade uttrycken frihet, jämlikhet och brödraskap har nu anslutit sig till

i efi

Detta parli fick fler röster än både

allt för att göra upp rned plågoandarna

President Nicolas Sarkozy lanserade ett
program mot krirninalitet. Staten sorn

blir allt hårdare och eskalerar i Europa.

Simon Wallengren

EnC som ljudtidning
Du vet väl om att E Romani Glinda sedan
ett år tillbaka även finns som ljudtidning for
dem som antingen är blind eller av andra
orsaker har svårt att läsa. Berätta gärna för
vänner och anhöriga om denna mojlighet.
Orn du vill ha tidningen på en CD-skiva
hör av dig till: red@rontaniglinda.se

och uppmärksammat kränkningama,
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