












d iana Nyman bar traditionella 
romska kläder när hon förra 
våren blev utkörd från hotell 
Sheratons frukostbord och es
korterades till hotellets aula.

– Jag var i Stockholm i egenskap av repre
sentant för Romska rådet för att tala om 
diskriminering och dess följder och över
nattade på hotellet. På morgonen gick jag 
till matsalen och stod vid frukostbuffén när 
en kvinna som arbetade för hotellet rusade 
fram till mig och sade att frukosten är en
bart till för hotellets gäster, berättar hon.

Trots att Diana Nyman visade sitt nyckel
kort, eskorterades hon till aulan där någon 
serverade henne endast en kopp kaffe. 
Diana Nyman berättar att hon blev helt för
bluffad av händelsen.

– Detta är ett tydligt exempel på hur vi 
romer diskrimineras, säger hon. 

Diana Nyman berättade om händelsen 
under seminariet och rekommenderades att 
 göra en anmälan till Diskrimineringsom
budsmannen (DO), vilket hon även gjorde. 
I november 2014 slog DO fast att Diana Ny
man hade blivit diskriminerad av Sheraton.

diana nymans föräldrar  flyttade till 
Sverige från Finland i mitten av 60talet. 
Diana föddes i Kungälv 1969 och växte upp 
på orten tillsammans med sina två systrar 
och en bror.

– Vi hyrde en liten stuga i Kungälv och 
där inleddes våra liv i Sverige. Men vi talade 
enbart finska hemma, säger hon.

Diana berättar att finländare, och fram
förallt romer, betraktades som främmande 
och att diskriminering förekom så tidigt 
som på lågstadiet, främst till följd av att 
barnen talade finska.

– Det ledde till att många av oss slutade 
prata finska och pratade bara svenska. Un
der den tiden fanns inga andra utmärkande 
markörer än språket, vi klädde oss som 
alla andra barn. Det fanns bara en vetskap 
bland de andra barnen om att jag är rom. 
Det hände att vi mobbades, jag fick höra 
saker som ”zigenare stjäl och din mamma 
stjäl” och liknande. Barnen förde vidare 
fördomar som de hade fått med sig hem
ifrån. Det faktum att vi var romer och talade 
finska gjorde oss dubbelt främmande för 
majoritetsbefolkningen, säger hon.

 
diana nyman berättar  att romska kvin
nor beslutar huruvida de vill bära traditio
nella romska kläder ungefär i 17årsåldern.

– Beslutet tas för resten av livet. Majorite
ten av romer väljer att bära romsk klädsel, 
men det är fullt acceptabelt att välja samma 
klädsel som majoritetsbefolkningen.

Enligt Diana innebär valet inga konflikter, 
den ses som varje kvinnas högst personliga 
val. 

– Jag har aldrig märkt några problem 
kring detta. Valet av klädsel präglas av en 
total förståelse. När man exempelvis talar 
om problemet kring diskriminering, kan 
valet att bära traditionell klädsel ses som 
ett hinder för att exempelvis komma in på 

arbetsmarknaden och i sådana fall kan det 
vara vettigt att välja bort den traditionella 
klädseln, säger hon. 

förra våren publicerades  boken Vit-
bok om övergrepp och kränkningar av romer 
under 1900-talet i uppdrag av regeringen. 
Diana Nyman är en av sju personer som 
tillhörde bokens referensgrupp och hon 
berättar att arbetet med boken – vars re
daktör är romen Heidi Pikkarainen – tog 
runt ett år. 

– Vi fick läsa boken kapitel för kapitel och 
lämna kommentarer i egenskap av sakkun
niga. Den 350sidiga boken innehåller bland 
annat faktamaterial i form av arkivmaterial 
och den kommer att stå som grund till en 
historielärobok för niondeklassare som 
kommer ut i vår, säger hon. 

Diana Nyman berättar att arbetet med 
Vitboken var tungt, bland annat på grund av 
att den skildrar rasbiologi, tvångssterilise
ringar, systematiska kartläggningar och re
gistreringar av romer, omhändertagande av 
barn samt inreseförbudet för romer under 
åren 1914–1954.

–  Som exempel på förföljelse och diskri
minering kan jag nämna att det under  
slutet av 1600talet var lagligt att hänga  
en romsk man utan rättegång. Ett annat  
exempel är att många romer försökte  
komma undan Hitlers koncentrationsläger, 
men Sverige vägrade att ta emot dem,  
med hänvisning till det gällande inrese 
förbudet, berättar Diana Nyman.  

Redan som barn fick romen Diana Nyman uppleva utanförskap till följd  
av diskriminering. Som medlem för Göteborgs romska råd gör hon  
sitt yttersta för att historien inte skall upprepa sig för kommande  

generationer. Vi träffade den romska eldsjälen i Göteborg.

 

En romsk eldsjäl
DIANA NYMAN
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