Tattaren i Sveriges populärkultur
Text: Simon Wallengren

1880 gav den franske författaren och samhällskritikern Emile Zola ut en debattskrift där han
gav sin syn på författarskap och litteraturens
uppgift, Det naturalistiska programmet. Zola
grundade sin uppfattning på samtida vetenskap
och en författare borde således arbeta som en
vetenskapsman (”naturalist”). Litteraturens
uppgift var att förklara människans beteende
utifrån hennes ärvda egenskaper och hennes
uppväxt, enligt Darwins utvecklingslära om
arv och miljö. Zola införde också en tredje faktor, moment, det vill säga ett tillfälle ges för
avgörande händelser.
Mellan 1924 och 1968 producerades inte
mindre än tjugo ”tattarfilmer” i naturalismens
anda, det var i och med dessa filmer och
böcker som schablonbilden av ”tattaren”
skulle växa fram i majoritetssamhällets ögon.
Den gemene mannen blev allt mer övertygad
om att dessa utgjorde samhällets bottenskick.
Man kunde i dessa filmer se svarta, smutsiga hetlevrade människor ”hetare blod än
Indiens sol som sken över deras förfäder”
klädda i brokiga kläder och stora smycken.
Männen stal, lurades och var alltid lika snabba med att dra kniven. Kvinnorna var lömska, cyniska och lättfotade.
Fredrik Ströms roman folket i
Simlångsdalen – Stig Folkessons historia och
Marit Vankelmods öde har spelats in på film
två gånger och visas då och då fortfarande på
TV.
Huvudpersonen är Jan som är ”halvtattare”
Han känner både utanförskap i resandekretsar
och tillsammans med bönder. ”Tattarna” kallar honom bondtjuv och bönderna kallar
honom ”tattare”.
Bokens och filmens handling fortsätter tills
man får bevittna ett midsommarfirande.
Glada blonda ungdomar dansar eller står och
pratar i en fridfull miljö medan svensk musik
spelas. Stämningen bryts dock snabbt när
”tattarynglet” Jan kommer in på dansgolvet
och går fram till Ingrid som är där tillsammans med sin pojkvän Sven.
Jan försöker mer eller mindre tvångsmässigt dra upp Ingrid på dansgolvet. Sven försvarar då sin fästmö och kommer i slagsmål
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med Jan. När jan känner sig allt för trängd
drar han fram en kniv och slår in den i Svens
rygg. När han inser vad han har gjort, säger
han lite urskuldande som om han inte rår för
det ”fan också, det var ju inte meningen”:
Detta är vad Zola skulle kalla ”moment”
att man har visat personen i frågas innersta
natur. Oundvikligen skulle Jan stött kniven i
Sven, han är tattare i blodet och detta är tattarens natur.
Den mest rasistiska film Sverige någonsin
frambringat är förmodligen i mörkaste småland 1943. I denna film framkommer tanken
att liksom älgjakten borde man ha en reglerad
”tattarjakt”.
Det kanske sorgligaste exemplet i svensk
berättarkultur är då Astrid Lindgren som
berättarröst i Emil i Lönneberga berättar om
”tattarna från Vimmerby”. Inte heller i denna
omtyckta författares ögon beskrivs ”tattarna” i
goda ordalag, stämningen är nästan kuslig… .
Även många antisemitiska filmer visades
fram tills 1900-talets mitt, där Judar karaktäristiskt påminner om ”tattarna”. Numera
visas självklart inga av dessa filmer, TVbolagen skulle tveklöst fällas i Granskningsnämnden för hets mot folkgrupp om
man visade antisemitiskt material. Trots detta
visas dessa ”Tattarfilmer” titt som tätt och
årligen hör barn på berättarrösten (Astrid
Lindgren) i Emil i Lönneberga då hon berättar om ”Tattarna från Vimmerby”. Jag kan
inte tro annat än att barn, som identifierar sig
med Emil, också känner av oron författaren
förmedlar.
Hur tror ni romska och resandebarn känner
sig när de tillsammans med sina svenska vänner sitter och ser på dessa ”anti-tattarfilmer”
där tattarna alltid uppvisas som samhällets
värsta slödder? Vad tror ni händer när dessa
filmer visas i andra världsdelar? Dessa svenska filmer, exempelvis Emil i Lönneberga,
visas inte bara i Sverige, utan i så gott som
alla länder där det finns romer och ”antiromsk” befolkning. Böckerna är översatta till
inte mindre än 88 språk. Tänk exempelvis att
filmen visas i Rumänien, Polen eller f.d.
Jugoslavien där romer har det särskilt svårt.

Personer får nu höra av en berättarröst om
”svenska tattare” översatt ”svenska zigenare”.
Överallt i världen beter sig zigenarna likadant
säger man. Den svenska antiziganismen
sprids med dessa filmer till andra världsdelar
och förstärker bilden av dessa ”slödder”. Har
inte svenskarna en plikt att inte sprida negativ
information som skadar det romska folket?
Är det legitimerat att visa upp denna film
bara för att den är skriven av en omtyckt författare, Sveriges alldeles egen Astrid
Lindgren? Nej filmen förstärker den negativa
bilden av oss, anser jag. Romer och resande
har det tillräckligt svårt i världen!
Det är känt att många resande just härstammar från just denna plats: Vimmerby. Min
morfar föddes här och många resande finns
fortfarande kvar i Vimmerby. Jag känner mig
alltså direkt kränkt och förolämpad, då Astrid
Lindgren tydligt pekar på min släkt i denna
film.
Vissa skulle kunna hävda att dessa filmer är
gamla och att de därför bara visar upp majoritetssamhällets syn vid den tid filmen spelades
in och att filmerna på så sätt fungerar som en
tillbakablick i det gamla Sverige. Jag vill påstå
att dessa filmer inte alls är ”gamla”. Eftersom
de fortfarande visas måste det vara människor
som tittar på dem med intresse. Astrid
Lindgrens filmer och böcker riktar sig till barn
och jag anser att det inte är rätt att sprida
negativ, rasistisk propaganda till barn. Jag vill
ha bort antiziganismen från samhället. Jag vill
inte att mina barn ska behöva förklara sig för
andra då de ser på barnprogram. Kanske
borde dessa filmer I mörkaste småland, folket
i Simlångsdalen – Stig Folkessons historia
och Marit Vankelmods öde och Emil i
Lönneberga granskas av granskningsnämnden
för hets mot folkgrupp?

Källor

I mörkaste småland
folket i Simlångsdalen Stig Folkessons historia
och Marit Vankelmods öde
Emil i Lönneberga
Från tattare till traveller
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren

Ännu ett toppmöte om romer
Det andra toppmötet för att integrera Europas romer ägde rum i
Córdoba i Spanien, den 8 och 9: e april 2010 i samband med den
Internationella Romerdagen. Det skedde som en en del av det spanska
ordförandeskapet i EU.
Text: Bengt O Björklund
Cirka 400 representanter för EU-institutioner, nationella regeringar, regionala
och lokala offentliga myndigheter och
det civila samhället, däribland romska
organisationer, deltog i toppmötet i
Cordoba.
Att det just blev den 8 april som är
Internationella romerdagen var en symbolisk timing, som valts av det spanska
ordförandeskapet som ett erkännande av
att romerna är en integrerad del av vår
historia och civilisation i Europa. En prisutdelningsceremoni tillägnad romernas
kultur och traditionella romska festligheter också ägde rum på eftermiddagen den
första dagen av toppmötet.
Syftet med toppmötet var att utvärdera
resultaten på EU-nivå för integration av
romer under de senaste två åren och att
förnya åtagandena. Inom den senaste

tidens utveckling på EU-nivå, fick toppmötet en särskild inriktning på de tio
gemensamma grundprinciperna för integration av romer. Den 8 juni 2009 lade
ministerrådet med ansvar för sociala frågor i EU: s medlemsstater, till dessa principer i sina slutsatser och uppmanade
medlemsstaterna och kommissionen att
ta hänsyn till dem när de utformar,
genomför och utvärderar politiken.
Under toppmötet, genomfördes fyra
workshops parallellt för att debattera
principerna för "uttryckliga men inte
exklusiv målsättning", "medvetenhet om
jämställdhetsperspektivet", "användning
av gemenskapens instrument" och "det
civila samhället".
En annan särskild uppmärksamhet
ägnades åt frågan om romernas hälsa,
som en plenardiskussion helt ägnades åt

den andra dagen av toppmötet. Romernas
hälsa är en av de viktigaste frågorna för
integrationen av romer, och en prioritering av det spanska ordförandeskapet.
Slutligen, som främsta insats från kommissionen till toppmötet på EU-nivå, var
två mycket viktiga och långtgående politiska dokument från den 7 april 2010:
Meddelandet om den sociala och ekonomiska integrationen av romer i Europa,
KOM (2010) 133, en lägesrapport om
genomförandet av EU:s instrument och
politik för integration av romer 20082010 (kommissionens arbetsdokument),
SEK (2010) 400.
En trio bestående av den spanska belgiska och ungerska ordförandeskapen antog
ett uttalande i slutet av toppmötet som
belyste det gemensamma åtagandet för
integrering av romska frågor i alla relevanta politikområden, en färdplan för
åtgärder av den Europeiska plattformen
för integration av romer, en effektiv
användning av EU: s strukturfonder i detta
syfte och uppföljning av toppmötet i rådet.

Många romska grupper lever i försummade områden och utsätts ofta för vräkningar utan tidigare varningar, samråd eller
erbjudande om alternativa bostäder. Som
ett resultat av detta lämnas många av offren för tvångsvräkningarna utan bostad
eller tvingas leva under usla bostads- och
levnadsförhållanden. Många förlorar även
sina ägodelar och tillgången till utbildning,
hälsovård, arbete och samhällsservice.
Amnestys rapport visar hur regeringar i
Europa, som exempelvis i Bulgarien,
Grekland, Italien, Rumänien och Serbien,
har utfört tvångsvräkningar som strider
mot ländernas internationella åtaganden.
Dessa missförhållanden förstärker i sin tur
också segregeringen av romska grupper.
– Romer är medborgare i Europa och
europeiska ledare måste garantera att de
har samma rättigheter och skyldigheter

som sina landsmän. Det får inte finnas
några andra klassens medborgare i 2000talets Europa, sade Claudio Cordone.
* I Bulgarien lämnades minst 200
romer hemlösa då deras hus demolerades
och de tvångsvräktes av lokala myndigheter i september 2009.
* Sedan juli 2006 har mer än 100 romska familjer i centrala Aten, Grekland,
tvångsvräkts vid fyra tillfällen utan tidigare varningar, konsultationer eller erbjudanden om alternativa bostäder.
*I Italien förväntas över 100 romska
bosättningar bli demolerade i huvudstaden som en konsekvens av den så kallade
"Nomadplanen". Cirka 6 000 romer kommer att förflyttas till 13 andra läger i
utkanten av staden och sannolikt kommer
mer än 1 000 romer bli hemlösa. Under
de senaste månaderna har redan hundratals romska familjer blivit vräkta från
minst fem olika läger i staden.

Europa måste sluta disskrim
min
nera romer

Amnesty uppmanar EU och dess medlemsländer att ta konkreta steg för att bryta
den diskriminering, fattigdom och exkludering som romer i Europa utsätts för.
Inför det andra EU-toppmötet om
romer som ska hållas i Cordoba, Spanien
den 8 april uppmanar Amnesty i en rapport EU att lägga upp en heltäckande
strategi för att förhindra att romska grupper diskrimineras.
– EU:s ledare måste anta en konkret
plan för att hantera de människorättskränkningar som romska grupper utsätts
för. De måste stå upp mot rasistiska
attacker och uttalanden, samt ta fram
konkreta åtgärder för att stoppa diskrimineringen inom bostads- och arbetsmarknaden, hälsa och utbildning, säger
Claudio Cordone, Amnesty Internationals
tillförordnade generalsekreterare.
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Pampig invigning av
romsk förening i Turkiet
Föreningen Romskt socialt
bistånd och solidaritet i Sarıgöl
har startat med en pampig invigning. Borgmästaren i
Gaziosmanpasa kommun, Erhan
Erol, och administratörer från
olika politiska partier anslöt sig
till öppningsceremonin och lokalbefolkningen visade stort intresse
för öppnandet.
Text: Bengt O Björklund

Chefen för föreningen Sadi Cati sade att
deras mål är att minimera de eventuella
problem som kan inträffa i stads nydaning och fortsatte:
– Detta grannskap har inte varit synligt
under många år. Vi har hittat mycket som
saknas i den tidigare urbana omvandlingen. För det första vill vi inte våra hus ska

röras, men om vi inte lyckas med att
stoppa omvandling, kommer vi att arbeta
på att minimera eventuella problem.
Cati sa också att de har tillräckligt med
makt för att blanda sig detta aktivt. Han
sade också att deras mål är inte bara att
samla de boende undan förstörelse.
– Vi vill övervinna alla eventuella
negativa situationer och vi kommer inte
låta oss luras av den politik som ser ut
som om den är användbar för oss. Vi vill
inte lämna vårt område, men vi vill ha en
förändring på plats. Jag vill också tillägga att byggnader inte ger oss frihet.
Borgmästaren i Gaziosmanpasa Erhan
Erol sade att romer är mycket värdefulla
i Gaziosmanpasa och han lovade att de
inte kommer göra något som invånarna
inte vill ska hända i Sarıgöl. Han gratulerade alla bidragsgivare som har hjälpt till

med öppnandet av föreningen och han
sade också att "vårt mål är att ge er så
bra livsförhållanden som möjligt.”
– Vi kommer att bygga en pilotstad och
folk kan börja bo i dessa lägenheter. Vi
kommer inte att riva något utan att de
boende får ersättning. Som borgmästare
lovar jag er att det vi kommer att göra
här kommer att vara till er fördel.
En av medlemmarna i Gaziosmanpasa
kommuns urbana omvandlingsinstitution,
Onur Soytürk, berättade om deras planer.
Han sade att de inte har slutfört sina projekt ännu.
– I Gaziosmanpasa kommun vill vi inte
att någon av de boende ska bli offer. Vi
arbetar med sociologer och med lokala
och regionala planerare. Vi stöder
förändring på plats och projektet kommer
att ske på lång sikt.

detta och tillsammans komma fram till
en överenskommelse. Vi försökte också
att diskutera frågan med Järvenpää, men
utan entydiga resultat, säger Pirjo
Kruskopf, minoritetsombudsmannen.
Ombudsmannen mottog ett klagomål
om praxis från ett par, varav en är rom
och den andra en etnisk finländare. Paret
ombads av Järvenpään Mestariasunnot
OY, som ägs av staden bolag, att skriva
under ett papper, där det angavs att en
romsk kontaktperson skulle vara närvarande vid det möte som beslutade om
deras bostadsort.
De klagande hävdar att de fick intrycket att deras bostadsansökan inte skulle
behandlas om de inte undertecknat handlingen.
Järvenpää försvarar bruket genom att
hävda att den förhindrade tvister inom

den romska befolkningsgruppen.
Kommunfullmäktige hävdar att man har
haft flera problem i samband med romernas boende innan man utsåg en kontaktperson.
Det är ett försök att undvika konflikter
som bottnar i störda förbindelserna med
romsk kultur genom en så kallad "skyldighet att undvika" vilket innebär att
eventuella grannar har stor betydelse när
man väljer bostad.
– Hyresvärdar och staden har inte exakt
information om var någon särskild minoritet bor eftersom denna typ av identitetsregister inte är tillåten. Frågan uppstår när en
bostad är utsedd till ett sökande hushåll,
och när värden förklarar att det är olämpligt eftersom en annan rom redan bor i närheten. Romerna själva vet exakt var de bor,
kommenterade staden Järvenpää.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) hade redan förklarat bostadsval baserat på en "skyldighet
att undvika" strider mot lagen.

Romska kontaktpersoner
fördöms i Finland
Diskrimineringsnämnden i Finland har
förbjudit en praxis där tillhandahållandet
av hyresbostad till romska hyresgäster
bestäms tillsammans med en företrädare
för den romska befolkningsgruppen.
Tribunalens slutsats är att det står i
strid med konstitutionen, som säger att
finländarna har rätt att fritt välja
bostadsort. Det bryter också mot förvaltningslagen, enligt vilken myndigheterna
måste behandla alla sina kunder lika.
Tribunalen formulerade sitt beslut med
tanke på det tillvägagångssätt som staden
Järvenpää haft. Staden stoppade kontakter med romska kontaktpersoner i början
av februari, men enligt minoritetsombudsmannen, pågår kontakter med liknande praxis på andra orter.
– Det har skett i små städer och kommuner. Det har pågått försök att diskutera
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