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Utbildningsradion berättar om 
romer 1975–2013

Aleksandra Indzic Dujso

År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter och Europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk. Detta resulterade i att samer, 
sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar fick status som 
historiska nationella minoriteter, samtidigt som samiska, fin-
ska, meänkieli, romani chib och jiddisch erkändes som natio-
nella minoritetsspråk.1 Ratificerandet innebar att Sverige inte 
enbart förpliktade sig att värna om de nationella minoriteterna 
och deras språk och kultur, utan även att sprida kunskap om 
dem.2 Som en av Sveriges erkändas nationella minoriteter blev 
således romer en del av det svenska, mångkulturella, histori-
enarrativet. 

I Sverige har frågor gällande mångfald och mångkultur bli-
vit några av de mest centrala inom utbildning. Den svenska 
regeringen har vid flera tillfällen varit tydlig i sina uttalanden 
och förklarat att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, 
och att detta måste återspeglas inom den svenska utbildnings-
sfären. Begreppen mångfald och mångkultur ska ges utrymme 
i undervisningens innehåll samtidigt som utbildningens uppgift 
är att främja kulturell identitet och respekt för andra kulturer.3 

1 SOU 1997:193, Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för 
skydd av nationella minoriteter (Stockholm: Fritzes, 1997); Christina Rodell 
Olgaç, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möj-
lighet (Stockholm: Stockholms universitet, 2006), 13.
2 Skolverket, Sveriges nationella minoriteter: Att gestalta ett ursprung i barn-
omsorg och skola (Stockholm, 2003), 5.
3 Hans Lorentz, Talet om det mångkulturella i skolan och samhället – En 
analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 
1973–2006 (Lund: Lunds universitet, 2007), 16ff. Här refererar Lorentz till 
Regeringens proposition 1994/95:100 bilaga 9, samt bl.a. SOU 1996:143. Se 
även Kerstin von Brömssen & Christina Rodell Olgaç, ”Intercultural educa-
tion in Sweden through the lenses of the national minorities and of religious 
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Forskning om skolböckernas kunskapsförmedling har dock vi-
sat att ”de Andras” historia oftast inte tilldelas något värde i 
sig, utan endast blir relevant i förhållande till ”Oss” och den 
”egna” historien.4 För den romska minoriteteten har detta inne-
burit ett nästintill totalt osynliggörande.  Romernas historiska 
och kulturella avtryck i det svenska samhället har knappast 
alls behandlats i den svenska skolans läroböcker. Efter minori-
tetserkännande har det visserligen skett en viss förändring som 
tyder på en rörelse mot ett mer inkluderande förhållningsätt. 
Dock sker detta mycket långsamt och intresset tycks lågt för 
romsk historia, språk och kultur.5

I min studie har jag valt att rikta uppmärksamhet mot en 
annan typ av utbildningsmaterial som används inom skola 
och undervisning i Sverige, nämligen Utbildningsradions pro-
gram om den romska minoritetsgruppen.6 Ambitionen har 
varit att undersöka om och i så fall i vilken mån, samt uti-
från vilka premisser som Utbildningsradion (UR) har lyckats 
inkludera den romska nationalminoritetsgruppens historia. 
Utbildningsradioprogrammens funktion som läromedel i den 
svenska skolan är således grunden för studiens utformning och 
resultat. Utbildningsprogrammen har av forskare betraktats 
både som uttryck för en statlig folkbildningsambition, men 
också som en självständig uppstickare i utbildningsfrågor. Dess 
program har uppfattats som, ”dels […]ett utryck för en statlig 
utbildningspolitik, främst utformad av pedagoger, dels som ett 
uttryck för en granskande journalistik, främst format av jour-
nalister.” De kan därför sägas avspegla samhällets utveckling 
kopplad till de statliga utbildningspolitiska målen formulerade 
i skolans läro- och kursplaner.7 

education”, Intercultural Education 21:2 (2010): 121–135.
4 Lena Sawyer & Masoud Kamali, ”Inledning”, i SOU 2006:40, Utbildningens 
dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis (Stockholm: Fritzes, 
2006), 13–17.
5 Rodell Olgaç (2006), 118ff, samt 126–152. 
6 Detta kapitel är en presentation av min licentiatavhandling Nationella mino-
riteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program 
under perioden 1975–2003 (Umeå: Umeå universitet, 2015).
7 Maija Runcis & Bengt Sandin, Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildningsprogram 
som kulturellt och politiskt problem (Lund: Arkiv, 2006), 14 och 176.
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Undersökningen har förlagts till perioden mellan 1975 och 
2013. Denna period innebar för Sveriges del en brytpunkt i 
flera olika avseenden. Den kulturella och etniska mångfalden 
blev genom en rad politiska beslut en central fråga inom flera 
samhällsområden. Invandrar- och minoritetspolitikens föränd-
rade villkor har också haft konsekvenser för andra delar av 
samhället och dess institutioner, däribland skolan och utbild-
ningen. Skolans demokratiska uppdrag medförde ett krav på 
en utbildning i interkulturell förståelse för framtida medbor-
gare.8 

Det är framför allt dessa förändringar och deras konsekven-
ser som gör den aktuella tidsperioden intressant och viktig att 
undersöka. Med detta som utgångspunkt var studiens syfte att 
undersöka och analysera hur den romska minoritetens etnici-
tet och kultur avbildas i Utbildningsradions program i historia 
och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet. Om bilden 
har förändrats över tid och i så fall på vilket sätt var också en 
forskningsfråga. 

Tidigare forskning

Staten som institution, skriver Norma Montesino i fråga om 
den svenska statens politik mot romer under tiden mellan 
1880 och 1970, legitimerar sig själv genom att den försöker 
få till stånd en definition som står i relation till de grupper 
som står utanför den och som för staten ”representerar en 
icke-ordning”.9 I syfte att berättiga sitt agerande skapar staten 
olika slags historier där de som står utanför, de fattiga främ-
lingarna och deras särdrag i form av kläder, utseende, längd 
etc., både får förkroppsliga egenskaper hos de som inte hör 
till och används till att utestänga och stigmatisera dem som 
släppts in. Egenskaperna som tillskrevs ”zigenarna” skapade så 
en berättelse som utformades med avsikt att berättiga statliga 
ingripanden. Interventioner och ingripanden var ett resultat av 

8 Ingegerd Municio, ”Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: 
Nationell självförståelse och demokratiskt credo”, i Invandring, forskning, 
politik: en vänbok till Tomas Hammar (Stockholm: Centrum för invandrings-
forskning, 1993), 115–118.
9 Norma Montesino, Zigenarfrågan: Intervention och romantik (Lund: Lunds 
universitet, 2002), 25.
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de statliga försöken att upprätthålla kontroll och på detta sätt 
styra och organisera de som befann sig innanför statens grän-
ser.10

Historikern Jan Sellings undersökning av den svenska anti-
ziganismen11 i ett både historiskt och nutida perspektiv skiljer 
mellan dels en antiziganism som baseras på sociala kriterier 
och resulterar i ”olika former av repression eller assimilerings-
strategier”, och dels ”den kulturalistiska antiziganismen som 
eftersträvar kulturell avprogrammering”.12 I denna studie är det 
främst den kulturalistiska antiziganismen som aktualiserats. 

David Sjögren har diskuterat den romska minoritetens möte 
med den svenska skolan under 1900- talet. Han visar hur ut-
bildning sågs som en lösning på den fara och det skadliga infly-
tande som minoritetsgrupper, i synnerhet ”zigenare” och ”tat-
tare”, antogs utgöra för det svensknationella majoritetssamhäl-
let och kulturen. Genom att uppfostra och utbilda minoritets-
gruppernas barn under mer adekvata förhållanden skulle hotet 
neutraliseras. Utifrån denna grundsyn utformades, från statens 
sida, olika utbildnings- och uppfostringslösningar.13

Frånvaron av ”romska kulturuttryck i skolan” under åren 
mellan mitten av 1900- talet och fram till 2005 visar, menar 
Christina Rodell Olgaç, ”att skolans innehåll i stor utsträck-
ning enbart reflekterat erfarenheter, värderingar och synsätt 
som representerar majoritetssamhället”14 Niclas Månsson me-
nar också att majoritetssamhället framför allt har vänt sig mot 
romernas nomadiserande livsstil och gjort detta till den främsta 
stigmatiseringsfaktorn i och med att den inte passade in i sam-
hällets sociala ordning. På detta sätt har man på samma gång 

10 Ibid., 25 och 189. 
11 Antiziganismen definieras av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som 
”rasistiskt grundade förhållningssätt till romer inom majoritetssamhället” 
som i en svensk kontext har ”kännetecknats av nedsättande föreställningar 
om ’tattare’ och ’zigenare’”, se Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 
2003 om åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering av Romer, 9.
12 Jan Selling, Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens 
förutsättningar (Limhamn: Sekel Bokförlag 2013), 179ff.
13 David Sjögren, Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i 
den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913–1962 
(Umeå: Umeå universitet, 2010), 17.
14 Rodell Olgaç (2006), 123.
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identifierat, rangordnat och avskilt den romska befolknings-
gruppen från det övriga samhället.15

I den svenska kontexten visar forskningen att det nästan 
enbart är europeiska kulturella erfarenheter som beskrivs och 
legitimeras i skolans historieförmedling. Bilden av ”den Andre” 
blir ofta både snedvriden och eurocentrisk. Den historia som 
förmedlas i skolan idag har inte sin utgångspunkt i dagens 
mångkulturella samhälle. Detta leder till att många elever inte 
ser sin egen historia beskriven och bekräftad och har svårt att se 
skolans historieförmedling som intressant eller relevant.16 När 
det gäller framställning av de svenska nationella minoriteterna 
i läroböcker visar forskningen en dyster bild där läroböckerna 
sällan ”erbjuder ett relevant och mer substantiellt innehåll om 
minoriteternas historia.”17

Teoretiska utgångspunkter

Studiens teoretiska utgångspunkter har sin grund i postkolo-
nial teori för att analysera föreställningen om och konstruk-
tionen av bilden av den romska minoritetsbefolkningen samt 
kunna föra en diskussion kring det svenska majoritetssamhäl-
lets kunskapande om romer. Den röda tråden inom den postko-
loniala teoriansatsen utgörs av en kritik mot den kunskap som 
skapats inom det västerländska samhällsvetenskap och huma-
niora i syfte att rättfärdiga och legitimera skilda förhållanden 
av underordning och orättvisor. Även om rasismen har förlorat 
sin vetenskapliga legitimitet, menar man här, så tillåter andra 
vetenskapliga kategorier som används, exempelvis etnicitet och 

15 Niclas Månsson, ”Romers möte med den svenska skolan”, i Den mång-
tydiga skolan: Utbildning i det postmoderna samhället. red. Carl Anders 
Säfström (Lund: Studentlitteratur, 2006), 118 och126ff.
16 Vanja Lozic, ”Historieundervisning i kanons skugga? Några gymnasieung-
domars reflektioner kring historieämnets anpassning til en ’mångkulturell’ 
verklighet”, i Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klass-
rummet, red. Nils Andersson (Jönköping: Historielärarnas Förening, 2008), 
32; Kenneth, Nordgren. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur 
och handling i det mångkulturella Sverige (Umeå: Umeå universitet, 2006), 
214–218.
17 Jörgen Mattlar, ”Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys”, Vägval i 
skolans historia (Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2011), 
nr 1, 3–7. Se även Harald Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet 
framställs i ett urval av läroböcker (Skolverket: Stockholm, 2006). 
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kultur, fortfarande existensen av subjekt-objekt relationer där 
människor på förhand definieras som ”de Andra”.18 

Syftet med min studie var att undersöka och analysera de 
bilder som UR:s program skapade av den svenska national-
minoritetsgruppen romer utifrån definitionen av gruppens et-
nicitet och kultur. Dessa var alltså arbetets bärande begrepp. 
Kulturella och etniska identiteter, menar man inom postkolo-
nialismen, växer fram och skapas i specifika historiska kontex-
ter och som sådana genomgår de återkommande förändringar. 
Identiteter kan således aldrig förstås och analyseras utanför 
en specifik historisk kontext eller utan att sättas i relation till 
olika makt- och kunskapssystem.19 Med dessa förutsättningar 
inbegriper etnicitet och kultur, både ur ett teoretiskt och ett 
empiriskt perspektiv, en maktideologisk aspekt. Idag betonas 
skillnader mellan människor inte längre så mycket på grund av 
påstådda biologiska olikheter utan genom att etniska och/eller 
kulturella skillnader framhävs och vissa kulturer lyfts fram som 
mer framstående och överlägsna än andra. Diskriminering byg-
ger inte längre på oföränderliga, genetiska, skillnader, utan på 
föreställningar om underlägsenhet och överlägsenhet byggda 
på kultur och etnicitet, vilka i sin tur uppfattas som statiska 
och inte påverkbara.20 

Kategorisering är alltså centralt i den postkoloniala ansatsen 
där de grundläggande kategorierna utgörs av ”den Andre”/”de 
Andra” respektive ”Vi”. Kategorier bör alltid ses som produkter 
av sin tid.21 Kategoriseringar har dock ofta handlat om hudfärg, 

18 Catharina Landström, ”Introduktion”, i Postkoloniala texter, red. Catharina 
Landström (Stockholm: Federativs förlag, 2001), 7ff.
19 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora”, i Globaliseringens kulturer: 
Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. 
Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (Nora: Nya Doxa, 
1999), 231–233.
20 Elisabeth Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle (Lund: 
Studentlitteratur, 2008), 51.
21 Marika Hedin & Mattias Tydén, ”Sociala kategoriseringar – historikerns 
och historiens”, Historisk Tidskrift (1998), 489; Karin Borevi & Per 
Strömblad, ”Kategorisering och integration – en introduktion.” i SOU 2004:48, 
Kategorisering och integration: om föreställda identiteter i politik, forskning, 
media och vardag (Stockholm: Fritzes, 2004), 10. Se även Birgitta Svensson, 
”Identifiering och kategorisering. Om det kulturella erkännandets möjligheter 
och begränsningar”, i Demokratiskt kulturarv – nationella institutioner 
universella värden lokala praktiker, red. Annika Alzén & Peter Aronsson 
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nationalitet, etnicitet, religion eller kultur där kategorierna har 
skapats i maktutövningssyfte. Med hjälp av kategoriseringar 
har människor stötts ut som främlingar. Kategorisering och 
klassificering belyser de politiska normer och värderingar som 
påverkar individers identitetsformering.22 Att uppmärksamma 
social kategorisering, hur den ser ut och förändras tydliggör 
också hur statens och samhällets normsystem formas och för-
ändras.23 Den minoritetsgrupp som är aktuell i den här studien 
kan i högsta grad betraktas som en både social och kulturell 
kategori som av den svenska staten och samhället fyllts med 
symboliska betydelser och tolkningar av olika slag. I syfte att 
fånga kategoriseringsprocessernas manifestationer samt even-
tuella förändringstendenser i mitt empiriska material komplet-
terades och fördjupades den postkoloniala teoretiska ansatsen 
med ett fokus på kategorisering. 

Metod

Det samhälleliga sammanhang och den utveckling som un-
dersökningsperioden spänner över innehöll betydelsefulla för-
ändringar av invandrar- och minoritetspolitiken. De politiskt 
initierade förändringarna i synen på det svenska samhällets 
kulturella och etniska heterogenitet återspeglas också i en av 
samhällets viktigaste institutioner, skolan. Förändringar av in-
riktningen på invandrar- och minoritetspolitiken har lett till 
förändringar i skolans kunskapsförmedling i fråga om krav 
på bland annat synliggörande av invandrare och minoriteter. 
Detta finns tydligt formulerat i de läroplaner och kursplaner 
som lärarna har skyldighet att följa.24 Det var i denna samhäl-

(Linköping: Linköping University Electronic Press, 2006).
22 Anders Florén & Åsa Karlsson, ”Inledning”, i Främlingar – ett historiskt per-
spektiv, red. Anders Florén & Åsa Karlsson (Uppsala: Uppsala universitet, 1998), 
5; Gunnel Cederlöf, ”Den kände främlingen” i Främlingar – ett historiskt perspek-
tiv, red. Anders Florén & Åsa Karlsson (Uppsala: Uppsala universitet, 1998), 162.
23 Birgitta Svensson, ”Kriminella, tattare och tatuerade: betydelsen av social 
kategorisering för kulturell identitetsformering”, Historisk tidskrift (1998), 533.
24 Göran Linde, ”Om texter i etikens fält. Läroplaner i den svenska skolan”, 
i Värdegrund och svensk etnicitet, red. Göran Linde (Lund: Studentlitteratur, 
2001), 13; Niklas Ammert, ”Om läroböcker och studier av dem”, i Att spegla 
världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: 
Studentlitteratur, 2011), 31.
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leliga kontext som mitt empiriska material placerades.
I nästa steg fogades ovan beskrivna invandrar- och minoritets-
politiska kontext samman med en utbildningsmässig sådan gäl-
lande läroplaners tillkomst och innehåll. Bilden av den romska 
minoriteten i Utbildningsradions program (UR) analyserades 
och tolkades i förhållande till svenska skolans läroplaner. 
Läroplanernas mångkulturella värdegrund, beskrivningar av 
”de Andra” i allmänhet och den romska minoritetsbefolkningen 
i synnerhet jämfördes med representationen i UR-programmen. 

Utifrån dessa förutsättningar urskiljdes tre faser i utveck-
lingen där den första täcker tiden från mitten av 1970-talet 
fram till 1990, den andra avhandlar 1990-talet och den tredje 
och sista perioden, tiden mellan 2000 och 2013. Som ett ana-
lytiskt verktyg med syfte att klassificera och kategorisera det 
empiriska materialet valdes Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Diskursanalys innebär att man, på samma sätt som inom post-
kolonialismen, tillskriver språket en aktiv och viktig roll när 
det gäller att inte bara avspegla och beskriva, utan också forma 
och förändra vår omvärld. Det är genom de språkliga diskurser 
vi formar och använder som den fysiska världen får betydelse 
och mening. Förändringar i bruket av språket leder följaktligen 
till förändringar av den sociala verkligheten.25

Resultat

1970- och 80- talet – Att lära oss om romer

1975 fick Sverige en ny invandrarpolitik som byggdes på valfri-
het och jämlikhet i fråga om invandrarnas och minoriteternas 
möjlighet att bevara sin kulturella och språkliga särart. Ökad 

25 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori 
och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), 15f. Diskurs definierades i studien i 
enlighet med Norman Faircloughs begreppsanvändning där en diskurs ses som 
ett språkbruk, vilket är en form av social praktik snarare än en rent individuell 
aktivitet. Fairclough skriver: In using the term ’discourse’ I am proposing to 
regard language use as a form of social practice, rather than a purely indi-
vidual activity or a reflex of situational variables. This has various implica-
tions. Firstly, it implies that discourse is a mode of action, one form in which 
people may act upon the world and especially upon each other, as well as a 
mode of representation, se Norman Fairclough, Discourse and Social Change 
(Cambridge: Polity, 1992), 63.
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kunskap om ”de Andra” och det annorlunda skulle, menade 
politikerna, hjälpa majoritetssamhället att förstå människor av 
annat ursprung. Invandrar- och minoritetspolitiska premisser 
angav även tonen i den svenska skolans styrdokument som be-
tonade vikten av att genom ökad kunskap forma och utveckla 
en djupare förståelse för ”de Andras” religiösa och kulturella 
förhållanden.26

Studiens första tidsperiod bjuder på sammanlagt tre olika 
program där bilden av den romska minoritetsgruppen präg-
las av en pedagogisk och kunskapsspridande ambition. Den 
romska historien och kulturen skulle belysas och förklaras för 
majoritetssamhällets elever i syfte att skapa förståelse och ge en 
ökad tolerans. ”De Andra” skulle presenteras och därigenom 
komma närmare ”Oss”. På detta sätt kan man säga att UR:s 
utbildande och kunskapsspridande roll låg i linje med de i läro-
planer angivna intentionerna.

Även om ett ”om romer perspektiv”, med syfte att förmedla 
kunskap om den aktuella minoritetsgruppen, är det helt domi-
nerande i de aktuella programmen, så bygger framställningen 
på ett tydligt aktörsperspektiv. Man låter romer komma till tals 
och ta ställning, med individen och individuella berättelser som 
utgångspunkt. De intervjuade romerna får själva uttala sig om 
sin kulturella identitet i allmänhet och om de enskilda ämnen 
som programmen tar upp. I programmet Zigenska kvinnor be-
rättar anslår man exempelvis, redan i inledningen, ett tydligt 
aktörsperspektiv då en kvinnlig röst säger: ”Sångerna om oss 
är många, myter, missförstånd, rädsla, utanförskap, romantik. 
Vad är sant och vad är osant? Det här är vår berättelse!”27 Det 
är således de tre romska kvinnorna som programmet handlar 
om som, får vi veta, kommer att berätta utifrån egen synvinkel 
och med egen röst.

Romsk familje- och släktsammanhållning samt jämställdhet 
mellan könen, eller snarare de olika förväntningar och krav 
som den romska kulturen ställer på kvinnor respektive män 
är det dock det ämne som ges störst utrymme under studiens 

26 Läroplan för grundskolan Lgr 69, Allmän del I (Stockholm: Svenska 
Utbildningsförlaget Liber AB, 1969), 48; Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 
70, Allmän del (Stockholm: Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1970), 13.
27 Zigenska kvinnor berättar, för mer information om programmet se Förteckning 
över här nämnda UR:s program om romer under perioden 1975–2013.
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första tidperiod. Framställningen bygger på både implicita och 
explicita jämförelser mellan det svenska och det romska där 
bilden av det moderna och jämställda Sverige ställs mot det tra-
ditionsbundna och följaktligen ojämställda romska kulturen. 
Den etniska aspekten berörs inte på något tydligt sätt i pro-
grammen. Det är svårt att särskilja de etniska från de kulturella 
aspekterna i framställningen. Både det svenska och ”det zigen-
ska” definieras utifrån respektive kulturers seder och bruk där 
det svenska i allmänhet får stå för det moderna, och för nor-
men, medan det romska representerar det oföränderliga och 
traditionsbundna. ”Pojken är huvudman när man ska gifta sig. 
Mannen bestämmer!”, förklarar den unge Tomislav som just 
ska gifta sig med sin Danka i programmet Tomislavs bröllop. 28

Diskrimineringsproblematiken får inte heller något större 
utrymme här. När den tas upp i Tomislavs bröllop handlar det 
framför allt om den diskriminering som har skett och fortfa-
rande sker i Tomislavs hemland Jugoslavien, således någon an-
nanstans och inte i Sverige. Diskrimineringsaspekten i förhål-
landet mellan minoritetsgrupper och majoritetssamhället kan 
dock sägas inta en framträdande plats när man i programmet 
Också jag är ett barn väljer att diskutera minoritetsrättighe-
terna i Sverige gällande språk. I programmet förs det en diskus-
sion kring invandrar- och minoritetsspråkens plats och status i 
den svenska skolan. Detta avspeglar den ”tvåspråkighetsdebat-
ten” som fördes i Sverige under den här tiden.  I det här fallet 
framför dock UR, genom sin framställning, skarp kritik mot 
den statliga utbildningspolitiken som inte anses satsa tillräck-
ligt med resurser på modersmålsundervisning.29

28 Tomislavs bröllop, för mer information om programmet se Förteckning 
över här nämnda UR:s program om romer under perioden 1975–2013.
29 Förenklat skulle man kunna säga att ena sidan i debatten förespråkade 
hemspråksklasser som skulle innebära att det svenska språket infördes först 
när modersmålet var befäst, medan den andra sidan menade att så kallade 
sammansatta klasser var att föredra ”utifrån synpunkten att barn mycket väl 
kan utveckla tvåspråkighet redan från tidig ålder” och därför borde få un-
dervisning i båda språken så tidigt som möjligt. Se Kenneth Hyltenstam & 
Veli Tuomela, ”Hemspråksundervisningen”, i Tvåspråkighet med förhinder? 
Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige, red. Kenneth Hyltenstam 
(Lund: Studentlitteratur, 1996), 29f.
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1990-talet – Romer som nationell minoritet

Under 1990-talet blir programmen om den romska minoriteten 
något fler. Det handlar om sammanlagt sju olika radio- och 
tv-program som ur olika perspektiv belyser den romska 
minoritetens historia och kultur. Under den här perioden får vi, 
genom en serie av program om den resandeminoriteten, också 
ungdomars perspektiv på minoritetstematiken.30 Bilden av den 
romska minoriteten blir således mer variationsrik i jämförelse 
med de tidigare tidsperioderna. 

Ur minoritetspolitiskt perspektiv är 1990-talet en aktiv 
period där Sverige ökar sitt engagemang inom ramen för FN 
och EU. Europarådets ramkonvention om skydd för natio-
nella minoriteter får snabbt genomslag och skrivs på 1999. 
Minoritetspolitiska förändringar avspeglas också i läroplans-
texterna där man lyfter fram skolans uppgift att se till att elever 
får kunskaper om nationella minoriteters språk, kultur och his-
toria.

Innehållet i UR:s program återspeglar tydligt politikens 
och utbildningens förändrade villkor. Diskursiva kategorier 
utvidgas både med nya perspektiv och språkliga betydelse-
formationer. Man försöker, för första gången, att göra den 
romska minoritetens diskrimineringshistoria till en del av det 
gemensamma svenska historienarrativet. Att skapa och sprida 
kunskap om den svenska statens övergrepp och diskrimine-
ring av egna medborgare ska öva förmågan till inlevelse i och 
förståelse för andras livsvillkor och värderingar, något som är 
en av skolundervisningens främsta uppgifter. I detta avseende 
ser vi sålunda en ansats att berätta en tidigare dold del av den 
svenska historien.

Under 1990-talet får också etnicitetsaspekten ökad bety-
delse och framställs som viktig framför allt ur ungdomarnas 
perspektiv. Etnicitet lyfts fram inte bara när det gäller romer 
utan också till exempel när man söker förklaringar till den dis-
kriminering som i både historien och samtiden riktas mot re-
sande. I Bo Hazells programserie Resandefolket berättar Roger 
om hur han bemöts när folk hör att han är resande. ”Folk 

30 Bo Hazells programserie Resandefolket, för mer information om program-
met se Förteckning över här nämnda UR:s program om romer under perioden 
1975–2013
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brukar säga”, berättar han, ”du slåss ju inte, har inga knivar… 
då får man förklara att resande är ett folkslag, inget sätt som 
man är.”31 

Kraven på erkännande av romernas och resandes minoritets-
tatuts i Sverige formuleras för första gången på ett tydligt sätt 
i 1990-talets program, och jämförelser görs med den judiska 
minoritetens rättigheter i det svenska samhället. Detta innebär 
också att det, för första gången, skapas en gemensam svensk-
romsk historisk berättelse, med diskrimineringstematiken som 
utgångspunkt. Ljuset riktas mot den svenska staten och dess 
myndigheters diskriminering och förföljelser av resandefolket 
utifrån ett historiskt perspektiv. När Gullivi Fransson, en av de 
medverkande kvinnorna i Hazells program om resandeminori-
teten, ombads att blicka tillbaka på sitt liv och det som hänt på 
grund av hennes ursprung svarar hon med att säga:

Jag känner stort hat, det gör jag. Ständig tanke på hur kunde detta 
hända, varför gjorde ingen något åt det? Jag säger rent ut det, jag 
har hat mot samhället och jag litar inte på myndigheter än i dag, 
det sitter i mig… Det kommer att dröja ett bra tag innan tattare 
kan känna förtroende för det svenska samhälle och myndigheter, 
eller till dem blir accepterade av samhället.32

Genom sin framställning tydliggör UR under den här perioden 
att programmen har skapats i undervisningssyfte med avsikten 
att ge en bakgrund till den diskriminering som resande under 
lång tid har utsatts för. När bakgrunden till misstänksamheten 
mellan det svenska majoritetssamhället och resandeminorite-
ten förmedlas och formuleras är det således inte mycket som 
lämnas osagt. 

2000-2013 – Vår gemensamma historia 

Tiden efter millennieskiftet och fram till år 2013 karakte-
riseras av en betydande ökning av program om den romska 
minoriteten. Det är sammanlagt nitton olika UR-program 
som, ur skilda perspektiv, berör den romska kulturen, språ-
ket och historien. På samma sätt som under de tidigare perio-
derna visar programmens innehåll på att främsta syftet är att 

31 Bo Hazells programserie Resandefolket: Jasmine och Roger: Jasmine och 
Roger berättar om hur det är att tillhöra en bortglömd majoritet.
32 Bo Hazells programserie Resandefolket: Solweig och Gullivi: Solweig 
Gustavsson och Gullivi Fransson om resandetraditioner och förföljelser.
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belysa och sprida kunskapen om den romska minoriteteten. 
Romernas långa, komplexa och mångfacetterade förhållande 
med det svenska majoritetssamhället är utgångspunkten, men 
framställningsperspektiven skiftar och uppvisar stora likheter 
men också betydande skillnader i jämförelse med de tidigare 
programmen.  Under den här perioden kompletteras också 
”om-romer perspektivet” för första gången med ett ”till-romer 
perspektiv” där man har valt att, i syfte att visa, upplysa och 
informera, vända sig till den romska minoriteten.

Ungdomsperspektivet blir under den här tiden än mer fram-
trädande. I programserierna, Född zigenare - idag rom samt 
Gipsy/se, pekar exempelvis programmens upplägg med snabbt 
växlande och jämförelsevis korta reportage med moderna tek-
niska inslag ut målgruppens ålder. Samtidigt frångår program-
mens inledande samtal det i tidigare programmen dominerande 
intervjuupplägget och låter istället de medverkande unga ro-
merna själva föra resonemang och berätta om sin vardag, fritid, 
arbete och framtidsdrömmar.33

Jämställdhets- och diskrimineringsproblematiken utgör 
fortfarande de mest framträdande diskursiva kategorierna men 
under den sista tidsperioden får både den romska ojämställd-
heten och familje- och släktsammanhållningen en mer ifrå-
gasättande och diskuterande framställning. Framställningen 
lyckas också vända på perspektivet och låta framför allt de 
romska ungdomarna, på ett väldigt vältaligt och genomtänkt 
sätt, ifrågasätta de svenska normerna och värderingarna kring 
kärlek och förhållanden. Ungdomarnas ifrågasättande och pro-
blematiserande attityd luckrar upp både den kategoriska fram-
ställningen och den kollektivistiska bilden av romsk kulturell 
identitet. Förändringen återspeglas såväl i synen på utbildning 
och vilka möjligheter som den skapar när det gäller att hävda 
sig både för den romska minoritetens ungdomar i allmänhet 
och för tjejer i synnerhet, som i ett nytt och mycket tydligt 
till- romer perspektiv. I ett av programmen får vi höra den 
trettonåriga romska flickan Daisy samtala med sin mormor 

33 Född zigenare – idag rom är en serie om två 30-minuters långa två program 
som handlar om unga romer i Sverige. Gipsy/se är en serie om fyra 30- minuters 
tv-program som även den handlar om unga romer i Sverige. Varje program i se-
rien har ett tydligt tema. För mer information om programmet se Förteckning 
över här nämnda UR:s program om romer under perioden 1975–2013.
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om förväntningarna som idag riktas mot romska flickor. 
Mormodern menar att förr i tiden, när hon var ung, lärde man 
sina döttrar allt man kunde tills de var 15-16 år gamla och gifte 
sig, men att det idag är annorlunda. Tidigt giftermål, menar 
mormodern, innebär bara problem. Istället ska flickorna gå i 
skolan och utbilda sig. Det är jobb och utbildning som är vik-
tigast, menar hon.34

Den rent etniska aspekten av den romska identiteten får, 
under den här tiden, betydligt mer plats och en ökad aktuali-
tet. Framställningen bygger fortfarande på olikheterna mellan 
det svenska och det romska samtidigt som den romska etniska 
identiteten jämställs med det traditionella. Det tydliga ung-
domsperspektivet resulterar dock i att romsk etnisk identitet får 
en ny innebörd och berikas med nya perspektiv. Ungdomarna 
ser sin identitet som någonting mittemellan, en medelväg, där 
det romska och svenska visserligen ställs mot varandra men 
samtidigt uppfattas kunna vara varandras komplement. 

Förändringen tydliggörs ytterligare när vi får ta del av unga 
och framgångsrika romers berättelser. Vi möter exempelvis mu-
sikern Michael Michailoff och får veta att han håller på att spela 
in en egen skiva. Han har fått sin revansch, menar han, för alla 
dåliga rykten om romer och mot alla, bland andra hans lärare, 
som inte trodde att det skulle bli någonting av honom.35 I det 
fjärde och sista programmet i Gipsy- serien, Framtidsdrömmar, 
får vi också stifta bekantskap med Valentina Columbus som 
äger en restaurang i Kista. Valentina menar att hennes ursprung 
inte gjort det lättare att lyckas. Hon säger dock vidare att det är 
synd att de romska ungdomarna lever i det gamla där man hela 
tiden tror att man inte kan få jobb eller göra vad man vill bara 
för att man är ”zigenare”. På ett sätt, menar Valentina, kan 
man förstå dem men samtidigt vill hon, som hon uttrycker det, 
inte förstå dem: ”Det finns möjligheter, bara man har viljan”.36 

I ovanstående exempel illustreras en tydlig förändring i hur 
den romska etniska identiteten framställs. För första gången 
framhävs unga romer som på ett eller annat sätt lyckats med 
det de föresatt sig. Minoritetsungdomarna kan inte här ses som 

34 Barnaministeriet Dokumentär: Vi och den romska dansgruppen.
35 Gipsy: Stolthet och fördomar.
36 Gipsy: Framtidsdrömmar.
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några offer utan snarare som kompetenta, ambitiösa och driv-
kraftiga förebilder. Den romska etniska identiteten inkluderas 
här i det svenska majoritetssamhället på ett nytt sätt samtidigt 
som romernas etnicitet, för första gången, kontextualiseras his-
toriskt och ses ur skiftande perspektiv. 

Diskriminering belyses och diskuteras även under den här 
perioden ur ett flertal olika perspektiv. Mest framträdande är 
den tematik som redan fanns under den föregående tidspe-
rioden, nämligen den svenska statens och den politiska mak-
tens roll i diskrimineringen och segregeringen av den romska 
minoriteten i Sverige. Denna tematik belyses både utifrån ett 
historiskt och nutida perspektiv. När de romska ungdomarna 
får berätta om vardag, fritid, arbeten och framtidsdrömmar får 
diskrimineringen ett tydligt individuellt sammanhang. De in-
dividuella berättelserna varvas med inslag som både i text och 
bild lyfter fram den historiska bakgrunden till majoritetssam-
hällets diskriminering.  När diskrimineringsproblematikens 
fokus riktas mot den romska minoritetens historia återkny-
ter man främst, som i programmet Folkhemmets baksida, till 
den svenska statens politik under den period då det så kallade 
”folkhemmet” byggdes upp. Steriliseringar och lobotomeringar 
behandlas som en följd av den starka ställningen som rashygien 
hade i Sverige under den tiden.37

Förändringen i bilden av romer i UR:s program som sker 
under den avslutande tidsperioden avspeglas även i tillkomsten 
av nya kategorier. Den gemensamma svensk-romska berättel-
sen, tillfogas här, för första gången, en ytterligare beståndsdel 
när den romska kulturella och etniska identiteten, här främst 
representerad genom språkliga och musikaliska uttryck, fram-
ställs som en del av det gemensamma svenska kulturella arvet. 
Den romska minoritetens krav på både politiskt och kulturellt 
erkännande samt medborgerlig gemenskap, vilken gjorde sig 
gällande under perioden innan, får på detta sätt klarare kon-
turer.

Serien Det röda hjulet bestående av sammanlagt tre olika 
program ger i sin framställning en tydlig bild av en romsk 
identitet som ställer krav på både politiskt och kulturellt er-
kännande samt medborgerlig gemenskap. De musikaliska 

37 Folkhemmets baksida.
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uttrycken utgör grunden i den representation som program-
men skapar samtidigt som den romska kulturella och etniska 
identiteten framställs som komplex och mångfacetterad. Det 
handlar således inte bara om att visa och belysa utan även att 
skildra den romska kulturen med dess skilda språkliga och mu-
sikaliska uttryck som en del av ett gemensamt kulturellt arv i 
ett både svenskt och europeiskt perspektiv. Denna tendens som 
innebär att det romska bör och ska betraktas samt bevaras som 
en del av en gemensam kulturell identitet får således tydliga 
konturer och en mer framträdande plats.

Frågan om det gemensamma kulturarvet belyses i det tredje 
programmet i serien ur ett svenskt perspektiv när programle-
daren Mirelle Gyllenbäck intervjuar den svenska vissångaren 
och tatueraren Ralf Novak Rosengren i Småland. Vi får veta att 
han samlar och bevarar det svenska resandefolkets gamla visor. 
På Gyllenbäcks fråga om varför det är viktigt att bevara de tra-
ditionella resande- och romska sångerna svarar Rosengren med 
att säga att sångerna är viktiga att bevara framför allt för den 
romska resandeminoritetens skull, men även för att de är en 
nordisk musikskatt. Det handlar, menar han, om majoritetsbe-
folkningens sånger som glömts bort (t.ex. medeltida ballader) 
men som resanderomer bevarat.38

Under perioden 2000–2013 sker således en betydande ök-
ning av antalet program med romsk minoritetstematik. Med 
utgångspunkten i att programmen här betraktas som läromedel 
kan man hävda att UR bidrar till att fullfölja skolans uppdrag 
som spridare av kunskap om de svenska nationalminoriteterna. 
Den kvantitetsmässiga ökningen uppvisar även en mer nyanse-
rad och perspektivrik bild av den romska kulturen och identi-
teten. Bilden av ”de Andras” kultur och etnicitet blir för första 
gängen uttryckligen beskriven och framställd som mångfacet-
terad. Denna tydliga förändring kan, i det här sammanhanget, 
kopplas till en förändring i den svenska statens minoritetspo-
litik som bland annat har inneburit ett offentligt erkännande 
av de kränkningar och övergrepp som begåtts mot minoriteter. 

Den romska och resande minoritetens krav på att få bli 
en del av den svenska politiska och medborgerliga gemenska-
pen får ökad uppmärksamhet i programmens framställning, 

38 Tattarkravaller, Tito och svensk-romska visor.
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samtidigt som man uppvisar en ansats att inkludera det romska 
som en del av den gemensamma svenska berättelsen. På så sätt 
speglar UR:s representation av den romska minoriteten den 
uppluckring av dikotomin “vårt eget” och ”de Andras” kul-
turella arv som kan sägas ha skett både inom den officiella 
svenska invandrar- och minoritetspolitiken och i de senaste lä-
roplaners texter.39 

Sammanfattning

Den romska minoritetens 500-åriga svenska historia präglas 
av omfattande diskriminering och segregering. Detta var under 
lång tid tydligt utformat och angivet i den svenska statens po-
litik mot minoriteten. I mitten av 1970-talet ändrades detta då 
Sverige fick en ny invandrar- och minoritetspolitik med ledor-
den jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det innebar att landet 
bröt med tidigare klart uttalade assimilationsmål och började 
framhäva värdet av kulturell mångfald. För den romska mino-
riteten innebar detta början på en kamp för demokratiska och 
medborgerliga rättigheter inom det svenska samhället. 

År 2000, när Sverige skrev på Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteteter och Europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, blev den romska minorite-
ten en av landets erkända nationella minoriteter. Den politiska 
makten initierade en rad åtgärder i syfte att erkänna och sona 
det förflutnas brott mot romerna. Samtidigt visar både forsk-
ning och statliga utredningar att romernas situation i Sverige 
fortfarande kännetecknas av omfattande diskriminering och 
utanförskap. Förklaringen till detta anses idag framför allt 
vara majoritetssamhällets obefintliga, och ofta även felaktiga, 
kunskaper om den romska minoritetens historia och kultur. I 
detta avseende har den svenska skolan, med sitt demokratiska 
uppdrag som utgångspunkt, tilldelats en viktig roll för att för-
medla samhällets gällande mångkulturella värderingar och för 

39 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-
skola 2011 (Stockholm: Fritzes, 2011), 5. Se även Jonas von Nolting. ”God pa-
triot eller sann kosmopolit? Om kulturell identitet, kulturarv och interkulturellt 
perspektiv inom historieämnet i den svenska grundskolan”, i Historiedidaktik 
i Norden 9, del 2: Historisk kunskap, red. Per Eliasson m.fl. (Malmö och 
Halmstad: Malmö högskola och Högskolan i Halmstad: 2012), 157.
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att synliggöra och sprida kunskaper om den romska minorite-
tens historia och kultur.

Bilden av den romska etniska och kulturella identiteten 
som framkommer i denna studies empiriska material under 
tiden mellan 1975 och 2013, bygger på några välavgränsade 
och tydliga diskursiva kategorier. Kategoriernas tydliga kon-
tinuitet resulterar i en bild av den romska identiteten som sta-
tisk, traditionsbunden och oföränderlig. Samtidigt bryts den 
enhetliga och entydiga bilden av romsk identitet både genom 
att de befintliga diskursiva kategorierna tillfogas nya språkliga 
betydelseformationer och genom tillkomsten av nya diskurser. 
Förklaringen till förändringarna kan till stor del sökas i det em-
piriska materialets kontextuella sammanhang. Den förändrade 
synen på och uppfattningen om det svenska samhällets och 
skolans mångkulturella karaktär och värdegrund följer i båda 
fallen förändringar som sker i det omgivande samhället. När 
Utbildningsradions representationsdiskurser blir mer proble-
matiserande och nyanserade avspeglar de förändringar inom 
läroplansdiskursen liksom minoritets- och invandrarpolitiken. 

Tiden mellan mitten av 1970-talet och idag har inneburit 
förändringar i synen på nationalstaten Sverige. Bilden av ett 
enhetligt och homogent land har, i det politiska språket, er-
satts av en definition av det svenska samhället som framhä-
ver mångfald och heterogenitet. För den romska minoriteten 
har detta inneburit en kamp för erkännande, en kamp för att 
inte enbart tolereras utan accepteras och bli en erkänd och lik-
värdig del av det svenska demokratiska gemenskapen. I denna 
process spelade och spelar skola och utbildning en avgörande 
roll. Genom skolans kunskapsförmedling har ”de Andra” en 
chans att få sin historia erkänd och berättad på egna villkor. 
För det krävs läromedel skrivna med minoritetsperspektivet 
som utgångspunkt och utan normativitet och hierarkiserande 
kategoriseringar med härstamning från den koloniala synen på 
”de Andra” och det annorlunda. I sina program skapar UR en 
möjlighet till detta. 
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Förteckning över här nämnda UR:s program om romer 1975–201340

Tomislavs bröllop 
(Video 7902/tv2, 45 min., sändes ht 77, AVc/KSK)
Ett tv-program om vardag och fest hos en jugoslavisk 
zigenarfamilj i Sverige. Ett zigenskt bröllop bör vara en stor 
fest. Det blir också Tomislavs bröllop. Musik och mat finns i 
överflöd. Både brudgummen och bruden Danka är unga enligt 
zigensk sed. Danka flyttar efter bröllopet hem till Tomislav och 
hans mor Ilka, som är äldst och familjeöverhuvud. Tomislav 
ska ta hand om modern när hon blir gammal, men än så länge 
har Ilka kraft både att ordna bröllop och att vara dagmamma 
åt barnbarnen. 

Zigenska kvinnor berättar
(85884/tv 9 30 min. 1987, V) ”Zigenska kvinnor från tre generatio-
ner, födda i Finland men numera bosatta i Sverige, berättar om sin 
bakgrund, sina traditioner och sin framtid.”

Tv - Resandefolket 
(98984/tv 1 14 min. 1998 GV) Ann-Louise och Kennet berättar om 
hur det är att vara tonåring och bli kallad ”tattare”.
(98984/tv 2 15 min. 1998 GV) Solweig Gustavsson och Gullivi 
Fransson om Resandetraditioner och förföljelser. 
(98984/tv 3 15 min. 1998 GV) Engelska och holländska ungdomar 
om att vara Resande i dagens Europa. 
(98984/tv 4 14 min. 1998 GV) Jasmine och Roger berättar om hur det 
är att tillhöra en bortglömd folkminoritet.

Född zigenare, idag rom, 2003 
(Skolår: gymnasiet TV: 2 prog à 30 min.) Två tv-program om unga 
romer i Sverige. Möt Ratsa, Beli, Django och några andra unga romer 
som står med ena foten i förra seklens traditionella ”romska” och med 
den andra i 2000-talets verklighet som har stora förväntningar på att 
minoritetsgruppen romer ska anpassa sig till det ”svenska”.
Del 1 ”Jag är zigenare och står för det! Så föddes jag och det kan ingen 
ändra på”, säger Ratsa, ung romska i Malmö, när hon lämnar sin lilla 
son till dagis på väg till Annelundsskolan för att läsa in en gymnasie-
behörighet. Ratsa togs nämligen ur skolan när hon gick i sjuan. 
Del 2 Här berättas den fasansfulla historien om sinten, zigenaren 
Johann Gipsy Trollman. En ung duktig boxare i nazityskland som 
gick ett tragiskt öde till mötes, när han besegrade ariern Adolf Witt i 

40 Information om programmen hämtat från Utbildningsradions programka-
taloger och www.ne.se/ur/sok; De äldre programmen kan ses via Svensk medi-
adatabas (SMDB) medan nyare finns på www.ne/ur/sok
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en match. Några unga romer hör historien berättas och talar om sina 
egna upplevelser av diskriminering men också om positivt bemötande 
av ”gaché”, det svenska samhället.

Gipsy/se, 2004 
(Skolår: 7–9, gymnasiet Tv. 4 prog. à 30 min). Best nr: 31508/tv 1–4
Programmen vänder sig främst till romska ungdomar och tar fasta 
både på likheter och skillnader i svenska och romska ungdomarnas 
liv. Gypsi/se blandar humor och allvar och manar till kritisk tänkande. 
Sketcher tar upp fördomarna mellan svenskar och romer. Ett genom-
gående tema är två tonårstjejer – romska Nikolett och svenska Maja – 
som byter familj med varandra och videofilmar varandras verklighet. 
Fyra tv-program:
1. Stolthet. Om att vara över sin bakgrund trots omgivningens 

fördomar.
2. Att passa in. Hur gör man för att passa in om man lever i två 

kulturer.
3. Framtidsdrömmar. Hur ser man som ung svensk eller rom på sina 

möjligheter i livet?
4. Sex och relationer. Om att skaffa pojk- eller flickvän i den svenska 

oh romska kulturen. 

Barnaministeriet, dokumentär: 
Vi och den romska dansgruppen, 2013. Anastasia och Daisy är 12 
och 13 år. Det roligaste de vet är att dansa med sin romska dansgrupp 
Terne Cerhaja som betyder Unga stjärnor. Anastasia och Daisy berät-
tar om sin vänskap, om ständig vardagsrasism och om förväntning-
arna att föra de romska traditionerna vidare. Men också om att känna 
stolthet över sina rötter. ”Vi romer är som en enda lång kedja av män-
niskor som alltid håller ihop”, menar de. ”Vi är som ett gummiband 
som alltid kommer tillbaka till varandra!” 
Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 31 dec 2017
Produktionsår: 2013

Ramp om historia: Folkhemmets baksida 
(Romer/resande, 2005, Gymnasieskola, Historia, 42 min., TV)
Samtidigt som de flesta svenskar fick bättre levnadsstandard mellan 
1930- och 1970-talet, placerades de icke-önskvärda på institutioner 
där de utsattes för elchocker, steriliseringar och lobotomi. Benny 
Karlsson tillhör resandefolket och blev som barn omhändertagen för 
att hans far ansågs alltför bohemisk. Lisbet Östman bodde över 20 
år på mentalsjukhus. Där blev hon övertalad att genomgå en lobo-
tomioperation där nervbanor kapades i hennes hjärna. Mannen som 
uppfann lobotomin belönades med nobelpris, men de som opererades 
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har fortfarande inte fått någon ersättning från staten. I studion sam-
talar vi med Ami Rohnitz från Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa och historikern Klas Åmark om mentalvården på 1970-talet. 
Högstadieläraren Monika Linder förklarar hur programmet kan an-
vändas i undervisningen.

Serie: Det röda hjulet 
Om serien: En musikalisk och språklig resa genom romsk kultur med 
avstamp i Sverige och nedslag i Finland, Makedonien, Serbien och 
Turkiet. Vi möter bland annat en turkisk damorkester, en finsk- romsk 
tangokung, en makedonisk-romsk superstjärna och bekantar oss med 
den svenska resande-romska vistraditionen. En serie med massa mu-
sik med romska influenser, både ny och traditionell. Programledare: 
Mirelle Gyllenbäck.  

Tattarkravaller, Tito och svensk- romska visor, 2010
Vi åker hem till vissångaren Ralf Novak Rosengren i Småland och 
samtalar om den svenska resande romska vistraditionen. Vi möter 
också systrarna Hellström som upplevde tattarkravallerna i Jönköping 
1948, en pogrom mot stadens resande. 2008 medverkade de i en 
teateruppsättning om händelsen. Vi träffar även en av Istanbuls sista 
romska kvinnoorkestrar och bjuds på en unik vardagsrumsspelning. 
Dessutom återvänder reportern Veli Brijani till Balkan där han träffar 
gamla vänner. De minns det forna Jugoslavien och den tid då Tito 
styrde landet - en period i landets historia som många romer minns 
som en bättre tid. 
Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Musik, Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Lör 31 dec 2016
Produktionsår: 2010
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