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Innledning

Vi ser stadig nyhetsoppslag om både grov voldsbruk og diskriminering 
av rom over hele Europa. Da jeg møtte artisten Raya Bielenberg første 
gang, spurte hun meg hvorfor majoritetssamfunnet hater rom så in-
derlig. Jeg ble svar skyldig. Men spørsmålet var ikke bare retorisk, og 
det stoppet heller ikke der. Et vennskap oppstod mellom Rayas datter, 
Natasha, og meg. Vennskapet ledet oss inn i diskusjoner om hva antisi-
ganisme, eller hat mot rom, handler om – og om hvor hatet kommer fra. 

Vi har skrevet dette heftet i HL-senterets serie for å starte en reflek-
sjon om diskrimineringen av rom i Norge. Hvordan kjenner vi igjen 
antisiganisme? Hva handler den om? Og hvor utbredt er diskrimine-
ringen? Disse spørsmålene kan virke banale, men antisiganisme er så 
utbredt at vi knapt legger merke til dens eksistens. Antisiganisme går 
igjen i dagligdagse talemåter og oppfatninger. Det kan se ut som om det 
er greit å bre ut alt av stereotyper og fordommer – både i privatsfæren 
og i offentligheten – så lenge det gjelder minoriteten rom. Det blir tatt 
for gitt. 

Det provoserende og sosialt brennbare ved sigøynernes nærvær i det norske 
samfunn står ikke i noe vanlig rimelig forhold til gruppens størrelse. Under 
den første harde konflikten i 1955 dreide det hele seg om 15 personer. Ved 
inngangen til 1974 står striden om levekårene til i alt ca. 110 personer. Under-
lig kan det synes at så få kan gi opphav til så mye uro og oppstyr.1

Slik startet Ted Hanisch magistergradsavhandlingen sin i sosiologi på 
starten av 1970-tallet. I dag er det om lag 700 personer med rombak-
grunn i Norge – og nærværet fremstår fortsatt som provoserende og 
sosialt brennbart.2 Det lave antallet rom i Norge forhindrer på ingen 
måte at det finnes klare oppfatninger om hvem – og ikke minst hvordan 
– de er. Disse oppfatningene er sterke selv om de færreste selv kjenner 
noen rom. Det bidrar til at holdningene opprettholdes.

Samtidig som vi har arbeidet med dette heftet, har det pågått yd-
mykende behandling av rom i Norge. To eksempler viser hvordan rom 
stadig kommer i fokus og hvordan de utfordrer dagens moderne de-
batter: DNA-testing (for de norske rom) og innvandring (for rom fra 

1  Hanisch, Ted. 1976. Om sigøynerspørsmålet: En undersøkelse av bakgrunnen for sosial 
konfrontasjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, s. 2.
2  Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 2009. Handlingsplan for å bedre levekårene for 
rom i Oslo. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, s. 7.
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Romania). De siste årene har norske romfamilier blitt innkalt til Fürst 
Medisinsk Laboratorium av NAV Kontroll og innkreving. På laborato-
riet har det blitt tatt bilder og DNA-prøver av hele familier. Det er kon-
statert trygdemisbruk i romfamilier, og for å avdekke dette bruker NAV 
Kontroll og innkreving nyeste teknologi – DNA-tester. Samtidig har 
vi stadige debatter om utenlandske tiggere i riksdekkende media. Helt 
siden forbudet mot tigging ble opphevet i 2005 har journalister og kom-
mentatorer holdt tastaturene og trykkpressene varme med oppslag om 
«Tiggere, horer og globale utfordringer» og ordspill om «Tiggerstaden».3 
Det er spesielt tiggerne med rombakgrunn fra Romania som får opp-
merksomhet. En rekke tiltak har blitt foreslått: innføring av tiggerre-
gistre og igjen å forby tigging.4 Forslagsstillerne hevder at slike tiltak vil 
ramme og skade den påståtte bakenforliggende organiserte kriminalite-
ten og menneskehandelen.5

Dette heftet er et innlegg i en debatt som dessverre stadig stagnerer 
og går i ring, men det er også ment som en innføring i problematikken 
for studenter som senere vil komme i kontakt med rom i sitt arbeide. 
Heftet har fått økonomisk støtte fra Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet og faglig og formmessig veiledning av Cora Alexa Døving, Vidar 
Haagensen, Chalak Kaveh, Irene Levin, Stein Lillevolden, Lars Lien, 
Nicolas Schwaller, Erik Thorstensen og publikasjonskomiteen ved HL-
senteret. Tusen takk!

Maria Rosvoll, Oslo, høsten 2011 

3  Sitatene er hentet fra: 
Brøymer, Bjørn og Sol Kristiansen. 2006. Tigerstaden eller tiggerstaden? Aftenposten Aften, 
12. oktober 2006, s. 3.
Schiefloe, Per Morten. 2006. Tiggere, horer og globale utfordringer. Adresseavisen, 16. 
oktober 2006, s. 2.
4  Lundegaard, Hilde. 2010. Vil forby tigging for tilreisende. Aftenposten, 20. mai, s. 4.
NTB. 2010. Norske politikere bekymret for mulig strøm av sigøynere. Kommunal Rapport, 
17. september.
5  Gjerde, Robert. 2010. Vil internere ID-løse utlendinger – Kraftigere lut mot organisert 
kriminalitet. Aftenposten, 17. desember, s. 10.
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Ordforklaringer 

Antisiganisme – en spesifikk form for rasisme mot rom, som Europarå-
det siden om lag 2005 har anerkjent at eksisterer. Definisjonen av anti-
siganisme har ofte vært «en ideologi basert på en rasemessig overlegen-
het, en form for avhumanisering og institusjonell rasisme, næret av en 
historisk diskriminering».6 Termen «antisiganisme» har ikke blitt brukt 
i Norge tidligere. På engelsk bruker man gjerne termen «anti-gypsyism».
Porrajmos/Samudaripen – to termer som benevner utryddelse av rom 
under andre verdenskrig. Porrajmos betyr «fortæring» i noen varianter av 
romani. Porrajmos brukes i de fleste engelskspråklige land og i Tyskland, 
og av de fleste større institusjoner som arbeider med holocaust. Samudar-
ipen er en annen term som gjerne benyttes for katastrofen, og som brukes 
spesielt i Frankrike og på Balkan. Ordet betyr «mord» på romanes. 
Rom – tidligere brukt om «sigøynerne». I 2008 bestemte flere riksdek-
kende medier seg for å gå over til å bruke ordet rom om de man tidli-
gere hadde kalt sigøynere. Rom er den internasjonalt anerkjente termen 
for befolkningen, og mange romorganisasjoner har arbeidet for en slik 
språkbruk. Rom kom til Norge i tidsrommet mellom 1860 og 1880. På 
engelsk bruker vi termen Roma, men også Romani, noe som kan være 
forvirrende fordi vi i Norge bruker termen romani om det vi tidligere 
kalte «taterne». Romani blir også brukt om språket snakket av gruppene.
Romanifolket – også omtalt som «taterne». I Norge bruker vi også 
termen «de reisende». Romanifolket kom til Skandinavia på 1500-tallet, 
og man antar at de stammer fra de første romgruppene som reiste fra 
India mellom 1000- og 1300-tallet. Romanifolket har imidlertid levd i 
Skandinavia i om lag 500 år, og regnes ikke i samme etniske gruppe som 
rom i Norge. 
Romani/Romanes – både rom og romanifolket snakker en variant av 
romani/romanes. Språket er en del av den indoeuropeiske språkgrup-
pen (undergruppe indoarisk), i likhet med blant annet gresk og de latin-
ske og germanske språkene. Vi snakker om ulike varianter av romani/
romanes, og det er forskjellig hvor mye av språket de ulike gruppene 
snakker avhengig av om språket har vært forbudt eller ikke i de respek-
tive land der de har oppholdt seg. De forskjellige gruppenes språk har 
tatt opp ord fra de europeiske landene de har vandret gjennom.

6  Liégeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe. Strasbourg: Conseil de l’Europe, s. 302.
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1. Omfang av antisiganisme

Både på arbeidsmarkedet, boligmarkedet og i møte med offentlige 
institusjoner (som for eksempel utdannings- og helsesektoren) diskri-
mineres rom over hele Europa.7 I en undersøkelse av diskriminering 
av rom i syv østeuropeiske land fra 2009 forteller 50 prosent at de har 
vært utsatt for diskriminering minst én gang de siste tolv månedene. De 
som sier seg utsatt for diskriminering, har i gjennomsnitt blitt utsatt for 
diskriminering elleve ganger i løpet av de siste tolv månedene. Av de 
undersøkte, rapporterer én av fire at de har vært ofre for kriminalitet, 
inkludert trakassering, trusler eller alvorlig vold, minst én gang det siste 
året. Mellom 66 og 100 prosent av de som har vært utsatt for diskrimi-
nering eller alvorlige voldshandlinger, rapporterer ikke dette verken til 
myndigheter eller til andre organisasjoner fordi «det hjelper eller endrer 
ingen ting».8 

Også i de vesteuropeiske landene rapporteres det om utstrakt dis-
kriminering på alle områder i samfunnet.9 Vi har sett grov trakassering 
av rom, for eksempel i form av brenning av campingvogner i Frankrike, 
trakassering på gatene og nedbrenning av leirer i Italia og systematisk 
undertrykkelse og kriminalisering i Tyskland. 

Sommeren 2011 ga den svenske Diskrimineringsombudsmannen 
(DO) ut rapporten Romers rättigheter. Diskriminering, väger til upprät-
telse och hur juridiken kan bidra til en förändring av romers livsvillkor. 
Det svenske arbeidet hadde som utgangspunkt at roms historie både 
i Sverige og i Europa var preget av rasisme, forfølgelse, marginalise-
ring, tvangsassimilering og usynliggjøring, og at det derfor var viktig 
å arbeide med å synliggjøre antatte mørketall i de svært få rapportene 
de hadde om diskriminering av rom. Ombudsmannen mot etnisk dis-
kriminering i nabolandet vårt hadde forut for rapporten arbeidet aktivt 

7  Det finnes utallige rapporter som understreker dette, se for eksempel:
European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs. 2004. 
The Situation of Roma in an Enlarged European Union. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, eller Union Agency for Fundamental Rights. 
2009. Data in focus report 1: The Roma. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-
MIDIS_ROMA_EN.pdf.
8  European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs. 2004. 
The Situation of Roma in an Enlarged European Union. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, eller European Union Agency for Fundamental 
Rights. 2009. Data in focus report 1: The Roma. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/
EU-MIDIS_ROMA_EN.pdf.
9  Se for eksempel ERRCs (European Roma Rights Centre) rapporter fra ulike land, 
deriblant europeiske: http://www.errc.org/en-browse-by-country.php.
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med å informere rom om deres rett til beskyttelse mot diskriminering 
og for å opprette tillit til myndighetene og til jussen som arbeidsverktøy 
for oppreisning.10 

Rapporten slo fast at det finnes en gjennomgripende diskriminering 
av rom på de fleste områder i det svenske samfunnet. Av de som rappor-
terte diskriminering, rapporterte 20 prosent å ha opplevd trakassering 
eller diskriminering når de skulle handle mat eller klær i butikker. Også 
20 prosent rapporterte å ha blitt diskriminert på grunn av etnisitet på 
boligmarkedet og 20 prosent i møte med sosialtjenesten. DOs rapport 
viser også et voksende antall rapportering av forekomster av diskri-
minering innen skole og helsevesen. Rapporten fokuserer videre på at 
romsaker mange ganger var kompliserte, der en del saker havnet for 
domstolen, og flere rom fikk erstatning for diskriminering (for eksempel 
på boligmarkedet), mens andre saker endte med forlik mellom partene 
eller kun som registrert og henlagt fordi man ikke hadde tilstrekkelige 
beviser for å gå videre med saken. På samme måte som i Øst-Europa 
forteller rapporten oss at rom i Sverige ikke ønsker å anmelde diskrimi-
nering fordi de ikke har tiltro til at det vil hjelpe.

Det svenske nybrottsarbeidet viser kontinuiteten i diskrimineringen 
av rom:

Kränkningar av romer på offentliga platser synliggör en historisk kontinuitet 
vad gäller omgivningens förhållningssätt til romer. Staten och majoritetssam-
hället har genom historien präglats av negativa föreställningar och förhåll-
ningssätt til romer och gett upphov till seglivade stereotyper om romer som 
grupp. Den direkt diskriminerande lagstiftningen mot romer är i dag borta i 
Sverige men negative förhållningssätt och föreställningar, så kallad antiziga-
nism, påverkar alltjämt romers livsvillkor.11 

De negative stereotypiene er med på å opprette selvoppfyllende profe-
tier som det blir vanskelig for rom å komme ut av på egen hånd. Det blir 
en ond sirkel, som det ikke finnes noen enkel vei ut av.

10  For detaljert informasjon om arbeidet se rapporten: Sverige. 
Diskrimineringsombudsmannen. 2011. Romers rättigheter. Diskriminering, vägar till 
upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. Stockholm: 
Diskrimineringsombudsmannen (DO).
11  Sverige. Diskrimineringsombudsmannen. 2011. Romers rättigheter. Diskriminering, 
vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. 
Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen (DO), s. 44–45.
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Diskriminering av romer på bostadsmarknaden påverkar romska barns möj-
ligheter till kontinuerlig skolgång, vilket påverkar romska barns möjligheter 
att få en utbildning på lika villkor, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att 
komma inn på arbetsmarknaden. Därtill utsätts romer för diskriminering 
inom utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Diskrimineringen av romer 
påverkar romers förtroende för och tillit til samhället och benägenhet att 
hävda sina rättigheter.12

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige har altså understreket 
hvordan diskriminerende strukturer (som en systematisk diskrimine-
ring på boligmarkedet eller i møte med helsevesenet) og krenking av 
individer (for eksempel i forbindelse med dagligdagse gjøremål som 
matkjøp) påvirker minoritetens eget selvbilde og bidrar til å skape en 
gruppeidentitet. Eksemplene på saker der rom fikk erstatning for dis-
kriminering på grunn av etnisitet, bør kunne sammenlignes med saker 
i Norge. 

I Norge finnes det ikke noen egen rapport eller undersøkelse av 
diskriminering av rom. Det omfattende arbeidet som er gjort i Sverige 
overfor rom for å bygge opp tillit til at det nytter å rapportere om diskri-
minering, er ikke gjort i Norge. Vi har tatt en kikk på de ulike offentlige 
rapportene som omhandler diskriminering, rasisme og antisemittisme. 
Disse rapportene nevner rom. Men det er svært forskjellig hvordan 
gruppen omtales i rapportene. Det er derfor ikke noe konkret som kan 
hjelpe oss å få et helhetsbilde av situasjonen i rapportene.13 

Rapporten SaLDO («samfunnsregnskap for likestilling og diskrimine-
ring») har blitt gitt ut av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 
siden 2007.14 Rapporten er delt inn i områdene utdanning og forskning, 

12  Sverige. Diskrimineringsombudsmannen. 2011. Romers rättigheter. Diskriminering, 
vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. 
Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen (DO), s. 60.
13  Vi har sett nærmere på rapportene: 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 2009. Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i 
Oslo. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2009. Innvandrere i norske medier: Medieskapt 
islamfrykt og usynlig hverdagsliv. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Kunnskapsdepartementet. 2011. Det kan skje igjen. Rapport fra Kunnskapsdepartementets 
arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen. Oslo: Kunnskapsdepartementet 
Utdanningsetaten i Oslo. 2011. Kartlegging av kunnskaper og holdninger på området rasisme 
og antisemittisme: Undersøkelse blant elever (trinn 8–10) i Osloskolen. Oslo: Utdanningsetaten 
i Oslo.
14  Likestillings- og diskrimineringsombudet. SaLDO 2009: et samfunnsregnskap for 
likestilling og diskriminering. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet.
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arbeidsliv, makt og innflytelse og vold og hatkriminalitet. SaLDO fungerer 
hovedsakelig som et likestillingsbarometer som først og fremst fokuserer 
på kvinners stilling i samfunnet, og er ikke spesielt egnet til å få frem dis-
kriminering av rom. Med unntak av rapporten for 2008 og 2010 nevnes 
verken norske eller utenlandske rom i SaLDO. Det virker vilkårlig hva 
som er tatt med i rapporten, og hvordan dette er vektet. For at leseren skal 
få et innblikk i hvordan dette er formulert, har vi tatt med hele avsnittet 
som omhandler rom fra rapporten for 2008:

LDO mottar årlig flere henvendelser fra personer med rombakgrunn og med 
romanibakgrunn om at de diskrimineres på campingplasser. Henvendelsene 
gjelder avslag på campingplass selv om det tilsynelatende er ledige plasser, og 
bortvisning fra campingplasser etter kort tid. Det klages også på at politiet 
som regel tar parti med campingplasseier når slike konfliktsituasjoner oppstår. 
LDO inviterte representanter fra NHO-reiseliv, politiet og organisasjonene til 
rom/sigøynere og romani/tatere til et møte før campingsesongen våren 2008. 
Hensikten med møtet var å utveksle erfaringer og påpeke diskrimineringslov-
verket. Barn med rom- og romanibakgrunn har også krav på tilpasset opp-
læring i grunnskolen. Det at familier kan være på reise i deler av året er en 
utfordring for skolene. Enkelte skoler har i dag dialog med foreldrene funnet 
frem til ordninger som fungerer, mens andre ikke har det.15

Her ser vi hvordan brudd på europeiske rammekonvensjoner hektes på 
avsnittet om campingplasser, og roms og romanis krav på opplæring 
drøftes ikke ytterligere. Det er antagelig ikke for å bagatellisere diskri-
minering av rom at diskrimineringen ikke kommer klarere frem, men 
rett og slett fordi LDO og myndighetene ikke har kjennskap til verken 
omfanget eller utbredelsen av antisiganske handlinger. 

Det vi kjenner til av diskriminering av rom i Norge, har vi måttet 
finne i ulike rapporter skrevet av forskere. Men ingen har forsket spesi-
fikt på diskriminering av rom, og vi har derfor ingen undersøkelser som 
har dette som hovedfokus. Når det gjelder rom med norsk statsborger-
skap, har vi konsultert cand. polit. Torbjørg Bay for å få svar. Torbjørg 
Bay har hovedfag innen sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og skrev 
i 2001 hovedoppgaven Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i 
Norge.16 Hun er antagelig blant de i Norge som har hatt mest og lengst 

15 Likestillings- og diskrimineringsombudet. SaLDO 2008: et samfunnsregnskap for 
likestilling og diskriminering. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet, s. 82.
16  Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. 
Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport ; 2002: 4).
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kontakt med de norske rom. I tillegg til at hun skrev den nevnte oppga-
ven, arbeidet hun også ved det såkalte Sigøynerkontoret på 1980-tallet. 
Både i oppgaven og i møter på Romtiltaket på Oslo Voksenopplæring 
har Bay rapportert om diskriminering av rom innenfor helsevesen, 
skolevesen og andre offentlige instanser. I oppgaven fremhever hun at 
norsk politi har utøvd vold mot norske rom.17 

De norske rom forteller altså at de er utsatt for diskriminering og 
forskjellsbehandling. Hva med rom som ikke har norsk statsborgerskap? 
Sosiologen Hildegunn Brattvåg har sett på de rumenske tiggernes situa-
sjon og livsvilkår i Oslo og har publisert forskningsresultatene i form av 
en rapport på oppdrag av Kirkens Bymisjon. Dette er et unikt arbeid og 
tar for seg svært viktige sider ved tiggernes kår i Norge. Når det gjelder 
diskriminering, rapporterer hun at tiggerne opplever at nordmenn er 
negative til dem, og noen har opplevd trakassering. Siden trakassering 
ikke var temaet for undersøkelsen, gikk hun ikke ytterligere inn på 
hva slags former for diskriminering og holdninger de hadde opplevd. 
Brattvåg setter ikke spørsmålstegn ved at nordmenn generelt gir mer til 
norske tiggere enn de gir til utenlandske tiggere/romtiggere. Derimot 
forklarer hun negative holdninger til rom fra Romania med måten og 
stedene rom fra Romania tigger på. «Noen rumenere og sigøynere har 
en teatralsk uttrykksform når de tigger», skriver Brattvåg.18 De negative 
holdningene til rom kommer neppe av den «teatralske uttrykksformen» 
i seg selv, men av fortolkningen av hva denne såkalte «teatralske ut-
trykksformen» representerer. Det handler altså om hvem tiggerne er, 
mer enn hva de faktisk gjør. Vi vil anta at forestillingene om rom er 
langt mer utslagsgivende enn selve formen på tiggingen. Vi kommer 
tilbake til forestillingene om rom i neste kapittel. Men det er viktig å 
legge merke til at Brattvåg understreker at de utenlandske tiggerne har 
opplevd trakassering og at nordmenn er negative til dem. I stedet for å 
hevde at de negative holdningene kommer fra roms uttrykksform, vil vi 
hevde at det ligger antisiganske forestillinger bak holdningene. Selv med 
en «eksemplarisk tigging» ville nok holdningene fra majoritetssamfun-
net vært negative. 

17  Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. 
Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport ; 2002: 4), s. 74.
18  Brattvåg, Hildegunn. 2007. Folk fra Romania som tigger i Oslo : en rapport fra Kirkens 
bymisjons prosjekt Rett i koppen. [s.l.]: [s.n.], s. 3.
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Antisiganisme

Antisiganisme, eller en fiendtlig innstilling overfor rom, er «en ideologi 
basert på ideen om en rasemessig overlegenhet, en form for avhumani-
sering og institusjonell rasisme, næret av en historisk diskriminering».19 
I Norge har ikke ordet blitt brukt tidligere, og i Europa ble både «anti-
siganisme» og «antigypsyisme» introdusert så sent som på 1980-tallet. 
Historiker Wolfgang Wippermann, en av Europas fremste eksperter på 
antisiganisme, skriver: «Før den tid virker det som om motviljen mot 
romani og rom var så utbredt og så vanlig at det ikke var noe behov for 
et eget ord for det.»20 Wippermann er den i Europa som har arbeidet 
lengst med å teoretisere begrepet, og han skjuler ikke at han har som 
hensikt å forbedre roms levekår. Vi ser her at Wippermann skisserer 
at både rom og romani utsettes for antisiganisme. Selv om dette heftet 
handler om rom, og fokuserer på antisiganismen mot rom, må vi altså 
ha in mente at også romani utsettes for samme ekskluderingsmekanis-
mer. Når vi senere vil ta for oss stereotypier og forestillinger om rom, så 
vil vi minne leseren på at mange av stereotypiene også gjelder romani. 
På 1700-tallet gjorde ikke myndighetene noen forskjell mellom rom og 
romani, og vi kan derfor ikke si med sikkerhet hvilke av de to gruppene 
utsagnene gjaldt. 

Som vi har sett ovenfor, finnes det ingen registrering av diskrimi-
nering av rom i Norge. For å vite hva kjennetegnene på diskriminering 
av rom er, er det viktig å være klar over hva slags mekanismer som trår 
i kraft. Derfor er det nødvendig med et eget vokabular for diskrimi-
neringen av rom. Eller, som forsker Uwe Wentzel har understreket når 
det gjaldt Tyskland; det virket ikke som om diskrimineringsutvalget 
erkjente at det fantes antisiganisme i det hele tatt.21 Hvis vi går tilbake 

19  Termen kan være problematisk fordi den inneholder det negativt ladede ordet 
«siganisme», som henspiller på det norske «sigøyner», det franske «tsiganes», det tyske 
«zigeuner», det polske «cyganie», det russiske «ciganki», det svenske «zigenare» og så videre. 
I engelskspråklige land har man brukt termen «antigypsyism», og spesielt har Ian Hancock 
flere ganger brukt denne termen for å beskrive diskrimineringen av rom. Liégeois, Jean-
Pierre. 2007. Roms en Europe. Strasbourg : Council of Europe Publishing, s. 302.
20  Det har funnet sted en diskusjon innenfor ulike internasjonale fagmiljøer om man bør 
bruke termen «Romafobi» for hatet mot sigøynerne, men den semantiske forvirringen dette 
kan lede til («Romania-fobi») har gjort at man har kommet frem til at antisiganisme er det 
mest betegnende begrepet. Wippermann, Wolfgang. 2005. Auserwählte Opfer?: Shoah und 
Porrajmos im Vergleich. Berlin: Frank & Timme.
21  Wentzel, Uwe. 2005. Discriminating designation of Sinti and Roma in reports by public 
authorities and the media. Foredrag på konferansen Internationale Antiziganismuskonferenz, 
Universität Hamburg, 8.–9. oktober. 
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til Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport, SaLDO, ser vi at 
deres avsnitt om diskriminering av rom og romani var kort, og at vekten 
lå på gruppenes adgang til campingplasser, fremstillingen av gruppene 
i media og deres rett til skolegang. Alle deler er selvfølgelig viktig, men 
utgjør kun små brokker av det sammensatte bildet av diskriminering av 
rom. Det tas for eksempel ikke med hvordan rom møtes av offentlige in-
stitusjoner (som helse-, politi- og skolevesen) eller på arbeidsmarkedet. 
Forventet levealder blant rom er lavere enn blant majoritetsbefolknin-
gen i de fleste land i Europa.22 Er det slik også i Norge? Ved en klargjø-
ring av hva særtrekkene for fiendtlighet mot rom er, vil det bli enklere å 
kunne rapportere og å være seg bevisst diskriminering. 

Både i Norge og ellers i Europa har det vært forsket forholdsvis lite 
på antisiganisme. Grenseoppgangene mellom antisiganisme, diskri-
minering og rasisme er ofte i realiteten uklare. En rekke forskere har 
forsøkt å lage en sammenlikning mellom historisk antisiganisme og 
antisemittisme. I denne sammenlikningen har ulikheten mellom de to 
begrepene blitt fremhevet. Det massive, politiske propagandaapparatet 
som har ligget bak den historiske antisemittismen, som for eksempel 
under det tredje rikets propaganda, kan vi ikke finne igjen i den his-
toriske antisiganismen. Men begge begrepene, både dagens antisemit-
tisme og dagens antisiganisme, bygger på en historisk diskriminering av 
henholdsvis jøder og rom. Kontinuiteten og standhaftigheten i ideene 
kan altså sammenliknes.23

Antisiganisme er selvsagt ikke forbeholdt majoritetsbefolkningen. 
Andre minoriteter har flere ganger kommet med ytringer som er ned-
settende overfor rom. Mellom ulike romgrupper finnes det også en 
inter-antisiganisme, der intern rivalisering og konkurranse tuftet på 
fordommer og fiendskap kommer til uttrykk. 

Fra stereotypier til diskriminering

For å kunne finne omfanget av diskriminering av rom må vi se nærmere 
på hva slags stereotypier som finnes av rom, og hvor disse stereotypiene 
kommer fra. For fra diskriminerende holdninger til diskriminerende 

22  Fundacion Secretariado Gitano Health Area. 2009. Health and the Roma Community, 
analysis of the situation in Europe. Madrid: Fundacion Secretariado Gitano.
23  Wippermann, Wolfgang. 2005. What does Antiziganism mean? Foredrag på 
konferansen Internationale Antiziganismuskonferenz, Universität Hamburg, 8.–9. oktober..



HL-senteret Temahefte 1416

handlinger er det ifølge Europarådets ekspert på rom – Jean-Pierre Lié-
geois – kun ett enkelt skritt. Han skriver at: 

Filteret som er installert av fordommene og stereotypiene, mellom realiteten 
og personen man tror man ser, drar med seg forvrengninger, en stigmatisering 
og holdninger introdusert av mangel på forståelse og mistenksomhet. Derfor 
blir det mellom holdning og handling bare ett enkelt skritt, som en lett tilba-
kelegger.24

Liégeois’ poeng er at stereotypiene hindrer rom i å bli fullverdige borgere 
og deltakere i samfunnet rundt dem. De blir utsatt for diskriminering 
fordi vi ikke klarer å se dem som hele mennesker. Stereotypienes reduse-
ring, essensialisering, naturalisering og fiksering av forskjeller har blitt 
påpekt av ekspertene på stereotypier.25 Det er vanskelig å komme rundt 
forestillingene, og derfor blir det vanskeligere å få bolig på boligmarke-
det, å få arbeid på arbeidsmarkedet og å motta likeverdig behandling i 
helsevesenet. Men kanskje kan vi ufarliggjøre stereotypier ved å utdype 
hva som ligger i dem og hvor de kommer fra? Eller vil, slik religionsviter 
Cora Alexa Døving påpeker, en avdekking av stereotypier være med på 
å forhindre en tilbaketrekking og en dyrking av en kollektiv identitet 
blant minoriteten?26 

Vi vil nå ta for oss de ambivalente stereotypiene om rom, og hvor de 
kommer fra.

24  Liégeois, Jean-Pierre. 2009. Roms et tsiganes. Paris: La Découverte, s. 35. (Oversatt av 
forfatterene)
25  Stuart Hall, sitert i Døving, Cora Alexa. 2009. Integrering: teori og empiri. Oslo: Pax, s. 
150.
26  Døving, Cora Alexa. 2009. Integrering: teori og empiri. Oslo: Pax, s. 150.
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2. Stereotypier av «sigøynerne»

Det finnes grovt sett to ulike fremstillinger eller stereotypier av rom – 
en positiv, romantiserende og en negativ, stigmatiserende fremstilling. 
Disse har vært forbausende uforandrede siden rom kom til Europa, og 
det er slående hvor like fremstillingene er over hele kontinentet. De to 
fremstillingene er selvsagt ikke gjensidig utelukkende, men overlapper 
hverandre. Vi kan finne kjennetegn på den romantiske fremstillingen 
også i den negative fremstillingen og omvendt. Stereotypiene ligger til 
grunn for dagens antisiganisme, og vi vil derfor se nærmere på hvilke 
stereotypier som finnes, og på deres religiøse, sosiale og «rasevitenskap-
lige» røtter.

For at leseren skal få et inntrykk av en klassisk, historisk, antisigansk 
fremstilling av rom, har vi tatt med pastor Ingvald B. Carlsens innlegg 
om «utenlandske sigøynere» i Aftenposten i 1921. Carlsen var generalse-
kretær for Foreningen til Omstreifervesenets Modarbeidelse i Norge og 
spesielt opptatt av de reisende / romanifolket. Omstreifermisjonen var 
organisasjonen som sto for tvangsassimileringen av romanifolket, og 
som vi vil konstatere, ble «sigøynere» sett på som «tatere i konsentrat».27 
Et følge med rom hadde kommet til Norge i 1921, og Carlsen var nok 
svært indignert da han skrev innlegget:

I længere tid havde det været stille omkring disse paatrængende, uvelkomne 
gjester. Sansynligvis havde de taget en tur til sit hjemland, - og man trak uvil-
kaarlig et lettelsens suk ved tanken paa, at de nu var forduftet for alvor. [...] Og 
saa [...] slaar man dørene paa vid væg for udenlandske omstreifere og giver 
dem lov til frit at færdes, hvor de vil, og som de vil! [...] Man kunde fristes til 
at spørge, om vore myndigheter intet har lært efter 400 aars bitre erfaringer.
[...] Paa sin vandring fra Indien kom zigøinerne omsider hid op til det kolde 
nord. I store skarer skyllede de ind i de nordiske lande og blev en skræk for 
bygderne. Der blev vedtaget den ene lov strengere end den anden, de blev truet 
med udvisning, fængsel, dødsstraf. Men alt sammen til ingen nytte.28

27  Niemi, Einar, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli. 2003. I nasjonalstatens tid 
1814–1940. Oslo: Pax (Norsk innvandringshistorie; 2)
28  Pastor Ingvald B. Carlsen, generalsekretær for omstreifermissionen, skrev innlegget 
etter at det kom et følge av «utenlandske sigøynere» til Norge i 1921. Carlsen var engasjert 
i «tatersaken» og i å få «bukt med omstreiferplagen». Taterne hadde på dette tidspunktet 
blitt internert for å bli fornorsket. Takk til Lars Lien ved HL-senteret som gjorde oss 
oppmerksomme på innlegget. Carlsen, Ingvald. 1921. Skal zigøinerne blive i landet? 
Aftenposten, 25. oktober, s. 6–7.
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Det påfallende ved ordbruken angående rom er at de er påtrengende, 
uvelkomne og kommer i store skarer. De skyller inn over de nordiske 
landene, altså er de som en naturkatastrofe, noe ukontrollerbart. De 
er til skrekk for bygdene, og uansett hva myndighetene måtte gjøre, så 
hjelper det ikke. Han levner altså ingen sjanse for at det kan være noe 
håp om at majoritetsbefolkningen kan leve sammen med «sigøynerne». 
Myndighetene ble fremstilt som den svake parten, mens rom ble sett på 
som sterke: 

Myndighederne havde ikke dengang midler til at sætte magt bag ordene. 
De fremmede blev i landet – og blandede sig efterhvert med andre hjemløse 
skarer. Hvad denne invasion af zigøinere i det 16de aarh. har kostet landet, 
er umulig at regne ud. Selv om vi kanskje kunde regne ud de millioner, som 
de har ødelagt, røvet og tigget, og som er kostet paa dem i fengselsophold, 
understøttelse og forbedring – saa faar vi dog aldrig vide, hvad de har ødelagt 
af moralske værdier for vort folk. Rundt om i bygderne fortælles om ulyk-
kelige tragedier, som «taterblodet» har voldt, der, hvor bumand og vandring 
mødtes, enten det nu var i elskov eller i krig. Og hvem kan maale den sum af 
lidelser, som rummes i reiselivet med al dets hæslighed og jammer, med al 
den hjerteskjærende barnegraad! Og saa skal der fortsættes med at pumpe nyt 
omstreiferblod ind i landet og folket! Myndighederne tillader det. Samfundet 
finder sig i det.[...] Ja, penge har de. Men hvordan faar de samlet disse formuer! 
Det er vel vitterlig for alle, at det som regel ikke er ved «lovlig erhverv». Eller er 
det hæderlig og tilladt efter norsk lov at spaa og tigge?29

I den neste delen av innlegget kan vi se at Carlsen siktet inn roms no-
madiske livsform. Han fokuserte på at de invaderte landet. Denne på-
ståtte invasjonen forsøkte å spille på de bofastes redsel for nomader og 
deres forhold til eiendomsretten. Vi ser videre at rom ble sett på ikke 
bare som en økonomisk, men også som en moralsk byrde. Legg merke 
til at Carlsen var opptatt av «taterblodet» og «omstreiferblodet». Det 
er tydelig at det, ifølge Carlsen, var noe galt med blodet, og at det var 
uheldig at dette blodet ble blandet med andre hjemløse skarer i krig eller 
i elskov. Som vi kommer til å se senere, var det en utbredt idé at rom og 
romani hadde noe spesielt i blodet. Kontinuiteten i stereotypiene om 
rom er slående. I et portrett av Polykarp Karoli i Aftenposten skrev Vetle 
Lid Larssen:

29  Carlsen, Ingvald. 1921. Skal zigøinerne blive i landet? Aftenposten, 25. oktober, s. 6–7.
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Å stå foran Polykarp Karoli er som å stå foran et monument over engang så 
fjerne og fremmede land. Tykke rumenske øyenbryn, gnistrende svarte øyne, 
seig hud, bred nese, et flir så rått og saftig og hjertegodt at Karpatene og store 
netter på pusztaen og feiende fioliner og hissende sigøynerkvinner lyser i det 
lang vei, ja, ingen er mer eksotisk en Polykarp Karoli.30 

I Carlsens og Larssens innlegg kan vi se spor av de to ulike fremstil-
lingene av rom: den negative fremstillingen (som er nærmere beskrevet 
i avsnittet «Sigøynerplagen») og den romantiske fremstillingen (som vi 
ser nærmere på i avsnittet «Gypsy-King komplekset»). Begge hviler på 
stereotypier. For å kunne gjenkjenne stereotypier og klassiske antisigan-
ske fremstillinger av rom vil vi derfor ta en nærmere kikk på henholds-
vis den negative og den positive fremstillingen. 

«Sigøynerplagen»

I all hovedsak har rom vært fremstilt som kriminelle og parasitter i 
hele Europa. Bildet av sigøyneren er av en uforbederlig løgnhals som 
bringer elendighet og bråk med seg, som ikke vil jobbe og som snylter 
på velferdsstatens – eller det tidligere bondesamfunnets – goder. Rom 
fremstilles som ugjenkallelige outsidere, og som at det er noe galt med 
dem. De har noe i blodet som ikke bør spres i majoritetsbefolkningen. 
Forestillingene er mange, og ofte består de av utsagn som «sigøynerne 
vil ikke jobbe», «sigøynerne lever på trygd», «sigøynerne har ikke noe 
yrke», «sigøynerne er skitne», «sigøynerne er tyver» og «sigøynerne 
sender ikke barna sine på skole».31 Hovedstereotypien er entydig negativ. 

Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen har i sin bok Mistenkelige 
utlendinger analysert fremstillingen av minoriteter i norske medier 
og fant følgende ordbruk om rom: Zigøinerplagen, uvesen, landeplage, 

30  Larssen, Vetle Lid. 1991. Ukens portrett: Polykarp Karoli. Sigøynerkongen. Aftenposten. 
12. januar, s. 7.
31  Marc Bordigoni ga i 2007 ut boken Les Gitans i den franske bokserien «idées recues». 
Bokserien tar for seg fordommer om ulike temaer (som for eksempel fedme, India, 
terrorisme, Islam, Jesus, Iran, integrasjon og lignende) og ber eksperter på temaet gi en enkel 
innføring i hva forskningen sier om temaet og om fordommene. Vi har brukt boken som 
utgangspunkt for å oppsummere fordommene om sigøynerne. Selv om boken er skrevet 
for det franske samfunnet, er det mye som tyder på at det er de samme stereotypiene og 
fordommene om sigøynerne som går igjen over hele Europa, også i Norge. Bordigoni, Marc. 
2007. Les Gitans. Paris: Idées recus. Jahn Otto Johansen tar også for seg negative myter om 
romfolket i sin siste bok. Johansen, Jahn Otto. 2010. Romafolket (sigøynerne) – utstøtt og 
forfulgt. Drøbak: Kultur og utenriks, s. 118.
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frekk, sjenerende, problem, tigging, «renn på dørene» og uorden.32 I tillegg 
til at rom fremstilles som plagsomme, fremmer de også frykt, ifølge Eide 
og Simonsen, som skriver at redselen kommer 

i form av gruppens antatte urenslighet og smittefarlighet [...] Det er vanskelig 
å vandre, men vanskelig å få fast bopæl [sic] også. Og om «zigøinerne» får det, 
blir de ikke nødvendigvis populære i nabolaget. Generaliseringen – «de» er 
massiv, og skribentens ubehag ved deres blotte tilstedeværelse [...] kommer 
tydelig til uttrykk.33

De samme stereotypiene finner vi igjen over hele Europa.
Rom som kriminelle er en forestilling som har gått igjen i littera-

tur, i media, blant politikere o.l. gjennom flere århundrer. I Norge er 
det spesielt én familie som har blitt kjent i media, og som «alle» vet er 
rom: Karoli-familien. Beskrivelsene og omtalene av Karoli-familien har 
på flere måter blitt et symbol på denne fremstillingen av «sigøynerne» 
i Norge. Etter det beryktede «Diamantkuppet» på slutten av 1980- og 
begynnelsen av 1990-tallet som førte til moralsk panikk i det norske 
samfunnet, har familien Karoli gjentatte ganger blitt fremstilt som kri-
minelle, og som typiske representanter for «sigøynerplagen».34 Om ett 
av oppslagene i Aftenposten i forbindelse med rettsaken om «diamant-
kuppet», som var «Norges dyreste rettssak», skriver Eide og Simonsen at 
«artikkelen kan gå inn i en diskurs om de andre som byrde for samfun-
net [...] her både som kriminelle og kostnadskrevende».35

Medienes fremstilling av Karoli-familien har til tider vært svært ten-
densiøs. Allerede i 1934, da norske rom ble avvist på den dansk-tyske 
grensen, skrev Aftenposten at det i gruppen befant seg «en representant 
for den beryktede Karolyer, en av de mest ondartede familier som har 
optrådt her».36 Familien blir sjelden eller aldri fremstilt positivt i media 

32  Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen. 2007. Mistenkelige utlendinger: minoriteter i 
norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 76–77.
33  Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen. 2007. Mistenkelige utlendinger: minoriteter i 
norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 76–77.
34  Bay forklarer den moralske panikken som en spiraleffekt av at massemedia avspeiler 
og forsterker en pågående kamp om ulike forståelsesmåter, moral og verdisyn i samfunnet. 
Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. Hovedfagsoppgave i 
sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo ( HiO-hovedfagsrapport; 2002: 4), s. 47.
35  Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen. 2007. Mistenkelige utlendinger: minoriteter 
i norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 88. Eide og Simonsens 
utheving. 
36  Sitert i Myking, Veronica. 2009. Uekte barn av nasjonen. En studie av norsk politikk og lovgivning 
overfor romfolket (1970–2008). Upublisert masteroppgave i historie. Universitetet i Bergen, s. 28.
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og har fått et slags «kriminell kjendis»-status som likner samfunns-
fiendestatusen til Arfan Bhatti (dømt for blant annet å ha skutt mot 
synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for at det var en terrorhandling), 
Varg Vikernes (også kalt «Greven» og dømt for drapet på en ledende 
person i det norske black-metal-miljøet i 1993) og David Aleksander 
Toska (dømt for ett av norgeshistoriens mest kjente ran, NOKAS-ranet, 
i 2004). Alle de tre nevnte «samfunnsfiendene» er hyppig i media på 
grunn av kriminalitet, men også i forbindelse med skifte av partner, 
politisk tilhørighet eller andre utspill som media finner underholdende 
for allmennheten. For familien Karoli kom denne statusen til uttrykk 
ved at VG sendte en fotograf i begravelsen til et 27-år gammelt medlem 
av familien som hadde omkommet i en bilulykke. I forbindelse med 
begravelsen oppstod det en krangel om skylden for bilulykken, og 
bildene av krangelen ble deretter slått opp under VGs rubrikk «bildespe-
sial». Den uinnvidde leser fikk inntrykk av mafialignende tilstander i 
«sigøynerfamilien».37 Forskjellen mellom andre kriminelle «kjendiser», 
som Greven, Bhatti og Toska, er at Karoli ikke har blitt knyttet til en 
bestemt person men omhandler en hel familie. Tvert imot er det som 
om «Karoli» har blitt synonymt med «kriminalitet». Denne tvilsomme 
statusen har gjort at grener av Karoli-familien har endret navn til blant 
annet Karlsen og Jansen. Når Karoli-familiens medlemmer har begått 
kriminelle handlinger, fremstilles disse handlingene som noe spesielt 
«sigøyneraktig», altså som om rom bedriver en egen form for «sigøy-
nerkriminalitet». Ifølge stereotypien finnes det egne normer og regler 
for hva som er riktig og galt blant rom, og disse normene korrespon-
derer ikke med normer og regler innen majoritetssamfunnet. For ek-
sempel blir gruppen ofte fremstilt som om kniven sitter løsere der enn 
hos majoritetsbefolkningen.38 Både i forbindelse med Diamantkuppet 
på 1990-tallet og i forbindelse med trygdemisbruksakene39 på 2000-
tallet har sakene blitt omtalt som «Sirkus Karoli» i norsk media.40 Flere 
romfamilier i Europa har tradisjonelt drevet sirkus. Dette gir omtalen 
om «Sirkus Karoli» en ekstra brodd. Ikke bare genererer rettssaken om 
diamantkuppet mye medieoppmerksomhet og oppstyr – men familien 

37  Hopperstad, Morten og Jarle Brenna. 2009. Jaget bort fra sønnens begravelse: Karoli-
enken angrep svigermor med tapetkniv. VG, 8. mai, s. 22.
38  For eksempel i artikkelen: Arnseth, Andreas, Jørgen Hyvang og Espen Braata. 2001. 
Slåsskamp i «kongestrid». VG, 25. november, s. 13.
39  På 2000-tallet ble flere rom dømt for trygdemisbruk. Vi kommer tilbake til 
etterforskningen av sakene i siste kapitel.
40  Se for eksempel: Stanghelle, Harald. 1991. 1991–1992 «Sirkus Karoli». Aftenposten, 28. 
desember, s. 38, og Letvik, Tore. 2008. Sirkus Karoli fortsetter. Dagsavisen. 27. oktober, s. 9.
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Karoli skapte sirkuset. Vi kan ane at baktanken bak oppslagene var at 
oppstyr ligger i Karolis natur.41 

De to viktigste hovedkarakteristikkene i stereotypien, nemlig at si-
gøynerne blir fremstilt som kriminelle og som en byrde – gjør at de blir 
det motsatte av en ressurs for samfunnet. Fremstillingen som kriminell 
utdefinerer rom fra det norske samfunnet, og gjør det vanskelig for dem 
å bli fullverdige statsborgere – noen vil til og med si at det blir nærmest 
umulig. De blir fremstilt som kriminelle snyltedyr, og også som en pa-
riakaste utenfor samfunnet.42 

«Gypsy-King komplekset» 

Ved siden av den svært negative stereotypien om rom, finnes det en 
motsetning, en romantisk og positiv forestilling. Rom fremstilles til 
tider som tiltrekkende og forførende. Vi kan kalle stereotypien for 
«Gypsy-King komplekset» fordi gruppen Gypsy Kings har vært med på 
å skape et positivt bilde av rom – på lik linje med Django Reinhardt –, 
men bildet tipper til tider over i en stereotypi eller klisjé. 

Den romantiske fremstillingsmåten inneholder ideen om at sigøy-
nerne er frie, de gjør som de vil, de lever ikke et ni-til-fire-liv, de reiser 
rundt og nyter livet. I dagens moderne samfunn blir den romantiske 
måten å se sigøynerne på et bilde på det motsatte av våre egne liv. Mens 
de fleste av oss løper avgårde til jobb, forpliktelser og regninger har 
«den edle villmannen» ofte blitt, og blir fortsatt, fremstilt som det ul-
timate bildet på en forsvunnet verden.43 Denne forestillingen har en 
god dose bonderomantikk i seg og inneholder ideer om et liv på lands-
bygda der det innimellom kommer et følge med reisende forbi som 
krydrer tilværelsen med spådomskunst, pene, dansende kvinner og 
lange kvelder med dans rundt et leirbål. Effektmakeri med tradisjonelle 

41  Karoli-familien har selv også kommenterte omtalen med utsagn som: «De kaller 
oss Sirkus Karoli, men hvem er våre klovner?», noe som gjorde at Harald Stanghelle 
konstaterte at «det mangler ikke på spesielle ingredienser i denne rettslapskausen. Allerede 
utgangspunktet er spesielt, med edelstener, sigøynere og bankvesen involvert». At det i tillegg 
var en israelsk diamanthandler involvert i saken, gjorde at majoritetsbefolkningens fantasier 
kunne løpe løpsk. Stanghelle, Harald. 1991. Rett og urett. Finale i «Sirkus Karoli». Aftenposten 
Aften, 26. juni, s. 10. 
42  Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. 
Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport; 2002:4) s. 37. 
43  Ideen om den edle villmannen er et bilde som ikke bare gjelder rom, men spesielt 
urbefolkninger som f.eks. indianere og eskimoer. Hancock, Ian. 2002. We are the Romani 
people. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
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klær, gulløredobber og flamencodans er en del av stereotypien, der ho-
vedideen er en romantisering av rom. Over hele Europa kan man se at 
det er de samme stereotypiene som kommer til uttrykk både i presse, 
litteratur, politikk og musikk. Innenfor den romantiske forestillingen 
finner vi fremstillinger om at sigøynerne er fantastiske: Sigøynerne kan 
lese fremtiden, sigøynerne elsker barna sine og de eldre, sigøynerne er 
svært troende, sigøynerne har musikk i blodet, sigøynerne har en konge 
eller en dronning.44 

Rom blir fremstilt som noe ekte – noe fylt av liv. Eide og Simonsen 
også funnet denne fremstillingen i Norge. Spesielt sigøynernes «musikk 
i blodet» har blitt fremhevet. «Fengende rytmer og farvefyrverkeri», 
«100 kunstnere med paprika i blodet»45 og «Autentisk sigøynermu-
sikk» er noen av overskriftene på avisartikler de har tatt for seg. De ekte 
følelsene synes å gå igjen, og det gjør også «sigøynernes antatt sterke 
temperament: ‘ildfulle dansere og danserinner’ som kan ‘hensette pu-
blikum i ekstase’».46 De overnaturlige kreftene blandet med tempera-
ment og naturgitt talent som kan trollbinde publikum, er altså noen 
av superlativene som brukes for å beskrive sigøynernes egenskaper i 
norsk presse. Legg også merke til at uttrykk som «autentisk» og «blod» 
brukes. Rom har noe «i blodet» – dette vil vi komme tilbake til senere. 
Etter at Raya (Bielenberg) kom til Norge, skriver Eide og Simonsen at 
det positive bildet av «sigøynerne» ble forsterket i norsk presse. Raya 
beskrives som «temperamentsfull», «ildfull og intens» og kan kanskje 
nettopp derfor være et symbol på den romantiske fremstillingen av 
«sigøynerne» i Norge. 

Stereotypien er altså i all hovedsak positiv, men har en anelse nega-
tivitet i seg. Rom blir fremstilt som ukontrollerbare og fulle av følelser. 
Følelser blir sett på som det motsatte av rasjonalitet, og forfatterne av 
dette heftet har ved flere anledninger opplevd at ulike representanter for 
myndigheter ikke har tatt rom alvorlig og enten har umyndiggjort rom 
eller klientifisert dem. Vi vil anta at denne umyndiggjøringen kommer 
fra en fordom om det uforutsigbare, ildfulle og temperamentsfulle som 

44  Bordigoni, Marc. 2007. Les Gitans. Paris: Idées reçus.
45  Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen. 2007. Mistenkelige utlendinger: minoriteter i 
norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 82. Dette sitatet er hentet 
fra Aftenposten i februar 1967. På 1960-tallet var paprikaen en eksotisk grønnsak i Norge og 
ble sett på som sterk, dvs. krydret, kost. Hvis man i dag skulle skrive en tilsvarende artikkel, 
ville man nok brukt uttrykket «chili i blodet» i stedet for paprika, eventuelt «curry-paste», for 
de som har fått smaken på asiatisk mat, som nok har blitt mer hverdagskost for nordmenn. 
46  Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen. 2007. Mistenkelige utlendinger: minoriteter i 
norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 83.
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ligger i denne stereotypien og som betyr at majoritetssamfunnet ikke 
kan stole fullt ut på rom. 

Denne reklamen fra Aft enposten 18. september 1922 illustrerer godt sammenblandingen av de 
to ulike forestillingene om rom både som en romantisk kvinne og som en kriminell eller en vi ikke 
kan stole på. Tegningen fremstiller en «sigøynerinne», antrukket i en antatt tradisjonell klesdrakt 
og med store øredobber (antagelig i gull) med klesvasken hengende i det fri. Kvinnen er barfot, 
noe som kan tolkes som at hun er primitiv og enkel (den edle villmannen). Samtidig understreker 
teksten under at hun på folkemunne kalles for løgner, men at hun i dette tilfellet vil fortelle 
sannheten. (Takk til Lars Lien ved HL-senteret, som gjorde oss oppmerksomme på reklamen.)

Elastiske fordommer speiler 
majoritetssamfunnets frykt

Rom er med sine mellom åtte og tolv millioner den største minoriteten i 
Europa. De finnes i større eller mindre grad i alle de europeiske landene 
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og er mer eller mindre integrert eller assimilert inn i majoritetssamfun-
nene som omgir dem. Forskere snakker derfor om en mosaikk av rom, 
av ulike kulturer og væremåter, og ikke om en entydig romkultur.47 

De konstruksjonene som blir fremstilt av rom i media, viderefører 
forestillinger. Forestillinger er ikke virkelighet, men en omarbeidet og 
deformert fremstilling av virkeligheten. På samme måte som antisemit-
tiske stereotypier ikke sier noe om jødene som gruppe, og de færreste av 
oss vil forsøke å finne sannheter i dem, forteller heller ikke stereotypiene 
noe om «sigøynerne». Mellom forestillingene om rom som nomadiske 
tyver, som sanger i en operette eller som en flamenco-dansende kvinne, 
finnes det ingen plass for et reelt bilde av en sammensatt person. 

Vi kan ikke si noe om rom eller romgruppen ut fra fordommene, 
men vi kan si noe om våre egne samfunn. Václav Havels utsagn om at si-
gøynerne er en lakmustest på et sivilisert samfunn,48 har blitt brukt til det 
kjedsommelige i festtaler og på internasjonale konferanser. Men testen 
han snakker om, kan også sees på som en speileffekt. Myndighetenes 
rompolitikk er ikke bare en test på hvor sivilisert et samfunn er, men 
den speiler samfunnets redsler og fantasier. Stereotypiene vi har skis-
sert ovenfor, kan sees på som et vrengebilde av våre fobier. De blir det 
motsatte av det majoritetssamfunnet ser på som ønskelig og normalt. 
Bildet av den fremmede og «de andre» blir et nyttig middel for majori-
tetssamfunnet, som da har noe å konstruere og kontrastere sin identitet 
mot. Fantasmen om rom som den fremmede blant oss – en potensiell 
indre fiende i verste fall, og en unnasluntrer eller gratispassasjer i beste 
fall, åpner opp for rom som den ultimate syndebukk.49 

Som forestillingene om de fleste minoriteter er ikke forestillingene om 
«sigøynerne» noe konstant eller statisk. Forestillingene og stereotypiene 
endrer seg både i tid og i forskjellige miljøer etter som hva som er nyttig 
for majoritetssamfunnet og etter som tidsånden har endret seg. Det som 
er forvirrende, og som i så måte ligner på antisemittismen på begynnel-
sen av det 20. århundre, er at stereotypiene ofte er diametralt motsatte og i 
opposisjon til hverandre. Mens jødene ble fremstilt både som symbolet på 

47  Liégeois, Jean-Pierre. 2009. Roms et tsiganes. Paris: La Découverte.
48  New York Times. 1993. Havel calls the Gypsies ‘Litmus test’. 10. desember. Tilgjengelig 
fra http://www.nytimes.com/1993/12/10/world/havel-calls-the-gypsies-litmus-test.html (lest 
14.01.2011).
49  Begrepet om «de andre», «de fremmede» og «outsideren» har blitt studert innenfor de 
fleste disipliner og med ulike grupper som utgangspunkt (jødene, de funksjonshemmede, de 
kriminelle, innvandrere, muslimer etc). Sigøynernes særstilling innenfor «ut-gruppene» har 
spesielt blitt studert av flere forskere, se: Liégeois, Jean-Pierre. 2009. Roms et tsiganes. Paris: 
La Découverte, s. 63.
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kapitalismen og på kommunismen (jødebolsjeviken), blir sigøynere ofte 
fremstilt både som fri og som slaver. På starten av 1900-tallet varierte og 
tilpasset de ulike antisemittiske stereotypiene de ulike sosiale lagene. Slik 
er det også med stereotypiene om sigøynerne: For bøndene har sigøyner-
ne alltid vært nomadene uten jord, for bymennesket har sigøynerne vært 
de marginale i utkanten av byen, for arbeiderne har sigøynerne vært de 
late uten forpliktelser og «for alle har sigøynerne vært mennesker uten lov 
eller tro».50 Vi kan legge til at for det etablerte samfunnet har sigøynerne 
blitt «symbolet på ekstravaganse i et uniformert samfunn. Rom har neppe 
en sjanse til å bli satt pris på, utenom når han blir gjort til folklore».51 
Hovedtrekkene i fremstillingene om rom, uansett sosialt lag eller sted, er 
at de representerer et problem som må løses.

Antisiganisme er altså, som vi har sett, næret av en historisk dis-
kriminering. For å se nærmere på den historiske diskrimineringen av 
rom må vi se nærmere på hva som næret diskrimineringen – altså de 
religiøse, sosiale og «rasevitenskaplige» forestillingene om gruppen. Vi 
vil også ta for oss hvilke konsekvenser disse forestillingene fikk i form 
av diskriminering.

Religiøse sagn og legender

Religiøst funderte legender og historier om rom har vært mange, og 
de aller fleste har hatt som formål å forklare enten hvor rom kom fra, 
eller deres nomadiske livsform. En forklaring har for eksempel vært at 
de ble straffet av paven og måtte reise rundt «uten å sove i en seng» i 
syv år for å gjøre opp for sitt svik mot kristendommen. En gruppe rom 
som kom til Paris i 1427, skal selv ha fortalt denne historien og vist til et 
brev de hadde fått av paven, som ba de geistlige om å hjelpe romene på 
deres vandring. Denne historien er ikke nødvendigvis fantasi, da man 
har funnet referanser til slike brev i arkivene.52 

Flere andre religiøse legender forklarer sigøynernes vandring, for 
eksempel at de var Kains arvinger og derav dømt til evig reise. Kain tok 
ifølge 1. Mosebok livet av sin bror Abel i sjalusi og ble deretter dømt av 
Gud til å være fredløs og flyktning. At rom ble sett på som Kains arvin-

50  Liégeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 
s 160.
51  Liégeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 
s 160.
52  Liégeois, Jean-Pierre. 2009. Roms et tsiganes. Paris: La Découverte, s. 10.
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ger, betyr altså at fordømmelsen er gudegitt – og ikke noe vi mennesker 
kan endre på. Andre igjen mener rom har solgt sin til sjel til djevelen 
og dermed fått magiske egenskaper (hvorav deres antatte klarsynthet). 
Den antatte tilknyttingen til djevelen har også fått næring av likheten 
mellom det romaneske ordet for gud («delva») og ordet «djevel». At 
sigøynerne var en blanding mellom jøder og maurere, eller at de rett og 
slett tilhørte en egen sekt bestående av fredløse og lathanser, har også 
tilhørt forklaringsmodellene.53 

Til forskjell fra religiøs antisemittisme, der jødene ofte fikk skylden 
for drapet på Jesus – Messias – er de religiøse antisiganske legendene om 
rom langt mindre fremtredende og iøynefallende. Rom ble ikke ansett 
som å tilhøre en konkurrerende religion, ei heller som vantro (som 
jødene), men som hedninger. De ble derfor etter hvert, både innenfor 
katolisismen og protestantismen, sett på som et folk man skulle frelse. 
Ved å omvende – og da gjerne også bosette – dem kunne representanter 
for de kristne hjelpe rom inn på den rette vei. Kirkens rolle i å assi-
milere og integrere rom har vært slående. For eksempel hadde kirken 
storstilte aksjoner for å assimilere romani på begynnelsen av 1900-tallet. 
De norske rom har lenge vært katolikker, men i dag er et stort antall av 
gruppen medlemmer av pinsebevegelsen. I nyere tid har pinsebevegel-
sen hatt stor gjennomslagskraft overfor rom over hele Europa.

Pastor Ingvald B. Carlsen formulerte noen av kirkens holdninger 
overfor rom og skrev i det tidligere nevnte leserinnlegget i 1921 at: 

Det vil forhaabentlig forstaaes, at det ikke er af lyst til at jage disse mennesker 
videre paa deres endeløse vandring, at disse linjer er fremkommet. Naar man 
ser paa zigøinerne som hjemløse mennesker, saa ser man, at ogsaa de har ret 
til at leve, og at de har krav paa beskyttelse som andre. Men man kan ikke være 
saa godfjottet i sin menneskekjærlighed at man vil fremelske og holde liv i et 
forargelig og fordærvelig uvæsenen. Sund og nøktern fornuft tilsiger, at det 
er det bedste for zigøinerne selv at de bliver tvunget til at tage sig sammen og 
indrette sit liv efter samfundets love. Hvis de ikke det vil faar de holde sig væk. 
Da opnaar man ialfald, at uvæsenet bliver begrænset. Og det betyder ikke saa 
lide.54 

Kristen nestekjærlighet overfor «sigøynerne» var altså til stede, men 
var ikke det avgjørende for hvordan pastoren mente man burde be-

53  Liégeois, Jean-Pierre. 2009. Roms et tsiganes. Paris : La Découverte, s. 12.
54  Carlsen, Ingvald. 1921. Skal zigøinerne blive i landet? Aftenposten, 25. oktober, s. 6–7.
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handle dem. Den religiøse Carlsen formulerte altså at han selv med sin 
«sunde og nøkterne fornuft» skjønte hva som var til det beste for rom. 
Denne formen for umyndiggjøring vil vi komme tilbake til når vi går 
gjennom hvordan norske myndigheter og offentlige institusjoner har 
behandlet rom. 

Rom som et sosialt problem (rom som asosiale)

I tillegg til å se på rom som (for)dømt av Gud – eller hans stedsrepre-
sentant, paven – til evig vandring, har rom også historisk sett på som 
sosiale utskudd, arbeidssky og snyltere. Mens rom blant de religiøse 
smeltet sammen med hekser, avgudsdyrkere og svartekunstnere, ble de 
altså også sett på som potensielle opprørere og representanter for «de 
farlige klassene» av borgerskapet.55 

Den nomadiske livsformen ble oppfattet som en trussel mot det eta-
blerte samfunnet. En redsel for at flere ville velge å bli reisende, og for at 
en slags smitte skulle bre om seg i samfunnet, preger de skrevne kildene. 
En slik smitte ville bryte den sosiale ordenen. Et ønske om å gjøre «folk» 
av «uvæsenet», ble mer fremtredende både på kontinentet og i Norge 
på slutten av 1800-tallet – ikke bare innenfor religiøse bevegelser som 
ønsket å frelse rom og å bringe dem til Jesus, men også blant samfunns-
forskere og fortidens sosialarbeidere, som ønsket å hjelpe rom til å leve 
«fullverdige liv». Den norske presten og sosiologen Eilert Sundt var en 
representant for dette synet. 

Med den nomadiske livsformen fulgte de ikke «den rette vei» og 
var derfor et uromoment som måtte kontrolleres. Igjen kan vi ta for oss 
pastor Ingvald B. Carlsens tekst, der han understreker at sigøynerne var 
en skrekk for bygdene, hvor de ødela, røvet og tigget. De medførte «tra-
gedier og lidelser», og deres nomadiske livsform var preget av «heslighet 
og jammer». Viktigst av alt for pastoren var at de ødela også de «moral-
ske verdiene».56

De gruppene som ble sett på som asosiale og som uforbederlige 
kriminelle, uromomenter eller parasitter i samfunnet, ble på begyn-
nelsen av 1900-tallet og i mellomkrigstiden stadig mer stigmatisert og 

55  Liégeois, Jean-Pierre. 2009. Roms et tsiganes. Paris: La Découverte, s. 47. Liégeois kaller 
dem representanter for «classes dangereuses» – de farlige klassene.
56  Carlsen, Ingvald. 1921. Skal zigøinerne blive i landet? Aftenposten, 25. oktober, s. 6–7.
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marginalisert.57 Myndighetene og store deler av befolkningen ønsket 
hva de kalte en sosial orden. «Unyttige» individer, som ikke bidro til 
fellesskapet, ble ansett å være en byrde som man ikke ønsket å brødfø. 
Hygiene var videre et viktig element i det moderne samfunnet, og spe-
sielt rom ble ansett for å være skitne. At rom og romani var urenslige 
og medførte en smittefare var en utbredt id også i Norge. Legen Johan 
Scharffenberg var en av forkjemperne for rasehygiene, og hans genetis-
ke forestillinger gikk ut på at rom var en «lavere rase» som «ikke kunne 
omdannes til en verdifull bestanddel av vårt folk».58 Med nazismens 
fremvekst i Europa fikk slike ideer gjennomslagskraft, og de «asosiale» 
ble internert i konsentrasjonsleire.

Forestillinger om rom som skadelige var utbredt over hele Europa, 
også innenfor de etablerte partiene. Sterilisering og andre tiltak for å 
tilintetgjøre reisende ble igangsatt både i Norge og andre land i Europa. 
Historikeren Chalak Kaveh, som i 2010 leverte en grundig master-
oppgave i historie ved Universitetet i Oslo, viser kontinuitet mellom 
Weimar-republikken og naziregimets syn på «sigøynerne» som asosiale 
og arbeidsskye. Forfølgelsen av rom har med andre ord en lang forhis-
torie før nazistenes utryddelsespolitikk. Kavehs omfattende arkivun-
dersøkelser viser at de første interneringene av gruppen først og fremst 
ble legitimert ut fra individenes klassetilhørighet. For å si det enkelt: jo 
lavere rom befant seg på rangstigen med henhold til bolig og arbeid, jo 
større var sjansen for å bli internert.59 Norske myndigheters fortsatte 
tilnærming til rom som et sosialt problem etter krigen kommer frem i 
Veronica Mykings masteroppgave i historie fra 2009.60

Det er en kjensgjerning at fattige oftere settes i fengsel og oftere 
marginaliseres. Så også for rom. Det oppleves ofte som forstyrrende for 
majoritetssamfunnet å være vitne til ekstrem fattigdom, og det finnes en 
kontinuitet i historien i å se på fattigdom som den fattiges egen skyld. 
At holdninger til fattige er stabile og seiglivede, har blitt påpekt av en 

57  Kaveh, Chalak. 2010. Sigøynerplagen: kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 
1929–1938. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo.
58  Tjelmeland, Halvard og Grete Brochmann. 2003. I globaliseringens tid 1940–2000. Oslo: 
Pax (Norsk innvandringshistorie, bind 3), Oslo, s. 452.
59  Kaveh, Chalak. 2010. Sigøynerplagen: kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 
1929–1938. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, s. 74.
60  Myking, Veronica. 2009. Uekte barn av nasjonen. En studie av norsk politikk og 
lovgivning overfor romfolket (1970–2008). Upublisert masteroppgave i historie. Universitetet 
i Bergen.
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rekke forskere på emnet.61 Det finnes altså en historisk sammenheng i 
stereotypiene overfor rom og andre fattige, som kommer av deres lave 
sosiale status og som har vært med på å stigmatisere rom og å holde 
dem utenfor fellesskapet. 

Men det fantes parallelt en romantisk idé om de fattige, de asosiale, 
som har vedvart helt frem til våre dager – ideen om «urfolket», de ekte 
sigøynerne, og det virkelige livet. Vi har tidligere sett at stereotypiene 
om rom inneholder en idé om at rom har noe mer ekte i seg enn majo-
ritetsbefolkningen. De er mer i kontakt med virkelige følelser, og de er 
autentiske. Forskeren Bordigoni kaller dette fenomenet for en «eksotis-
me av fattigdom» og sier det skjuler seg en kikkermentalitet bak denne 
formen for fremstillinger. Han påpeker at det finnes en rekke reporta-
sjer om hverdagsgjøremålene, spesielt rom-kvinners hverdagsgjøremål, 
og om deres kamp for å få endene til å møtes. Samtidig understrekes det 
at rom er utsatt for et vedvarende press for å bli bofaste, og at de ikke kan 
fortsette livet på denne måten lenger.62 Denne formen for kikking på 
roms fattigdom kan vi finne igjen i dagens featureartikler. Alle de store 
norske avisene har hatt minst én bakgrunnsartikkel om rom fra Øst-
Europa og deres elendige kår der. For eksempel Aftenpostens A-magasin 
fredag 17. desember 2010. Med forsiden «Løsningen? Romfolket jages 
tilbake til Romania» har A-magasinet en 13-siders bildereportasje om 
rom fra Romania. Reportasjen viser både i bilder og i tekst de elendige 
kårene rom lever under. Det finnes imidlertid en dobbelthet i reporta-
sjen: Forsideteksten «Løsningen?» henspiller på at det også må finnes 
et problem – og at dette problemet er rom. Vi kjenner til språkbruk om 
«sigøynerproblemet» og å finne «løsninger» på dette fra tiden før og 
under andre verdenskrig. Ofte har denne typen språkbruk altså vært 
knyttet til tilintetgjørelsen av rom. Vi vil se nærmere på tilintetgjørelsen 
og den rasistiske fremstillingen av rom i neste avsnitt. 

«Sigøynerblod» – fra forestillinger 
om levesett til rasefordommer

Vi har sett at pastor Carlsen legger skylden for elendighet blant de rei-
sende på «tater-blodet», og at forestillingene om rom gjerne inneholder 
ideer om at rom sprer «vondt blod» eller at de har «paprika i blodet». 

61  For utdypninger se: Brattvåg, Hildegunn. 2007. Folk fra Romania som tigger i Oslo: en 
rapport fra Kirkens bymisjons prosjekt Rett i koppen. [s.l.]: [s.n.]
62  Bordigoni, Marc. 2007. Les Gitans. Paris: Idées reçus, s. 66–67. 
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Kaveh forklarer hvordan det i de siste tiårene av 1800-tallet utviklet seg 
mer rasistiske ideer om rom. Han understreker at de fiendtlige hold-
ningene ikke endret karakter, men bygget på nye tolkninger av eldre 
negative og romantiske myter. Holdningene ble forsterket og ytterligere 
bekreftet gjennom rasjonalisering og rasisme.

Her forklarer Jon Alfred Mjøen Mendels arvelover ved Vindern Biologiske Laboratorium. 
(Copyright American Philosophical Society)

«Den rasistiske tilnærmingen var basert på at sigøynernes livsstil og 
væremåte hang sammen med sigøynernes ‘indre statiske karakter og in-
stinkter’. Den rasistiske tankegangen bidro imidlertid ikke til ‘raseviten-
skaplige’ studier av sigøynerne.»63 Kavehs tese er at til tross for at mange 

63  Kaveh, Chalak. 2010. Sigøynerplagen: kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 
1929–1938. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, s. 35.
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av stereotypiene om rom var like under Weimar-republikken og under 
naziregimet, skjedde det en radikalisering (som ledet til folkemordet på 
rom) ved at politiet ble profesjonalisert og ved at «sigøynerforskerne» 
fikk mer innflytelse: «Mens ‘sigøynerspørsmålets’ natur etter 1936 hang 
delvis sammen med nasjonalsosialismen og naziregimet, lå årsakene for 
sigøynerpolitikkens utvikling ikke i selve regime- eller ideologiskiftet. 
Myndighetenes syn på ‘sigøynerplagen’ endret seg; Sigøynerne ble fra å 
være ‘uoppdragne’ borgere til en ‘uforbederlig rase’».64 I tråd med funk-
sjonalistenes tese om «the twisted road to Holocaust», som går ut på at 
folkemordet ikke var målet, men at det ble et middel på veien, hevder 
altså Kaveh at det skjedde et klart brudd ved nazi-regimets radikalise-
ring rundt 1936. Han hevder imidlertid ikke at ikke rom er blitt plassert 
i en egen «rasekategori» tidligere. 

Men nazistisk raseteori hadde forgjengere. Rom som «rase» ble tillagt 
spesifikke egenskaper allerede på 1800-tallet. Den moderne kriminolo-
giens far, Lombroso, karakteriserte rom som «en gjennomkriminell rase 
med alle dets lidenskap og mangler» og som en rase av «organiserte 
kriminelle».65 Dette amalgamet mellom sigøynerne som en egen «rase» 
og som kriminelle (asosiale) har – som vi har sett – vært gjennomgående 
i stereotypiene om sigøynerne. På slutten av det 19. århundre vokste det 
frem oppfatninger om at «sigøynerne» var en underlegen rase.66 Ideen 
om en underlegen, kriminell rase marginaliserte rom ytterligere. Deres 
status som «asosiale» og deres posisjon på utsiden av det som ble ansett 
som det «normale» samfunnet, gjorde at det hele tiden kom til gnisnin-
ger mellom rom og politiet. Politiet var da også den institusjonen som 
tok initiativ til å sette i gang en massiv registrering av rom.67 

Allerede på 1890-tallet organiserte tysk politi en konferanse for å finne 
løsninger på «problemet» og opprettet i 1899 «Etterretningstjenesten for 
sigøynere i München».68 Poenget var å sentralisere så mye som mulig 
av det registrerte materialet. Etterretningstjenestens arbeid resulterte 

64  Kaveh, Chalak. 2010. Sigøynerplagen: kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 
1929–1938. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, s. 104 og s. 111.
65  Lombroso, Cesare. 2006. Criminal Man. N.C.: Duke University Press, s. 90 og s. 190 
sitert i Kaveh, Chalak. 2010. Oversatt av forfatterne. 
66  Hancock, Ian. 2002. We are the Romani people. Hatfield, University of Hertfordshire 
Press, s. 35. 
67  Kaveh, Chalak. 2010. Sigøynerplagen: kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 
1929–1938. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo.
68  På tysk het det «Münchner Nachrichtendienst im Bezug auf die Zigeuner». Takk til 
Chalak Kaveh for presiseringer.
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senere i «Zigeuner-Buch» i 1905 med en oversikt over 3350 rom.69 
Senere ble det innført forbud mot at rom skulle ferdes fritt i parker og 
bad. I 1925 arrangerte politiet en politikonferanse om «Bekjempelse av 
sigøynerplagen», og etter at den bayerske «sigøynerloven» ble innført i 
1926, ble rom sendt til arbeidsanstalter. I tillegg skulle nå alle rom regis-
treres av politiet. Fra 1927 skulle identifikasjonspapirene også inneholde 
bilde og fingeravtrykk. Disse ideene og tiltakene var ikke spesifikke for 
Tyskland, men var utbredt over hele Europa. Interneringen av taterne i 
regi av Misjon for hjemløse viser at ideene var utbredte også i Norge. I 
neste kapittel vil vi løfte frem norske myndigheters behandling av rom i 
samme tidsrom, men her vil vi bare kort nevne at myndighetene også i 
Norge så på rom som et problem. 

Folkemordet på rom, som kalles «porrajmos» og betyr fortæring, 
var altså et resultat av en argumentasjon som blandet den klassiske 
rasistiske antropologien (som så sigøynerne som et primitivt folk) og 
en mer moderne sosialdarwinisme (som tilskrev spesifikke kriminelle 
egenskaper til sigøynerne).70 Kontrollen og overvåkingen av sigøynerne, 
som allerede var initiert i det 19. århundre, fortsatte, men etter naziste-
nes maktovertakelse ble interneringen i konsentrasjons- og arbeidsleire 
av sigøynerne intensivert, slik Kaveh også påpeker. Tretrinnspolitikken 
i førkrigstiden, med overgrep, kriminalitetsforebygging og konfronta-
sjonen av «en fremmed rase», førte under den annen verdenskrig til ut-
ryddelse av rom. Guenter Lewy har påpekt hvordan folkemordet under 
krigen ble presset frem nedenfra, fra lokale myndigheter, som støttet seg 
på en universell fiendtlighet blant folk flest overfor «sigøynerne». 

Radikaliseringen i politikken overfor rom manifesterte seg blant 
annet i opprettelsen av et raseinstitutt i 1936, der man tok i bruk det 
tidligere innsamlede materialet. Det ble etter hvert opprettet en raseka-
tegorisering av sigøynerne, hvor sigøynerne ble oppdelt i «ren sigøyner» 
eller «Zigeunermischling».71 Kaveh understreker hvordan «sigøynerfor-
skerne» ved raseinstituttet var med på å radikalisere politikken mot rom 
motivert av egne karriereambisjoner.72 På liknende måte som jødene 
ble definert, stigmatisert, deportert og tilintetgjort, finner vi samme 

69  Hesse, Hans og Jens Schreiber. 1999.Vom Schlachthof nach Auschwitz. Die NS-
Verfolgung der Sinti und Roma aus Bremen, Bremerhaven und Nordwestdeutschland.Tectum 
Verlag, s. 24.
70  Asséo, Henriette. 2005. Lavènement politique des Roms (Tsiganes) et le génocide. La 
construction mémorielle en Allemagne et en France i Le Temps des médias no 5, 78–91.
71  «Blandingssigøyner»
72  Kaveh, 2010.
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mønstre i den nazistiske politikken overfor sigøynerne. Sigøynerne ble 
registrert, utsatt for stigmatisering og senere deportert til konsentra-
sjons- og utryddelsesleire. Som de europeiske jødene ble en stor andel 
av Europas rom drept under andre verdenskrig, både i gasskamrene og 
som ofre for Einsatzgruppenes kuler på østfronten.73 

Ideen om at sigøynerne tilhørte en «underlegen rase», eller at sigøy-
nerne tilhørte en «kriminell rase», endte ikke med andre verdenskrig. 
Det tok lang tid før både forskere, politikere, administratorer og opinio-
nen forstod hvor omfattende porrajmos hadde vært. I etterkrigstiden 
fortsatte undertrykkingen. Ingen med rombakgrunn vitnet for eksem-
pel under Nürnbergrettssakene, og generelt endte sakene mot overgri-
perne mot rom med frifinnelse. Det hersket en stemning som la skylden 
på ofrene, der ekspertvitnene i rettssakene ofte var blant de tidligere 
overgriperne.74 I tysk Høyesterett måtte man vente helt frem til 1963 før 
rom fikk aksept for at de ble forfulgt fra 1938 og utover, motivert ut fra 
rasemessige argumenter.75

Forestillingene om sigøynerne som en underlegen «rase» har endret 
seg i etterkrigstiden, men det kan fortsatt finnes spor av disse ideene 
både i Øst- og Vest-Europa. Etter andre verdenskrig var det ikke lenger 
akseptabelt å snakke om raser, og man gikk over til å bruke ord som 
kultur eller etnisitet om ulike folkegrupper. I dag er derfor de negative 
forestillingene om rom begrunnet med deres kulturelle mentalitet og 
livsform. For eksempel har vi sett innlegg om roms «dysfunksjonelle 
kultur» i Aftenposten sommeren 2009.76 

73  De seneste årene har det kommet en rekke bøker om sigøynernes holocaust, eller 
«det glemte holocaust», som det ofte har blitt kalt. På norsk finnes Johansen, Jahn Otto. 
1989. Sigøynernes Holocaust. Oslo: Cappelen, og på engelsk kan Lewy, Guenter. 2000. 
The Nazi persecution of the Gypsies. Oxford: Oxford Univ. Press, og Burleigh, Michael og 
Wolfgang Wippermann. 1991. The racial state : Germany 1933–1945. Cambridge: Cambridge 
University Press, anbefales.
74  Guenter Lewy. 2000. The Nazi Persecution of the Gypsies. Oxford University Press.
75  Takk til Chalak Kaveh for presisering.
76  Eig, Karsten. 2009. En dysfunksjonell kultur. Aftenposten. 30. juli, s. 5.



Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom 35

3. Rom i det norske samfunnet

En gjennomgang av de politiske dokumentene som handler om rom, 
viser utvetydig at rom i stor grad har blitt behandlet som en plage av 
norske myndigheter. De har blitt nektet adgang til riket, utvist og for-
fulgt.77 Denne delen av norsk historie har verken blitt en integrert del av 
norgeshistorien eller blitt skrevet og forsket på. Roms historie i Norge 
har i all hovedsak, som for andre minoriteter, blitt skrevet i spesielle 
verk og for spesielt interesserte. Disse verkene er dessverre også man-
gelfulle. Historikere og samfunnsforskere har i liten grad interessert seg 
for roms historie og tradisjoner. Norsk innvandringshistorie, som kom i 
2003, skriver eksempelvis forbausende lite om norske rom, og egne verk 
om folket er en mangelvare. Fremstillingen som følger, er derfor hentet 
fra verkene som finnes, og er preget av de nevnte kildenes mangler.

Rom har ikke selv noen tradisjon for å skrive Memorbuch, som er 
tradisjonelle jødiske familienedtegnelser, eller andre bøker om sin his-
torie og sine slekter, og vi er derfor nødt til å bygge de norske roms 
historie på kilder som i hovedsak kommer fra politikere, politiet, media 
og kirken.78 Disse institusjonene har alle en forståelse av hva en «sigøy-
ner» er, hvordan han/hun oppfører seg, og hva slags forhold han vil, 
kan eller skal ha til det norske samfunn, og denne forståelsen står ofte 
i opposisjon til gruppens selvforståelse. Stadig er denne forståelsen 
bygget på stereotypiene og fordommene vi allerede har sett eksempler 
på. Fremstillingene blir derfor ensidige og mangelfulle, og ustanselig er 
de med på å forsterke antisiganske holdninger. 

Enkelte «sigøynereksperter» har skrevet avhandlinger om rom i for-
bindelse med egen utdannelse.79 Disse har i stor grad vært mer kritiske 
til medias fremstilling og politikernes behandling enn det vi kan finne 
i andre verker. Dessverre har disse avhandlingene ofte blitt glemt eller 
kun blitt lest av små grupper. Fremstillingen av «sigøynerne» i masseme-
dia, og da spesielt i tabloidpressen, er derfor den eneste fremstillingen 

77  Johansen, Jahn Otto. 1989. Sigøynernes Holocaust. Oslo: Cappelen.
78  Vi kjenner til tre bøker har blitt skrevet av eller med rom selv: 
Dybing, Svein og Terje Gammelsrud. 1983. Raya – født med englevakt. Oslo: Tiden 
Karoli, Solomia. 2009. Sigøynerkongens datter: historien om mitt liv. Oslo: Aschehoug
Skogaas, Peder og Kåre Lilleholt. 1978. En for hverandre: Sigøynerne Milos Karoli og Frans 
Josef forteller. Oslo: Gyldendal.
79  Vi tenker spesielt på: Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i 
Norge. Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport; 2002:4) 
og Hanisch, Ted. 1976. Om sigøynerspørsmålet: en undersøkelse av bakgrunnen for sosial 
konfrontasjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. 
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som når ut til en større leserkrets. Medieforskerne Simonsen og Eide, 
som har forsket på minoriteter i mediene, slår fast at det tendensiøse i 
dekningen kan hatt alvorlige konsekvenser: «[S]lik pressedekning kan 
ha bidratt til å gjøre det enklere for det offentlige å begå de overgrepene 
som nå er dokumentert – og opprettholde en diskriminerende og ned-
verdigende særbehandling.»80 

At det aldri har blitt skrevet eller tatt initiativ til å skrive et samlet 
verk om rom i Norge, sier oss noe om hvor marginalisert gruppen har 
vært både innenfor forskningsmiljøer og i samfunnet ellers. 

Denne trenden har de siste årene sett ut til å endre seg. Det har 
kommet flere masteroppgaver av unge studenter, uten tilknytning til 
rom utover en genuin interesse, som gjør nybrottsarbeider og grunn-
forskning. Chalak Kaveh fra Universitetet i Oslo og Veronica Myking 
fra Universitetet i Bergen har skrevet to av disse oppgavene, og en sys-
tematisering av disse studentenes arbeider vil sikkert få frem nye sider 
av roms historie.  

– Vi lever i en skog hvor trærne består 
av forskjellige lovparagrafer81

På samme måte som roms historie i Norge ikke er skrevet, er det heller 
ikke skrevet noen større analyse av myndighetenes politikk overfor 
gruppen. Veronica Mykings masteroppgave som studerer norsk politikk 
og lovgivning overfor rom er et utmerket utgangspunkt for en større 
analyse.82 For den lille gruppen av rom som har søkt seg til Norge har 
utløst en imponerende mengde offentlige dokumenter i form av innstil-
linger, utredninger og handlingsplaner. Språkbruken i utredningene har 
endret seg i takt med politiske svingninger, og en diskursanalyse ville 
nok ha fått frem mange aspekter ved myndighetenes endrende syn på 
rom. 

80  Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen. 2007. Mistenkelige utlendinger: minoriteter i 
norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 90.
81  Vitnesbyrd av en delegert ved den 3. internasjonale kongressen til The International 
Romani Union, Göttingen, Tyskland, 18. Mai 1981, sitert i Liégeois, Jean-Pierre. 2007. Roms 
en Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, s. 106.
82  Myking, Veronica. 2009. Uekte barn av nasjonen. En studie av norsk politikk og 
lovgivning overfor romfolket (1970–2008). Upublisert masteroppgave i historie. Universitetet 
i Bergen.
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I Norge kan vi dele myndighetenes politikk inn i tre ulike perioder:

1. Perioden fra rom kom til landet og frem til 1934, da norske myndig-
heter avviste å la et romfølge passere ved grensen mellom Danmark 
og Tyskland. Denne første perioden var preget av eksklusjon og mis-
tenksomhet.

2. Perioden fra rom kom tilbake til Norge på midten av 1950-tallet og 
frem til de fikk status som nasjonal minoritet (1999). Denne perio-
den var preget av en skiftende politikk fra myndighetenes side. 

3. I 1999 fikk rom status som nasjonal minoritet i Norge. Selv om dette 
i teorien betyr at rom skal få en større beskyttelse av kultur og språk, 
ser det ut for at fremtiden for rom i Norge er uviss. 

Vi vil gå raskt igjennom norske myndigheters rompolitikk. 

Assimilering og avvisning 

En rekke lover og regler ble innført rundt forrige århundreskifte for å 
regulere de «omstreifendes» – herunder både romani og rom – livsbe-
tingelser. Vergerådsloven, løsgjengerloven og den første fremmedloven 
var noen av reglene som skulle kontrollere «sigøynernes» inntreden og 
gjøren i kongeriket. 

Av de første rom vi kjenner til som bosatte seg og fikk norske 
statsborgerskap, var Karoli-familien. De kom til landet i tidsrommet 
1860–1880. «Tatere i konsentrat» var betegnelsen som ble brukt om de 
få rom som kom på dette tidspunktet.83 De skulle assimileres inn i det 
norske samfunnet. Assimileringen som ble forsøkt gjennomført ved å 
sende «taterne» til Svanviken arbeidskoloni, har kriminologen Karen-
Sofie Pettersen kalt «tvungen frivillighet».84 I denne assimileringen lå 
tiltak som å ta barna fra foreldrene, tvungen bosetting og sterilisering. 
Forholdene for romani og andre omreisende var altså vanskelige i 
landet og Foreningen til Omstreifervæsenets Modarbeidelse (oppret-

83  Niemi, Einar, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli. 2003. I nasjonalstatens tid 
1814–1940. Oslo: Pax (Norsk innvandringshistorie, bind 2). 
84  Sitert i Niemi, Einar, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli. 2003. I nasjonalstatens tid 
1814–1940. Oslo: Pax (Norsk innvandringshistorie, bind 2), s. 451.
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tet i 1897) hadde satt seg som mål å få romani til å «gå etter klokka og 
være utholdende».85

Et sterkt press fra både media og fra politisk og moralsk hold hjalp 
ikke til å holde «sigøynerne» utenfor landet. Før 1888 var det nok å ha 
fast opphold i Norge for å få statsborgerskap. Dette gjorde at flere rom 
fikk statsborgerskap, og etter 1888 fikk også barna rett til opphold etter 
avstamningsprinsippet, da foreldrene var norske statsborgere. At flere 
rom hadde fått norske statsborgerskap, ble etter hvert motarbeidet av 
norske myndigheter. 

Fremmedloven av 1915 slo fast at utenlandske statsborgere skulle 
utvises fra riket ved følgende forhold:

naar han under sit ophold her i landet hengiver sig til ørkesløshed eller om-
kringdriven uden at kunne paavise lovlig erhverv eller under saadanne om-
stændigheder, at der er grund til at antage, at han helt eller delvis skaffer sig 
midlerne til sin livsførsel ved strafbare handlinger.

Videre het det at utenlandske håndverkere som ville reise rundt i landet, 
måtte ha tillatelse fra politiet. I loven var det eksplisitt skrevet at «Til-
ladelsen maa ikke gives til zigøinere eller tatere».86

Det var altså ikke på noen måte ønskelig for norske myndigheter at 
«sigøynerne» skulle komme til landet. At rom hadde fått norske pass, 
var født i Norge og var norske statsborgere, ble ansett som en feiltakelse. 
I rundskriv fra Justisdepartementet til politimesterne lokalt i landet fra 
1924 og 1925 ble det slått fast at «[h]vis det kommer zigøinere som har 
norsk pass, hvori det er angitt at de er norske statsborgere, er et slikt pass 
ugyldig og bør inndras».87 Det var ikke mulig å være norsk og «sigøy-
ner». Vi ser altså at norske myndigheter aktivt motarbeidet at rom skulle 
komme til landet, og at myndighetene gjorde rom statsløse. 

Fremmedloven av 1927 innførte – uten noen slags form for forkla-
ring – «sigøynerparagrafen», der det het at «sigøynere og andre om-
streifere som ikke kan godtgjøre å ha norsk statsborgerskap, skal nektes 
adgang til riket».88 Fremmedloven ble en bekreftelse på politikken som 
lå i kortene fra tidlig på 1920-tallet. Flere av de norske romfamiliene 

85  Niemi, Einar, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli. 2003. I nasjonalstatens tid 
1814–1940. Oslo: Pax (Norsk innvandringshistorie, bind 2), s. 451.
86  Carlsen, Ingvald. 1921. Skal zigøinerne blive i landet? Aftenposten, 25. oktober, s. 6–7.
87  Niemi, Einar, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli. 2003. I nasjonalstatens tid 
1814–1940. Oslo: Pax (Norsk innvandringshistorie, bind 2), s. 453. 
88  Fremmedloven av 1927, §3. 
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hadde lagt ut på reise allerede ved midten av 1920-tallet; ifølge rom 
selv fordi de hadde hørt om forholdene ved Svanviken arbeidskoloni og 
derfor ville unngå å bli sendt dit.89 

I 1934 var, som tidligere nevnt, et følge på 68 mennesker – deriblant 
flere nordmenn med norske pass – på vei fra Tyskland til Norge via 
Danmark. I januar 1934 ble følget stoppet på den dansk-tyske grensen, 
og etter at dansk politi hadde vært i kontakt med norske myndigheter, 
ble følget avvist og nektet adgang til Danmark (og Norge). Tyske myn-
digheter internerte dem i leiren Altona, hvor de ble en del av det tyske 
konsentrasjonsleirsystemet. Hva som deretter skjedde og til hvilke leire 
de norske rom ble sendt, er fortsatt uvisst, men flere av de avviste endte 
sine liv i utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau.90 Vi kan med denne av-
visningen slå fast at sirkelen var sluttet. Ingen rom kunne være norske 
statsborgere, og Nansenpass eller asylinstituttet gjaldt ikke for denne 
gruppen. Norske myndigheter hadde lykkes i sine bestrebelser, og frem 
til 1950-tallet fantes det ingen rom vi kjenner til i Norge. Det var flere 
kjente norske romfamilier som ble avvist på grensen: Både Josef og 
Karoli var blant de avviste, og både Josef- og Karoli-familiene mistet 
medlemmer i utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. At de norske rom 
som ble drept under andre verdenskrig, ikke nevnes i utstillingen ved 
Holocaust-senteret, kan være en indikator på hvor lite denne historien 
har blitt prioritert blant norske forskere. 

89  Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. 
Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport: 2002:4).
90  Johanne Bergkvist i arbeidsgruppen Le Norveganongi Romengi historia (norske romers 
historie) har startet arbeidet med innsamling av navn på de drepte og skriver at kun tolv av 
de 68 som ble avvist ved grensen, overlevde annen verdenskrig. Bergkvist, Johanne. Norske 
romer i nazistenes konsentrasjonsleire. Tobias 18 (2), 24–34. 
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Foto fra arrestasjonen i Danmark i 1934 rett før følget på 68 ble transportert til leiren i Altona, 
Hamburg. Klok foto, Kbh.91 

Også hjemkomsten til Norge, etter over 20 år i påtvunget eksil, ble smer-
tefull. Sigøynerparagrafen i fremmedloven av 1927 stod på begynnelsen 
av 1950-tallet fortsatt ved lag. Det opplagt rasediskriminerende ved pa-
ragrafen ble imidlertid tatt opp i Stortinget, og i 1956 ble fremmedloven 
endret. Fortsatt beholdt man lovhjemler (§ 11 og 13) som skulle hindre 
folk i å «drive omkring uten å kunne påvise lovlig erverv», og som var 
myntet på rom, men denne gangen var i hvert fall ikke rom eller romani 
eksplisitt nevnt i loven.92 Forut og samtidig med lovendringen kom det 
rom med norske pass tilbake til Norge, og etter omstendelige behand-
linger i Justisdepartementet, Oslo kommune og barnevernet, fikk de 
opphold i landet og statsborgerskapene sine tilbake. I 1957 ble Polykarp 
Karoli den første som fikk statsborgerskapet sitt tilbake, og dragkampen 
mellom myndighetene og statsløse romfamilier med norsk tilknytning 
fortsatte helt frem til 1972, da den siste saken ble avgjort. 

Fra midten av 1950-tallet og det neste tiåret var preget av kommu-
nikasjonssvikt mellom rom og myndighetene og manglende kunnska-
per som åpnet «tidvis opp for holdninger som legitimerte overgrep og 

91  Skogaas, Peder og Kåre Lilleholt. 1978. En for hverandre: Sigøynerne Milos Karoli og 
Frans Josef forteller. Oslo: Gyldendal
92  Tjelmeland, Halvard og Grete Brochmann. 2003. I globaliseringens tid 1940–2000. Oslo: 
Pax (Norsk innvandringshistorie, bind 3). Oslo. s. 74.
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tvangstiltak overfor sigøynerne, som for eksempel tvangsplassering av 
deres barn».93 

Særomsorg og «sigøynerkontor»

En politisk omveltning kom imidlertid ved midten av 1960-tallet og ledet 
til nye lover og en endret tilnærming til rom. «Innstilling om Arbeidet 
blant norske sigøynere» (26.05.1970) ledet til stortingsmeldingen «Om 
tiltak for de norske sigøynere» (19.01.1973, nr. 37 (1972–73)) som slo fast 
at den lille gruppen rom i Norge var «en selvstendig kulturell minoritet» 
som man ikke kunne assimilere, at man ikke måtte foreta tvangstiltak, og 
fra nå skulle «sigøyner»-relaterte spørsmål ligge under Sosialdepartemen-
tet og de lokale sosialforvaltninger. Systemskiftet og stortingsmeldingen 
ledet igjen til en særomsorg for rom, med et eget «sigøynerkontor». 

Selv om tvangstiltakene etter hvert avtok og det kom et mer humant 
syn på behandlingen av rom, var tiltakene fortsatt preget av en viss ned-
latenhet. Unn Jørstad, som i perioder var rektor ved sigøynerskolen, ga 
uttrykk for dette i en artikkel fra 1972, der hun skrev om rom at: «They 
are just like children. One thing is certain: they need help.» Når vi under-
streker Jørstads utsagn om at rom er «akkurat som barn», er ikke dette for 
å diskreditere hennes arbeid (Unn Jørstad gjorde et formidabelt arbeid 
for rom på 1970-tallet, og i boken Sigøynerkongens datter skriver Solomia 
Karoli om hvordan Jørstad reddet henne fra svært alvorlig og stygg bar-
nemishandling), men fordi dette så godt viser hvordan representanter 
for myndighetene fortsatt så på rom som mindre utviklet enn majori-
tetsbefolkningen. Flere «eksperter» på rom understreket på 1930-tallet 
at rom var som barn eller at de var barnslige.94 Bak denne tankegangen 
ligger mye av den samme argumentasjonen som ble brukt i forbindelse 
med koloniseringen av «tilbakestående» stammer og områder i «koloni-
ene». Den vestlige verden skulle «hjelpe» for eksempel afrikanerne opp 
på vårt «nivå». Denne argumentasjonen ble også brukt overfor romani 
på Svanviken (at de skulle lære seg å «gå etter klokka»). Denne argu-
mentasjonsmåten er med på å umyndiggjøre rom og, som vi så, var altså 
holdningen intakt også etter at det mer humane synet ble gjort gjeldende 

93  Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. 
Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport: 2002:4), s. 41.
94  Se Kaveh, Chalak. 2010. Sigøynerplagen: kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 
1929–1938. Upublisert masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, s. 84. 
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i politikken overfor rom. Lombroso hadde også betraktninger rundt kri-
minalitet, barnets sinn og temperament. 

Klientifiseringen av rom er et velkjent fenomen over hele Europa, og i 
Skandinavia har Montesino Parra påpekt hvordan man, etter at man tok 
avstand fra tvangsassimilering, fikk en ny intervensjonsmodell som var 
bygget på det hun kaller vitenskapelig sosialt arbeid. 

Romerna skulle förvandlas til «nyttiga» medborgare genom satsingar på 
barnen, som var den grupp av individer som man lättast kunde påverka. 
Genom kunskap og expertis skulle «problemet» lösas. Montesino Parra fram-
håller dock att den nye tidens konsulter «upprepade samma mönster som 
tidigare zigenarexperter: de förutsatte at zigenarna var ett socialt problem …»

De gode intensjonene som en rekke av de som arbeidet med «sigøy-
nerne» hadde, fra lærere ved sigøynerskolen til sosialarbeidere ved 
Sigøynerkontoret hjalp ikke på roms integrasjon i det norske samfunn. 
Tvert imot var en del av tiltakene satt i gang med utgangspunkt at rom 
var en mindreverdig gruppe. Et utgangspunkt som kan være en mulig 
forklaring på hvorfor tiltakene har vært så lite vellykket.

Særomsorgen for «sigøynere», med Sigøynerkontoret og en egen 
sigøynerskole, ble satt under et kraftig press på slutten av 1980-tallet. 
Mangelen på målbare resultater, et nytt politisk klima, problemer med 
ansvarsfordeling mellom stat og kommune og klientifisering av rom var 
noen av grunnene til at Sigøynerkontoret ble avviklet 1. januar 1991.95

Rom som nasjonal minoritet 

Etter 1991 var trenden at det ikke skulle eksistere noen spesielle tiltak for 
den norske romgruppen, og de skulle i størst mulig grad blitt behandlet 
som enhver annen innbygger.96 I 1999 fikk rom i Norge en helt ny status: 
som nasjonal minoritet. Det betyr at staten anerkjenner roms tilknytting til 
landet, og at de har et spesielt vern og andre rettigheter enn andre mino-
ritetsgrupper, som for eksempel nyere innvandrere. Norske myndigheter 
skal, som en følge av internasjonale forpliktelser, legge til rette for at rom 

95  Bay, Torbjørg. 2002. Før det er for sent: sigøynernes livsbetingelser i Norge. 
Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid, Høyskolen i Oslo (HiO-hovedfagsrapport: 2002:4).
96  Vedtaket om å legge ned Sigøynerkontoret ble begrunnet med at «norske sigøynere i 
størst mulig grad skal behandles som enhver annen innbygger», Byrådet sak nr. 402/90:2, 
sitert i Bay, Torbjørg (2002).
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skal opprettholde sitt språk, sin kultur og sin identitet. Denne nye statusen 
førte med seg at det ble opprettet en del tiltak overfor romgruppen (blant 
annet voksenopplæring), og i statsbudsjettet 2006 ble det opprettet en egen 
post for «tiltak for rom».97 

Denne limbopolitikken kombinert med romfolkets uklare status 
i Norge, ble til sist understreket i regjeringens Handlingsplan for å bedre 
levekårene for rom i Oslo av 2009. I handlingsplanen legges det vekt på at 
rom skal ha en særstilling i det norske samfunnet, når det gjelder både 
undervisning og helse, men det er svært uklart hvem som har ansvaret og 
hvordan denne særstillingen skal forvaltes. Tiltakene og ansvarsforholdene 
i handlingsplanen er så usikre og uklare at verken romorganisasjoner eller 
hjelpeapparatet vil kunne bruke handlingsplanen aktivt. Ingen av tiltakene 
i handlingsplanen omhandler økonomi, til tross for at handlingsplanen 
faktisk heter Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo. Norge har 
også fått kritikk av Europarådet, som etterlyser flere tiltak for å bedre leve-
kårene for rom.98 Det kan virker som om myndighetene rett og slett ikke 
vet hva de skal gjøre og derfor har satt opp en rekke tiltak som for eksempel 
utvidet voksenopplæring og veiledningstjeneste, mens roms sosioøkono-
miske stilling i samfunnet ikke er nevnt med et ord. Den formelle statusen 
som nasjonal minoritet har altså ikke ledet til konkrete forbedringer for 
rom, og som vi skal se, er det langt mellom de internasjonale konvensjone-
ne og rammevilkårene og det som virkelig iverksettes av tiltak overfor rom.

Myndighetenes hjelpeløshet i møte med rom ville vært mindre provo-
serende hvis den var erkjent og videre hvis rom ikke møtte direkte diskrimi-
nering. Vi ønsker spesielt å fokusere på to eksempler på behandling av rom 
som er spesielt graverende. For det første hvordan NAV DNA-testet rom for 
å etterforske trygdemisbruk og for det andre behandlingen av utenlandske 
rom som tigger. 

Når vi har handlingsplanen fra 2009 og roms status som nasjonal mi-
noritet i bakhodet og vi husker at Norge har fått beskjed om å bedre roms 
levekår, vil vi se at behandlingen av både norske og utenlandske rom bryter 
med de internasjonale konvensjonene som Norge har underskrevet. 

97  Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 2009. Handlingsplan for å bedre levekårene for 
rom i Oslo. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, s. 15.
98  Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 2009. Handlingsplan for å bedre levekårene for 
rom i Oslo. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
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Dagens utfordringer: DNA-tester 
og nye migrasjonsmønstre

Samtidig med at dilemmaet med FNs rammekonvensjoner, roms status 
som nasjonal minoritet, og de norske roms tilgang til utdannings- og 
arbeidsmarkedet ble diskutert på statlig plan, ble det på lokalt plan i 
Oslo satt i gang en storstilt aksjon for å få slutt på trygdemisbruket i 
«sigøynermiljøet». NAV Kontroll og innkreving startet i 2004 en omfat-
tende kontroll av utbetalinger av trygd til personer med rombakgrunn. 

NAV-ansatte studerer romfamiliers slektskapsforhold og familieoppbygning for å avsløre tryg-
demisbruk. Oppslaget ble trykket i NAVs internmagasin (MEMU) sommeren 2009. På grunn av 
krav fra NAV om vern av egne ansatte har HL-senteret skyggelagt personene på bildet. 
Copyright Th omas Bjørnfl aten.

Bakgrunnen for undersøkelsene var mistanke om at det ble oppgitt 
fiktive identiteter for å få ulike trygdeytelser som for eksempel barne-
trygd. Sommeren 2009 hadde MEMU (NAVs internmagasin) et stort 
oppslag om et «Banebrytende detektivarbeid».99 Under teaseren «Jakten 
på MILLIONSVINDLERNE» ble «[m]isbruksmetoder i rommiljøet» 
slått fast. Det ble påpekt at «[r]om-miljøet er utredet på bakgrunn av 

99  Dahle, Åste. 2009. Banebrytende detektivarbeid. Mennesker og muligheter: 
internmagasin for NAV 3, 6–11. NAVs internmagasin omhandlende rom og trygdemisbruk 
(MEMU, 2009, nr 3) kan lastes ned her: http://www.nav.no/Om+NAV/NAV/MEMU+-
+internmagasin
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store mengder tips». For å finne slektskapsforholdene innenfor rommil-
jøet tok NAV kontroll og innkreving i bruk nye metoder: DNA-test og 
bilde. Hele familier ble bedt om å gå til Fürst Medisinsk Laboratorium i 
Oslo, hvor det ble tatt bilde og DNA-prøve av hver enkelt. 

Da det ble vedtatt en ny lov om utvidelse av DNA-registeret, var det 
spesielt viktig å understreke at det ikke skulle brukes tvang ved innhen-
ting av DNA uten rettens kjennelse.100 Det er viktig å understreke at før 
loven skulle vedtas, kom det en mengde protester fra ulike hold, blant 
annet denne innsigelsen fra Teknologirådet: 

Det å ta en DNA-prøve fra en mistenkt anses for å være et brudd på legemlig 
integritet, og veldig strenge regler har blitt innført for å beskytte rettighetene 
til de mistenkte og i noen grad også til domfelte forbrytere. Dette skyldes ikke 
at det er spesielt traumatisk å avgi en DNA-prøve (for eksempel spytt), men 
at analysen og behandlingen av en DNA-prøve kan avsløre sensitiv informa-
sjon om en person, som for eksempel arvelige faktorer og medisinske lidelser. 
Dersom en DNA-prøve lagres på ubestemt tid, kan fremtidig teknologi gjøre 
det mulig å trekke ut enda mer informasjon enn i dag.101

Teknologiske nyvinninger har flere ganger blitt brukt av myndighetene 
(med tilhørende etater som politiet og sosialvesenet) for å registrere og 
forfølge rom: Mens daktyloskopi (fingeravtrykk) var den sikre metoden 
på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, er DNA-test 
den nåværende metoden. Vi har sett hvordan registreringen av rom 
på slutten av 1800-tallet i Tyskland senere ble brukt for å internere og 
tilintetgjøre folkegruppen under andre verdenskrig. Enhver registrering 
av rom må derfor gjøres ytterst varsomt på grunn av den meget betente 
historien – i tillegg til det åpenbare personvernhensynet. 

At en så utsatt og diskriminert gruppe som norske rom utsettes for 
denne typen undersøkelser uten at det er satt ned en etisk komité på 
et nasjonalt plan som diskuterer de moralske dilemmaene ved dette, er 
foruroligende. 

Signalet NAV-ansatte sender til norske rom er ikke til å misforstå: 
NAV tror rom utøver trygdemisbruk fordi de er rom. Meldingen er nok 
en gang at rom ikke er som andre nordmenn. Ved å publisere en artikkel 
i NAVs internmagasin om trygdemisbruk og rom sendes også et signal 
til alle NAV-ansatte om at rom-familier er potensielle trygdemisbrukere. 

100  Besl. O. nr. 32 (2007–2008) § 158. 
101  Teknologirådet. 2007. Sikkerhet og personvern. Oversikt over sikkerhetsteknologier. 
Oslo: Teknologirådet, s. 33.



HL-senteret Temahefte 1446

I tillegg må vi kunne avkreve NAV en redegjørelse for om de har 
tenkt over ydmykelsen som for eksempel barna i familien blir utsatt for 
når de må avlegge DNA-test for å vise at foreldrene har rett til barne-
trygd. Det finnes andre mindre radikale metoder enn DNA-test og bilde 
for å avsløre trygdemisbruk, og det ville vært hensiktsmessig å prøve 
andre metoder for å få bukt med misbruk. Som vi så i kapittelet om om-
fanget av antisiganismen, har svenske myndigheter arbeidet systematisk 
for å få tillit blant rom. Dette har vært et arbeid som har pågått over 
flere år, og som har resultert i at rom hyppigere rapporterer om diskri-
minering og krenkelser. Et langsiktig tillitsarbeid i samarbeid med rom 
ville kanskje kunne gjøre det mulig å unngå DNA-testing i forbindelse 
med trygdemisbruksakene i Norge. Det har vært flere oppslag i norske 
medier der bruken av DNA-testing i forbindelse med trygdemisbruksa-
ker i rom-miljøer har komment frem. Stillheten rundt etiske problemer 
med DNA-testing av rom kan ikke sees som annet enn et tegn på kunn-
skapsløshet i norsk offentlighet.102 

Tiggerne kommer!

Fra 2004 kom det «nye» rom til Norge – rom fra Romania. Etter at 
forbudet mot tigging ble opphevet fra januar 2006, har hovedstaden 
fått innslag av rumenske tiggere i gatene. De aller fleste av disse har 
ifølge Kirkens Bymisjon rombakgrunn.103 Samtidig hadde Romania blitt 
medlem av EU, og hadde derfor rett til å oppholde seg i Norge i tre 
måneder uten visum eller annen innreisetillatelse. 

De nye innvandrerne fra Romania utløste store mengder artikler 
og oppslag om organisert kriminalitet, mafiaen fra Romania og om 
menneskehandel. Brattvåg, som vi tidligere har referert til og som har 
skrevet en rapport for Kirkens Bymisjon om tiggerne fra Romania, un-
derstreket den ensidige negative vinklingen av de rumenske tiggerne i 
norske aviser høsten og vinteren 2006–2007. Hun deler artiklene inn i 
fire kategorier hvor: 

Den første er kategorien er «organisert». Inn under denne faller utsagn som 
«tiggerhæren», «mafia», «tiggerbande» og «tiggergjengene» […]. Den andre 

102  Vi vil henvise lesere som er interesserte i disse moralske utfordringene til Zygmunt 
Baumans klassiker Moderniteten og holocaust, Vidarforlaget, Oslo, 1997.
103  Brattvåg, Hildegunn. 2007. Folk fra Romania som tigger i Oslo: en rapport fra Kirkens 
bymisjons prosjekt Rett i koppen. [s.l.]: [s.n.]
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kategorien er «lureri», hvor beskrivelser av at de som tigger lurer forbipas-
serende går igjen. Her er uttrykk som «spiller syke», «bløffer», «skuespill», 
«svindlende tigger» og «falske tiggere» […]. Uttrykk som beskriver de som 
tigger som en masse og til en viss grad mer som et objekt enn som subjekter, 
er den tredje kategorien. Her er uttrykkene «oversvømmet byen», «tyter ut», 
«kom i strie strømmer» og «trekker ut på gatene» […]. Siste kategori er en som 
sier noe om hva slags reaksjoner de som tigger blir møtt med. Flere overskrif-
ter bruker ordet «jakt».104 

Som vi ser av Brattvågs kategoriseringer, er det stereotypien av rom som 
kriminelle som går igjen i bruk av ord som organisert, mafia og tigger-
bande. Beskrivelsen av rom som en masse, altså som noe ukontrollerbart 
og som «tyter ut», minner om de sosiale forestillingene om de farlige, 
ukontrollerbare, lavere klassene i mellomkrigstiden (se kapittel 2). 

Sommeren 2009 gikk avisene enda lenger. Morgenbladets Simen 
Sætre løftet 31. juli 2009 frem problematikken ved å sette fingeren på 
hvordan oppslag i VG og Aftenposten systematisk hadde en dobbeltmo-
ral. Hver gang artiklene omhandlet rom i utlandet, ble de fremstilt som 
ofre, og journalistene påpeker rasismen mot folkegruppen. Men når så 
journalistene skriver om rom i Norge,

er det kritiske perspektivet mot politi og offentlighet borte. Rumenerne frem-
står ikke lenger med navn og bilde, de avbildes på avstand med telelinse. Der 
de i utenriksreportasjene blir fremstilt som verdige ofre i kamp mot en mob-
bende offentlighet, fremstår de her som uverdige og konspiratoriske.105

Både Sætre og Brattvåg understreker at representanter for tiggerne og/
eller romfolket ikke er intervjuet i artiklene. 

Sommeren 2010 rettet media igjen søkelyset mot tiggerne fra 
Romania. Nok en gang så vi samme mønster som Sætre problematiserte 
i 2009. Rom i Romania er verdige ofre, mens i Norge fremstår de som 
organiserte kriminelle. Selv når Frankrikes president Nicolas Sarkozy 
bestemte seg for å utvise rom tilbake til Romania og å rasere hundrevis av 
ulovlige oppsatte leire, ble rom fra Romania beskrevet som verdige ofre, 

104  Brattvåg, Hildegunn. 2007. Folk fra Romania som tigger i Oslo: en rapport fra Kirkens 
bymisjons prosjekt Rett i koppen. [s.l.]: [s.n.], s. 26–27.
105  Sætre, Simen. 2009. De aller verste. Morgenbladet, 31. juli.
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og norsk presse sier seg enige i den norsk-franske presidentkandidaten 
Eva Jolys utspill om at den franske regjeringen driver «statsrasisme».106  

At også Norge utviser rom som oppholder seg ulovlig (det vil si 
utover tre måneder på turistvisum), nevnes ikke i norske media. Når det 
rapporteres at Frankrike – i tillegg til å utvise rom fra Romania – også 
vil hindre de utviste i å vende tilbake ved å samle inn biometriske data 
fra dem, nevnes det heller ikke at Hanne Sofie Greve, en av våre fremste 
menneskerettighetsforkjempere på et internasjonalt plan og tidligere 
dommer i Haag, i mai 2010 tok til orde for å forby utenlandske tiggere 
i Norge.107

På lokalt plan har en rekke kommunepolitikere og politimenn, deri-
blant nå avdøde politimester i Tromsø – Truls Fyhn – tatt til orde for å 
innføre et «tigger-register». Det har da også blitt innført «tigger-regis-
tre» i blant annet Asker og Bærum kommune, som var en av de første 
kommunene til å innføre ordningen.108 Vi kan spørre oss om forholdet 
mellom lokale og sentrale myndigheters politikk overfor rom. Hvor er 
det antisiganismen og ønsket om kontroll av rom kommer fra? Er det 
initiert fra myndighetene eller kommer det fra folkedypet? 

Eksempler på antisiganisme i dag 

Det eksisterer en rekke diskusjoner omkring oppslagsverket Wikipedia 
og om vi virkelig blir smartere i fellesskap. Wikipedia er mye brukt både 
i skole- og jobbsammenheng. På Wikipedia 1. mars 2010 sto det føl-
gende under søkeordet «sigøynere»: «Sigøynerne har gjennom mange 
hundre år særmerket seg, og gjør det fremdeles, ved at de lever på 
utsiden av samfunnet. Sigøynerne har historisk livnært seg ved tusk-
handel og småkriminalitet».109 Ideen om at rom selv har stilt seg på 
utsiden av samfunnet (særmerket seg) og at de lever av småkriminalitet, 
er stereotypier som vi har sett har fått alvorlige konsekvenser. Videre 
heter det på samme side på Wikipedia om «sigøynere»: «Denne man-
glende lojaliteten til storsamfunnet kan være med på å forklare hvorfor 

106  Dagsavisen, som tidligere har hatt en rekke negative oppslag om organisert 
kriminalitet blant rumenske rom i Oslo, skriver lørdag 21. august 2010 på lederplass at 
rom i Frankrike er utsatt for statsrasisme, og at en del rom er «tvunget ut i et liv som illegal 
innvandrer i fattigslige leirer, fordi kravene til arbeids- og oppholdstillatelse er så vanskelige å 
innfri for sigøynere i Frankrike».
107  Lundegaard, Hilde. 2010. Vil forby tigging for tilreisende. Aftenposten, 20. mai, s. 4.
108  NTB. 2010. Ingen har meldt seg til tiggerregister. Aftenposten, 19. oktober, s. 10.
109  Sigøyner. Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%B8yner (lest 01.03.2010). 
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trygdemisbruk er utbredt blant sigøynere i Norge»,110 og om rom fra 
Øst-Europa står det videre at: 

Etter at Romania og Bulgaria ble med i EU i 2008 har det kommet en økende 
andel sigøynere til Norge; De fleste er lykkejegere på søken etter et bedre liv, 
mens noen har uærligere hensikter. En del kriminelle handlinger begått som-
meren 2009 ble tillagt sigøynere på streiftokt. Mange mener også sigøynere er 
medvirkende årsak til den sterke økningen i antall tiggere.111

Wikipedia-artikkelen er ikke alene om antisiganisme på internett. Ter-
roren mot regjeringskvartalet og AUF på Utøya har gitt større innsikt i 
nettdebattene og den hatske tonen som finnes i visse debatter. Allerede 
i august 2010 satte Ny Tid fokus på ulike former for diskriminering i 
nettdebatter og illustrerte artikkelen med et eksempel fra Dagbladet 22. 
juli 2010, hvor romfolket i et innlegg omtales som et «pakk» og videre 
som noe Norge ikke behøver flere av, men færre. I en kommentar til 
innlegget sier en person seg enig med følgende kommentar: «Forbren-
ningsovn eller første godstog ut».112

Det kan virke som om man finner samme slags antisiganske for-
dommer blant både elitene og resten av befolkningen.113 Påstandene på 
den norske Wikipedia-siden er i så måte beslektet med utsagn av den 
rumenske utenriksministeren, Teodor Bachonschi, som under en pres-
sekonferanse i februar 2010 påsto at «Vi har noen fysiologiske, natur-
lige, kriminalitetsrelaterte problemer i noen rumenske samfunn, spesi-
elt i delene bestående av etniske rom som er rumenske statsborgere».114 
Etter mye press både fra nasjonale og internasjonale media forsvarte 
utenriksministeren seg med at «Man kan si mye om rom, men ikke 
at de er idioter. De har ‘medfødt’ intelligens. Disse kvalitetene må 
forbedres gjennom undervisning».115 Ministerens ønske om å knytte 
sammen biologi, kriminalitet og etnisitet ble altså erstattet av et forsøk 

110  Sigøyner. Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%B8yner (lest 01.03.2010).
111  Sigøyner. Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%B8yner (lest 01.03.2010).
112  Karlsen, Terje. 2010. Rasisme 2.0. Ny Tid, 27. august, s. 23.
113  Geisser, Vincent. 2007. Un «anti-tsiganisme» venu d’en haut: le rôle central des 
élites politiques dans la fabrication du préjugé. Migrations société, 19, (109), janvier-février, 
107–119.
114  http://www.bucharestherald.com/politics/34-politics/9861-foreign-minister-
baconschi-ethnic-roma-are-not-imbecile-they-have-native-intelligence (Oversatt av 
forfatterne, lest 14.03.2010).
115  http://www.bucharestherald.com/politics/34-politics/9861-foreign-minister-
baconschi-ethnic-roma-are-not-imbecile-they-have-native-intelligence (Oversatt av 
forfatterne, lest 14.03.2010).
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på å rangere gruppens intelligens. Denne typen utsagn er ikke ukjent 
eller avleggs, og ulike visdomsord eller sayings med referanse til rom 
er et kjent problem. For eksempel sa et tidligere parlamentsmedlem i 
Moldova den 24. februar 2010 at «[han] og hans politiske partnere gjør 
akkurat som sigøynerne gjør med et uvasket barn; i stedet for å vaske 
det lager de ett til», og i april 2009 brukte den daværende presidenten 
i Moldova, Vladimir Voronin, en liknende metafor om at «med penger 
danser og synger til og med sigøynerne!»116 

Selv om vi har fått en debatt om rasisme på Internett etter terror-
handlingene 22. juli 2011, har ikke mediene vært nådige mot rom, og 
da spesielt rom fra Romania. Høsten 2011 tok vinklingen på avisopp-
slagene om tiggerne fra Øst-Europa en ny vending. Fra å være fokusert 
på de antatte kriminelle sidene av de tilreisende fokuserte riksdekkende 
media på den antatte smittefaren. Overskrifter som «Griller hunder og 
bæsjer i buskene»117 og «En klar potensiell smittefare»118 ble fulgt opp 
av historier om at rom i Oslo fanger måker, rotter og hunder for å spise 
dem. Da norske rom ble henvist til å oppholde seg på Gassverktomta i 
Oslo i 1971, hadde VG følgende oppslag: «Svinesti rundt sigøynerlei-
ren […] ‘Sigøynerområdet’ ved Gassverktomta ser ut som en svinesti. 
Det flyter av illeluktende ekskrementer, av papir, søppel og det som 
verre er. Folk blir overfalt av ungene, busspassasjerene går med hjertet i 
halsen.»119 Dette fokuset viser både hvordan antisiganismen har samme 
uttrykksform over hele Europa (se avsnittet om «Sigøynerplagen») og 
hvordan media blir bærere for statiske stereotypier. Kontinuiteten i ste-
reotypiene er slående. 

Vi har tidligere nevnt at Aftenposten sommeren 2009 publiserte et 
leserinnlegg om roms «dysfunksjonelle kultur», og at de vinteren 2010 
hadde en lengre reportasje under tittelen «Løsningen? Romfolket jages 
tilbake til Romania».120 Begge artiklene, samt eksemplene vi har nevnt 
ovenfor, fremstiller rom som et problem eller en plage. Terminologi, 
som det å skulle finne en «løsning» på et «problem», må kunne sees 
på som en grov referanse til nasjonalsosialismens språkbruk, der dys-

116  http://politicom.moldova.org/news/desecretized-document-shows-moldovan-
communist-president-mocking-gypsies-206626-eng.html (lest 14.03.2010).
117  Griller hunder og bæsjer i buskene. dittOslo. http://dittoslo.no/nyheter/griller-hunder-
og-besjer-i-buskene-1.6534144 (lest 05.12.2011).
118  En klar potensiell smittefare. dittOslo. http://dittoslo.no/nyheter/en-klar-potensiell-
smittefare-1.6534448 (lest 05.12.2011).
119  Hansen, Turid Beth. 1971. Svinesti rundt sigøynerleiren. Fortvilelse på Ankertorget. 
VG. 31. juli
120  Hegtun, Halvor. 2010. Borte ille, hjemme verst. Aftenposten, A-magasinet 50 (1), 6–18
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funksjonell og løsning var to ord som ble brukt om menneskegrupper 
nazistene ville bli kvitt. «Løsningene» som har blitt skissert, har for de 
norske rom vært DNA-prøver, og for utenlandske rom tiggerregistre. 
Presset på å få kontroll over rom, og ønsket om å registrere både norske 
og utenlandske rom, mener vi er uttrykk for antisiganisme. Det ligger 
en stereotypi bak disse ønskene som bygger på et bilde av noen ukon-
trollerbare kriminelle individer. 

Et av tiltakene i Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre 
etnisk diskriminering (2009–2012) var at myndighetene ønsket å kart-
legge boforhold for rom. Denne kartleggingen skulle foregå i 2009. I 
starten av 2011 tok vi kontakt med Kommunal- og regionaldepartemen-
tet for å høre hvor langt departementet hadde kommet med arbeidet, for 
om mulig å få frem norske roms boligsituasjon i dette heftet. I svar fra 
departementet fikk vi vite at utredningen var skrinlagt «grunnet ulike 
forskningsetiske dilemmaer ved en slik kartlegging».121 Fra det offent-
liges side erkjennes det altså at det finnes dilemmaer ved å registrere 
minoriteter. Vi har imidlertid sett at det har utviklet seg systematiske 
uregelmessigheter om hvem som kan utvikle registre og med hvilken 
hensikt. Det kan virke som om mangelen på systematisk oppfølging og 
en famlende politikk ovenfor gruppen har ledet til disse uregelmessig-
hetene. 

Veien videre…

Vi har sett at antisiganismen stadig er utbredt både i Norge og i Europa, 
og vi har videre sett på dens historiske røtter. For å få bukt med antisi-
ganisme mener vi at det er viktig å være klar over hvilke mekanismer 
som er i spill – altså å bygge opp kunnskap om hva slags fordommer 
som ligger til grunn for de negative holdningene. Dette mener vi at vi 
har påpekt i dette heftet. 

Men det er også viktig å systematisere registreringen av overgrep 
mot rom. Som vi tidligere har vist, finnes det ingen institusjoner som 
arbeider med å kartlegge diskriminering av rom i Norge i dag. Det betyr 
at den antatt mest diskriminerte minoriteten i landet ikke har noe be-
skyttelsesvern og ei heller noen allierte i sin kamp mot diskriminering. 

Over hele Europa bevisstgjøres rom både om egen identitet, ret-
tigheter og diskriminering av en hel kultur. Hvis Norge skal være noe 

121  Mail fra KRD av 5. januar 2011.
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foregangsland når det gjelder rom, er det en rekke grunnleggende struk-
turer som bør endres. Vi har påpekt noen, som for eksempel ønsket om 
å registrere rom i ulike etater. 

Etter å ha arbeidet med dette heftet over en lengre periode anser vi at 
det er fire områder som er neglisjert i Norge, og som det i første omgang 
bør fokuseres på:
• Monitoring. Det er påfallende at det ikke finnes noen oversikt over 

omfanget av diskriminering av rom. En systematisering av informa-
sjon om diskriminering (det vil si kvalitative og kvantitative under-
søkelser av diskriminering av rom) samt en overvåking av medias 
dekning av minoriteten vil være et viktig skritt i å bekjempe diskri-
minering av minoriteten. Ved å ta utgangspunkt i undersøkelsene 
gjort i Sverige, der de har arbeidet systematisk med å opprette tiltro 
til anmeldelser av diskriminering i rommiljøer, vil vi i større grad 
kunne få frem omfanget av diskriminering. 

• Forskning på andre verdenskrig og rom i Norge. Det bør settes i gang 
et større forskningsprosjekt som tar for seg norske roms skjebne før, 
under og etter andre verdenskrig. Spesielt bør det fokuseres på inter-
aksjonen mellom rom og den etnisk norske befolkningen.

• Levekårsundersøkelse. Det bør igangsettes en undersøkelse om 
norske roms levestandard.

• Kunnskapsløft. Det bør igangsettes informasjonsarbeid spesielt til 
instanser som hyppig kommer i kontakt med rom. I tillegg bør det 
være prioritert at rom selv kjenner sin egen historie i Norge. 

Ved å satse på disse fire områdene vil vi heve kunnskapen og starte en 
dialog som vi tror vil kunne lede til både bedre levekår for rom i Norge 
og forståelse for rom i majoritetsbefolkningen. 

Vi holder på å avslutte dette heftet høsten 2011 og håper at terror-
handlingene 22. juli vil gi et konstruktivt ekko i det norske samfunn. 
Terrorhandlingene viser at vi lever i besynderlige tider som har åpnet 
for en fortsatt stigmatisering. La oss håpe at dette heftet kan være et 
bidrag til en åpnere og dypere debatt om de mekanismene som ligger til 
grunn for diskriminering. 
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