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Att Sverige sedan tio
år tillbaka gett gruppen resande status
med tydliga rättigheter har betytt mycket
för Richard, nu kan
han klart definiera sig
som resande.

Richard Magito Brun, 55+
Bor i Göteborg
Konstvetare, arkitekt
– Hemma talades det inte högt om vår
resandehärkomst, men hos mina far
bröder talades romani.
Richard Magito Brun är idag trygg i sin
identitet som resande och nu skriver han
tillsammans med två släktingar på en
bok om sitt folks kulturhistoria.  

”Pappas släkt inte
välsedd av mammas”
Richards pappa kom från en släkt som varit

tivoliägare och akrobater i generationer. Men
när pappa gifte sig med en ickeresande, då klev
han av den banan och blev försäljare.
– Jag visste att det var något särskilt med
pappas släkt, den var inte välsedd av mammas.
Föräldrarna skildes tidigt och det talades inte
högt om att Richard tillhörde resandefolket.
– Samtidigt fick jag med mig en uppsättpappan och de två gick ofta på konstmuseer.
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sig vid sidan om det etablerade samhället och
han liksom många andra resande har haft
identitetsproblem. För många har det lett till
både missbruk och svåra psykiska besvär.
Så, för några decennier sedan, började han
släktforska.
Att Sverige sedan tio år tillbaka gett gruppen resande status med tydliga rättigheter har
betytt mycket för Richard, nu kan han klart
definiera sig som resande. Som sådan sitter
han i flera samrådsgrupper. Och han är starkt
engagerad mot orättvisor på flera plan, till
exempel i organisationen Ship to Gaza.
– Vi har levt i ett utanförskap. Erfarenheter
vi delar med andra minoritetsgrupper, inte
minst judar.
Ett stort engagemang lägger Richard i arbetet med Kulturgruppen för resandefolket dit
vilsna resande kan vända sig för stöd.

Vaccinera dig mot säsongens influensa!
Säsongens nya influensavaccin ger ett gott
skydd mot de tre olika influensavirus som
förväntas spridas hos oss under kommande säsong. Ett av dem är viruset som
orsakade svininfluensan 2009 samt två
andra vanliga influensavirus.
Inför årets influensasäsong rekommenderas
alla som löper ökad risk att drabbas av allvarlig
influensa att vaccinera sig. Till riskgrupperna
hör de som har fyllt 65 år samt personer, oavsett
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ålder, med vissa kroniska sjukdomar.
Mer information kan du få av vårdpersonalen
eller på www.1177.se/vastra-gotaland
Du bör vaccinera dig om
• Du är över 65 år.
Oavsett ålder ska du vaccinera dig om du har
• kronisk hjärt- eller lungsjukdom
• svårbehandlad diabetes
• nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller
behandling)

• kronisk lever- eller njursvikt
• extrem fetma eller någon neuromuskulär
sjukdom som påverkar andningen
• är barn med flera funktionsnedsättningar
• är gravid och inte vaccinerades med pandemivaccinet Pandemrix under 2009 eller 2010
Vaccinationerna startar 11 oktober !
Det kostar 100 kr om du tillhör en riskgrupp.
Kontakta vårdcentralen eller din läkare om du
har frågor eller vill boka tid.

