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Romfolk: Konferanse ville avlive myter og fordommer

– Romfolk er Euro-
pas mest diskrimi-
nerte minoritet, sier 
journalist og forfat-
ter Tore-Jarl Bielen-
berg. 

bryggen

Camilla Fosse
camilla.fosse@ba.no

I går deltok han på en konferanse 
med tittelen «Romfolk: kultur og 
rettigheter» i regi av blant andre 
Stiftelsen Robin Hood-huset, Kir-
kens Bymisjon og UiB. 

– Jeg tror folk har godt av en på-
minnelse om at det er mennesker 
dette dreier seg om, sier Bielen-
berg, som i sitt innlegg ville avlive 
myter og fordommer som finnes 
mot romfolket. 

– Statlige myndigheter, også i 
Norge, må ta sitt ansvar for å hjel-
pe romfolket, og det må gjøres i 
samarbeid med dem det gjelder. 
Det finnes mange muligheter til å 
bedre situasjonen, men man må 
handle før det er for sent. 

– Hårreisende holdninger 
Utekontakten gjennomførte på 
oppdrag av kommunen tidligere i 
måneden en kartlegging som vi-
ser at det er 34 voksne personer 
av romfolk i Bergen. 

Sølve Sætre, spesialrådgiver for 
byrådsavdeling for sosial, bolig 
og områdesatsing, deltok på kon-
feransen som stedfortreder for 
Lisbeth Iversen, som gikk av som 
byråd i forrige uke. 

Han forteller at han er skremt 
over holdningene som kommer 
til syne blant annet i kommen-
tarfeltene under avisartikler som 
handler om romfolket. 

– Det dreier seg om en meget 
liten, men meget synlig minori-
tet. Medieoppmerksomheten og 
debattnivået reflekterer ikke om-
fanget av utfordringen, sier han. 

– Det er hårreisende at Lisbeth 
Iversen opplevde å få tilrop i 17. 
mai-toget på grunn av dette. Det 
kan vi ikke være bekjente av. 

Sætre forteller at kommunen 
har gjennomført en undersøkelse 
om bergensernes holdninger til 
innvandring. 

– Den er ikke offentlig ennå, 
men det er vel ting som tyder på 
at holdninger til romfolk skiller 
seg ut i negativ retning, sier han. 

Ifølge Sætre ser Bergen kom-
mune på situasjonen med tilrei-
sende romfolk som en felles eu-
ropeisk utfordring. 

I tillegg til enkelte tiltak her i 
Bergen, som det kontroversielle 
forslaget om å opprette dusjer 
og toaletter for tiggerne i Strax-
huset, fokuserer de derfor på å bi-
dra til organisasjoner som jobber 
for å bedre romfolkets situasjon i 
Romania. 

– Skremt av folk 
Sine holdninger

OVERDREVEN: Ifølge Utekontakten er det 34 voksne personer fra romfolket som oppholder seg i Bergen. – Oppmerksomheten står ikke 
i stil med utfordringen, mener Sølve Sætre, spesialrådgiver for byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. ARkIvFoto: BA

»» Kalles også rom, romani og 
sigøynere. Stammer fra India. 
Kom til Europa rundt år 1300.

»» Det finnes flere grupper 
romfolk. Noen utvandret til 
Vest-Europa for ca. 500 år 
siden og bosatte seg blant 
annet i Norge.

»» Den gruppen romfolk som 
kommer til Norge i dag, kom-
mer stort sett fra Romania.

»» Romfolkets historie er preget 
av forfølgelse. Under 2. ver-
denskrig anslår man at rundt 
en million romfolk ble drept i 
konsentrasjonsleirer.

FAKTA
Romfolket – I Norge tror man at alle 

vil strømme til landet der-
som de får en dusj og tak 
over hodet. 
Det sier Robert Kwick Rydberg, 
som selv tilhører romfolket. 

Han forteller at romfolk de siste 
årene har bosatt seg i de fleste 
land i Europa, og at de stort sett 
har fått være i fred. Til Norge kom 
de første for 12–13 år siden. 

– Norge er det mest ekstreme 
landet i Europa i sin måte å be-
handle romfolket på, hevder han. 

Han forteller at historien til 
romfolket er lite kjent blant folk. 

– De ble holdt som slaver i Ro-
mania i over 500 år, frem til 1863, 
og selv etter den offisielle frigjø-
ringen ble de diskriminerte og 
dårlig behandlet. Det er grunnen 
til at de vandret ut til andre land i 
Europa, forteller han. 

Bakgrunnen for at romfolk de 
siste tjue årene igjen har migrert 
til Europa, er ifølge Rydberg at 
situasjonen i Romania har blitt 
svært vanskelig. 

– Under sosialismen ble rom-
folket behandlet på lik linje med 
andre rumenere, men etter sosia-
lismens fall ble de igjen diskrimi-
nert og jaget fra hjemmene sine. 

– Norge mest ekstrem

I et kriserammet 
Europa ber regjerin-
gen norske aktører 
finne seg partnere 
i EU–land for å få 
avsetning på norske 
EØS–midler. 

Norge har de neste fire 
årene satt av 14 milliar-
der kroner til tiltak innen 
blant annet folkehelse, 
miljø, kultur, sivilt sam-
funn og justissamarbeid i 

de fattigste EU–landene. 
I går åpnet helseminis-
ter Jonas Gahr Støre (Ap) 
en konferanse i Oslo hvor 
hensikten var å bringe nor-
ske og utenlandske aktø-
rer sammen for å få i gang 
konkrete prosjekter innen 
ett kjerneområde, nemlig 
folkehelse. Samtidig ble 
hele EØS–støtteordningen 
bredt presentert for mot-
takerland som Polen, Ro-
mania og Hellas. Norske 
myndigheter ønsker med 

EØS–midlene blant annet 
å redusere sosial og øko-
nomisk ulikhet i Europa. 

For Norge er det viktig 
at prosjektene er bære-
kraftige, har et langsiktig 
perspektiv og fører til økt 
tosidig samarbeid med 
hvert enkelt mottaker-
land. Slik blir samarbeidet 
om EØS–midlene også en 
inngangsport for Norge til 
EU. (ANB–NTB) 

Milliarder til EU-land

 

 

Søndag 2/6 kl. 12:00 – 14:00 på Verftet 
Arrangementet er åpent og gratis for alle! 

Vi tenner grillen og byr på mat og drikke til sultne fiskere 
NB! Husk redningsvester til barna 

Vel møtt!  
Arr: Bergen JFF 


