












P 
erinteiseen romaniasuun 
pukeutunut Diana Nyman 
poistettiin viime keväänä 
tukholmalaisen loistohotelli 
Sheratonin aamiaispöydän 

ääreltä ja hänet saateltiin tylysti hotellin 
aulaan.

– Minut oli kutsuttu Romanineuvoston 
edustajana Ruotsin hallituksen järjestämään 
seminaariin puhumaan romanien syrjinnästä 
ja sen seurauksista Tukholmassa. Samalla 
meillä oli ”Valkoisen kirjan” esittelytilaisuus. 
Olin nukkunut yöni hotellissa ja menin 
aamulla ruokasaliin. Olin seisovan pöydän 
äärellä, kun eräs hotellin henkilökuntaan 
kuuluva nainen ryntäsi paikalle ja sanoi aa
miaisen kuuluvan vain hotellivieraille.

Vaikka Nyman esitti kulkukorttinsa, 
hänet ohjattiin hotellivieraiden nähden au
laan, mihin hänelle tuotiin pelkkä kuppo
nen kahvia. Nyman sanoo pöyristyneensä 
tapauksesta.

– Tämä on räikeä esimerkki meihin ro
maneihin kohdistuvasta syrjinnästä, hän 
sanoo.

  Diana Nyman kertoi tapauksesta se
minaarissa ja häntä kehotettiin tekemään 
ilmoitus Syrjintäasiamiehelle (DO), ja niin 
hän tekikin. Marraskuussa 2014 DO:n teke
män päätöksen mukaan Sheraton on syrji
nyt laittomasti Diana Nymania.

nyman kertoo syntyneensä ja viettä
neensä lapsuutensa Kungälvissä. Hänellä 
on suomalaiset vanhemmat, kaksi siskoa ja 
yksi veli.

– Vanhempani muuttivat Ruotsiin 
1960luvun puolivälissä ja minä synnyin 
1969. Vuokrattiin sellanen pieni pihamökki 
ja siittä se elämä lähti täällä käyntiin. Koto
na puhuimme keskenämme vain suomea.

Nyman kertoo, että suomalaisia ja eten
kin romaneja pidettiin jo alaasteella aika 
outoina ja että heitä syrjittiin suomen kie
len puhumisen vuoksi.

– Sen vuoksi monet oppilaat lopettivat 
suomen puhumisen ja alkoivat käyttää pel
kästään ruotsia. Alaasteella ei huomattu 
mitään etnisyydestä vaatetuksen perusteel
la, koska pukeuduimme kuten muutkin. 
Toisilla oppilailla oli vain tietoisuus siitä, 
että minä olen romani. Sattui vähän sem
mosta kiusaamista ja pilkkaamista, että 
”mustalaiset varastavat ja että sun äitis va
rastaa” ja ton tapasta, tuotiin stereotypioita 
ja ennakkoluuloja esille, jotka lapset olivat 
kuulleet kotona. Puhua suomea ja olla ro
mani teki meistä tuplaten outoja valtaväes
tön silmissä, hän kertoo.

 
nymanin mukaan romaninainen  tekee 
noin 17vuotiaana oman päätöksensä siitä, 
alkaako käyttää perinteistä romaniasua vai ei.

– Se on päätös, mikä tehdään ja mikä 
pätee lopun elämää. Enemmistö valikoi 
romaniasun käytön, mutta on täysin hy
väksyttävää valikoida myös valtaväestön 
pukeutumistyyli.

Vaatevalinnan suhteen ei Nymanin mu
kaan esiinny minkäänlaisia konflikteja, sillä 
valintahan on kunkin romaninaisen henki
lökohtainen, oma päätös.

– En ole huomannut ongelmia tämän asian 
suhteen. Vaatevalintaan liittyy aito ymmär
rys. Esimerkiksi kun on tätä syrjintää roma
neja kohtaan, monet kokevat romaniasun 
käytön esteenä päästä työmarkkinoille, ja 
pukeutuminen valtaväestön tyyliin voi olla 
sen vuoksi järkevää, Nyman selittää. 

vi ime keväänä ilmestyi  hallituksen toi
meksiannosta kirja ”Vitbok om övergrepp 
och kränkningar av romer under 1900-talet”. 
Nyman on yksi seitsemästä viiteryhmään 
kuuluneista romaneista. Työ kesti hänen 
mukaansa vuoden päivät.

– Romani Heidi Pikkarainen Suomes
ta oli päätoimittajana. Me saimme lukea 
tekstiä tasaisin välein kappale kappaleelta 
ja kommentoida näkemyksiämme romani
asiantuntijoina. 350sivuisessa ”Valkoisessa 
kirjassa” on muun muassa arkistodoku
mentteja, jotka ovat näin ollen faktaa. Siitä 
tehdään ens keväänä 90sivuinen, perus
koulun ysiluokkalaisille tarkoitettu histo
rian oppikirja.

Nymanin mukaan Valkoinen kirja on 
raskasta luettavaa, sillä se kertoo muun 
muassa romaneihinsuunnatusta rotuopis
ta, pakkosterilisoinneista, systemaattisista 
romanikartoituksista ja rekisteröinneistä, 
lasten huostaanotoista ja maahantulokiel
losta 1914–1954, Nyman tekee selkoa.

– Esimerkkeinä syrjinnästä ja vainosta 
voisi mainita, että vielä 1600luvun lopulla 
romanimiehen sai hirttää lähimpään puu
hun ilman oikeudenkäyntiä. Monet roma
nit pyrkivät pakoon Hitlerin keskitysleireis

Jo lapsena Diana Nyman sai kokea syrjinnän aiheuttamaa ulkopuolisuutta.  
Göteborgin Romanineuvoston jäsenenä hän tekee kaikkensa, jotta 

tulevat sukupolvet välttyisivät siltä. Tapasimme tulisieluisen  
romaninaisen Göteborgissa.

 

Tulisieluinen romanitar
DIANA NYMAN
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