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ABSTRACT 
 
This thesis is concerned with investigating the Roma, a group that is left out in most of the 
territory bound theories. The theoretical purposes are to develop theories that increase the 
understanding for the Roma as a diasporic nation without state and the advocacy networks 
they are organised in. The main empirical purpose has been to study two organisations as 
cases and how they position themselves against the European Union concerning identity 
politics. The two organisations are European Roma Rights Centre (ERRC) and Dzeno. They 
are a part of the same network that works on different levels with the rights of Roma.  My 
hypothesis is that the organisations use strategic essentialism to gain their goals of stopping 
discrimination and oppression. This hypothesis is based on postcolonial theory because the 
similarities between colonised peoples experiences and the fact that the Roma have had their 
identity defined by the other. I have also looked into how the organisations work with 
international advocacy as a network and with the Roma as a nation without state. My 
conclusions are that neither one of the organisations uses strategic essentialism. The main 
objective of the identity politics is to work for equality. Both organisations work with the 
strengthening of Roma identity as a part of a nation without state. ERRC and Dzeno are very 
active organisations and conduct advocacy on many different levels on both national and 
international institutions.   
 
Keywords: Roma, European Union, Identity politics, Advocacy networks, Nation without 
state, Diaspora, Antiziganism, European Roma Rights Centre, Dzeno 
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1 INLEDNING 
 
Det lever mer än tio miljoner romer i Europa. Detta innebär att det finns fler romer än 
svenskar i EU efter den senaste utvidgningen. Möjligheterna är många men faran är att EU 
kan bli lika exkluderande som nationalstaten har varit för romerna. EU kan också vara en väg 
ut ur marginalisering, isolering och yttersta fattigdom. 
 
1.1 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 
 
Denna uppsats syftar till att bidra både teoretiskt och empiriskt. Det teoretiska syftet är att 
undersöka en grupp som hamnar utanför de flesta territoriebundna teorierna. Teorier gällande 
folkgrupper och deras identitetspolitik utgår ofta från att det finns ett definierat territorium där 
gruppen hör hemma. Uppsats ska bidra till en bredare förståelse för romerna, som nation utan 
stat och diaspora samt påverkansgrupp, och hur politik förs gällande identitet gentemot EU. 
Strategier, aktiviteter och nätverk kommer att bli analyserade i skenet av en ökande 
globalisering och ett utvidgande av EU, vilka skeenden underlättar, samt i vissa fall försvårar 
romers politiska strävanden. Det empiriska syftet är att undersöka organisationers 
identitetspolitik.  
 
Det är svårt att göra en undersökning som rör romerna, ett folk som har blivit och blir drabbat 
av strukturellt förtryck samt diskriminering i hela Europa, utan att ha ett delsyfte med 
uppsatsen att just belysa deras utsatta position. 
 
Denna uppsats kommer att inrikta sig på hur de romska organisationerna agerar inom EU. Det 
blir då intressant att se vilka strategier de romska organisationerna använder sig av i sina 
försök att påverka EU. De centrala ämnena i den teoretiska delen kommer röra sig runt 
identitetspolitik, internationell opinionsbildning, diaspora och nationer utan stater. Ämnena 
går in i och till viss del överlappar varandra.  
 
Mina frågeställningar är:  
 
Hur positionerar och arbetar romska organisationer gentemot EU med hänseende på identitet?   
 
Hur ser de romska organisationernas opinionsbildning ut?  
 
Hur arbetar organisationerna med romer som en nation utan stat? 
  
1.2 DISPOSITION 
 
I det första kapitlet för jag fram mitt syfte och frågeställningar samt argumenterar för mina 
metodologiska och teoretiska angreppssätt.   
 
Andra kapitlet är en bakgrund till romer och deras situation. Det är viktigt att ge en historisk 
tillbakablick av romska organisationer för att undvika vanliga antaganden om att romer inte 
organiserar sig, och aldrig gjort. Antiziganismen är med för att man ska förstå deras position 
och de umbärande de blivit utsatta för. Detta är ett av mina delsyften men fungerar även 
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understrykande för vikten av romsk identitetspolitik. Även en introduktion till folket är 
nödvändigt att ha med. För den läsare som vill ha en utförligare beskrivning av romernas 
historia kan jag rekommendera arbeten av Cederberg eller Hancocks We the Romani People. 
 
I kapitel tre går jag igenom valda teorier för att sedan i kapitlet efter undersöka 
organisationerna. Analysen kommer att ske kontinuerligt genom hela arbetet. Sista kapitlet 
består av en sammanfattande diskussion. 
 
1.3 MATERIAL, METOD, TEORETISKT RAMVERK 
 
1.3.1 Material 
 
Det finns en mängd material som beskriver den romska situationen. Jag har försökt att hålla 
mig till litteratur, i mån det funnits, skriven av romer själva. På grund av att icke-romer har 
kontrollerat representationen av romer och romska röster har de ofta blivit utsuddade, 
dämpade, undertryckta eller tolkade genom icke-romers texter. Detta sista faktum kan skapa 
svårigheter när man undersöker romer.  Ett exempel på detta, som bör uppmärksammas som 
ett avskräckande, är etnologiprofessor Karl-Olov Arnstbergs bok Svenskar och zigenare, en 
etnologisk studie av samspelet över en kulturell gräns. Denna bok som är skriven så sent som 
1997 har blivit anmäld till diskrimineringsombudsmannen för dess rasistiska innehåll. 
Förhoppningsvis undgår jag fallgropar eftersom detta är en statsvetenskaplig uppsats, som 
undersöker organisationer, och inte en antropologisk.  
 
Uppsatsens undersökning är baserad på information från texter och dokument. I de flesta fall 
har information på webbplatser studerats. Tillgång till dokument varierade beroende på 
dokumentationsprocessen hos organisationen i fråga. Primära källor har varit sådant där 
åsikter har presenterats som tidskrifter, pressreleaser, tal samt pamfletter. Dessa kombinerades 
med rapporter och journaler samt annat som publicerats av organisationerna eller presenterats 
på deras webbsida. Jag har varit begränsad till organisationer som har dokument på engelska.  
 
1.3.2 Metod 
 
Denna uppsats är baserad på en metodologisk process som kallas abduktion. Den innebär att 
ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, 
förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan styrkas genom nya iakttagelser. Metoden blir 
härigenom ett slags kombination av induktiv och deduktiv metod. Under processens gång 
utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även 
teorin. Genom inriktningen på underliggande mönster skiljer sig också abduktionen från de 
båda andra, grundare, förklaringsmodellerna.  
 
Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta 
liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger där närmare 
deduktionen. Analysen av empirin kan till exempel mycket väl kombineras med, eller 
föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen. Detta sker inte som mekanisk applicering 
på enskilda fall utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. Under 
forskningsprocessen sker således en alternering mellan teori och empiri, där båda omtolkas av 
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varandra. De andra förklaringsmodellerna är mer ensidiga i jämförelse med abduktion. Även 
om ”fakta” är den nödvändiga källan för generering av teori, så är teorin ingen enkel 
summering eller beskrivning av ”empiriska fakta”. Teorin måste också lyfta sig över ”fakta” 
för att få räckvidd. ”Fakta” tjänar alltså till att föranleda teorin, samtidigt som den hela tiden 
spelar rollen av kritiskt avstämningsinstrument och ny idégivare till teorin (Alvesson, 
Sköldberg 1994:42-43).  
 
Denna undersökning är deduktiv på så sätt att teorin fungerar som en guide till den empiriska 
analysen. Studien är också induktiv eftersom nya argument genereras från empirin. 
Anledningen till användandet av abduktion är att romer befinner sig i en speciell situation 
genom att vara en grupp utan territorium. Teorin har varit underutvecklad inom detta område 
så de jag använt har påverkats av empirin då jag delvis har fått utgå från denna. 
 
Jag använder teorin om strategisk essentialism för att forma en hypotes om att romska 
organisationer använder sig av denna taktik för att stärka sin position i EU.  
 
Strategisk essentialism, som beskrivs utförligare i teoriavsnittet, handlar om att använda 
kulturell essens som en strategi i identitetspolitik. Man hävdar en essentialiserade särart, 
medveten om att den är konstruerad och felaktig, för att uppnå identitetspolitiska mål. 
 
Undersökningen kommer att bestå av två fall. Urvalet kan alltid ifrågasättas men jag 
behandlar organisationerna som fallstudier vilka kompletterar varandra utan att ha 
aspirationer på att beskriva alla organisationer. Dock är det positiva att en helhetsbild av dessa 
organisationer uppnås. En förhoppning är att andra romska organisationer ska kunna 
undersökas genom att använda samma instrument som används här. Jag kommer inte att anta 
några generaliseringar om romska grupper, dock anser jag att man kan få en viss bild av 
situationen för romska organisationer genom undersökningen.  
 
Jag anser, liksom Alvesson och Sköldberg föreslår, att det är produktivt att starta från 
påståendet att verklighet existerar oberoende från forskarens ego och forskarsamhälle. 
Forskare ska ha möjlighet att beskrivningar verkligheten (Alvesson, Sköldberg 1994:10). Å 
andra sidan ska man erkänna den ärvda karaktären av forskning, nämligen att det är en 
pågående process av tolkningar och konstruktioner. Två poänger är viktiga att 
uppmärksamma. För det första, medan sociala fenomen existerar oberoende av vår tolkning 
påverkar våran förståelse av dem utkomsten. För det andra är vår kunskap av världen inte 
perfekt utan teoriberoende. Vi behöver identifiera och förstå både den externa verkligheten 
och den sociala konstruktionen av den verklighet om vi ska förklara relationen mellan sociala 
fenomen (Marsh, Furlong 2002:31). Jag försöker i denna uppsats att ta hänsyn till de 
teoretiska, politiska/ideologiska, sociala och olika språkrelaterade element som är inbyggda i 
kunskapsproduktionsprocessen inom vilket det empiriska materialet är tolkat och konstruerat 
(Alvesson, Sköldberg 1994:10-12). Förklaringar är teoribaserade på det ontologiska 
antagandet att det finns en verklighet samtidigt som förståelsen är baserad på den egna 
konstruktionen av verklighet. 
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1.3.3 Teoretiskt ramverk 
 
Denna uppsats kommer att behandla teorier som rör påverkansgrupper, diaspora, nationer utan 
stater och identitetspolitik med en specifik inriktning på strategisk essentialism. Jag ser 
romerna som en diaspora vilken formar en nation utan stat. En stor del av den litteratur som 
behandlar identitet, nationalism och dylikt glömmer bort eller bortser från den speciella 
situation som romerna befinner sig i eftersom de inte har något eget territorium. Guibernaus 
teori för nationer utan stater beskriver romernas situation på ett bra sätt. När det gäller 
diaspora så har jag använt mig av till exempel Emanuelsson som i sin avhandling undersökt 
den kurdiska situationen. Teoridiskussionen angående romerna som diaspora och nation utan 
stat är för att förstå deras situation och identitetsskapande. Jag har även använt mig av Keck 
och Siddinks tankar om påverkansnätverk. Anledningen är att de på ett bra sätt 
problematiserar påverkansnätverken och dess internationella opinionsbildning samt bidrar 
med att öka förståelsen för de organisationer som jag undersöker och vilken roll de spelar i 
det internationella systemet. Dessa teorier är strukturalistiska. Jag har använt mig av 
postkolonial teori i min analys av identitetspolitiken. Anledningen till att jag hypotetiskt 
undersöker om romska organisationer använder sig av strategisk essentialism är de stora 
likheter som finns mellan deras identitet och folk som varit koloniserade. Bådas identitet har 
framförallt skapats av andra. Det finns också klara historiska likheter genom slaveriet samt 
det strukturella förtryck till exempel afroamerikaner och romer utsatts för.  
 
Bjereld, med flera, hävdar att idealt sett strävar all vetenskaplig verksamhet efter 
teoriutveckling. Teorier är utsagor om olika fenomens orsaksförhållanden till varandra och för 
att vi ska vinna en allt större förståelse av vår värld måste således teorierna utvecklas. 
Teorierna behöver förfinas, preciseras, kanske förändras och ifrågasättas. Målet är att nå 
större förståelse för vilka mekanismer som är i funktion i vår egen värld (Bjereld, Demker, 
Hinnfors 2002:88). I denna anda har jag ändrat Guibernaus teori om nationer utan stater och 
anpassat den efter det icke-territoriellt knutna romska folket. Teorikritiken inriktas ofta på 
begreppsanvändningen. Forskaren frågar sig om det fenomen som avses verkligen fångas in 
av ett visst begrepp. Genom att visa på hur begreppet använts kan vagheter och rena 
felaktigheter påvisas. En sådan analys kan ge teorin högre grad av precision.  
 
Jag använder mig utav samma definition av kollektiv identitet som Petersson och Robertson 
gör. De framhåller fem karakteristika. Dessa är att identiteter är sociala konstruktioner, de är 
enbart meningsfulla i kontext, de motiverar till gemensam handling, de är multipla och 
flerdimensionella och de artikuleras i gränsytan mellan Oss och Dem (Petersson, Robertson 
2003:7).  
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Följande temporala och spatiala begränsningar är gjorda i relation till uppsatsens teoretiska 
påståenden och problemen i fokus. 
 
Jag undersöker organisationer, därför kommer jag inte att lägga någon skillnad i min uppsats 
på olika typer av romsk identitet, alltså hur man ser på sig som rom. Som alla folk identifierar 
man sig olika mycket med nationalitet. Det är en del av min undersökning att se hur man 
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använder identitet i sina politiska krav. Jag utgår, om inte annat nämns, att kraven gäller alla 
romer som identifierar sig som sådana. Jag definierar inte romer som en stabil och enad 
grupp. Det finns en del litteratur som försöker handla om ”riktiga zigenare”. Denna grupp 
skulle vara av det slag som är kulturellt homogen. Detta är en felaktig syn och jag gör 
därigenom inga sådana avgränsningar i denna uppsats. Det finns, som i alla grupper, viss 
debatt om vilka som är mer romer än andra. Jag undersöker organisationerna och vad de står 
för och blandar mig inte i sådana diskussioner.  
 
Ett påtagligt problem i litteratur om romer är de övergeneraliseringar som görs. Denna 
uppsats behandlar organisationerna som fallstudier och har inte för avsikt att redovisa någon 
helhetsbild av romer. Att skapa en helhetsbild utifrån organisationer för en stor grupp som 
romer är givetvis omöjligt givet utrymmet i detta arbete. Jag utesluter dock inte att 
gemensamma drag kan finnas. Det är viktigt att komma ihåg att i varje generation, varje 
möjlig politisk och kulturell attityd är visad av någon rom. Jag diskuterar organisationer och 
inte individer, med undantag när individer uttalar sig i organisationens namn.  
 
Instrumentalister fokuserar på rollen och vikten som nationalistiska eliter spelar. Jag kan se 
tecken på ett avstånd mellan de som formar åsikter samt för organisationers talan, vilka oftast 
tillhör en välutbildad samt intellektuell elit, och andra. Glappet mellan dessa och ”fotfolket” 
kan te sig långt ibland. Alla organisationer som säger sig föra en stor grupps talan får kritik 
från dem som de utger sig från att representera. Detta är intressant att studera eftersom det är 
ett välkänt demokratiskt problem. Denna uppsats kommer dock inte att handla om dessa 
frågor utan fokusera på organisationerna och dess representanters identitetspolitik.   
 
Anledningen till att jag valt två organisationer är för att den undersökningen ryms inom 
ramarna för en magisteruppsats. 
 
1.5 VAL AV ORGANISATIONER 
 
Jag har valt att undersöka två organisationer, European Roma Rights Center (ERRC) och 
Dzeno Association. 
 
Jag har valt dessa organisationer genom en så kallad snöbollsmetod, där jag började 
undersöka paraplyorganisationerna. Jag hade en viss kännedom om organisationen European 
Roma Rights Center (ERRC) tidigare och utgått från denna i mitt sökande efter andra 
organisationer. Kritik har framförts mot snöbollsmetoden. Problem kan uppstå när man 
använder denna metod eftersom det finns en risk att organisationerna liknar varandra, med en 
viss enkelspårighet som följd, på grund av att organisationerna befinner sig inom samma 
nätverk (Devine 2002:205). De organisationer som jag undersöker befinner sig inom samma 
nätverk men jag har försökt att undersöka två som skiljer sig. Dzeno kom jag i kontakt med 
genom en länk på ERRC:s hemsida. En viss likriktning uppstår när organisationer har ett stort 
ansvar både gentemot dem de representerar och det forum i vilket den verkar i och försöker 
påverka. 
 
Organisationerna i denna studie är också relevanta i termer av deras lokalisering i olika 
”viktiga” länder där romerna är en stor grupp. Givna val är paraplyorganisationer som 
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befinner sig i EU systemet och som sysslar med påverkan. Mitt syfte med uppsatsen är att 
undersöka etablerade och respekterade organisationer. Det handlar om organisationer som 
sysslar med påverkan och mänskliga rättigheter för romer.  
 
1.6 MIN EGEN ROLL 
 
När man skriver en uppsats om ett ämne som romska organisationer är det omöjligt att 
undvika normativa antagande om romers kamp för social rättvisa samt andra krav om 
upprättelse för långvarigt förtryck och brott mot gruppen. Ett av syftena med uppsatsen är 
också att belysa romers situation. Med detta i åtanke har jag ansträngt mig för att förhålla mig 
vetenskapligt neutral till materialet. 
 
Ett faktum som kan kritiseras är det att en utomstående, gaje, ska undersöka romska 
organisationer. I stort sett hela romernas historia och kultur har beskrivits av utomstående. 
Exemplet med begreppet zigenare är talande. Vad man ska komma ihåg är att detta är en 
statsvetenskaplig undersökning och inte en antropologisk eller etnologisk. Jag anser att det 
finns fördel för en utomstående i behandlingen av politiskt material då man kan förhålla sig 
mer objektiv. Mitt utanförskap kommer, anser jag, inte påverka utfallet nämnvärt på grund av 
undersökningens utformning. Jag kommer använda en sådan metod och material att 
feltolkningar inte bör uppstå på grund av att jag inte tillhör gruppen. Det är dock viktigt att 
redovisa detta så läsare kan ha det i åtanke.  
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2 BAKGRUND 
 
2.1  OM ROMER  
 
I Europa har romerna kallats gypsies, gitanos, zigenare, gitanos, zigeuner, zinghari. Andra har 
kallats tinkers, tattare, omstrejfere, travellers, resande. Bland romerna finns också kalé 
(Finland) och sinter (huvudsakligen i Tyskland), manouche (i Frankrike). Dessa senare 
grupper vill inte kalla sig romer. I förre detta Jugoslavien, framför allt i Kosovo, finns romer 
som kallar sig ashkali och egyptier (Cederberg 2004:8). Gypsies är som de andra ett namn 
som är skapat av icke-romer och är baserad på en felaktig utgångspunkt om att romer skulle 
komma från Egypten (Hancock 2002:XVIII). Det finns inte ett enda ord för gypsy eller 
zigenare i alla romani dialekter vilket innebär att den vanliga paraplytermen för deras 
kollektivitet har blivit externt pålagt (Lee 2001:4). 
 
Brittiska tinkers, norskt fantefolk, omstrejfere och andra mer eller mindre nomadiserande 
grupper räknas ofta som romer. Det gäller också de svenska tattarna. De olika situationerna 
som romerna levt under har resulterat i en mängd av olika identiteter, vilka är reflekterade i 
olika grupp- och subgruppnamn som de har anammat över tid. Detta omskapande av 
identiteter har varit en pågående process. I denna uppsats kommer huvudsakligen 
beteckningen romer att användas, därmed inkluderande alla släkter och grupper med det 
gemensamma indiska ursprunget. Eftersom ordet zigenare har använts av 
majoritetsbefolkningen i flera sekler på ett nedsättande sätt och ofta i föraktfulla 
sammansättningar använder jag det bara när det är relevant för sammanhanget, till exempel 
för att visa hur myndigheter eller enskilda personer använde uttrycket. Guy poängterar att 
paraplytermen romer, som det är använt i dag, bär med sig implikationer på ett politiskt 
projekt.  Alla som beskrivs som romer här i uppsatsen skulle inte acceptera detta namn. Det är 
dock ett så pass vedertaget begrepp att jag använder detta i stället för det kanske mer korrekta 
romani folket/folken (Romani people). Även FN och andra internationella organ skriver i sina 
officiella dokument i dag romer (Cederberg 2004:8, 1998:2-3, Guy 2001:XV). Jag vill 
understryka att detta samlingsnamn inte på något vis försöker förenkla komplexiteten i romsk 
identitet och erfarenheter. Hancock poängterar att en av anledningen till att grupper inte 
accepterar begreppet rom är på grund av att ordet från början hade betydelsen ”gift romani 
man” (Hancock 2002:XIX). 
 
I forskarvärlden tvistas det om hur romerna ska avgränsas som folkgrupp. Det är alltid icke-
romer, i synnerhet politiker och akademiker, som har sysslat med att bestämma vad som är 
romsk identitet. Det finns ingen entydig av alla accepterad benämning som innefattar alla 
grupper som definierar sig som ”romani” utom ordet zigenare. Alla romer är zigenare, men 
alla zigenare är inte romer. Sinte och kalé, grupper som i allmänhet själva inte kallar sig 
romer, hör också till det romska folket (Marushiakova, Popov 2001:33, Cederberg 2004:8-9). 
Dessa komplexa, interna subdivisioner bland romer hjälper till att förklara till synes 
motsägande och paradoxala fakta om situationen för dagens romer. Några av dessa 
subgrupper har förlorat sitt språk, romani chib. Det finns i dag ett sextiotal olika former och 
dialekter av romani chib och många har svårt att förstå varandra. Det pågår strävanden att 
enas om ett gemensamt språk, ansträngningar som påskyndas inte minst av dagens intensiva 
kontakter över internet mellan romer i hela världen. Romer bekänner sig till olika religioner 
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och har sinsemellan helt skilda seder och traditioner. Detta är inte märkvärdigare än när andra 
folk har skingrats runtom i världen och anammat nya seder och bruk. Det som verkligen är 
märkvärdigt är att romerna i förskingringen genom århundraden trots allt behållit ett 
gemensamt språk, sedvänjor, en igenkännbar gemensam kultur (Cederberg 2004:9-10). Fastän 
romerna är en heterogen grupp så har de gemensamt just sitt ursprung, kultur och språk samt 
åratal av förföljelse. 
 
Kontinuiteten i romernas erfarenheter under deras långa period som européer är den av 
förföljelse och diskriminering. Detta har djupt påverkat inte bara hur de är sedda av andra 
men, som en försvarsreaktion, deras egen bild av dem själva. Men hur de har blivit 
behandlade och sedda har aldrig varit ett ickevarierat givet utan ska förstås i en specifik 
socioekonomisk och historisk kontext. Identitet är inte något statiskt utan något som ständigt 
är skapat och omkonstruerat. Likadant är det med romsk ”kultur” som sådan, förstådd i en 
bredare betydelse, är inte en unik och isolerad enhet, fastän dess karaktäristiska element, men 
har stigit ut ur och är ett svar på tillståndet av den symbiotiska relationen mellan romer och de 
vidare majoritetssamhällen på vilka de alltid har varit beroende av. Romernas liv har alltid 
varit karaktäristiskt genom pågående justeringar och anpassning till en föränderlig miljö (Guy 
2001:5). Detta är viktigt att påpeka eftersom mycket forskning om romer utgår från ett de 
befinner sig i ett permanent primordialt tillstånd av nomadiserande och andra antiziganistiska 
drag.  
 
För att beskriva någon som inte är rom kommer jag att använda antingen begreppet icke-rom 
eller romaniordet gaje, det ord romer använder för just detta. Det betyder främling på romani 
chib (Cederberg 2004:4).  
 
2.2 ANTIZIGANISM  
 
“Roma remain to date the most persecuted people of Europe. Almost everywhere, their fundamental human 

rights are threatened. Racist violence targeting Roma is widespread in the last years. Discrimination against 

Roma in employment, education, health care, administrative and other services are observed in most societies, 

and hate speech deepens the anti-Romani stereotypes typical of European public opinion.”1  

 
“Incidents of violations of the rights of Roma are so numerous that they sometimes seem part of the very cultural 

fabric of Europe.”2 

 
Det finns många historiska paralleller mellan antisemitism och den mot romerna riktade form 
av rasism som kallas antiziganism. Såväl forskare som författare, och i modern tid 
massmedierna, har samverkat i att skapa en antiziganistisk nidbild. Romerna har kallats tjuvar 
och bedragare, de har betraktats som omöjliga att integrera i samhället. Man har sagt att de är 
mentalt efterblivna och födda med kriminella gener. En svårutrotlig fördom är att romerna 
nomadiserar, att de har en medfödd ”vandringsdrift”. Sanningen är att nomadtillvaron är 
något som har framtvingats av förföljelsen. Det har också spritts en romantisk bild av 
romerna, ”Hollywood-versionen”, som medfött musikaliska, fria, rentav liderliga och sexuellt 

                                                 
1 www.errc.org 
2 Roma Rights Quarterly, Vår 1997 
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frisläppta. Dessa bilder har inte skapats av respekt för det romska folket och har i grunden 
också ställt till stor skada för romerna (Cederberg 2004:10-11). 
 
Antiziganism är att behandla romer som mindre än jämlika och försöka förvägra dem samma 
frihet i samhället. Detta kan vara institutionaliserat eller personligt. Institutionaliserad 
antiziganism i Europa startade på 1300-talet med slaveriet och har fortsatt till nutid. Den 
första lagen som hindrar rörelse för romer dateras till 1416 och är den samma typ av 
lagstiftning som kan bli funnen på några platser till och med i dagsläget. Personlig 
antiziganism är dock mer vanligt. Den visar sig dagligen i blickar, kommentarer, i ett 
affärsbiträdes vägran att ge service till romska kunder, en arbetsgivares vägran att ge romska 
personer jobb, ojämlik behandling vid landsgränser för att nämna några exempel. Det visar sig 
även i skämt och serier/karikatyrer. Detta är resultatet av en mängd historiska faktorer. 
 
Den brittiske samhällsvetaren Thomas Acton vänder sig mot den traditionella folkloristiska 
forskningens påståenden om att romerna var förföljda från första början. Romerna var, efter 
ett tag, under de första hundra åren i Europa, undantaget Rumänien och delar av Balkan, 
behandlade med stor uppskattning. De var ytterst skickliga smeder, och deras läkekonst hade 
högt anseende. Men sympatin vändes till sin motsats. Enligt bland annat Cederberg så satte 
vidskepliga medeltidseuropéer i ett hårdnande samhällsklimat allsköns negativa tecken i 
samband med de främmande, zigenarna. Romerna troddes sprida böldpest och kunna nedkalla 
olyckor med sin spådomskonst. De misstänktes vara spioner åt turkarna. På 1500-talet 
hårdnade attityderna i Europa samtidigt med att nationalstaterna växte fram under stora 
ekonomiska och sociala omvälvningar. Man ville skapa etniskt, kulturellt och religiöst 
enhetliga stater. Främmande folkslag och grupper skulle rensas ut. I land efter land infördes 
rigorösa lagar, som ställde romerna utanför lagen och krävde deras fördrivande. (Cederberg 
2004:5-6). Hancock lägger till att det nutida hatet mot romer i Europa är ett folkligt minne av 
de första mötena och härstammar från övertygelsen, vilken var välrotad i västliga sinnet, att 
mörkt skinn betyder underlägsenhet och ondska. Det mörka skinnet hos många romer 
utmärkte dem till att bli offer för fördomar (Cederberg 1998:5, Hancock 1987:13). De första 
romska invandrarna i Europa var associerade med islam, alltså icke-kristna, och var därför 
sedda som fiender från början. Deras misstagna identitet reflekteras i de namn som 
fortfarande sätts på romska populationer idag, så som tattare och gypsies. Traditionella 
Europeiska samhällen lägger en stor tyngd på konceptet av ett hemland och nationellt 
territorium och bittra samt blodiga krig har utkämpats för att försvara dem. Utomstående av 
okänd kvantitet är ett potentiellt hot (Hancock 2002:54). Kyrkan såg negativt på deras 
mörkare skinn eftersom medeltida kristna doktriner associerade ljust med renhet och mörker 
med synd. De tidiga romernas identitet som icke-vit, hedning, främling blev inkorporerat i 
kristen europeisk folklore, vilket bara ledde till att institutionalisera och uppmuntra fördomar 
(Hancock 2002:57). Romer har nästan genom hela tiden varit tvungna enligt lag att röra på 
sig. Detta har av etablissemanget tolkats som ett bevis på deras romantiska och fria själ 
(Hancock 1991:5).  Romernas kultur uppmuntrar inte nära sociala relationer med icke-romsk 
population. Att bete sig på ett exkluderande sätt kan lätt leda till antaganden av dem som är 
”lämnade utanför” att sådan grupp är hemlighetsmakare och måste dölja någonting (Hancock 
2002:58).  
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Det är noterbart att myter bidrar på ett signifikant sätt till att skapa bilden av grupper som inte 
passar in i den dominerande sociala modellen. Möjligheten att karaktäriserandet av sociala 
grupper som romer kan vara baserat på myt är sällan övervägt, särskilt i statliga cirklar, 
antagligen för att dessa myter är funktionella. Sibley anser att de fyller funktionen att 
definiera gränserna av det dominerande systemet. Förklaringar av icke anpassat beteende 
antar formen av romantisk myt, eller de involverar beskyllningar av avvikande, vilka också 
till stort är mytiska. Den romantiska bilden, förlagt till det förflutna placerar ovillkorligen 
minoriteten på utsidan. Hur än romer är definierade och presenterade av den dominerande 
kulturen så gör sådana negativa myter att romer förvägras deras identitet och är en typ av 
förtryck (Hancock 1987:117, Sibley, 1981:195-196).  
 
Resultatet av antiziganismen är negativa stereotyper, marginalisering, missledande bild av 
”zigenare”, uteslutande, trakasserier, diskriminering, förföljelse och folkmord. Jag kommer 
inte att redogöra för hela den romska historien här. Antiziganismen är dock tyvärr en stor del 
av den. Man bör nämna två historiska händelser då de har format identitet och är tragiska 
följder av antiziganismen. Det är slaveriet och förintelsen. Romer var förslavade mestadels på 
Balkan och i Rumänien. Detta skedde ofta enbart på deras identitet som rom (Hancock 
2002:26). Slaveriet representerar ett extremt sätt att på vilket ett värdsamhälle har handskats 
med problemet av ”främlingen”. Genom fysisk segregation och kulturell uteslutande var 
romerna diskursivt och materiellt anpassade in i det rumänska feodala systemet. Anledningen 
till att slaveriet påverkat i den utsträckning det har är den så kallade andra romska diasporan 
som skedde efter slaveriet upphörde i Rumänien och på Balkan. Dessa rumänska romer 
formar ett signifikant element i den romska populationen i Västeuropa och Amerika (Lee 
2001:9-10). Slaveriet i Rumänien upphävdes formellt 1856, men först 1864 blev romerna i 
praktiken fria. Det beräknas att omkring 600 000 rumänska romer vid den tidpunkten 
befriades (Cederberg 2004:5) Slaveriet har, liksom för afroamerikaner, format deras identitet i 
hög grad.  

 
Den största tragedin som hänt de europeiska romerna är försöket av nazisterna att radera ut 
dem och skapa ett ”zigenarfritt” Europa. Under Porrajmos, uppslukandet som romerna själva 
benämner det, mördades minst en halv miljon romer (cirka halva den romska befolkningen i 
det ockuperade Europa) (Cederberg 2005). Romer var den enda population vid sidan av 
judarna som var utvalda att förgöras på rasmässig/etnisk grund i den slutgiltiga lösningen. 
Dock går det att se en röd tråd i politik gentemot romer som eskalerar upp till förintelsen. 
Ingenstans i Europa var förföljelsen mot romerna så grym som i de tysktalande kungarikena 
och furstendömena. Förföljelserna och grymheterna under 1500- till 1700-talet blev 
mönsterbildande för de rasistiska lagar och bestämmelser som nazisterna införde mot judar 
och zigenare i Tredje Riket (Cederberg 2004:6). En annan taktik vanlig från statens sida var, 
mer eller mindre, tvångsassimilering. Detta praktiserades redan under 1700-talet i Österrike-
Ungern och skedde under brutala former (Cederberg 2004:7). 
 
Det är inte svårt att se förintelsen i ett större historiskt perspektiv som också fortgår än. Sedan 
slutet på andra världskriget har Tysklands ansvar gällande romer varit långt ifrån 
exemplariskt. Ingen var kallad att vittna för de romska offren under Nürnbergrättegången och 
inga krigsskadestånd har någonsin blivit betalda till romerna som ett folk. I dag har 
nynazistiska aktiviteter i många delar av Central- och Östeuropa romer som huvudmål när det 
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gäller rasvåld (Hancock 2002:48-49). Romer har blivit marginaliserade även när det kommer 
till förintelsen. Erkännande och värdighet för denna händelse är ofta ett politiskt krav. 
Förintelsen är också en stor del av den romska identiteten och en historisk händelse som med 
andra svårighet fungerar enande. 
 
Hur kommer det sig då att antiziganismen får fortsätta in i vår tid? Givetvis är detta svårt att 
veta och forskning sker på detta område. Cederberg tror att det kan bero på avsaknaden av 
skuldmedvetande när det gäller romerna och därigenom har det aldrig blivit angeläget att 
bekämpa fördomar och antiziganism så som med antisemitism (Cederberg 2005:83). En 
bidragande anledning är med all säkerhet att romerna saknar ett eget land som kan tillvarata 
deras intressen. De ställer inte krav på något territorium och de orsakar inga gränstvister. 
Därför uppfattas inte förföljelsen av romer som något hot mot fred och säkerhet i Europa, och 
följaktligen kommer den inte heller högt upp på den politiska dagordningen (Johansen 
1997:10). 
  
2.3 BAKGRUND ROMSKA ORGANISATIONER  
 
Det är intressant att se på stora organiserade försök att återförena de romska folken. Det är väl 
utbrett att en fragmentering av det en gång så sammanhängande populationen är ett resultat av 
en fientlig extern faktor och inte resultatet av en intern process. Det har säkerligen existerat en 
mängd romska organisationer i historien som inte redovisats. Det finns exempel, små avtryck, 
i historien som till exempel ett enormt möte i Schweiz på 1400-talet. År 1722 förenade sig en 
mängd romer för att slåss, dock inte framgångsrikt, för deras frihet från förtryckande tyska 
stater. Den 27 januari 1872 hade London Times en kort notis om en konferens som tyska 
romer höll i Darmstadt. En mer dokumenterad paneuropeisk konferens hölls sju år senare i 
Ungern. På sommaren 1905 beslutade ett möte i Sofia bestående av romska ledare att, bland 
annat, sätta press på Ungerska staten för att tillåta romer rösta. Den politiska aktiviteten 
blomstrade hos romerna i Europa, särskilt i östra delarna, under perioden fram till mitten av 
1930-talet. I Bukarest formades 1933 The General Association of Romania och höll en 
konferens under titeln United Gypsies of Europe. På grund av det ökande förtrycket skrev 
tidningen the Romani Voice om detta som en motivation till förändring samt behovet av att 
skapa en allians med dem som var fria från anti-romska fördomar. Förslag handlade om att 
införa helgdagar till firandet av slaveriets avskaffande, skapande av romska bibliotek, sjukhus 
och universitet samt inte minst ett institut för ett internationellt kommunikationsprogram och 
samarbete mellan representanter för romska grupper globalt med det specifika målet att stärka 
känslan av etnisk solidaritet och för att bekämpa social ojämlikhet. En romsk flagga antogs 
också (Hancock 2002:113-116). 
 
Thomas Acton skriver (Acton 1974:101) att romsk nationalism till viss del haft externa 
stimuli. Romsk nationalism har lånat mycket från andra nationalistiska traditioner. Klassisk 
1800-tals nationalism, centrerade runt en nationalstat, tog romer till sig under 1930-talet och 
andra världskriget från sionismen. Senare har till exempel blackpowerskrifter bidragit med 
formulerandet av ett nytt språk i vilket ligger krav på självbestämmande och kulturell 
autonomi inom någon annans maktstruktur. Inspirationen till organisationen International 
Romani Union kommer från succén för sionismen. 
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Under efterföljande år efter andra världskriget var den romska populationen i Europa 
paralyserad. Den politiska aktiviteten var minimal och romer var till och med ovilliga till att 
identifiera deras etnicitet offentligt eller dra till sig uppmärksamhet. Inget krigsskadestånd 
utbetalades för nazisternas illdåd mot dem och inga organiserade försök gjordes av nationella 
eller internationella organisationer för att omorientera de överlevande vilket gjordes i stor 
skala för överlevanden från andra offergrupper, istället fortsatte lagstiftning från innan kriget 
att verka mot dem.     
 
År 1959 blev en vändning för romska organisationer. En rumänsk rom vid namn Rotaru steg 
fram som ledare i Frankrike. Han attraherade nog med följeslagare av romerna i Frankrike för 
att ge sig själv titeln högste ledare för det romska folket. Han använde icke-romska 
stereotyper till sin egen fördel, skapandes ett persona för sig själv vilket attraherade medias 
uppmärksamhet över hela Europa samt även en ökad uppmärksamhet bland romerna. Rotaru 
etablerade två romska organisationer varav den ena, The World Romani Community, blev 
framgångsrik. Han utvecklade nationalistiska planer för romerna vilket inkluderade skapandet 
av ett autonomt område inom Frankrike, och ett hemland i Somalia. Han eftersträvade 
utbildning, avskaffandet av anti-romska lagar, skapande av litteratur på romani och att 
krigsskadestånd skulle utbetalas av tyska staten. Han upprättade ett romskt kulturcenter i 
Bryssel samt gick så långt som att trycka romska pass. I 1965 drabbades World Romani 
Community av ett bakslag när en grupp bröt sig ut och kallade sig the International Gypsie 
Committee. Intressant med den organisationen var dess offentliga publikation, La Voix 
Mondiale Tsigane, samt att den inspirerade till skapandet av liknande organisationer i andra 
länder som till exempel The Gypsy Council i Storbritannien och Nordiska Zigenarrådet i 
Sverige. I 1972 hade 23 internationella organisationer i 22 länder blivit hoplänkade av the 
International Romani Committee. Ett år tidigare organiserade the International Gypsy 
Committee den första World Romani Congress. Bland annat så fördömdes användandet från 
icke-romer av vissa etniska nedvärderande etiketter som gypsy, zigeuner, gitano. 
Organisationen självt döpte om sig till The international Romani Committee (Hancock 
2002:18-22).  
 
The international Romani Committee blev det permanenta sekretariatet och verkade som 
presidiet vilket styrde över World Romani Congress. Dess första uppgift var att upprätta fem 
permanenta kommissioner för sociala frågor, krigsbrott, språk standardisering samt kultur och 
utbildning. Från detta var förhandlingar gentemot Europarådet, främst gällande anti-romska 
lagar och fri rörlighet, samt med Västtyskland, gällande krigsskadestånd. Under den andra 
World Romani Congress bestämde sig organisationen att sökte NGO status hos FN, vilket 
blev beviljat 1980. Tredje konferensen 1981 hade tema romerna under tredje riket. 
Överlevanden vittnade om förintelsen och resolutioner om hur kraven på skadestånd skulle 
tacklas direkt blev beslutade, men den tyska staten vägrade fortfarande på ett adekvat sätt att 
erkänna romska förluster under nazisterna (Hancock 2002:18-22). På 1970-talet ansåg den 
Tyska statens talesman Gerold Tandler att ”zigenska” krav för skadestånd vållande av 
krigsbrott var oförnuftiga samt kränkande och så sent som 1985 ansåg borgmästaren i 
Darmstadt, Günther Metzeger, att romerna förolämpade hedern i minnet av förintelsen genom 
önskan att bli associerade med den (Hancock 1987:78).  
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Romer var bland de sista grupper i Europa att upptäcka potentialen och makten i 
etnonationalismen, nationalism baserad på etnicitet, och att kämpa för ett politiskt utrymme 
som är deras eget. På grund av romernas spridning mellan och inom dem länder som de lever 
i samt att de inte har något liknande land som sitt ursprungsland är den sionistiska lösningen 
ointressant. Ett intressant förslag var att romer kan bli legalt erkända som en transnationell 
eller icketerritoriell minoritet, samt kraven från den femte World Romani Congress för ett 
erkännande av romer som en nation utan territorium. Fastän romsk aktivism inte hade som 
mål att skapa en nationalstat tog de an liknande strategier för etnisk mobilisering som de 
tidigare nationalistiska rörelserna. Romer söker även att komma ifrån deras övervälvande och 
högst stigmatiserade sociala identitet (Guy 2001:20-21). Dagens nyväckta nationalism bland 
romerna handlar om språk, kultur och mänskliga rättigheter. Ett centralt uttryck för romsk 
nationalism är skapandet av en ny nationell ideologi. Det viktigast anses vara användandet av 
det generella namnet romer för alla zigenska grupper, ändra gajedikotomin innehållande 
politisk konfrontation, en ny ingång till romsk historia där man trycker på förintelsen och 
standardisering av det romska språket. Framstående romska intellektuella som Gheorghe 
understryker vikten av att ta kommando över identiteten från andra som formulerat den 
hitintills och röra sig från zigenare till romer vilket innebär att förändra en social identitet till 
en kulturell samt att transformera en stigmatiserad identitet till något annat (Gheorghe 
1997:159). Bakgrunden till denna utveckling kommer från ett antal faktorer som kollapsen av 
de kommunistiska regimerna, nationalismens uppsving i öst, etniska konflikter, utökandet av 
EU, intresset från mänskliga rättigheters rörelser och dess starka lobby inom internationella 
institutioner och den snabba utvecklingen av romska NGO:s. Även Marushiakova och Popov 
ser att det finns ett embryo till en global romsk nationalism. Expansionen av romsk 
nationalism i en global skala och den effektiva lobbyingen av internationella och mänskliga 
rättighets organisationer har givit romer självförtroende och validerat deras ambition för 
deltagande av romer i det politiska livet (Marushiakova, Popov 2001:41-42).  
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3 TEORI 
 
3.1 INTERNATIONELL OPINIONSBILDNING 
 
De organisationer som jag undersöker använder sig av internationell opinionsbildning. För att 
förklara och öka förståelsen för den typen av organisationer jag undersöker har jag använt mig 
av teori gällande internationell opinionsbildning och påverkansnätverk framtagen av Keck 
och Siddink. Jag kommer i den empiriska delen att undersöka detta hos de romska 
organisationernas. Det är intressant att se vilka strategier och kanaler organisationerna 
använder sig av.  
 
Ickestatliga organisationer, så kallade NGO:s, har tagit plats jämte stater som deltagare i 
organiserade internationella relationer. Det är dock viktigt att inte se det som ett 
nollsummespel mellan stater och NGO:s. Både stater och organisationerna är en heterogen 
samling med olika mål. Samtidigt är staten fortfarande en mäktig aktör både mot EU och 
NGO:s. Stater kan sätta käppar i hjulet för båda typerna av organisationer. Som jag 
återkommer till längre ner är tillgängligheten i EU viktig för NGO:s, vilka oftast existerar för 
att försöka få inflytande i policyskapandet och politiken. NGO:s har en stark närvaro på varje 
kontaktyta i de flesta transnationella organisationer, så även EU. Alla NGO:s uppmuntrar 
skapandet av nätverk. Det finns en handfull ”super” NGO:s samtidigt som det finns och växer 
fram många mindre (Gordenker 1995) 
  
Keck och Siddink behandlar interaktionen mellan ickestatliga aktörer, stater och 
internationella organisationer. Dessa interaktioner är strukturerade i nätverk vilka blivit mer 
synliga i internationell politik. Målet med nätverken är att påverka policy skapandet. Keck 
och Siddink kallar dessa, vilka för en gemensam talan för något, för transnationella nätverk 
(Keck, Siddink 1998:1).  
 
Keck och Siddink söker sig mot sociologiska traditioner som fokuserar på komplex 
interaktion mellan aktörer, intersubjektiva konstruktioner av meningsramar, och på 
förhandling och formbarhet av identiteter och intressen. Detta har angått konstruktivister i 
internationellrelations teori och av socialrörelseteoretiker i komparativ politik. Keck och 
Siddink tar från båda dessa traditioner. Nätverken deltar både i nationell och internationell 
politik samtidigt, och utnyttjar en mängd resurser, som om de var en del av det internationella 
samhället. De använder dessa resurser strategiskt för att påverka en värld av stater och 
internationella organisationer skapade av stater. Båda dessa dimensioner är väsentliga. 
Rationalister känner igen språket av incitament, tvång, strategier, institutioner och regler, 
medan konstruktivister och socialkonstruktivister är mer bekväma med Keck och Siddinks 
betoning på normer, sociala relationer och intersubjektiv förståelse. Författarna är 
övertygande om att båda uppsättningarna av samband är viktiga. De betonar också vikten i att 
uppmärksamma att mål och intressen inte har framkommit utan extern påverkan. Detta för att 
de kan se strategiska aktiviteter från aktörer i ett intersubjektivt strukturerat politiskt 
universum. Nyckeln till att göra detta är att komma ihåg att sociala och politiska kontexter 
inom vilka nätverken opererar vid en given tidpunkt innehåller ifrågasatt liksom stabil och 
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gemensam förståelse. Aktivister i nätverket kan operera strategiskt inom det mer stabila 
universumet av delad förståelse samtidigt som de försöker att förändra bestridda 
sammanhang. Keck och Siddink poängterar att nätverk till viss mån är svårfångade eftersom 
de inbegriper både element av agent och struktur samtidigt (Keck, Siddink 1998:4-5).   
  
Nätverken motiveras mer genom värderingar än materiella och professionella normer. Mer än 
andra transnationella aktörer sträcker sig dessa nätverk förbi policyförändringar för att 
befrämja och driva på förändringar i den institutionella och principiella basen av internationell 
interaktion. När de lyckas är de en viktig del av förklaringen till förändringar i 
världspolitiken. Transnationella nätverk sprider sig, och deras mål är att förändra stater och 
internationella organisationers beteende. Keck och Siddink betonar att undersöka NGO:s roll i 
nätverk hjälper både att skilja NGO:s från, och se deras förbindelse med, sociala rörelser, 
statliga institutioner och internationella organisationer. Mängden av och nivån på aktiviteter 
som NGOs gör inom stater och över gränser har ökat dramatiskt över de senaste årtiondena. 
Globaliseringsprocessen har innefattat således både processer av internationalisering och 
transnationalisering (relationer över statsgränser som innefattar icke-statliga aktörer). 
Globaliseringen fördjupar dessa processer (Emanuelsson 2005:37, Keck, Siddink 1998:9).    
 
Metodologiskt undersöker författarna, liksom jag gör, nätverken och vad de gör genom att 
analysera kampanjer som nätverken driver eller har drivit. Kampanjer är strategiskt länkade 
aktiviteter där medlemmarna av ett nätverk, ihop hållet av diffusa principer, utvecklar 
explicita, synliga band och ömsesidiga erkända roller i jakten mot ett gemensamt mål. 
Analyser av kampanjer bidrar med en förståelse av transnationella relationer som en arena av 
kamp (Keck, Siddink 1998:6-7).  
 
Keck och Siddink ser ett boomerangmönster när kanalerna mellan inhemska aktörer och 
staten är blockerade. Då tar den inhemska NGO:n och går förbi staten och söker direktkontakt 
med sina internationella allierade för att skapa tryck på den egna staten från utsidan. 
Nätverken jobbar genom att använda informationspolitik, symbolpolitik, inflytandepolitik och 
förtroendepolitik. Informationspolitik innebär att snabbt och trovärdigt generera politiskt 
användbar information och flytta denna information dit den har störst verkan. Symbolik 
innebär förmågan att använda symboler, aktioner eller historier som skapar ett sammanhang 
av situationen för en publik som ofta befinner sig på en annan plats. Inflytandepolitik är att 
använda mäktiga aktörer för att påverka situationer där svagare medlemmar av nätverket inte 
har inflytande nog. Trovärdighetspolitik är att ställa mäktiga aktörer till svars för deras 
tidigare framtagna policys och principer. De politiskt befrämjande nätverken har inflytande på 
agendasättande, inflytande på staters och internationella organisationers diskursiva positioner, 
inflytande på ändringar i policys av viktiga aktörer som t ex företag, inflytande på staters 
beteende (Keck, Siddink 1998:12, 16, 25).  
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3.2 NATION UTAN STAT 
 
”We must create Romanestan – in our hearts!”3  

 

“We are a Nation, we share the same traditions, the same culture, the same origin, the same language; we are a Nation”4  

 
Det tvistas inom den romska politiska rörelsen angående det konkreta nationsbygget. Jag 
kommer nedan att redovisa en del ståndpunkter framförda av forskare och romska 
intellektuella samt väva in Guibernaus teori om nationer utan stater för att senare i den 
empiriska delen se om eller hur två organisationer konkret arbetar med/för denna fråga. 
 
Definitionen som Guibernau (Guibernau 1999:1) använder gällande nationer utan stater är: 
”cultural communities sharing a common past, attached to a clearly demarcated territory, and 
wishing to decide upon their political future which lack a state of their own”. Redan här 
hamnar romerna utanför och hon fortsätter: “These communities are included within one or 
more states which they tend to regard as alien, and assert the right to self-determination, 
sometimes understood as further autonomy within the state, though in other cases it involves 
the right to secession”. Hon avser med teorin att förklara situationen för folk, nationer, vilka 
har en geografisk tillhörighet men ingen stat som till exempel katalaner, basker och skottar. 
Jag kommer att använda mig av Guibernaus teori med vissa modifieringar då den inte tar 
hänsyn till eller beskriver det fall av nation som är den romska. Guibernaus beskrivning av en 
nation är att den ska urskilja sig från en etnisk grupp vars medlemmar, fastän de delar i någon 
ospecificerad väg ett gemensamt ursprung och mångfald av kulturella, historiska och 
territoriella band, inte lägger fram specifika politiska krav (Guibernau 1996:100).  
 
Nationen kan inte ses isolerad från begreppen stat och nationalism. Nationen är en grupp 
människor som medvetet formar ett samhälle, delar en gemensam kultur, är knutna till ett 
klart avgränsat område och har ett gemensamt projekt för framtiden samt hävdar rätten till 
självstyre. Denna beskrivning ger fem dimensioner av nationen: en psykologisk, kulturell, 
territoriell, politisk och historisk (Guibernau 1999:14). Som jag ser det har hon genom fokus 
på territorium och självstyre en snäv samt tämligen gammaldags bild av vad ett samhälle är. 
Den fasta länken mellan geografisk plats och kultur börjar bli ökat ifrågasätt. Detta är mer 
relevant när det gäller diskussionen gällande romer som inte har ett permanent nationellt 
territorium vilket kan kallas deras eget. Romer är sårbara när det gäller antaganden om att ett 
folks identitet, och för den delen hela kulturer, blir associerade med land (Okely 1997:188). 
Det finns två strukturer av nationalitets krav, den av identitet och den av territorium där den 
territoriella nationalstaten ofta har blivit presenterad som triumferande. Många anser (se till 
exempel Scholte 2005) att territoriet håller på att förlora både sin funktionella vikt och dess 
makt att forma identitet. För vissa representerar denna avterritorialisering av socialt och 
politiskt liv en tillbakagång av statsbyggande vilket släpper lös okontrollerade identitetskrav. 
För andra bidrar det med hopp om att de negativa aspekterna av nationalitet kan bli utdrivna 
och därigenom öppnas upp för nya möjligheter för en politisk ordning som går förbi staten 

                                                 
3 Acton 1974:234 
4 We the Roma Nation, International Romani Union, www.hartford-hwp/archives/60/132.html, hämtat 20060426 11.52 

http://www.hartford-hwp/archives/60/132.html


 17 

(Keating 2001:16). Givetvis är verkligheten mer komplicerad än så här, och utvecklingen har 
inte gått så snabbt men jag anser att det är ett skift som vi ser och en minskad roll för 
nationalstaten är ett hopp för romer.  
 
Romernas nationalism är enligt Acton kulturell och icke-territoriell. För de romska 
nationalisterna betyder nationsbygget att man vill föra samman alla olika zigenska grupper 
från skilda länder till en gemensam romsk identitet, grundad på kulturen och språket. De 
tidiga diskussionerna om skapandet av en romsk stat rann snabbt ut i sanden. Det beslutades 
på World Romani Congress 1971 att dessa krav skulle överges. I stället ville många bevara 
den emotionella konnotationen av ett ”Romanestan”. Ordet ”Romanestan” är använt som 
känslomässig symbol för hela sammansättningen av romska strävanden (Acton 1974:234, 
Cederberg 1998:31). Romerna kan mycket väl vara den största nationen utan en stat i världen, 
och det utan att ha en definitiv geografisk bas. Romerna presenterar sig själva som en stor 
diaspora som inkluderar fem kontinenter som delar medborgarskapet av en mängd stater 
medan de själva saknar en (Gheorghe, Acton 2001:55). Romer över hela Europa har varit 
anmärkningsvärt framgångsrika när det gäller att bevara deras livsstil, anpassar sig till 
förändrade förutsättningar för att förbli desamma (Stewart 1997:82). Romer har skapat deras 
egna semiautonoma kulturella område framför ett legalt politiskt definierat territorium (Okely 
1997:189). International Romani Union har presenterat ett dokument som heter ”We the 
Roma Nation” som handlar om att skapa en konkret icketerritoriell nation. Individer som 
tillhör denna romska nation ska kunna bli representerade i beslutsfattande institutioner på alla 
nivåer. Dock har inte denna nation några aspirationer på att bli en stat (We the Roma Nation, 
International Romani Union, www.hartford-hwp/archives/60/132.html).  
 
Romerna är inte knutna till ett specifikt område i världen, dock finns det en koncentration till 
Europa. Nationalismen är en känsla av tillhörande till ett samhälle vilka medlemmar 
identifierar sig med ett antal symboler, övertygelse och sätt att leva och som har en vilja att 
bestämma över sitt gemensamma politiska öde (Guibernau 1999:14). Nationalism kan existera 
utan ett territorium eftersom, som Conner beskriver, nationalism är identifiering med och 
lojalitet mot ens nation. Begreppet används ofta felaktigt som en lojalitet mot staten (Conner 
2004:39).    
 
Med nationer utan stater menar Guibernau nationer som, fastän de har sitt territorium 
inkluderat innanför gränserna av en eller flera stater, inte till stor del identifierar sig med 
denna eller dessa. Medlemmarna av en nation som inte har en egen stat känner sig alienerade 
och uppehåller en separat känsla av nationell identitet generellt baserad på en gemensam 
kultur, historia, tillgivenhet till ett speciellt territorium och den explicita viljan till att styra 
över sig själva (Guibernau 1999:16). Om man bortser från en territoriell anslutning så anser 
jag att romerna i Europa är på väg mot en nation utan en stat. En nation utan stat är baserad på 
existensen av en nation, ett samhälle begåvat med en stabil men dynamisk kärna innehållande 
ett antal faktorer som har genererat framväxten av en specifik nationell identitet. Staten som 
den politiska institutionen med vilken nationen ska idealiskt identifiera sig med saknas. Detta 
skapar en bild med en kulturell enhet men en avsaknad av den överstämmande politiska 
institutionen som betraktas som legitim av medlemmarna av nationen 
 

http://www.hartford-hwp/archives/60/132.html
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Uppkomsten av nationer utan stater är nära sammanbundet med två relaterade faktorer, 
intensifieringen av globaliserings processer och de transformationer som påverkar 
nationalstaten. Nationalstaten har traditionellt baserats sin legitimitet på idén om att 
representera nationen. Detta är i motsats till det faktum att när staten skapades var den 
tvungen att ägna sig åt nationsbyggande processer som med mål att tvinga invånare till 
assimilering. Det var i denna process, som nämnts ovan, problemen verkligen började för 
romerna i Europa. Det blir tydligt att i många fall har dessa processer i stort misslyckats och 
att återuppkommandet av nationalistiska rörelser inom nationer utan stater bevisar detta 
(Guibernau 1999:17). Emanuelsson fyller på med att även om en nation och en stat är formeln 
som har karaktäriserat den huvudsakliga meningen av nationalism så har detta aldrig varit mer 
än en idealtyp (Emanuelsson 2005:37).  
 
Nationalismen i nationer utan stater dyker upp som en sociopolitisk rörelse med målet att 
försvara rättigheten för folk att bestämma över sitt eget politiska öde. Påtryckningar för 
förändring och naturen på de politiska krav är inte homogena och beror på fallet, men vad alla 
dessa rörelser tycks dela är viljan att utveckla deras specifika kultur och språk, när det 
existerar, samt viljan till att känna sig representerad av de institutioner som bestämmer deras 
öde (Guibernau 1999:18). De nationalistiska kraven från demokratirörelser som växer fram i 
nationer utan stater kan förklaras som en transnationell rörelse vilket utmanar den traditionella 
nationalstaten. Återuppkomsten av nationalism i nationer utan stater är direkt relaterad till 
intensifieringen av globaliseringsprocessen. Denna process har visat sig kapabel att ändra 
politiska, ekonomiska och kulturella strukturer i dagens samhällen. Globaliseringen kommer 
med en större medvetenhet om olikhet och trycker på interdependensen mellan människor, 
marknader och kulturer (Guibernau 1999:19-20) Globaliseringen ses som en stor möjlighet 
och utmaning för romer. Globaliseringen innebär att man kan ställa vissa krav. Under 
samordnade former borde en population på 10 miljoner i EU ge visst politiskt tryck. Samtidigt 
som globaliseringen innebär en viss katalysator för nationalismen i nationer utan stater så är 
denna samtidigt kopplad till en uppfattning av ett potentiellt hot av kulturell homogenisering 
(Guibernau 1999:23). Detta stämmer in på romska organisationer som även kämpar mot 
assimilering samt för kulturella och språkliga rättigheter. 
 
Erkännande är den viktigaste frågan för nationaliströrelsen inom nationer utan stater. De 
viktigaste målen är ett erkännande från staten och det internationella samfundet. 
Nationaliströrelsen försöker stoppa ett förhållande till staten som ofta består av politiskt 
beroende, lite eller ingen tillgång till makt och resurser, lite eller ingen tillgång till finansiella 
makten samt förhinder att kunna stödja sin egen kultur och språk. Nationer utan stater kräver 
rätten till att bli erkända som politiska aktörer och att ha tillgång samt rätt att uttala sig i olika 
forum som tills på senare tid varit reserverade för nationalstater. Erkännandet av nationer utan 
stater som globala politiska aktörer gör dem inte nödvändigtvis oberoende. De flesta av dem 
kan sannolikt åstadkomma mer politisk autonomi inom politiska institutioner vilka för 
närvarande är under uppbyggnad så som EU (Guibernau 1999:25-26). 
 
Medborgerligt sammanhang är ett begrepp som är viktigt i Guibernaus teori. Detta innebär en 
situation i vilken ett minimum av värderingar och principer klarar av att uppehålla en känsla 
av sammanhållning och en gemensam mening bland individer som delar en gemensam kultur 
(Guibernau 1999:29). Exempel på gemensamma identitetsskapande processer hos romer är 
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som nämnts historia och språk. Graden av nationell medvetenhet och solidariteten mellan 
minoritetens medlemmar är sannolik att öka under perioder av förtryck när erfarenheter av 
kollektivt hot behöver ständigt bli integrerat in i den politiska diskursen av motstånd 
(Guibernau 1999:64).  
 
3.3 DIASPORA 
 
Romerna är ett folk utspritt över samtliga kontinenter. Det är få länder i världen och knappt 
något i Europa som inte har en romsk population. För att ytterligare ringa in gruppen kommer 
jag att komplettera teorin om nationer utan stater med en diskussion om romerna som en 
diasporagrupp.   
 
Cohen för fram, i en klassisk beskrivning av begreppet, att diasporas innehåller flera av 
följande drag: spridning och skingrande från ett hemland, ofta traumatiskt, alternativt en 
utbredning från hemlandet på grund av sökande efter arbete, jakten på handel eller koloniala 
ambitioner, ett kollektivt minne och myt gällande hemlandet, en idealisering av det 
förmodade fädernelandet, en rörelse för tillbakaflytt, ett starkt etniskt gruppmedvetande 
uppehållet över en lång tid, en orolig relation till värdsamhället och en känsla av solidaritet 
med medlemmar av den etniska gruppen i andra länder. Dessa utgör fibrerna i det diaspora 
repet (Cohen 1997:180). Traditionellt har konceptet diaspora refererat till det judiska folket 
vilka var i exil och kunde inte återvänd till sitt hemland av politiska anledningar. Senare blev 
termen även använd när det gällde andra ”distinkta” etniska/nationella grupper, till exempel 
armenier, kineser och indier, som inte nödvändigtvis var tvingade att migrera utan var 
spridna/skingrade över minst två andra länder. I dessa länder uppehöll eller återskapade de 
identitet eller relation, till exempel emotionell, social, kulturell, ekonomisk och politisk, med 
landsmän i deras oberoende, hävdade eller imaginära hemland samt med landsmän levandes 
på andra ställen. Diaspora är ett transnationellt fenomen genom att de uppehåller band över 
gränser. Detta gör att man skiljer dem från territoriella minoriteter och gränskulturer. Ofta 
ingår diskriminering och utanförskap i definitionen av diaspora (Emanuelsson 2005:45-46). 
 
De klassiska definitionerna av diaspora kan aldrig gälla romerna eftersom de inte har något 
hemland att drömma om samt inget originalterritorium att kräva tillbaka. Jag definierar 
diaspora som ett folk spritt över många länder och bortser från tanken om ett befintligt eller 
imaginärt territorium, ett så kallat ”hemland”. Realiteten i en diaspora är tämligen abstrakt 
och det är viktigare med dess betydelse för samhörighet gentemot andra inom gruppen. 
Diasporatänkandet innehåller mytiska element. Således är romantiserandet av en diasporisk 
känsla tydlig men konceptet av diaspora har också en narrativ kraft med förutsättning att 
skapa sammanhållning och exklusivitet. Idén om att fysiskt återvända till ”hemlandet” som 
karaktäriserar många diasporafolk stämma inte in på romer eftersom de redan lever i ett 
hemland. Europas romer har aldrig tänkt på dem själva som en population vilka klarar sin 
existens tills de blir välsignade genom chansen till att återvända till hemlandet. De är hemlösa 
och tämligen glada. Genom att inte ha något hem hamnar de utanför många sätt att resonera 
vilka mestadels fokuserar på territoriet. Romer har andra sätt att överföra sina kulturella rötter. 
Romer överför deras kultur generation till generation men de konstruerar inte sitt samhälle i 
bilden av en härstamning som preserverar detta arvegods (Stewart 1997:84). Istället för en 
kultur lokaliserad i det mytiska hemlandet av indiskt ursprung, vilket till stor del är viktigt 
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endast för en del romska intellektuella, skapar romer en alternativ och imaginärt autonomt 
plats i sång, traditionella yrken, avgränsat boende, gemensamhet och språk. Romer har i sekel 
bidragit med ett pionjär exempel på kulturellt sammanhang och identitet och de har 
kontinuerligt skapat och återskapat deras kulturella autonomi inom andras utrymme samt 
kulturer. Att leta efter indiska spår för att få legitimitet är mindre viktigt (Okely 1997:190, 
193). Eftersom jag undersöker romers identitetspolitik och använder diaspora som en del av 
en identitet och därigenom en del av politisk positionering för gruppen kommer jag inte att 
ägna utrymme till att försöka uppfylla en mängd kriterier för att romer ska uppnå diaspora 
status utan är mer intresserad av identitet samt medvetandeskapande processer. 
 
De senaste årtiondena har diasporas och transnationella befolkningsgrupper fått ett ökat 
intresse från olika delar av forskarvärlden. Fokus hos mycket av litteraturen är att idéer, 
identiteter, aktiviteter och nätverk av flyttande och flyktingar överspänner gränserna hos 
nationalstater och länkar samman multipla platser politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
Koncept som ”transmigranter”, ”globala diasporas”, ”transnationer”, ”transnationella 
medborgare”, ”transnationalism”, och ”transnationella sociala platser” har blivit uppfunna för 
att kunna definiera statusen på en transnationell population. Diasporan ses som ett 
transnationellt samhälle med benägenhet för en multipel eller hybrid identitet och en känsla av 
multilokalitet. Medlemmarna av diasporan engagerar sig i aktiviteter och interaktion över 
gränser vilket ger dem en kontakt med två eller fler samhällen samtidigt (Emanuelsson 
2005:15). Här möts teorierna om diaspora och nation utan stat. Jag anser att den romska 
diasporan är en nation utan stat. Det finns ett specificerat antal överlappande processer som 
kan förstås bättre inom ramverket för diaspora/transnationalism. De som är intressanta för 
denna uppsats är social formation som överspänner gränser, en typ av identitet/medvetande, 
kulturell reproduktion, politiskt engagemang samt skapandet av transnationella samhällen och 
nätverk. Intern mobilisering är en viktig strategi för dessa organisationer för at få politiskt 
erkännande (Emanuelsson 2005:57). Diaspora politik har varit en del av en konstruktiv 
process för att omskapa den politiska ordningen förbi den enade nationalstaten, till exempel 
genom ekonomiska/kulturella/lingvistiska rättigheter (Emanuelsson 2005:59).   
  
Givetvis påverkar andra aktörer och institutioner skapandet av de historiska och kontextuella 
förutsättningarna för möjligheterna och hindren i vilket politiska idéerna och aktiviteterna för 
diasporan/transnationella samhället tar form (Emanuelsson 2005:16). Detta är tydligt i 
skillnaderna mellan romer i olika länder på grund av att deras släkter/grupper ofta har bott 
under en mycket lång period.  
  
3.4 IDENTITETSPOLITIK 
 
Identitetspolitik är viktigt, speciellt för en grupp som blivit utsatta för strukturellt förtryck i 
alla tider. Min hypotes i denna uppsats är att de romska grupper som jag undersöker använder 
sig utav strategisk essentialism. 
 
Identitet handlar om de interrelaterade problemen med hur man ser på sig själv samt hur andra 
ser på en. Identitetspolitik är kollektiv och offentlig, inte bara individuell och privat. Det 
handlar om en kamp och inte bara en gruppering. Makten avgör delvis utkomsten och 
maktförhållanden blir förändrade genom kampen. Identitetspolitik handlar om att få ett 
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erkännande samt legitimitet (ibland makt) och är inte bara uttryck eller strävan för autonomi. 
Andra människor, grupper och organisationer, inklusive stater, är uppmanade att svara på 
dessa krav. Identitetspolitiska rörelser är politiska eftersom de involverar vägran att förminska 
eller ersätta identiteter som andra kanaliserar på individerna (Calhoun 1995:20).  
 
Motståndet mot pålagda eller fixerade identiteter har uppmuntrat många att skifta från 
identitetspolitik till olikhetens politik. Valet mellan att dekonstruera eller att göra anspråk på 
en identitet kan vara något som behöver bli format genom strategiska övervägande och inte 
genom teoretiskt normativt tänkande, hävdar Calhoun. De olika exemplen i historien på 
identitetspolitik visar att den alltid blivit skapat av en mängd specifika rörelser. 
Identitetspolitik är inget nytt eller begränsat till post-materialistisk teori eller nivåer av 
utveckling. Det har varit en del av modern politik och socialt liv i hundratals år (Calhoun 
1995:22).  
 
Upprättandet av identiteter har blivit presenterat, enligt Calhoun, i forskningen som en mer 
eller mindre harmonisk process som resulterar i normal, stabilt och minimalt föränderlig 
identitet. Således har forskningen blivit ledd av de egna teorierna att undervärdera kampen 
som är involverad i skapandet av identiteter, spänningen som är invävt i det faktum att vi alla 
har multipla, ofullständiga och/eller fragmenterade identiteter, de politiska strävandena av 
olika identiteter eller identitetskrav och möjligheterna till att konstruktionen av identiteter 
ändras i kontexten av mäktiga meningsfulla, emotionella och signifikanta händelser. Calhoun 
poängterar att identitetskrav enbart blir förståliga om de sätts mot andra identitetskrav och 
sociala värderingar. Det behövs en slags mjuk relativism som gör att alla krav på erkännande 
har samma ställning och kan bli erkända utan ett fördömande. Ofta fastnar även utövarna av 
identitetspolitik i den mjuka relativismen. Dock anser inte Calhoun att detta är helt logiskt 
eftersom krav på legitimitet och erkännande är mer än endast krav på tolerans. Signifikansen 
för identitet som kämpats för är nästan aldrig hävdad endast gentemot andra identiteter utan 
snarare inom ett visst delat fält. Ett annat problem är att identiteten som hävdats har en mängd 
differentierade undergrupper. För att identitetspolitiken ska fungera kan inte alla dessa 
undergrupper betona sina olikheter utan i stället hitta en gemensam referensram inom vilket 
deras sammanhållning fungerar (Calhoun, 1995:25). I romernas fall är denna gemensamma 
referensram språket samt att gruppen som helhet blivit förföljd och förtryckt. Gemensamma 
drag finns också i diaspora som formar en nation utan stat.  
 
Liksom Calhoun beskriver redaktörerna för boken Globaliseringens kulturer (Eriksson, 
Eriksson-Baaz, Thörn 1999:41-43) tankar att mycket politik handlar om behovet av eller 
kravet på erkännande. Ett flertal marginaliserade grupper träder fram och kräver att få en röst 
och att få berätta sin historia. Deras kulturella identiteter har formats av berättelser de själva 
inte har skrivit, av bilder de själva inte har skapat. Identitetspolitik måste förstås mot 
bakgrund av att våra identiteter kommer formas av andra människors erkännande eller 
frånvaro av erkännande. De romska organisationernas strategier som undersöks ska alltså inte 
bara ses i ljuset av att de försöker förbättra romers situation utan också ett sätt att ta tillbaka 
och kontrollera sin identitet. Identitetspolitik handlar om vikten av att få en annan självbild, 
samtidigt som identitetsbegreppet har utvidgats till att inte bara inbegripa representation utan 
också i politisk bemärkelse. Författarna menar att identitetspolitik präglas av motsägelsen 
mellan två olika strategier – att åberopa särart och att kräva jämlikhet. Stuart Hall anser att 
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diskussionen kring identitetspolitik grovt sett inbegriper två olika sätt att se på identitet – ett 
essentialistiskt och ett konstruktivistiskt. Det essentialistiska perspektivet är knutet till 
särartspolitiken. Hall menar att man inte ska underskatta den betydelse som essentialismen har 
haft för förtryckta grupper. Samtidigt lyfter flera av författarna i Globaliseringens kulturer 
fram svårigheter med att bedriva politiska krav med denna utgångspunkt. Å ena sidan vilja bli 
erkänd för sin identitet och å andra sidan risken med att bli fixerad i en kategori. Diskussionen 
fortsätter med teoretiska invändningar mot identitetspolitikens utgångspunkter. Det som är 
mer intressant för min uppsats är hävdandet av en kulturell essens som är politiskt berättigad. 
 
Paul Gilroy hävdar att vi måste göra en skillnad mellan den ontologiska essentialismen, som 
utmärker särartspolitikern och nyrasisten, och en strategisk essentialism. Den strategiske 
essentialisten ser inte den kulturella essensen som något reellt, utan hävdar en sådan 
ståndpunkt i ett specifikt politiskt syfte (Gilroy 1993:31-32). Minoriteter och nationella 
befrielserörelser har ofta tillägnat sig essentialism som en strategi för att göra sina egna 
erfarenheter autentiska och som en form av motstånd mot eurocentrismen. Ofta har denna 
essentialism blivit en politisk nödvändighet, särskilt när en grupp eller kultur är hotad med 
utplåning till exempel känslan av att bli assimilerad i en majoritetskultur (Lavie, Swedenburg 
1996:12). Kinnvall är till viss mån inne på samma område när hon diskuterar kring 
essentialism och kommer fram till att det kan vara värt att riskera essentialism genom att 
betona det protesterande subjektet (t.ex. kvinnor, homosexuella eller svarta) i de fall då vissa 
samhällsgrupper har marginaliserats just på grundval av vissa tillskrivna attribut. Detta 
innebär inte ett accepterande av dessa attribut och stereotyper, utan handlar dels om att 
historiskt och diskursivt dekonstruera dem, dels om att ge dessa grupper möjlighet att göra sig 
hörda (Kinnvall 2003:33). Kritik mot begreppet är att för att kunna göra en skillnad mellan 
den ontologiska och det strategiska essentialismen, så måste man se till de intentioner som 
ligger bakom en identitetspolitisk rörelse, något som i sig är problematiskt (Eriksson, 
Eriksson-Baaz, Thörn 1999:41-43).  
 
I motsats till essentialismen innebär det konstruktivistiska perspektiv att kulturell identitet är 
något som skapas i vissa kontexter. Den kulturella identiteten har inte en grund i en 
gemensam essens eller ett gemensamt ursprung, utan växer fram i en specifik historisk 
kontext. Uppkomsten av begrepp och identiteter förstås som historiska händelser. I 
postkolonial teori så betonas att identitet skapas utifrån skillnader och genom en serie 
identifikationer. Identiteten kan ses som en positionering och den får också olika betydelser i 
olika kontexter (Eriksson, Eridsson-Baaz, Thörn 1999:44).  
 
Kolonialism placerar en grupp i rollen som förtryckt och en annan i en dominerande position. 
Romsk etnicitet existerar inom en bredare kolonial situation av denna typ. Den koloniserade 
är definierad av och beroende av definitionen av kolonisatören. Kolonialism etablerar en 
relation mellan förtryckare och förtryckta som bygger på antaganden om en underlägsenhet 
hos den förtryckta gruppen och en överlägsenhet av dem som tillhör den förtryckande eliten. 
Relationen blir en del av mentaliteten hos de förtryckta till den grad att de endast kan uppfatta 
dem själva som de är porträtterade eller förstådda att vara av den förtryckande gruppen. Det 
kan vara fallet att denna analys är applicerbar på romer som definierar sig själva i enlighet 
med officiella, akademiska och/eller populär/romantiska stereotyper. Detta innebär problem 
när man beskriver någon med begreppet zigenare. Identiteten som människa kommer då i 
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andra hand och en stereotyp skapad av den dominerande gruppen kommer med (Belton 
2005:56). Den koloniala teorin är applicerbar på den romska situationen. Givetvis har gruppen 
formats av den långa tid av förtyck man blivit utsatt för. Att få sin identitet skapad av 
majoritetssamhället har också drabbat romer genom tiderna. På samma sätt som de 
antikolonialistiska rörelserna bekämpade den europeiska imperialismen vill romerna befria sig 
från den folkloristiska forskningens utbredda bild av ”den äkta zigenaren” (Cederberg 
1998:31). Målet är klart definierat men vilken metod väljer organisationerna att använda? Vad 
som ska undersökas är den romska grupper, som ofta har en stark identitetskänsla formad till 
stor del av dem själva, i stället använder den koloniala bild som är skapad till att främja sina 
egna syften. Den strategisk essentialismen krav på rättigheter på grund av en olikhet är ett 
exempel på detta 
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4 EMPIRI 
 
4.1. EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE (ERRC) 
 
4.1.1 Organisationen 
 
ERRC är en människorättsorganisation, baserad i Budapest, som bedriver opinionsarbete för 
romer och bevakar deras situation i Europa. ERRC erbjuder rättshjälp åt romer som utsatts för 
människorättskränkningar. Organisationen grundades 1996. ERRC är en internationell 
allmänjuridisk intresseorganisation som engagerar sig i en rad aktiviteter med målet att 
bekämpa antiromsk rasism och brott mot romers mänskliga rättigheter. ERRC är en 
samarbetspartner med Internationella Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och har 
en konsultativ status gentemot Europarådet liksom FN:s ekonomiska och sociala råd. 
Organisationens metoder involverar strategiskt processande, internationell påverkan, 
forskning, undersökningar, policy utveckling, samt träning i mänskliga rättigheter för romska 
aktivister. ERRC:s nyckelaktiviteter är kampanjer genom lokal och internationell påverkan. 
Några av de pågående kampanjerna är gottgörande av offer för våldsamma rasmotiverade 
brott samt överlevande och deras familjer, skoldesegregering, implementera omfattande 
antidiskrimineringslagar, rättvisa för offer av tvångssterilisering, kampanj för adekvata 
bostäder samt romska kvinnors rättigheter. 
 
ERRC koordinerar arbetet med ett internationellt nätverk av lokala övervakare vilka genomför 
regelbundna kontroller av situationen för mänskliga rättigheter i Europas länder.  
Organisationens forskning uppmärksammades när EU 2004 publicerade en rapporten om 
romer i en utvidgad union. ERRC:s undersökning var kärnan i rapporten. Organisationen 
jobbar både med att utöva påtryckningar samt att arbeta för att ge romer verktyg för att 
bekämpa diskriminering och att vinna lika tillgång till styret av landet, utbildning, jobb, 
hälsovård, boende, rösträtt och public service (www.errc.org).  
 
4.1.2 Internationell opinionsbildning 
 
ERRC har medarbetare och informatörer i de flesta av Europas länder. Informationen gällande 
specifika förekomster och fall i olika länder blir därför trovärdig eftersom uppgiftslämnaren 
ofta är nära händelsen. Landrapporter och nyhetsrapportering finns på hemsidan samt i 
tidningen Roma Rights Quarterly5.  
 
ERRC lutar sig mot den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Man kan likna 
själva påtryckningsarbetet hos organisationen med Amnesty Internationals arbete. Inte bara 
refererar de till samma principer utan även det sätt de jobbar på med påtryckning genom brev 
till regeringar och statschefer samt att bidra med information om förhållanden för Europas 
romer. Exempel på dessa brev är till exempel (Roma Rights Quarterly, Höst 1996) det öppna 
brev till den tyska regeringen där man uppmanar dem att se över sin flyktingpolicy gällande 

                                                 
5 Tidningen finns på hemsidan www.errc.org 
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romer som flytt konflikten i Jugoslavien. Brevet refererar till de mänskliga rättigheterna samt 
uppmanar och ställer krav på tyska staten. I vinterns nummer samma år är ett brev direkt 
adresserat den tjeckiska presidenten Václav Havel. Andra exempel kommer från en dialog 
mellan ERRC och den rumänska staten under en OSCE konferens gällande rättsäkerheten för 
romerna. ERRC får i detta fall sin information om övergrepp från en samarbetsorganisation i 
Rumänien som heter Rromani CRISS (Roma Rights Quarterly, Vår 1997). ERRC skriver 
öppna brev till institutioner i länder och EU som kommissionen, parlamentet, högsta 
domstolen samt enskilda personer inom dessa. 
 
Mycket av arbetet går ut på att se till att stater följer redan beslutade och undertecknade 
policys. Också senfärdighet i lagstiftande uppmärksammas som avsaknaden av 
diskrimineringslagar eller vissa länder som har problem med att implementera vissa beslut 
(Roma Rights Quarterly, 1-2, 2003). Som exempel kan tas artikel 21 av de fundamentala 
rättigheterna inom Europeiska Unionen som förbjuder all diskriminering med grund i, bland 
annat, medlemskap av en nationell minoritet och effekter på denna minoritet ska tas i åtanke 
vid policyskapande (Roma Rights Quarterly 1, 2005). 
 
ERRC försöker inte bara påverka stater genom nationella och internationella forum. 
Organisationen söker också på juridisk väg att påverka domstolar. I och med att ERRC 
försöker att på alla plan bekämpa negativt essentialiserade bilder av romer så är även media 
utsatt för påverkansförsök. ERRC organiserar seminarier med inbjudna romska intellektuella 
och representanter för majoritetssamhällets institutioner som polis och politiker (Roma Rights 
Quarterly, vinter 1998).  
 
ERRC bedriver även påverkan genom rapportskrivande som i The Situation of Roma in an 
Enlarged European Union där organisationen i samarbete med EU redogör för situationen i 
medlemsländerna med specifikt fokus på de nya. Romer liksom alla andra påverkas av 
policys, dock saknar EU oftast aktionsplaner specifikt för romer. Förutom att noggrant 
redogöra för romernas historia och nuvarande situation går rapporten in i detalj hur unionens 
olika policys berör romer och hur dessa kan förbättras. Bland annat tas behovet upp om att 
utöka antidiskrimineringsnormerna i Europa. ERRC synar lagtexter och hur direktiven efter 
Amsterdamfördraget efterlevs. EU anses sakna en effektiv utformning för att undersöka 
situationen för de mänskliga rättigheterna vilket sätter romerna i en farlig situation inom 
många områden (ERRC 2004:11-13). Positivt är att i och med utökandet av EU har romer 
blivit ett område att bry sig om för policyskapande. Fastän situationen inom gamla och 
speciellt nya EU länder är oroande så är det positivt att ämnet förts upp på dagordningen i 
högre utsträckning (ERRC 2004:15). Rapporten går också in på vad som kan förbättras i vissa 
nyckelsektorer. De områden som tas upp, med redovisning av situationen samt råd om 
förbättring, är utbildning, arbetslöshet, boende, hälsovård, social säkerhet, statslöshet och 
dokumentslöshet, könsaspekter och resande (ERRC 2004:17 f.f.).  
 
För att kort sammanfatta situationen i dessa områden så är utbildningssituationen dålig för 
romerna. De utsätts ofta för segregering i skolor och få slutför sin skolgång. Många exempel 
finns på att romer sätts i klasser för mentalt efterblivna. De som först och främst ska 
genomföras, enligt ERRC, är en desegregering. EU:s officiella arbetslöshetsmål är katastrofalt 
uppfyllda eftersom EU:s mål är att sänka arbetslösheten sammantaget i unionen. 
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Arbetslösheten bland romer är mycket stor. Även om bevisen är tydliga för den stora rollen 
ras spelar som hinder på arbetsmarknaden har makthavarna i EU inte ännu arbetat tillräckligt 
för att eliminera arbetslösheten bland etniska grupper. Boende är också ett underutvecklat 
policyområde inom EU. Boendesituationen för romerna är dålig. I till exempel Italien finns 
det romska kåkstäder utanför städer som Florens (ERRC 2004:25). Diskrimineringen kommer 
igen inom sjukvårdsområdet. Livslängden för romer i de forna Östeuropeiska länderna ligger i 
snitt på tio år mindre än resten av befolkningen (ERRC 2004:28).  Statslöshet drabbar på 
många plan. Förutom att röra sig över gränser påverkar det även tillgång till samhällets 
institutioner. Speciellt har detta problem varit i splittrandet av Tjeckien och Slovakien där 
romer som bott många år i Tjeckien hävdades tillhöra Slovakien och därigenom blev utan 
medborgarskap (ERRC 2004:31). ERRC anser att det behövs ett EU direktiv som behandlar 
romsk integration (ERRC 2004:44). 
 
Utmaningar inom EU:s policyskapande påpekas också i rapporten om romers situation i en 
utvidgad union. Dessa utmaningar är sådana som erkännande av minoriteter, bristen på 
statistisk data om romer, otillräckligt följande och uppföljande av policys både i gamla och 
nya medlemsländer, kapacitet och vilja på lokal nivå, en del medlemsländer har bedrivit 
verksamhet som drabbat den fattiga delen av befolkningen vilken majoriteten av romerna 
oftast tillhör. Migrations och flyktingpolitiken tas upp och kritiseras utförligt. EU:s 
omdiskuterade tanke om att man inte ska kunna söka asyl i ett annat EU land tas upp här. 
Romer blir även diskriminerade i hög utsträckning när de söker asyl och förflyttar sig över 
gränser. Rapporten avslutas med ett antal råd som till exempel att EU borde övervaka 
antiziganism och uppmuntra romsk involvering i processer som handlar om dem. Romska 
organisationer behöver ta plats inom statliga strukturen. Inte bara hävda att det är ekonomiska 
problem som ligger bakom romers situation utan att det beror mycket på diskriminering och 
förtryck. Detta gäller på de flesta områden inte minst behandlandet av flyktingar. De 
mänskliga rättigheterna bör övervakas och utvärderas noggrannare. Minoritetsrättigheter ska 
försvaras och erkännas (ERRC 2004:45-50).  
 
ERRC:s opinionsbildande består huvudsakligen av informationspolitik och 
trovärdighetspolitik. Informationen sprids snabbt och pålitligt genom medarbetare i olika 
länder för att sedan distribueras till makthavare på olika nivåer. Organisationen sysslar också 
till stor del med trovärdighetspolitik när de ställer aktörer till svars för framtagna policys. 
  
4.1.3 Identitetspolitik 
 
ERRC arbetar för att stärka och skapa en gemensam romsk identitet. Som ett led i detta 
stödjer organisationen, förutom att arbeta mot diskriminering, direkta utbildningsinitiativ 
(Roma Rights Quarterly, sommar 1998). Dock poängteras att ERRC är en organisation som 
arbetar med romska rättigheter. En krönika från Roma Rights Quarterly 3/1999 är talande. 
Dimitrina Petrova, en medarbetare på ERRC, poängterar att som en sådan organisation har de 
försökt att hålla sig ifrån frågor gällande romsk identitet för att definiera sina ramar på ett 
empiriskt icke-dogmatiskt sätt. Vidare poängteras att det är romers rättigheter och dessa 
utryckt i lag, övervakandet av rättigheter på fältet, försvaret av rättigheter i domstolar och 
deras påverkan inom olika ramverk som står i centrum. Organisationen har ingen expertis och 
intar ingen konsekvent position på vilka romer är. De ställer sig inte frågan om vilka de är, 
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vad som är specifikt med deras kultur, vilka grupper som innefattas i den romska identiteten, 
vad som är huvudsakliga karaktäristika av denna identitet. Vad ERRC fokuserar på är att 
romer systematiskt blir utsatta för förtryckande och diskriminerande behandling. Detta är en 
fråga av brott mot de mänskliga rättigheterna.  
 
Givetvis är det komplicerat då mänskliga rättigheter även innefattar rättigheter som berör 
identitetsfrågan och ERRC ger sig in i en identitetsdiskussion vid upprepade tillfällen. 
Organisationen hävdar att de inte vill ge sig in i denna diskussion men däremot är det svårt att 
isolera sig från den rörelse som ERRC har målet att stödja. Petrova trycker på tre anledningar 
varför ERRC måste lyfta blicken. För det första vill de bli delgivna prioriteringar, kamper, 
besvikelser och prestationer av den romska rörelsen. En andra anledning är att det finns 
mycket liten inre konflikt bland romer över frågor gällande mänskliga rättigheter, 
identitetsfrågor är känsliga och kontroversiella. ERRC ser därför att mänskliga rättigheter 
fungerar som en enande kraft och kampen över identitet är en splittrande kraft. Tredje är som 
jag nämnt att etniska och kulturell identitet räknas till de mänskliga rättigheterna (Roma 
Rights Quarterly 3/1999). Petrova är dock noggrann med att poängtera att detta inte ska leda 
till någon etnisk essentialism, ett monopol på att representera romer eller makt (vissa romer 
över andra).  
 
Det som kommer tillbaka i dessa argument, inte direkt mot strategisk essentialism, men mot 
all form av essentialisering av romer ligger i de bilder, allt från den rent rasistiska till den 
romantiska, jag redovisade i stycket om antiziganism. Först och främst kämpar ERRC för en 
jämlikhet och mot stereotyper. Vissa grupper förespråkas få vissa grupprättigheter och där 
ligger det nära till den strategiska essentialismen. Detta gäller de få som fortfarande lever ett 
nomadiserande liv och specifikt i Roma Rights Quarterly 3/1999 handlar det om gruppen Irish 
travellers. Gruppen har specifika lagar på sin sida som tillåter nomadisering samt policys 
gällande specifik undervisning. Irish travellers är dock fortfarande utsatta för diskriminering 
på bland annat arbetsmarknaden. Dessa framsteg för gruppen emanerar ur ett strategiskt 
ställningstagande av att hävda sin olikhet.  
 
I samma nummer av Roma Rights Quarterly diskuteras vikten av att ta kontroll över sin 
identitet, specifikt i en situation där diskriminering och förtryck är deformerat identiteten. 
Jämförelsen görs mellan romers situation och den hos koloniserade folk. Graden av 
stigmatisering är klart jämförbar. Det faktum att även romer har varit slavar och utsätts för 
rasism bidrar till relevansen i denna jämförelse. Kontroversen bland romer om vilka som är 
riktiga romer och vilka som inte är det gör situationen komplex för ERRC att blanda sig i 
denna diskussion. Skribenten Angéla Kóczé understryker starkt att ingen har rätten att berätta 
vem som är de riktiga romerna. Intern uteslutning hjälper inte till att kämpa för romers 
rättigheter och jämlik behandling i samhället (Roma Rights Quarterly 3/1999).  
 
För att sammanfatta ERRC identitetspolitik så bekräftar den till viss del särart men 
organisationen strävar efter jämlikhet.       
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4.1.4 Nation utan stat 
 
Organisationen är kritisk mot nationalstaten eftersom den anser att Europa är gisslan under 
staternas strävan efter etnisk homogenitet (Roma Rights Quarterly, Vår 1997). ERRC arbetar 
med samtliga romers situation i Europa och håller även ett öga på närområdet. De försöker 
skapa ett nätverk av organisationer som kan öka utbytet av till exempel information samt öka 
förståelse och samarbete.  
 
ERRC är bildat tämligen sent och fokuserat på EU vilket betyder att globaliseringen har gjort 
det möjligt att arbeta med krav gällande en hel kontinent. Givetvis har murens fall och EU 
samt dess utvidgning betytt mycket. ERRC anser att järnridåns fall och den process av 
Europeisk integration har ökat potentialen för romer som ett folk att realisera en gemensam 
Europeisk identitet. Det är uppgiften för romska organisationer över hela Europa att planera 
strategier för att försäkra att EU varken blir ett fort mot en Europeisk minoritet, inte heller ett 
fort mot humanitet utan hellre en kämpe mot lidande och misär (Roma Rights Quarterly, 
1/1999).  
 
Vad däremot ERRC aktar sig för att gå in på och ha en åsikt om är det konkreta förslaget av 
den icke territoriella romska nationen, Romanestan, som skulle fungera som en territorielös 
stat. En romsk nation diskuteras fortfarande mycket bland romer eftersom osäkerheten om den 
kan underlätta deras situation är stor. Diskussionen handlar, som ofta, samtidigt om makt. 
Vem, vilken grupp, ska styra denna organisation och vem, vilka grupper, ska vara 
representerad. ERRC är aningen positiv och ser att denna fråga har potential för romer om den 
hanteras riktigt. De romska nätverken mellan Väst- och Östeuropa har bundits närmare 
tillsammans. Organisationen ser bildandet mer som ett framtidsprojekt (Roma Rights 
Quarterly, 4/2001). 
 
ERRC arbetar praktiskt med att förstärka det romska samhället och individers identitet genom 
utbildningsprojekt. Exempel på detta är rättsutbildningar.  
 
4.2 DZENO ASSOCIATION  
 
4.2.1 Organisationen 
 
Dzeno Association är en internationell romsk påverkansorganisation baserad i Tjeckien. 
Organisationen försöker påverka policybeslut genom att bidra med en romsk röst och 
uppmuntra romskt deltagande i den politiska processen. De specialiserar sig på medial 
påverkan, och har en hemsida på tre språk, tjeckiska, romani och engelska. Dzeno Association 
är en NGO vars mål är att organisera medborgare av romsk nationalitet som vill ha hjälp att 
stärka deras nation. Organisationen siktar på att stödja och utveckla traditionella romska 
värden och karaktäristika, bidra med hjälp och träning till regionala romska grupper samt 
producera tidningen Amaro Gendalos (Vår Spegel) och internet radiostationen Radio Rota 
som uppmärksammar romsk historia och kultur. Amaro Gendalos är en månatlig 
sociokulturell tidning. 
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Dzeno etablerades 1994 i Tjeckien och skapades som ett svar på en massiv våg av romsk 
immigration från Tjeckien till länder i Västeuropa och Kanada (www.dzeno.cz). 
Organisationen är involverad i en mängd projekt både regionala och internationella. Dzeno 
har kontor i Slovakien och planerar ett även i Kanada.  
 
 
4.2.2 Internationell opinionsbildning 
 
I Dzenos stadga står det att organisationen ska stödja kampen mot rasism och skapa 
efterlevnad av de mänskliga rättigheterna för att hjälpa till i arbetet för demokrati och tolerans 
i samhället.  
 
För att kunna genomföra påtryckning så genomförs och publiceras rapporter om romers 
situation inom olika områden. Även en mängd nyheter som rör romer publiceras på hemsidan 
och i tidningen. Organisationen fungerar som ett informationscenter på en internationell nivå 
som förespråkar romska mänskliga rättigheter och ett slut på diskriminering samt rasism. 
Dzenos har publicerat undersökningar och rapporter som till exempel landrapporter och 
gällande medias framställning av romer. Tidningen Amargo Gendalos publicerar, 
huvudsakligen på tjeckiska och romani men även på engelska, nyheter, kommentarer och 
kritik av regeringar och institutioner. Det handlar mycket om Tjeckien med närområde men 
även kommentarer från resten av EU. Dzeno är en påverkansgrupp som även använder sig av 
medier som TV och radio. Liksom ERRC så analyseras ämnen som integrationspolitik, 
rättsväsen och policys. I april 2006 ställde organisationen krav på ett autonomt romskt 
samhälle i Kosovo. EU kritiseras för att inriktningen och tacklandet av mänskliga rättigheter 
för romer är dold rasism. Detta eftersom beslut ofta tas utan romers medverkan och är dåligt 
beredda bland romer. EU döms ut eftersom organisationen har gått från att vara ett hopp till 
att vara en allt för stor och byråkratisk organisation för att hantera problemen. Dzeno anser att 
romerna måste bli tuffare samt ställa krav och ser till och med civil olydnad som en tänkbar 
väg. 
 
Dzeno samarbetar med romska organisationer i Tjeckien och utomlands i internationella NGO 
strukturer som arbetar med romers problem. Organisationen har också arbetat med UNESCO i 
en rapport gällande den romska minoriteten i Tjeckien samt haft konsultaktivitet för OSCE:s 
stabilitets pakt.   
 
I teoribiten på internationell opinionsbildning diskuterade jag olika strategier för detta arbete. 
Ett exempel på användandet av symboler i sin strävan att påverka är kritiken av den tjeckiska 
regeringen för att den inte tar bort grisfarmen i Lety. Platsen har stort symboliskt värde för hur 
romer blir behandlade i Europa eftersom på platsen låg ett koncentrationsläger specialiserat 
för romer. Kraven är att grisfarmen ska rivas och ett minnesmonument resas i dess ställe. Här 
möts identitetspolitik och påverkan. Regeringen anser inte att detta ska ske och ser det som att 
det skulle vara ett onödigt populistiskt beslut (www.dzeno.cz).  
 

http://www.dzeno.cz/
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Organisationen arbetar även med rättshjälp för romer med en svag social status och speciellt 
för att försvara de skadade av rasmotiverade attacker och de som har svårt att försvara sina 
rättigheter på grund av dålig utbildning samt språkligt handikapp. 
 
4.2.3 Identitetspolitik 
 
Dzeno fokuserar på frigörande processer för romer i Central- och Östeuropa. ”The association 
aims to support and develop traditional Romany values and characteristics, which include 
open-mindedness, independence, sense of honour and righteousness, respect for elders, loving 
care for children and solidarity among Romany regardless of their social status” 
(www.dzeno.cz , hämtat 20060426 12.30). 
 
Dzeno skriver i sina stadgar att det inte bara gäller att stödja och skapa utan även att 
återupprätta de traditionella romska värdena och kvaliteterna som förutom de nämnda ovan är 
rättvisetänkande, solidaritet för romer med olik social status och familjesammanhållning. 
 
Här skiljer sig Dzeno från ERRC genom att de tydligare använder sig utav identitetspolitik. 
Det är viktigt för organisationen att ta tillbaka identitetsskapandet och därför har de detta som 
ett av sina huvudmål med verksamheten. Att skapa en annan självbild än den som den 
rådande antiziganismen, både den rent rasistiska och den mer romantiska dolda, är viktigt. Är 
det då strategisk essentialism det handlar om? För att det ska vara detta ska organisationen 
inte se den kulturella essensen som något reellt, utan hävda sin ståndpunkt i ett specifikt 
politiskt syfte. Dessa egenskaper som organisationen poängterar sticker inte ut från generellt 
accepterade positiva egenskaper så de måste primärt ses som ett identitetsåterskapande för 
både den ”andre” och den egna gruppen. Ett mer klart fall av strategisk essentialism skulle 
kunna vara att hävda någon slags medfött behov av nomadliv. Detta skulle vara medvetet 
konstruerat. Viktigt för att identitetspolitiken ska få kraft är att använda så generella 
egenskaper att alla romer kan ställa sig bakom och sammanhållningen fungera. Dzeno har 
också utbildning för blivande romska politiker vilket är en del av identitetspolitiken då den 
handlar om vikten av att få en annan självbild, samtidigt som identitetsbegreppet har utvidgats 
till att inte bara inbegripa representation utan också i politisk bemärkelse. Organisationen 
använder sig också av deras tidning, radio och i viss mån TV för att förstärka identitet. 
 
4.2.4 Nation utan stat 
 
Dzeno är mest verksam i Tjeckien med omnejd men har även internationellt fokus. Ett av 
deras huvudmål, hämtat från deras stadgar, är att förbinda specifikt medborgare av romsk 
nationalitet som vill hjälpa den romska nationen (www.dzeno.cz). Organisationen stödjer 
verksamhet som handlar om att förstärka det romska som stöd till sport, kultur och 
fritidsaktiviteter för romska ungdomar. Dzeno arbetar med skapandet av romska samhällen, 
kurser och träning, utställningar av romska artister samt främjande av romsk kultur i alla dess 
aspekter. De stödjer kodifieringen av romani som ett officiellt språk. Dzeno arbetar även med 
att översätta litteratur till romani (www.dzeno.cz). 
 
Organisationen är också mån om, som nämnts ovan, att återta den romska identiteten och 
arbetar för en romsk nation. Dzeno ser möjligheterna för en romsk nation utan stat framförallt 

http://www.dzeno.cz/
http://www.dzeno.cz/
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på det kulturella området men även på det politiska. Enligt Guibernau så letar sig nationer 
utan stater förbi nationalstaten för att kunna påverka. Dzeno är ett exempel på en organisation 
som är besviken på EU. Förhoppningarna var stora inför utvidgandet men, som 
styrelsemedlemmen Ivan Veseý för Dzeno antyder, EU framstår mer och mer som en 
återvändsgränd när det gäller förmåga att lösa romers problem. Samtidigt finns det just nu 
inga starkare alternativ än EU för påverkansarbete. 
 
Dzeno arbetar för en romsk nation, inte minst på en kulturell nivå. Organisationen försöker 
genom kultur och språk att föra samman romska grupper i Europa till en gemensamhet. Språk 
och kultur är viktiga aspekter för nationalismen inom nationer utan stater. För att göra detta 
används bland annat internet radio och TV sändningar.  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Jag kommer här avslutningsvis sammanfatta de resultat som jag kommit fram till. Syftet med 
denna uppsats har varit att undersöka romerna, en grupp som hamnar utanför de flesta 
territoriebundna teorierna. För att öka förståelsen för dem som grupp har teorier använts 
gällande nation utan stat och diaspora samt påverkansgrupp. Teorierna har utvecklats och då 
särskilt den som behandlar nationer utan stater genom det metodologiska angreppssättet. Jag 
ställde dessa frågor: Hur ser de romska organisationernas opinionsbildning ut?, Hur arbetar 
organisationerna med romer som en nation utan stat? Jag har även undersökt hur två romska 
NGO:s positionerar sig gentemot EU gällande identitetspolitik. Min hypotes har varit att 
organisationerna använder sig utav strategisk essentialism. Jag har under uppsatsens gång satt 
upp dessa frågor och besvarat dem.   
 
När det kommer till frågeställningen om hur de romska organisationerna positionerar sig med 
hänseende på identitet och min hypotes så måste jag falsifiera den i båda fallen.  
Identitetspolitik handlar om krav på erkännande samt legitimitet. Romernas kulturella 
identitet har formats av andra. Detta är en viktig grogrund för identitetspolitik. Kolonialism 
placerar en grupp i rollen som förtryckt och en annan i en dominerande position. Romsk 
etnicitet existerar inom en bredare kolonial situation av denna typ. Den koloniserade är 
definierad av och beroende av definitionen av kolonisatören. Romerna försöker förbättra sin 
situation på en mängd sätt där ett återtagande av identiteten är ett av de viktigaste målen. Är 
då det sätt som organisationerna försöker uppnå detta mål genom strategisk essentialism?   
 
Svaret på den frågan är nej. Dessa organisationer använder jämlikhetsprinciper i sin 
positionering. ERRC är klarast i sin ståndpunkt genom att sky all form av essentialism och 
undvika stereotyper överhuvudtaget. Dzeno utkristalliserar traditionella romska värden, 
kvaliteter och karaktäristika som de vill stödja och utveckla. Detta är en tydlig 
identitetspolitisk positionering. Det handlar om att ta tillbaka makten över identitetsskapandet 
och poängtera positiva karaktäristika. Detta gäller både mot den andre, gadje, och för att 
skapa en annan självbild än den antiziganistiska. Anledningen till att Dzeno använder sig mer 
utav identitetskaraktäristika kan vara att de också är en organisation som arbetar för romsk 
kultur och mot kulturell assimilering. ERRC och Dzeno arbetar båda för att stärka och skapa 
en gemensam romska identitet. Det är dock inte frågan om någon strategisk essentialism. För 
att det ska vara detta ska organisationen inte se den kulturella essensen som något reellt, utan 
hävda sin ståndpunkt i ett specifikt politiskt syfte.  
 
Viktigt för att identitetspolitiken ska få kraft är att använda så generella egenskaper att alla 
romer kan sluta upp bakom dem. Detta ser man att organisationerna gör. Dzeno nämner vissa 
identitetsdrag som är generella och därigenom lätta att skriva under. ERRC baserar sin 
verksamhet på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilka det råder lite 
konflikt över bland romer.  
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Jag ställde frågan om hur organisationerna arbetar för/med romerna som en nation utan stat. 
Romerna är i nuläget en nation utan stat som dock saknar en del gemensamma institutioner. 
Viktigare för nationen är dock nationell identitet och gemensamma politiska mål. Jag har 
tidigare hävdat att nationen är en grupp människor som medvetet formar ett samhälle, delar en 
gemensam kultur och har ett gemensamt projekt för framtiden. Det går att se en ökning och 
spridning av nationalism bland romer i Europa. Det handlar om en heterogen grupp som har 
ett antal gemensamma nämnare vilken denna nation bygger på. 
 
Medborgerligt sammanhang är ett begrepp som är viktigt i Guibernaus teori. Detta innebär en 
situation i vilken ett minimum av värderingar och principer klarar av att uppehålla en känsla 
av sammanhållning och en gemensam mening bland individer som delar en gemensam kultur. 
De gemensamma nämnarna är få men tydliga. Glappet mellan den intellektuella eliten och 
resten kan vara stor på vissa håll men jag anser att den romska diasporan formar en nation 
utan stat.  
 
ERRC och Dzeno är delaktiga i samma nätverk av romska NGO:s. De har dock olika roller i 
nätverket. ERRC intar en paraplyroll medan Dzeno arbetar på en mer lokal nivå. Målen är 
samma och handlar om att uppmärksamma romers situation samt påverka institutioner för att 
förbättra denna. Erkännande från staten och det internationella samfundet är de viktigaste 
frågorna för nationaliströrelsen inom nationer utan stater. Vad båda organisationerna vill är att 
utveckla det specifika språket och kulturen och därigenom stärka gruppen. Dzeno är tydlig i 
sin strävan efter en gemensam kultur och språk vilket kan bero på att organisationen har en 
mer kulturell inriktning. Båda organisationerna efterstävar också att bli representerade i 
institutioner som bestämmer över romers öde.  
 
Vad ERRC aktar sig för att gå in på och ha en åsikt om är den icketerritoriella romska 
nationen Romanestan förespråkat av bland annat International Romani Union. Både Dzeno 
och ERRC uttalar sig inte specifikt om detta förslag utan arbetar på en mer övergripande nivå 
med alla som känner att de tillhör den romska nationen. Det är viktigt att skilja på det 
konkreta förslaget och den mer abstrakta nationen utan stat. Dzeno har en positiv uppfattning 
till denna eftersom organisationen har som delmål att organisera medborgare av romsk 
nationalitet som vill ha hjälp att stärka dess nation.  
 
När det kommer till frågan om hur organisationernas opinionsbildning ser ut så använder sig 
både ERRC och Dzeno av vissa taktiker för att påverka EU. Som de opinionsbildande NGO:s 
de är handlar arbetet mycket om att redovisa och sprida information gällande förtryck och 
orättvisor. Båda använder sig utav samma metoder dock skiljer sig Dzeno till viss del på 
grund av dess lokala anknytning till Tjeckien. Konkreta exempel ur teorin på arbetet är till 
exempel boomerangmönster som man ser hos Dzeno när organisationen tar upp frågan om 
grisfarmen i Lety. Denna fråga har fått stor uppmärksamhet genom att Dzeno går förbi 
Tjeckien till EU för att påverka den egna staten. Frågan om grisfarmen är också ett exempel 
på symbolpolitik. 
 
Båda organisationerna använder sig i hög grad av trovärdighetspolitik och informationspolitik 
för att nå deras mål. ERRC:s information sprids snabbt och pålitligt genom medarbetare i 
olika länder för att sedan distribueras till makthavare på olika nivåer. Organisationen sysslar 
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också till stor del med trovärdighetspolitik när de ställer aktörer till svars för framtagna 
policys.  Dzeno befinner sig i samma nätverk som ERRC och kan då få information därifrån. 
Båda arbetar mycket med trovärdighetspolitik då de ställer aktörer till svars för deras tidigare 
framtagna policys och principer. Detta gäller både stater och EU.  
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