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Med bibeln i den ena handen och den romska kulturen i den andra 

En studie om romerna i pingstkyrkan 

 

Inledning 

I alla tider har romerna varit illa omtyckta och diskriminerade. De har förföljts, trakasserats och 

mördats. Än i dag är de diskriminerade och många fördomar finns kring dem. På 1960-talet 

bodde många av dem fortfarande i husvagnar och de var inte accepterade i samhället även om 

lagen vid den här tiden hade börjat ge dem lite rättigheter. Så vad var det då som gjorde att 

pingstkyrkan accepterade dem i sin församling och lät romerna döpas in i deras församling? Jag 

har funderat mycket kring hur detta gick till och över vem som tog initiativet till detta. Jag 

undrar över hur de kunde mötas när ingen annan instans i samhället har lyckats sammanstråla 

med romerna. Den här sammansättningen mellan svenskarna och romerna är ju unik och 

existerar inte inom någon annan del i samhället. Jag har funderat mycket kring om pingstkyrkan 

är mer öppen och tolerant än det övriga samhället eller om det finns andra motiv. 

 

Frågeställning 

 Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan från början och varför ville pingst-

kyrkan ha dem med? 

 Skiljer sig den romska pingstkyrkan från den svenska i lära och praxis? 

 Hur ser framtiden ut? 

 

Metod 

Från början hade jag tänkt göra en enkät till de romska medlemmarna i pingstkyrkan men då jag 

tog kontakt med den svenske pingstpastorn Kjell Waern som jobbar i Filadelfias församling i 

Stockholm talade han om att det var ett omöjligt arbetssätt då de flesta romer inte kan läsa och 

skriva. Jag bestämde mig då för att intervjua några svenska präster och några romer vilket också 

blev svårt då pingstkyrkan i Stockholm inte hittade någon romsk representant som ville bli 

intervjuad och i Gävles pingstkyrka fanns just nu inga romer eftersom alla flytt och skaffat 

hemliga adresser pga. släktfejder och hot de blivit utsatta för. Jag ringde också Uppsala 

pingstförsamling utan resultat. 
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När det började se riktigt mörkt ut bestämde mig för att vara djärv nog att ta kontakt med Rosa 

Taikon (den kända författaren Katarina Taikons syster) för att se om hon kunde hjälpa mig på 

något sätt. Rosa talade om att hon själv inte var med i pingstkyrkan men var mycket hjälpsam 

och genom henne fick jag nummer till ett par personer vilket ledde till att jag fick kontakt med 

en romsk pastor i Stockholm och en romsk pastor i Malmö. Jag fick också tala med Paulina 

Taikon som är Rosa Taikons syster och som har varit med i pingstvännerna. 

 

Min forskning bygger nu mestadels på intervjuer som jag gjort med: Daniel Kvick som är 

romsk pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Daniel Juraj som är romsk pingstpastor i 

Malmö, Paulina Taikon som har varit medlem i pingstkyrkan, Kjell Waern som är svensk präst 

i pingstförsamlingen Filadelfia i Stockholm, Marjatta Ärnfors som är föreståndare och ledare 

för den finska gruppen i Gävles pingstförsamling, Bernt Wikman som är präst i Gävles 

pingstförsamling, en svensk medlem i Gävles pingstförsamling som heter Eva-Lena Nordström 

och som också är affärsidkare i Gävle samt Gunbritt Wiberg som jobbar som lärare vid 

pingstkyrkan i Malmös kunskapslyft för romer. Dessa är alla medlemmar på olika positioner 

inom pingstkyrkan och inte forskare i ämnet. Därför måste man se att denna uppsats är byggd 

på deras personliga åsikter, uppfattningar, erfarenheter samt för vad de själva fått berättat för 

sig. 

 

Jag har också läst en romsk tidning som heter E Romani Glinda - Den romska spegeln och ett 

kompendium från en seminariedag i Filadelfiakyrkan. 

 

Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan och varför ville 

pingstkyrkan ha dem med? 

Hur gick det till när romerna gick med i pingstförsamlingen från början? 

Från början var nästan alla romer katoliker, även om de inte alltid var eller fick vara aktiva i 

kyrkan. Men runt om i Europa hade romerna börjat tillhöra pingstvännerna och Sverige var ca 

10 år efter de övriga länderna med att övergå till pingstkyrkan. Men på 1970-talet kom en 

missionär vid namn Fardi till Sverige. Han sökte först upp de äldre ledarna i de olika romska 

grupperna men blev inte uppskattad utan hånades i stället av dessa. Han vände sig då till 

Calderas grupp och till de yngre romerna. Calderas är en stor romsk släkt med stort inflytande 

inom den romska världen. De blev mer intresserade och tyckte om hans nya sätt att predika. 

Han gav dem också biblar vilket överrumplade dem då bara prästerna annars fick ha biblar. Han 
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talade om vuxendop och lockade med musik och sång vilket tilltalade de unga romerna. Fardi 

sökte också upp den svenska pingstkyrkan och berättade om hur det fungerade ute i Europa och 

bad om att de skulle ta till sig romerna i Sverige. Den svenska pingstkyrkan Filadelfia tog då 

kontakt med pingstkyrkan i Frankrike och gav därefter klartecken.1 

 

De unga romerna blev snart frälsta och det första dopet skedde i Stor-Filadelfia (den stora 

gemensamma kyrkan i Stockholm) 1972 och det var då 7-8 romer som lät sig döpas in i 

pingstkyrkan. I pingstkyrkan har de romska medlemmarna varit mer aktiva än de var i den 

katolska kyrkan och här kan de känna att de fyller en funktion. I dag är de flesta romer med i 

pingstkyrkan. Endast ett fåtal romer tillhör fortfarande den katolska kyrkan. Några är idag 

också protestanter eller tillhör ingen kyrka alls, men de två sistnämnda är ovanliga.2 Varje 

grupp Fardi sedan startade i Sverige knöt han sedan an till den pingstkyrka som fanns på orten.3 

Katarina Taikons far Johan Taikon var en av de första att gå med i pingstförsamlingen men 

detta skedde inte genom Fardi utan genom att han gift sig med en kvinna som var medlem i 

pingstförsamlingen redan då de träffades och som tog med honom till möten.4 

 

Varför ville pingstkyrkan ha dem med? 

Det blev en aha-upptäckt för pingstkyrkan då de insåg att romerna var kristna och dessutom 

kristna på ett sätt som passade in i en väckelserörelse. Inom pingstförsamlingen var man öppen 

för att ta emot den svage och utstötte. En fransman vid namn Le Kosek som inte var rom men 

pingstvän var mycket ute och hjälpte till i grupperna under 1960-talet. Denne man hade gott 

förtroende bland romer runt om i hela Europa och han var mycket respekterad. Senare gick Le 

Kosek dock med i Livets ord vilket skapade spänningar från pingstvänner, både romer och icke 

romer i hela Europa. Ett fåtal följde honom dit. Då romerna gick med i svenska pingstkyrkan 

hade de varit med länge både i Frankrike och många andra europeiska länder.5 Pingstkyrkan var 

ju en väckelse och att bli kristna i denna kyrka var en uppenbarelse, en förvandling. Man var 

öppen för allt nytt och drog till sig alla samhällsklasser och ansåg att Gud kunde tala genom alla 

och uppenbara sig för alla. Pingstkyrkan accepterade alla svaga i samhället inte bara romerna. 

                                                 
1 Intervju med Daniel Kvick. 
2 Intervju med Daniel Kvick. 
3 Intervju med Kjell Waern. 
4 Intervju med Paulina Taikon. 
5 Intervju med Kjell Waern. 
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De fick många alkoholister och andra missbrukare och alla som alla var välkomna men 

pingstkyrkan ställde samtidigt kravet att de skulle omvända sig.6 

 

I Malmö var det en svensk pastor vid namn Ove Karlsson som gjorde allt för att få med romerna 

och för att få samarbetet att fungera. Många av de romer som kom med hade flyttat till Sverige 

och tidigare varit med i pingstförsamlingen i andra europeiska länder där de tidigare bott.7 

 

Problemen i början 

Romernas leverne såg ju väldigt annorlunda ut i jämförelse med de övriga pingstvännerna vid 

den här tiden och de hade svårt med att passa tider och förstå vikten av varför man måste göra 

det. Men man har genom åren försökt mötas på halva vägen och båda sidor har fått givit och 

tagit. De övriga inom pingstkyrkan har försökt acceptera att romerna har vissa traditioner med 

sig och romerna har blivit mer positiva till utbildning. I Gävle är romerna mycket angelägna om 

att barnen ska lära sig läsa och skriva.8 

 

Hur fungerar det i pingstkyrkan idag? 

I Stockholm har de ca 400 romer bland sina medlemmar i Filadelfia församling och de kommer 

från finska romerna, svenska romerna, europeiska romerna, de polska och ryska romerna samt 

från tattarna/resande även om de inte har lika många av de sista två grupperna.9 

 

De finska romerna 

De håller sig lite för sig själva vilket till största del beror på språket. I Finland förbjöds de under 

lång tid att tala romani som är deras eget språk. En del av de gamla romerna kan fortfarande lite 

romani och finska och de yngre kan ofta bara finska. Därför blir de utanför bland romerna också 

då de varken kan svenska eller romani och därför inte har någon möjlighet att kommunicera 

med de övriga romerna. Kjell Waern hävdar att det finns en större kriminalitet bland de finska 

romerna och de har mer våldsbrott. De övriga romerna gör nästan inga våldsbrott. Det är de 

finska romerna som har svårast att få arbete och de lever isolerade som grupp. Andra romer kan 

få utlopp för sina aggressioner på andra sätt. Det bästa sättet för svårlösta konflikter är den 

romska domstolen där ojäviga romer beslutar vilken lösning det ska bli. Men där står de finska 

                                                 
6 Intervju med Eva-Lena Nordström. 
7 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
8 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
9 Intervju med Kjell Waern. 
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romerna utanför i den romska gemenskapen eftersom de inte kan romani vilket är det enda 

språket som används i denna domstol.10 De finska romerna är noggrannast med att hålla på sin 

kulturella klädsel och det är de som syns mest med sina stora klänningar i sammet. Alla gifta 

finska romkvinnor måste bära dessa dräkter, männen måste bära svart och får inte ha shorts 

eller kortärmade tröjor. Andra romer har bara sådana kläder vid fest och det enda kravet är att 

de bär en kjol som inte är allt för kort. Männen klär sig som de vill och får använda även ljusa 

färger.11 De finska romerna kan bli utkastade om de bryter mot sin tradition eller om de 

anpassar sig för mycket till det icke romska samhället, blandar sig med gadje. Vissa finskro-

merska familjer låter kvinnorna välja på traditionell klädsel eller på att använda svart lång kjol 

och vit blus.12 

 

De svenska romerna 

Deras förfäder kom till Sverige för ca 200 år sedan. De var bl.a. kalderashromer och kop-

parslagare. En av dessa stammar var Taikons som den kända författaren Katarina Taikon 

tillhörde.13 Dessa romer kom till Sverige pga. en tvist mellan två familjer. De hade lovat 

varandra att deras barn skulle gifta sig men pojkens pappa förföll alltmer moraliskt och 

ekonomiskt och blev en utfattig fyllbult. Flickans far vägrade då att ge sin dotter till denne mans 

son. Det blev kris och en romsk rättegång och flickans familj blev dömd att lämna den romska 

gemenskapen i Centraleuropa. Detta är ett exempel på hur en fejd kan uppstå men dessa 

familjer är vänner idag. Andra familjer som kom var Bolotjokoni, Bombeshti, Jela, Giova-

neshti, Heck Fynfyrojeshti och Jantjeshti. Många av dessa romer var också duktiga i musik, 

dans och släkten Heck var duktiga cirkusartister. Rosa Taikon och Hans Calderas härstammar 

från Jantjeshti.14 

 

Europeiska romer 

Kom på 1960-talet från bl.a. Italien och Spanien.15 

 

                                                 
10 Intervju med Kjell Waern. 
11 Intervju med Daniel Kvick. 
12 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
13 Intervju med Kjell Waern. 
14 Kompendium från seminariedag i Filadelfiakyrkan. 
15 Intervju med Kjell Waern. 
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Polska och ryska romer 

Kom under 1970-1980-talen och var ofta guldsmeder samt sjöng och dansade ofta för att 

försörja sig.16 

 

Tattare/resande 

Kom till Sverige redan under 1500-talet. Kallades från början tattare men benämns idag med 

namnet resande. Många forskare har förnekat att de så kallade tattarna har ett zigenskt ursprung 

och har sett dem mer som en rent social sedimentering på det svenska samhällets botten. Andra 

forskare har påvisat inslaget av romaniord i tattarspråket och menat att det inte går att förklara 

detta utan ett delvis romskt ursprung. Inom romernas riksförbund är resandefolkets organisa-

tioner sedan några år tillbaka representerade.17 Denna grupp förekommer också i Stockholms 

församling men ej i samma utsträckning som de övriga grupperna.18 I Gävle har de bara 25-30 

romer och de är bara från de finska och spanska romska stammarna.19 I Malmös pingstför-

samling kommer de flesta släkterna från Tjeckien eller Slovakien. De har också ett fåtal romer 

från Polen.20 

 

Varför ville romerna bli pingstvänner 

Marjatta Ärnfors säger att pingstkyrkan passar romernas sätt att vara. Romerna visar alltid 

starka känslor vare sig de är glada, arga eller ledsna. Pingstkyrkan är lite livligare än svenska 

kyrkan och ger mer utrymme för känsloyttringar.21 

 

Bernt Wikman menar att romerna är ett religiöst folk och har alltid haft mycket religion i sin 

kultur. De är utåt-agerande och pingstkyrkans traditioner med extas och tungomål passar dem. 

De är nog mer för detta än de svenska pingstvännerna, de går in i extas och trillar omkull. Detta 

är i deras läggning. De blir också lättrörda och är lätta att få med sig i böner. De tar själva 

mycket initiativ till bön. De har dock lite katolskt kvar i sig och många tror på helgon vilket 

pingstkyrkan är emot.22 

 

                                                 
16 Intervju med Kjell Waern. 
17 Kompendium från seminariedagen i Filadelfiakyrkan. 
18 Intervju med Kjell Waern. 
19 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
20 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
21 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
22 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
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Samarbetet mellan romer och svenskar inom pingstkyrkan 

Inom pingstkyrkan i Stockholm är romerna en grupp för sig själva och har i regel inte guds-

tjänster tillsammans med de svenska medlemmarna. Inte ens romerna är tillsammans då de 

olika romska stammarna har skilda gudstjänster. Detta beror på att det finns släktfejder mellan 

de olika romska stammarna. Man vill inom pingstkyrkan i Stockholm att man avstår från 

släktfejder men har inte lyckats avstyra allt agg mellan grupperna och de kan bli bråk om de 

vistas i samma lokaler.23 Daniel Kvick framhäver att romerna drar sig till sin egen stam pga. 

släktfejderna, svenskarna drar sig lite undan av rädsla för det nya, romerna likaså. Det finns en 

mur mellan romer och svenskar och mellan de olika romska grupperna. Man har för liten 

relation med varandra, det är felet.24 

 

I Malmö har romerna oftast sina egna gudstjänster och det är något de själva vill eftersom de då 

håller gudstjänsterna på sitt eget språk. Men dop, bröllop och begravningar hålls gemensamt. 

Det händer också att några romer går på den svenska gudstjänsten och att någon svensk går på 

den romska. De svenska ledarna t.ex. lärare, präster samt kafépersonalen inom pingstkyrkan 

som känner romerna väl och som romerna litar på har en bra gemenskap och besöker ibland 

varandra även i hemmen.25 Känslan av att vara en stor familj tillsammans finns ändå hos alla.26 

 

I Gävle har de olika romska grupperna samma gudstjänster och separerar inte sina grupper även 

om man håller starkt ihop inom den egna släkten. Man bör då ha i åtanke att de har bara ca 30 

medlemmar som är romer och av dessa är alla finska romer sånär som på ett par spanska romer 

(Stockholm har ca 400 romska medlemmar som kommer ur alla stammar) I Gävle blir pro-

blemet därför inte så svårhanterligt. Här blandar man också finska romer med de finska 

medlemmarna då de finska romerna inte kan tala romani utan har finska som modersmål. Detta 

har fungerat bra. De spanska romerna har dock varit lite isär från de finska romerna för att inte 

bli indragna i fejder.27 Dessvärre är det så att även om de romska pingstvännerna tar avstånd 

från släktfejder så gör inte deras övriga släktingar som inte tillhör pingstkyrkan det. De bryr sig 

heller inte om att de romska pingstvännerna lämnat detta liv bakom sig. De romska medlem-

marna i pingstkyrkan kan därför råka ut för hot och vendettor trots att de vill stå utanför detta. 

Detta har också hänt och alla romer i församlingen har nu gett sig av pga. hotelser om blods-

                                                 
23 Intervju med Kjell Waern. 
24 Intervju med Daniel Kvick. 
25 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
26 Intervju med Daniel Juraj. 
27 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
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hämnd även om de fortfarande står som medlemmar i församlingen.28 Med de svenska med-

lemmarna blandar man inte däremot. Den finskspråkiga gruppen har ju en stark integritet även 

om de finska romernas integritet är större. Man är rädda om sitt språk och sin kultur. Man 

identifierar sig mer med den finska gruppen än med den svenska.29 

 

Romska traditioner i pingstkyrkan 

Främst av allt är det renlighetsreglerna som romerna tagit med sig in och som de värnar om. 

Romer skiljer strängt på det som är vuje d.v.s. rent och det som är marime dvs. orent. Många 

mål i de romska rättegångarna kan handla om just detta. Straffet för orenhet blir alltid en kortare 

eller längre uteslutning ur den romska gemenskapen beroende på hur allvarligt brottet varit. I 

värsta fall kan man dömas till livstids utfrysning. Detta handlar inte bara om fysisk renhet eller 

ett rent hem utan går djupare än så. 

 

En kvinnas kropp delas in i två delar. Från midjan och uppåt är hon ren. Allt nedanför midjan är 

orent för alla utom hennes man. Anledningen är att kvinnan blöder utan sår vid menstruation 

och detta är också skälet till att romska kvinnor bär långa kjolar. I traditionella familjer kan inte 

en kvinna gå framför en man eller mellan två män. Hon måste gå runt dem på baksidan för att 

inte smitta dem med orenhet.30 

 

Hur ser det ut på kongresserna 

Pingstvännerna i Malmö vill gärna ha med romerna på sina kongresser men romerna själva vill 

inte vara med. De trivs bättre på sina egna kongresser där man talar på sitt eget språk. De brukar 

vara ett fåtal som kommer med och detta är då oftast de romska ledarna och pastorerna. 

Pingstkyrkan hoppas på att integreringen ska bli bättre så småningom.31 

 

Daniel menar att romerna känner sig som bröder med alla i pingstkyrkan och att det bara är 

språket som styr och som gör att de vill ha egna konferenser. Han säger också att de känner sig 

välkomna på de svenskas konferenser om de går dit och de är inte diskriminerade eller utanför 

utan detta sker helt av praktiska skäl.32 

 

                                                 
28 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
29 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
30 Ur kompendium från pingstkyrkans seminariedag sid 7. 
31 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
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Idag sitter en romsk pastor med som ledamot i pingstvännernas styrelse i Stockholm. Det är 

svårt att få dem som talare men de bidrar istället i kyrkan med musik och sång. De flesta romer 

föredrar sina egna konferenser och då de väl deltar i de svenska konferenserna sitter de ofta 

tillsammans i en klump långt bak i kyrkan och lyssnar bara. De känner sig tryggast med sina 

egna omkring sig menar Kjell Waern.33 

 

Händer det att romer byter kyrka? 

Romerna är som sagt väldigt traditionsbundna och detta gäller också deras medlemskap i 

pingstkyrkan. De har svårt att flytta och ge sig av från en tradition säger Gunbritt Wiberg. De 

har ju också en trygghet i pingstkyrkan och man håller gudstjänster på deras eget språk. 

Gunbritt Wiberg menar att de skulle få språkliga problem i svenska kyrkan och få börja om från 

början på den långa väg som lett fram till det samförstånd som idag råder mellan svenskar och 

romer inom pingstkyrkan. Många romer har nog också en tagg kvar i hjärtat efter allt de varit 

utsatta för från svenska kyrkan genom tiderna.34 Vid de romska gudstjänsterna är 90 procent av 

deltagarna romer och språket är romani. Detta kan man inte få i någon annan kyrka.35 Romerna 

är också inom pingstvännerna officiellt accepterade vilket betyder mycket.36 

 

Skiljer sig den romska gudstjänsten från den svenska? 

Deras gudstjänster är friare och de sjunger och dansar mer, men predikan finns också med i stor 

utsträckning säger Kjell Waern och berättar vidare att man kan säga att den största skillnaden är 

att de hörs mer. De har en större dramatik kring allt. Vid deras begravningar skriker de ut sin 

gråt och de måste sörja en lång tid efteråt innan de får göra något glädjefyllt. De får t.ex. inte 

gifta sig under sorgetiden. Då gäller det inte bara de närmaste sörjande utan hela släkten. Vid 

bröllop står romerna på stort och de firar i tre dagar.37 Då blir det mycket sång och dans.38 De 

romska gudstjänsterna är överhuvudtaget mer högljudda och det kan skapa kulturkrockar och 

motsättningar.39 

 

                                                 
32 Intervju med Daniel Juraj. 
33 Intervju med Kjell Waern. 
34 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
35 Intervju med Daniel Juraj. 
36 Intervju med Kjell Waern. 
37 Intervju med Kjell Waern. 
38 Intervju med Kjell Waern. 
39 Intervju med Paulina Taikon. 
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Finns det någon diskriminering inom pingstkyrkan? 

I Stockholms pingstförsamling finns det motsättningar och spänningar mellan svenskar och 

romer. Vissa av romerna gör saker som alla andra får lida för. Många romer har sedan barnsben 

fått lära sig att gadje (dvs. de som inte är romer) är fienden. De blir rädda för och tar avstånd 

ifrån oss gadje. De tror också att gadje vill omvända dem så att de förlorar sin egen kultur och 

pga. detta får de en negativ inställning till gadje och tycker att det inte gör så mycket om man 

drar nytta av, lurar eller stjäl av en gadje säger Kjell Waern och tillägger att naturligtvis inte 

handlar om alla romer. Det är mycket ovanligt att de stjäl av varandra. Även vissa romer inom 

pingstkyrkan bär med sig detta och stölder har förekommit i Stockholms pingstförsamling. 

Detta går dessvärre ut över alla romer även om de har många romer som aldrig skulle drömma 

om att göra något kriminellt. Vissa i församlingen anser att romerna får skylla sig själva att det 

finns motsättningar då de anser att de själva orsakat dem. Kjell Waern tror att bara pastorerna 

kan ändra på detta då romerna har stor respekt för gudsmannen/prästen. Pastorerna har ett stort 

ansvar för att få bukt med detta. Kjell Waern menar ändå att Sverige är det land i vilket romerna 

mår bäst.40 

 

I Malmö finns ingen öppen diskriminering men en hel del förutfattade meningar kan före-

komma och svenskarna ifrågasätter mycket av det romerna gör. Men många svenskar har också 

ändrat sin uppfattning och blivit mer positiva till romerna. Rasism strider mot pingstkyrkans 

trosuppfattning. Att många gudstjänster är separerade är båda sidor skyldiga till.41 

 

I Gävle är romerna tillsammans med de finska medlemmarna för att de har ett gemensamt 

språk. Det ligger inget rasistiskt i detta utan det hela sker av praktiska skäl. Inom den gruppen 

trivs alla bra med varandra och inga kända fördomar finns.42 

 

Eva-Lena Nordström säger att hon har blandade känslor för romerna. I hennes församling finns 

ju romer som hon vill och ska respektera men hon är samtidigt affärsinnehavare och har flera 

negativa erfarenheter med romer. Men mot sin vilja blir hon alltid mer misstänksam då en rom 

kommer in i butiken fast hon vet att många romer lever ett hederligt liv. Hon blir mest besviken 

om romer ur hennes församling skulle stjäla något eftersom det strider mot kristendomen. Hon 

anser att man inte kan låta sig frälsas och tro att det räcker och att en gång frälst alltid frälst, utan 

                                                 
40 Intervju med Kjell Waern. 
41 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
42 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
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det är något man måste jobba för. Man måste kämpa emot sin synd. Hennes grundsyn är ändå 

att man ska respektera alla och ge alla samma chans men ibland är det svårt. Att följa sin kristna 

moral är något man ständigt måste jobba på.43 

 

I östeuropeiska länderna är romerna inte accepterade alls inom någon kyrka och där vill inte ens 

pingstkyrkan ha dem. De får genom svenska pingstkyrkan och andra länder där de är med i 

pingstvännerna hjälp att starta upp egna romska pingstförsamlingar som går under våra länder. 

I den romska tidskriften E Romani Glinda kan man läsa om förhållandena för romerna där och 

att det på kyrkdörrarna i Östeuropa står det ofta ”Inga zigenare eller hundar här.”44 De lever där 

under all kritik. Var sjätte rom i Östeuropa svälter konstant och fyra av tio hushåll har inte 

rinnande vatten. Färre än hälften av hushållen har toalett inomhus och 64 procent av dem är 

arbetslösa. Dessa länder måste göra något åt detta.45 Detta strider mot EUs grundlag och det är 

märkligt att EU inte har reagerat på detta. 

 

Romska pingstvänner i Europa 

Sverige var relativt sena med att få romska medlemmar. Här döptes de första romerna in i 

pingstkyrkan 1972 men i andra europeiska länder har de varit med i ca 50 år dvs. redan på 

1950-talet. Det är nästan från den svenska pingströrelsens begynnelse. En gång om året har den 

romska kommittén konferenser i Frankrike då romer från hela Europa samlas. Här samlas alla 

stammar och inga släktfejder uppkommer under denna konferens enligt Daniel Kvick. Vid stora 

dop blir också alltid en romsk pastor från ett annat europeiskt land inbjuden att deltaga. 

Kommitténs svenska namn blir ”Liv och ljus.”46 

 

I Gävles pingstförsamling är det ovanligt att romerna åker på konferenserna i Frankrike då de 

inte alls håller med om att dessa skulle vara fria från släktfejder. Vid en konferens rövades t.ex. 

en 16-årig flicka bort av en annan klan. De finska romerna åker i stället på finska romernas 

konferenser i Finland. Det är ovanligt att de deltar i de svenska konferenserna men i de finska 

konferenserna deltar de ofta och känner sig mer hemma där.47 

 

                                                 
43 Intervju med Eva-Lena 
44 Intervju med Daniel Kvick. 
45 Tidskriften E Romani Glinda - Den romska spegeln nr 1 2003 sid 22. 
46 Intervju med Daniel Kvick. 
47 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
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Mäns och kvinnors kläder och sängkläder tvättas för sig. Diskhon används bara för disk och 

man tvättar inte ens händerna där. En gaffel eller en tallrik som tappats på golvet kastas genast 

bort. Romer duschar sig rena och skulle aldrig ta ett bad i ett badkar. Att bada i stillastående 

vatten anser de som ”rena snusket”. Detta har skapat stora problem inom pingströrelsen då de 

har många vuxendop och en rom aldrig skulle krypa ner i en liten dopgrav och som dessutom 

används av både kvinnor och män. Vanligtvis löser man detta problem genom att hålla 

dopgudstjänster i stora simhallar, där vattnet cirkulerar eller i sjöar och vattendrag.48 Andra 

regler är att en kvinna inte får vara pastor vilket kommer från en bibeltolkning där Paulus säger 

att kvinnor inte får undervisa i församlingen. De får däremot sjunga i församlingen och de kan 

få tjänst som diakonissa samt leda söndagsskolan.49 

 

Kjell Waern ger ett exempel på hur renlighetsreglerna kan ta sig uttryck. Han berättar att en 

romsk kvinna som skulle gifta sig letade efter ett par skor. I en andra handsbutik hittade hon de 

hon ville ha. Bästa väninnan lovade att inget säga. Några år senare blev de ovänner och 

väninnan berättade för hennes man om skorna. Han blev då tvungen att kasta allt de ägde. 

Kläder, möbler och minsta lilla tesked för att inte bli utstött ur den romska kretsen pga. orenhet. 

 

Inom ätterna har de stort socialt ansvar för gruppen. Ledaren är viktig och är den som har 

huvudansvaret, Då en ledare dör kommer i stort sätt hela klanen. De tror att om de är där när 

denne dör får de lite av hans karisma. Allt som den döde har haft kastas bort eller bränns. Detta 

görs även om sakerna är nya. Det är som en religiös skräck eller andlig smitta för det som 

tillhört, en som har avlidit. Detta faller inom ramen för deras renlighetsregler som styr stora 

delar av romernas leverne.50 

 

Bland romerna finns tydliga könsroller och här är mannen familjens överhuvud och kvinnan är 

hemmafru eller hjälper mannen med hans göromål. En annan regel de håller fast vid är deras 

sätt att respektera äldre. En rom sitter inte framför en äldre eller vistas på en våning ovanför en 

äldre.51 Detta har skapat problem i Gävles pingstförsamling eftersom de har två våningar med 

verksamhet och måste ta hänsyn till dessa regler. De kan inte ha söndagsskolan på övervå-

ningen samtidigt som de har verksamhet för vuxna. Mellan barn spelar dock inte åldern någon 

                                                 
48 Ur kompendium från pingstkyrkans seminariedag sid 7. 
49 Intervju med Kjell Waern. 
50 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
51 Intervju med Daniel Kvick. 
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roll. Men de har också regler om att kvinnan inte får sitta framför en man, kvinnorna sitter 

därför längst bak och männen längst fram i de romska församlingarna.52 

 

Gunbritt Wiberg säger att de i Malmös pingstförsamling har man en del problem med att inte 

romerna släpper på traditionerna. Romerna håller ihop starkt inom den egna släkten och det 

förekommer ibland fejder mellan olika familjer och man har hållit romska rättegångar angående 

vissa fejder. En del flickor får heller inte gå till skolan om pojkar från vissa släkter går där.53 

 

Integration eller dubbelt utanförskap 

Romerna är ändå inte integrerade i samhället och vissa myndigheter säger att pingstkyrkan är 

de enda som klarar av att hantera problemen som uppstår kring dem, menar Gunbritt Wiberg. I 

Malmö finns det bara positivt för dem att vara pingstvänner. De får hjälp med utbildning vilket 

hjälper dem även i det övriga samhället.54 Att vara pingstvän skapar inte ett utanförskap i det 

svenska samhället men däremot kan det skapa ett utanförskap inom den egna klanen om inte 

många från den är med i pingstvännerna. Den romska klan man tillhör tycker då att man blandat 

sig med gadje och svikit sin klan. En del släkter kan se på det som ett brott.55 Ändå känner 

romerna en trygghet bland pingstvännerna och vissa känner att pingstkyrkan är det ända stället 

de är accepterade på.56 

 

Pingstkyrkan krav på romernas avkall 

De romer som är med i Stockholms pingstförsamling spår inte, det är kyrkan mycket bestämd 

på. Men i så stor utsträckning som möjligt lever romerna zigenskt för att inte bli utstötta ifrån 

den romska gemenskapen. Då de är arga på samhället svär de ve och förbannelse över farao 

över myndigheterna vilket inte är kristet enligt Kjell Waern. I Stockholm försöker de kräva att 

romerna ska avstå från många saker men det är inte lätt vilket de själva håller med om enligt 

Kjell Waern. Han säger att romerna skämtsamt om sig själva brukar säga att de då de tolv 

judestammarna skulle få varsin bit land så var romerna den stammen som blev utan pga. dåligt 

uppförande och säger att de är deras förfäder och att romerna fortfarande har svårt med 

                                                 
52 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
53 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
54 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
55 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
56 Intervju med Kjell Waern. 
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uppförandet ibland. Visst har man krav på romerna men pingstförsamlingen har sett mellan 

fingrarna på hur de lever.57 

 

I Gävles pingstförsamling kräver man också att man tar avstånd från spådomskonsten. Vissa 

romska släkter har också något ett hedersbegrepp om blodshämnd och de strider mot varandra 

och skadar varandra. Deras heder kräver ett offer. Dessa släktfejder kan ibland sluta med döden 

eller allvarliga kroppsskador. Detta kräver Gävles pingstförsamling att man tar avstånd från och 

lägger bakom sig. Vissa saker ändrar de dessutom självmant. Romerna har alltid haft stora 

bröllop. Idag har många valt att viga sig i pingstkyrkan. Bröllopen är fortfarande stora men sker 

genom en pastor. Förr vigdes de av klanens överhuvud.58 

 

Gunbritt Wiberg tycker att anpassningen från båda håll är dålig. Romerna lever mycket efter 

sina traditioner även om det strider mot pingstkyrkan ibland och svenskarna har svårt från sin 

sida att förstå och acceptera. Hon tror att gemenskapen mellan svenskar och romer borde vara 

större. Romerna har en mycket starkt förankrad kultur och är rädda om den och ruckar inte 

gärna på den. De svenskar som jobbar nära romerna t.ex. skolpersonalen är uppmärksamma på 

deras renlighetsregler och försöker anpassa skolan lite efter detta så att de ska känna det lite mer 

avslappnat och trivsamt men i kyrkan tas det mindre hänsyn. Deras renlighetsregler verkar dock 

inte gälla på allmänna platser och då romerna haft möte i någon av kyrkans lokaler kan 

tuggummi vara intrampat i golvet, läskburkar stå kvar på borden, borden vara otorkade och 

skräp ligga på golvet, berättar Kjell Waern.59 Detta kan ju verka lite motsägelsefullt då de 

själva och deras hem är väldigt rena. ”Men de går att resonera med och det har blivit lite bättre” 

menar Gunbritt Wiberg.60 

                                                

 

Daniel Juraj säger att romerna har med sig alla sina traditioner in i pingstkyrkan men att det är i 

stort sätt samma traditioner som pingstkyrkans och inte skapar några problem.61 Detta skiljer 

sig mot de andra intervjupersonernas upplevelser. 

 

 
57 Intervju med Kjell Waern. 
58 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
59 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
60 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
61 Intervju med Daniel Juraj. 
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Vad är viktigast för en rom - pingstkyrkan eller den egna traditionen? 

Kjell Waern menar att kyrkan kräver att romernas leverne ska gå hand i hand med pingstkyr-

kans tro. Teologin är viktigast då de faktiskt är pingstvänner men deras egna pastorer är inga 

teologer. De romska pastorerna frågar ofta de svenska pastorerna vad som är rätt och fel. 

Romerna vill hålla strikt på sin tro utan att överdriva. Uppförandemässigt är de romer säger 

Kjell Waern och berättar vidare att nästan alla romer röker vilket en pingstvän inte gör. Det är 

också mycket vanligt med missbruk av både sprit och andra droger säger Kjell Waern. Spriten 

är vanligast hos de finska romerna och andra droger hos andra. Bland kvinnorna är det vanligast 

med tablettmissbruk berättar Kjell Waern. Det är samtidigt så att om en släkting dör i något 

annat land så lämnar romerna allt annat, kyrkan, skolan osv. och reser dit och kan bli borta en 

månad. Då blir traditionen och familjen viktigast och detta gäller inte bara den närmaste 

familjen utan hela släkten. Men han tror att de då de är borta ändå bär kyrkan med sig inom sig 

även när de åker i väg i dessa situationer och kan inte se att detta skulle vara något för kyrkan att 

reagera på. Däremot kan barnens skolgång bli något lidande och de bryter i dessa sammanhang 

sin skolplikt.62 

 

I Gävle är det församlingens regler som är viktigast och även de romer som inte är med i 

pingstkyrkan har enligt Marjatta Ärnfors en gudsfruktan och vill inte göra något som strider 

mot Guds vilja. Deras traditioner påverkar inte detta. De har valt att ta avstånd från de få av 

deras traditioner som strider mot Guds vilja t.ex. spådomskonst.63 

 

Daniel Kvick säger att romerna följer det som Gud säger i Bibeln men att många romanitradi-

tioner går emot Bibeln. De romska pastorerna försöker lära om detta men har svårt med detta då 

de flesta romer inte vill gå ifrån det. De har t.ex. en ceremoni att man sex månader efter att 

någon dött har en ceremoni då de har en måltid tillsammans med den döde. De polska romerna 

går till kyrkogården på allhelgonahelgen och dukar upp med mat och dryck och skålar med den 

döde. Romerna respekterar också sina äldre mycket högt och ibland kan det skapa problem då 

de äldre har svårast att släppa taget och de gärna vill bestämma hur det ska gå till i försam-

lingen. Ibland är de inte andliga och vill ändå lägga sig i strukturen och säga vad som är rätt och 

fel. De romska pastorerna brukar då vända sig till deras söner och be dem prata med sin far om 

det bibliska och obibliska i deras beteende.64 

                                                 
62 Intervju med Kjell Waern. 
63 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
64 Intervju med Daniel Kvick. 
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I Malmö upplever man att det ofta krockar. Romerna har en stark gudstro och vill inte göra Gud 

eller bibeln emot. Samtidigt har de en stark kultur som de inte heller vill göra emot. En kvinnlig 

rom sa till Gunbritt Wiberg att kulturen står över Jesus och i vissa fall är det nog så för många 

romer. Det enda som skulle kunna ändra på detta är om de tillsammans med den romska pastorn 

även hade en svensk pastor. Romerna lyssnar mycket till sina pastorer och respekterar dem 

högt.65 

 

Paulina Taikon ger en annan sida av varför det kanske är svårt för romerna att smälta in helt i 

kyrkan och berättar att hon själv lämnat pingstkyrkan och inte längre orkar gå på mötena. Hon 

känner att hon inte kan leva upp till förväntningarna på hur man ska leva och vara. Hon har haft 

en mycket svår barndom och lider av svår ångest och känner mycket skuld inom sig. pga. detta 

upplevde hon gudstjänsterna i pingstkyrkan uppslitande och blev orolig av mötena där. Hon 

kämpade under många år med sin tro och gör det fortfarande men kan inte leva upp till alla 

deras ideal vilket gjorde att hon ofta kände sig skyldig och valde att lämna pingstkyrkan även 

om hon fortfarande står kvar som medlem där och har kvar många goda vänner i församling-

en.66 

 

Romska pingstvänner och utbildning 

Romerna studerar sällan efter grundskolan och en del har inte godkända betyg därifrån heller. I 

Stockholm försöker pingstkyrkan att genom bl.a. bibelskola och folkhögskolekurser att få 

romerna att vilja studera vidare och skaffa sig en bredare kompetens.67 Vår pingstförsamling 

har också numera nya testamentet översatt till romani för att de lättare ska kunna ta del av detta 

säger Kjell Waern. Men det är svårt att övertyga dem om att utbildning är något bra då de 

förknippar utbildningen med gadje dvs. en icke romsk person. Många romer litar inte på gadje 

eller på samhället och tror inte att de får något jobb även om de vidareutbildar sig. Då tycker de 

att de gör större nytta hemma och gör mer för att bli accepterade som rom inom den egna 

stammen där de också känner en trygghet.68 Det är allra vanligast att tjejerna hoppar av skolan 

tidigt ofta vid 15-16-årsåldern och detta beror ofta på att de då förlovar eller gifter sig och då 

ska lära sig kvinnorollen. För de romska flickorna är den här åldern svårare än hos de svenska 

tonårsflickorna. De ska dels handskas med alla de känslor och kriser som alla andra ungdomar, 

                                                 
65 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
66 Intervju med Paulina Taikon. 
67 Intervju med Kjell Waern. 
68 Intervju med Kjell Waern. 
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samt axla ansvaret som gift eller förlovad och också kämpa med att leva upp till romanikrite-

rierna. Dessa innebär bl.a. att de ska vara oskulder då de gifter sig och att de inte har setts ute 

med pojkar och fått dåligt anseende bland andra romer. Tonårspojkarna ska inte heller ha dragit 

på sig skam eller dåligt anseende men har lite större frihet.69 

 

I Gävle har nästan alla romer i pingstförsamlingen gått i vuxenskola för att lära sig läsa och 

skriva. Kommunen ger dem någon form av utbildningsbidrag medan de studerar och har gett 

pengar så att de har en särskild romsk grupp som lär sig tillsammans med en egen lärare. 

Pingstförsamlingen försöker stötta och uppmuntra så gott de kan och romerna i Gävle är 

mycket måna om att deras barn ska få gå i skolan och utbilda sig för att få en bra start och en 

grundskolekompetens att bygga vidare på.70 

 

Malmös pingstförsamling satsar mycket på att romer ska få utbilda sig och har startat ett eget 

kunskapslyft inom pingstkyrkan i samarbete med Wiebäcks folkhögskola. Många romer även i 

mellanstadieåldern går där eftersom de i den vanliga kommunala skolan blivit mobbade. 

Romerna går här och får grundskolekompetens och gymnasiekompetens. Man läser basämnen 

och kärnämnen. En del får börja med att lära sig läsa och skriva för att sedan klara resten. Det är 

nu åttonde året som de har denna verksamhet. De flesta romer som läser här är från andra 

generationens romer och några få från tredje generationen romer. Skolan är mycket eftertraktad 

och de har ständigt kö på att få gå där. Det finns dock vissa problem med romerna inom skolan 

och dessa beror på deras kultur säger Gunbritt Wiberg. Pingstkyrkan försöker förklara för dem 

att man inte kan vara hemma en månad från skolan för att mormor ligger på sjukhus. Deras 

kultur är i strid med vad man här ser som normal frånvaro. Det har hänt att vissa fått sluta om 

frånvaron blivit extremt hög. Man har också som krav att kvinnorna som studerar här ska ha 

barnomsorg under tiden. Romerna har svårt att klara de vanliga kommunala skolorna då de just 

blir mycket frånvaro och romerna sällan sköter läxläsningen så bra. Inom kyrkan gör man vad 

man kan för att vända den här trenden bl.a. genom sin egen skola och genom att ha samtal kring 

detta. Malmös pingstförsamling har också kurser i bibelkunskap på deras eget språk berättar 

Gunbritt Wiberg.71 Men fortfarande är det många som slutar skolan tidigt eftersom familjen 

ställer andra krav. Skolan inom pingstförsamlingen lockar ändå till sig många eftersom den 

passar romerna bättre. De flesta romska barn har föräldrar som är analfabeter och som därför 

                                                 
69 Intervju med Daniel Kvick. 
70 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
71 Intervju med Gunbritt Wiberg. 
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inte har någon möjlighet att hjälpa dem med läxläsning. 60 procent av de vuxna romerna är 

analfabeter. I den här skolan har lärarna mer tid och kan ge mer stöd till romerna. Ca 20-30 

romer går just nu i gymnasiet där.72 

 

I Finland är man före alla andra länder i Europa vad det gäller hanteringen av romerna. Här vill 

man att de ska lära sig romani som är deras eget språk och man uppmuntrar detta. Man gör 

också mycket för att de ska ta studenten och bli attraktivare på arbetsmarknaden.73 Att romerna 

inte går skolan klar kan också vara en misstänksamhet mot gadje. Skolan är samhället och i det 

vill de inte deltaga. En rom har nästan aldrig ett bankkonto, de litar inte på gadjes bank och 

banken i sin tur accepterar inte romerna som kunder. De har i stället sina besparingar i en fin bil 

eller i guldsmycken. Saker de kan få snabba pengar för i nöd och ha som trygghet inför sämre 

tider eller inför ålderdomen.74 

 

Hur ser framtiden ut? 

Framtidsproblem 

Kjell Waern tror att stora problem kan uppstå i framtiden. I Rumänien finns den största gruppen 

romer. Idag får dessa inte åka utomlands, men om Rumänien går med i EU kommer romerna 

förmodligen att komma i stora grupper till Sverige tror Kjell Waern.75 Under sommaren har de 

redan sett hur romer från Polen kommit in i ganska stora mängder och stannat under sommaren 

och spelat i tunnelbanan och rest runt för att sälja saker. Blir det för många romer som kommer 

samtidigt blir det problem menar Kjell Waern. Sverige kommer inte att hinna förbereda sig för 

situationen och risk för att ny rasism kommer att födas bland svenskar om det blir en kraftig och 

snabb invandring av romer är stor. Detta kan också skapa problem för de romer som redan är 

här.76 

 

Svenska romer och resande gifter sig nu ofta med svenskar och de har lättast att smälta in i 

samhället. De nytillkomna håller sig mera till sin egen grupp och håller hårdare på sin kultur. 

Kanske de blandar upp sig mer med den svenska befolkningen då de har varit här lika länge 

som de svenska romerna och de resande varit idag.77 

                                                 
72 Intervju med Daniel Juraj. 
73 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
74 Intervju med Kjell Waern. 
75 Intervju med Kjell Waern 
76 Intervju med Kjell Waern. 
77 Intervju med Paulina Taikon. 
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Resultat av frågeställningen 

Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan och varför ville pingstkyrkan ha dem 

med? Pingstkyrkan visste först inte att romerna var kristna och då de upptäckte att så var fallet 

och att romerna i flera andra europeiska länder var med i de ländernas pingstförsamlingar 

tyckte de att det var naturligt att de skulle få vara med i Sverige också. Pingstvännerna var ju 

också en relativt ny rörelse i Sverige och de var öppna för nytänkande.78 

 

Skiljer sig den romska pingstkyrkan från den svenska i lära och praxis? 

Grunden inom pingstkyrkan är densamma men romerna har burit med sig mycket av sin kultur 

in i pingstkyrkan. Vissa saker ser de svenska pingstvännerna mellan fingrarna för därför att 

romerna ändå är en grupp med stark kultur som de inom pingstförsamlingarna inte vill ta ifrån 

dem och för att det inte direkt strider mot pingstkyrkans praxis. Det viktigaste för romerna som 

de tagit med sig in i pingstkyrkan är renlighetsreglerna som de håller mycket strikt på.79 Saker 

som de svenska pingstvännerna vänder sig emot är spådomskonsten och blodshämnden. Detta 

kräver pingstkyrkan att man gör avkall på.80 

 

Hur ser framtiden ut? 

Kjell Waern tror att de svenska pastorerna måste vara de som jobbar för att ena grupperna och 

att det går men att det är en lång väg att gå. Ett framtidsproblem enligt Kjell Waern är om 

Rumänien går med i EU då han tror att detta skulle skapa en stor romsk invandring till Sverige 

under kort tid vilket kan bli svårt att hantera. Att många kommer att välja Sverige känner han 

sig säker på då han menar att Sverige är det land där romerna har det bäst.81 

 

Slutsatser 

Om man jämför med de andra kyrkorna på 1960-talet måste säga att pingstkyrkan visade på stor 

öppenhet och förståelse då de inbjöd till att romerna skulle få vara med i pingstförsamlingen. 

Det måste ha krävts ett stort mod också då det på många sätt var en risk för dem då de bl.a. inte 

visste hur de övriga pingstvännerna skulle reagera och hur samhällets syn på dem skulle 

utvecklas av detta beslut. Om det redan då från enskilda medlemmar fanns motsättningar har 

jag inte fått reda på. Att man idag har skilda gudstjänster kan jag på ett sätt förstå i och med att 

                                                 
78 Intervju med Kjell Waern. 
79 Intervju med Kjell Waern. 
80 Intervju med Marjatta Ärnfors och Bernt Wikman. 
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deras motiv är bl.a. språket. Men vad jag tycker är beklämmande är att de separerar på de olika 

romska grupperna istället för att försöka överbrygga problemen med släktfejderna. Det är 

säkert en lång och tidskrävande process men säkert värd mycket i längden. Dessa släktfejder 

strider ju starkt mot pingstkyrkans trosuppfattning och är de då pingstvänner så måste de ju lära 

sig att kämpa emot detta. Det ansvaret måste ligga hos alla inom pingstkyrkan. Man kan också 

tycka att de borde kunna blanda romerna med svenskar ibland även om romerna också behöver 

ha gudstjänster på sitt eget språk. De bor ju ändå i Sverige och kan även behöva träna det 

svenska språket och komma mer i kontakt med svenskar för att bygga upp en tillit mellan romer 

och svenskar. Båda sidorna behöver se människan bakom sina fördomar både inom pingst-

kyrkan och i vårt övriga samhälle. 

 

Malmö och Gävle verkar ha lyckats mer än Stockholm att hjälpa sina romer med studier, 

kanske beror detta på att romska gruppen är så pass mycket större men samtidigt är ju Stock-

holms församling också större och man undrar varför det är svårare där. Förmodligen påverkas 

de av att det är så många olika romska grupper som alla har motsättningar mot varandra. 

Teoretiskt sett är pingstkyrkan mycket toleranta och låter romerna ha många traditioner kvar så 

länge de inte direkt strider mot kyrkans trosuppfattning men i praktiken finns fördomar från 

svenskarna. Jag undrar om inte dessa fördomar också strider mot pingstkyrkans trosuppfatt-

ning. Kjell Waern har nog rätt i att de som kan ändra på det här är de svenska prästerna som kan 

agera medlare och det ända sättet att överbrygga dessa motsättningar är att lära känna varandra. 

Det räcker inte att tycka att man är snäll för att man låter romerna ha en lokal i pingstkyrkan om 

de inte är delaktiga står de på sidan om och kan man då egentligen säga att de är med? Visst har 

romerna det bättre här än i många andra länder men ändå finns en lång väg kvar att gå. 

 

Det här med blodshämnden kan nog låta både skrämmande och primitivt och vara mycket svårt 

för oss att ha förståelse för. Men egentligen är det inte ett ovanligt fenomen i modern tid. Det 

existerar ju hedersmord inom islams extrema grupper och vendettorna lever till viss del kvar i 

Italien. Så även om det är otäcka företeelser så händer detta i många olika grupper runt om i 

världen och är inget originellt bland romer. 

 

                                                 
81 Intervju med Kjell Waern. 
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Med bibeln i den ena handen och den romska kulturen i den andra

En studie om romerna i pingstkyrkan

Inledning

I alla tider har romerna varit illa omtyckta och diskriminerade. De har förföljts, trakasserats och mördats. Än i dag är de diskriminerade och många fördomar finns kring dem. På 1960-talet bodde många av dem fortfarande i husvagnar och de var inte accepterade i samhället även om lagen vid den här tiden hade börjat ge dem lite rättigheter. Så vad var det då som gjorde att pingstkyrkan accepterade dem i sin församling och lät romerna döpas in i deras församling? Jag har funderat mycket kring hur detta gick till och över vem som tog initiativet till detta. Jag undrar över hur de kunde mötas när ingen annan instans i samhället har lyckats sammanstråla med romerna. Den här sammansättningen mellan svenskarna och romerna är ju unik och existerar inte inom någon annan del i samhället. Jag har funderat mycket kring om pingstkyrkan är mer öppen och tolerant än det övriga samhället eller om det finns andra motiv.


Frågeställning

· Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan från början och varför ville pingstkyrkan ha dem med?


· Skiljer sig den romska pingstkyrkan från den svenska i lära och praxis?


· Hur ser framtiden ut?


Metod

Från början hade jag tänkt göra en enkät till de romska medlemmarna i pingstkyrkan men då jag tog kontakt med den svenske pingstpastorn Kjell Waern som jobbar i Filadelfias församling i Stockholm talade han om att det var ett omöjligt arbetssätt då de flesta romer inte kan läsa och skriva. Jag bestämde mig då för att intervjua några svenska präster och några romer vilket också blev svårt då pingstkyrkan i Stockholm inte hittade någon romsk representant som ville bli intervjuad och i Gävles pingstkyrka fanns just nu inga romer eftersom alla flytt och skaffat hemliga adresser pga. släktfejder och hot de blivit utsatta för. Jag ringde också Uppsala pingstförsamling utan resultat.


När det började se riktigt mörkt ut bestämde mig för att vara djärv nog att ta kontakt med Rosa Taikon (den kända författaren Katarina Taikons syster) för att se om hon kunde hjälpa mig på något sätt. Rosa talade om att hon själv inte var med i pingstkyrkan men var mycket hjälpsam och genom henne fick jag nummer till ett par personer vilket ledde till att jag fick kontakt med en romsk pastor i Stockholm och en romsk pastor i Malmö. Jag fick också tala med Paulina Taikon som är Rosa Taikons syster och som har varit med i pingstvännerna.


Min forskning bygger nu mestadels på intervjuer som jag gjort med: Daniel Kvick som är romsk pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Daniel Juraj som är romsk pingstpastor i Malmö, Paulina Taikon som har varit medlem i pingstkyrkan, Kjell Waern som är svensk präst i pingstförsamlingen Filadelfia i Stockholm, Marjatta Ärnfors som är föreståndare och ledare för den finska gruppen i Gävles pingstförsamling, Bernt Wikman som är präst i Gävles pingstförsamling, en svensk medlem i Gävles pingstförsamling som heter Eva-Lena Nordström och som också är affärsidkare i Gävle samt Gunbritt Wiberg som jobbar som lärare vid pingstkyrkan i Malmös kunskapslyft för romer. Dessa är alla medlemmar på olika positioner inom pingstkyrkan och inte forskare i ämnet. Därför måste man se att denna uppsats är byggd på deras personliga åsikter, uppfattningar, erfarenheter samt för vad de själva fått berättat för sig.


Jag har också läst en romsk tidning som heter E Romani Glinda - Den romska spegeln och ett kompendium från en seminariedag i Filadelfiakyrkan.


Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan och varför ville pingstkyrkan ha dem med?


Hur gick det till när romerna gick med i pingstförsamlingen från början?

Från början var nästan alla romer katoliker, även om de inte alltid var eller fick vara aktiva i kyrkan. Men runt om i Europa hade romerna börjat tillhöra pingstvännerna och Sverige var ca 10 år efter de övriga länderna med att övergå till pingstkyrkan. Men på 1970-talet kom en missionär vid namn Fardi till Sverige. Han sökte först upp de äldre ledarna i de olika romska grupperna men blev inte uppskattad utan hånades i stället av dessa. Han vände sig då till Calderas grupp och till de yngre romerna. Calderas är en stor romsk släkt med stort inflytande inom den romska världen. De blev mer intresserade och tyckte om hans nya sätt att predika. Han gav dem också biblar vilket överrumplade dem då bara prästerna annars fick ha biblar. Han talade om vuxendop och lockade med musik och sång vilket tilltalade de unga romerna. Fardi sökte också upp den svenska pingstkyrkan och berättade om hur det fungerade ute i Europa och bad om att de skulle ta till sig romerna i Sverige. Den svenska pingstkyrkan Filadelfia tog då kontakt med pingstkyrkan i Frankrike och gav därefter klartecken.


De unga romerna blev snart frälsta och det första dopet skedde i Stor-Filadelfia (den stora gemensamma kyrkan i Stockholm) 1972 och det var då 7-8 romer som lät sig döpas in i pingstkyrkan. I pingstkyrkan har de romska medlemmarna varit mer aktiva än de var i den katolska kyrkan och här kan de känna att de fyller en funktion. I dag är de flesta romer med i pingstkyrkan. Endast ett fåtal romer tillhör fortfarande den katolska kyrkan. Några är idag också protestanter eller tillhör ingen kyrka alls, men de två sistnämnda är ovanliga.
 Varje grupp Fardi sedan startade i Sverige knöt han sedan an till den pingstkyrka som fanns på orten.
 Katarina Taikons far Johan Taikon var en av de första att gå med i pingstförsamlingen men detta skedde inte genom Fardi utan genom att han gift sig med en kvinna som var medlem i pingstförsamlingen redan då de träffades och som tog med honom till möten.


Varför ville pingstkyrkan ha dem med?

Det blev en aha-upptäckt för pingstkyrkan då de insåg att romerna var kristna och dessutom kristna på ett sätt som passade in i en väckelserörelse. Inom pingstförsamlingen var man öppen för att ta emot den svage och utstötte. En fransman vid namn Le Kosek som inte var rom men pingstvän var mycket ute och hjälpte till i grupperna under 1960-talet. Denne man hade gott förtroende bland romer runt om i hela Europa och han var mycket respekterad. Senare gick Le Kosek dock med i Livets ord vilket skapade spänningar från pingstvänner, både romer och icke romer i hela Europa. Ett fåtal följde honom dit. Då romerna gick med i svenska pingstkyrkan hade de varit med länge både i Frankrike och många andra europeiska länder.
 Pingstkyrkan var ju en väckelse och att bli kristna i denna kyrka var en uppenbarelse, en förvandling. Man var öppen för allt nytt och drog till sig alla samhällsklasser och ansåg att Gud kunde tala genom alla och uppenbara sig för alla. Pingstkyrkan accepterade alla svaga i samhället inte bara romerna. De fick många alkoholister och andra missbrukare och alla som alla var välkomna men pingstkyrkan ställde samtidigt kravet att de skulle omvända sig.


I Malmö var det en svensk pastor vid namn Ove Karlsson som gjorde allt för att få med romerna och för att få samarbetet att fungera. Många av de romer som kom med hade flyttat till Sverige och tidigare varit med i pingstförsamlingen i andra europeiska länder där de tidigare bott.


Problemen i början

Romernas leverne såg ju väldigt annorlunda ut i jämförelse med de övriga pingstvännerna vid den här tiden och de hade svårt med att passa tider och förstå vikten av varför man måste göra det. Men man har genom åren försökt mötas på halva vägen och båda sidor har fått givit och tagit. De övriga inom pingstkyrkan har försökt acceptera att romerna har vissa traditioner med sig och romerna har blivit mer positiva till utbildning. I Gävle är romerna mycket angelägna om att barnen ska lära sig läsa och skriva.


Hur fungerar det i pingstkyrkan idag?

I Stockholm har de ca 400 romer bland sina medlemmar i Filadelfia församling och de kommer från finska romerna, svenska romerna, europeiska romerna, de polska och ryska romerna samt från tattarna/resande även om de inte har lika många av de sista två grupperna.


De finska romerna

De håller sig lite för sig själva vilket till största del beror på språket. I Finland förbjöds de under lång tid att tala romani som är deras eget språk. En del av de gamla romerna kan fortfarande lite romani och finska och de yngre kan ofta bara finska. Därför blir de utanför bland romerna också då de varken kan svenska eller romani och därför inte har någon möjlighet att kommunicera med de övriga romerna. Kjell Waern hävdar att det finns en större kriminalitet bland de finska romerna och de har mer våldsbrott. De övriga romerna gör nästan inga våldsbrott. Det är de finska romerna som har svårast att få arbete och de lever isolerade som grupp. Andra romer kan få utlopp för sina aggressioner på andra sätt. Det bästa sättet för svårlösta konflikter är den romska domstolen där ojäviga romer beslutar vilken lösning det ska bli. Men där står de finska romerna utanför i den romska gemenskapen eftersom de inte kan romani vilket är det enda språket som används i denna domstol.
 De finska romerna är noggrannast med att hålla på sin kulturella klädsel och det är de som syns mest med sina stora klänningar i sammet. Alla gifta finska romkvinnor måste bära dessa dräkter, männen måste bära svart och får inte ha shorts eller kortärmade tröjor. Andra romer har bara sådana kläder vid fest och det enda kravet är att de bär en kjol som inte är allt för kort. Männen klär sig som de vill och får använda även ljusa färger.
 De finska romerna kan bli utkastade om de bryter mot sin tradition eller om de anpassar sig för mycket till det icke romska samhället, blandar sig med gadje. Vissa finskromerska familjer låter kvinnorna välja på traditionell klädsel eller på att använda svart lång kjol och vit blus.


De svenska romerna

Deras förfäder kom till Sverige för ca 200 år sedan. De var bl.a. kalderashromer och kopparslagare. En av dessa stammar var Taikons som den kända författaren Katarina Taikon tillhörde.
 Dessa romer kom till Sverige pga. en tvist mellan två familjer. De hade lovat varandra att deras barn skulle gifta sig men pojkens pappa förföll alltmer moraliskt och ekonomiskt och blev en utfattig fyllbult. Flickans far vägrade då att ge sin dotter till denne mans son. Det blev kris och en romsk rättegång och flickans familj blev dömd att lämna den romska gemenskapen i Centraleuropa. Detta är ett exempel på hur en fejd kan uppstå men dessa familjer är vänner idag. Andra familjer som kom var Bolotjokoni, Bombeshti, Jela, Giovaneshti, Heck Fynfyrojeshti och Jantjeshti. Många av dessa romer var också duktiga i musik, dans och släkten Heck var duktiga cirkusartister. Rosa Taikon och Hans Calderas härstammar från Jantjeshti.


Europeiska romer

Kom på 1960-talet från bl.a. Italien och Spanien.


Polska och ryska romer

Kom under 1970-1980-talen och var ofta guldsmeder samt sjöng och dansade ofta för att försörja sig.


Tattare/resande

Kom till Sverige redan under 1500-talet. Kallades från början tattare men benämns idag med namnet resande. Många forskare har förnekat att de så kallade tattarna har ett zigenskt ursprung och har sett dem mer som en rent social sedimentering på det svenska samhällets botten. Andra forskare har påvisat inslaget av romaniord i tattarspråket och menat att det inte går att förklara detta utan ett delvis romskt ursprung. Inom romernas riksförbund är resandefolkets organisationer sedan några år tillbaka representerade.
 Denna grupp förekommer också i Stockholms församling men ej i samma utsträckning som de övriga grupperna.
 I Gävle har de bara 25-30 romer och de är bara från de finska och spanska romska stammarna.
 I Malmös pingstförsamling kommer de flesta släkterna från Tjeckien eller Slovakien. De har också ett fåtal romer från Polen.


Varför ville romerna bli pingstvänner

Marjatta Ärnfors säger att pingstkyrkan passar romernas sätt att vara. Romerna visar alltid starka känslor vare sig de är glada, arga eller ledsna. Pingstkyrkan är lite livligare än svenska kyrkan och ger mer utrymme för känsloyttringar.


Bernt Wikman menar att romerna är ett religiöst folk och har alltid haft mycket religion i sin kultur. De är utåt-agerande och pingstkyrkans traditioner med extas och tungomål passar dem. De är nog mer för detta än de svenska pingstvännerna, de går in i extas och trillar omkull. Detta är i deras läggning. De blir också lättrörda och är lätta att få med sig i böner. De tar själva mycket initiativ till bön. De har dock lite katolskt kvar i sig och många tror på helgon vilket pingstkyrkan är emot.


Samarbetet mellan romer och svenskar inom pingstkyrkan

Inom pingstkyrkan i Stockholm är romerna en grupp för sig själva och har i regel inte gudstjänster tillsammans med de svenska medlemmarna. Inte ens romerna är tillsammans då de olika romska stammarna har skilda gudstjänster. Detta beror på att det finns släktfejder mellan de olika romska stammarna. Man vill inom pingstkyrkan i Stockholm att man avstår från släktfejder men har inte lyckats avstyra allt agg mellan grupperna och de kan bli bråk om de vistas i samma lokaler.
 Daniel Kvick framhäver att romerna drar sig till sin egen stam pga. släktfejderna, svenskarna drar sig lite undan av rädsla för det nya, romerna likaså. Det finns en mur mellan romer och svenskar och mellan de olika romska grupperna. Man har för liten relation med varandra, det är felet.


I Malmö har romerna oftast sina egna gudstjänster och det är något de själva vill eftersom de då håller gudstjänsterna på sitt eget språk. Men dop, bröllop och begravningar hålls gemensamt. Det händer också att några romer går på den svenska gudstjänsten och att någon svensk går på den romska. De svenska ledarna t.ex. lärare, präster samt kafépersonalen inom pingstkyrkan som känner romerna väl och som romerna litar på har en bra gemenskap och besöker ibland varandra även i hemmen.
 Känslan av att vara en stor familj tillsammans finns ändå hos alla.


I Gävle har de olika romska grupperna samma gudstjänster och separerar inte sina grupper även om man håller starkt ihop inom den egna släkten. Man bör då ha i åtanke att de har bara ca 30 medlemmar som är romer och av dessa är alla finska romer sånär som på ett par spanska romer (Stockholm har ca 400 romska medlemmar som kommer ur alla stammar) I Gävle blir problemet därför inte så svårhanterligt. Här blandar man också finska romer med de finska medlemmarna då de finska romerna inte kan tala romani utan har finska som modersmål. Detta har fungerat bra. De spanska romerna har dock varit lite isär från de finska romerna för att inte bli indragna i fejder.
 Dessvärre är det så att även om de romska pingstvännerna tar avstånd från släktfejder så gör inte deras övriga släktingar som inte tillhör pingstkyrkan det. De bryr sig heller inte om att de romska pingstvännerna lämnat detta liv bakom sig. De romska medlemmarna i pingstkyrkan kan därför råka ut för hot och vendettor trots att de vill stå utanför detta. Detta har också hänt och alla romer i församlingen har nu gett sig av pga. hotelser om blodshämnd även om de fortfarande står som medlemmar i församlingen.
 Med de svenska medlemmarna blandar man inte däremot. Den finskspråkiga gruppen har ju en stark integritet även om de finska romernas integritet är större. Man är rädda om sitt språk och sin kultur. Man identifierar sig mer med den finska gruppen än med den svenska.


Romska traditioner i pingstkyrkan

Främst av allt är det renlighetsreglerna som romerna tagit med sig in och som de värnar om. Romer skiljer strängt på det som är vuje d.v.s. rent och det som är marime dvs. orent. Många mål i de romska rättegångarna kan handla om just detta. Straffet för orenhet blir alltid en kortare eller längre uteslutning ur den romska gemenskapen beroende på hur allvarligt brottet varit. I värsta fall kan man dömas till livstids utfrysning. Detta handlar inte bara om fysisk renhet eller ett rent hem utan går djupare än så.


En kvinnas kropp delas in i två delar. Från midjan och uppåt är hon ren. Allt nedanför midjan är orent för alla utom hennes man. Anledningen är att kvinnan blöder utan sår vid menstruation och detta är också skälet till att romska kvinnor bär långa kjolar. I traditionella familjer kan inte en kvinna gå framför en man eller mellan två män. Hon måste gå runt dem på baksidan för att inte smitta dem med orenhet.


Hur ser det ut på kongresserna

Pingstvännerna i Malmö vill gärna ha med romerna på sina kongresser men romerna själva vill inte vara med. De trivs bättre på sina egna kongresser där man talar på sitt eget språk. De brukar vara ett fåtal som kommer med och detta är då oftast de romska ledarna och pastorerna. Pingstkyrkan hoppas på att integreringen ska bli bättre så småningom.


Daniel menar att romerna känner sig som bröder med alla i pingstkyrkan och att det bara är språket som styr och som gör att de vill ha egna konferenser. Han säger också att de känner sig välkomna på de svenskas konferenser om de går dit och de är inte diskriminerade eller utanför utan detta sker helt av praktiska skäl.


Idag sitter en romsk pastor med som ledamot i pingstvännernas styrelse i Stockholm. Det är svårt att få dem som talare men de bidrar istället i kyrkan med musik och sång. De flesta romer föredrar sina egna konferenser och då de väl deltar i de svenska konferenserna sitter de ofta tillsammans i en klump långt bak i kyrkan och lyssnar bara. De känner sig tryggast med sina egna omkring sig menar Kjell Waern.


Händer det att romer byter kyrka?

Romerna är som sagt väldigt traditionsbundna och detta gäller också deras medlemskap i pingstkyrkan. De har svårt att flytta och ge sig av från en tradition säger Gunbritt Wiberg. De har ju också en trygghet i pingstkyrkan och man håller gudstjänster på deras eget språk. Gunbritt Wiberg menar att de skulle få språkliga problem i svenska kyrkan och få börja om från början på den långa väg som lett fram till det samförstånd som idag råder mellan svenskar och romer inom pingstkyrkan. Många romer har nog också en tagg kvar i hjärtat efter allt de varit utsatta för från svenska kyrkan genom tiderna.
 Vid de romska gudstjänsterna är 90 procent av deltagarna romer och språket är romani. Detta kan man inte få i någon annan kyrka.
 Romerna är också inom pingstvännerna officiellt accepterade vilket betyder mycket.


Skiljer sig den romska gudstjänsten från den svenska?

Deras gudstjänster är friare och de sjunger och dansar mer, men predikan finns också med i stor utsträckning säger Kjell Waern och berättar vidare att man kan säga att den största skillnaden är att de hörs mer. De har en större dramatik kring allt. Vid deras begravningar skriker de ut sin gråt och de måste sörja en lång tid efteråt innan de får göra något glädjefyllt. De får t.ex. inte gifta sig under sorgetiden. Då gäller det inte bara de närmaste sörjande utan hela släkten. Vid bröllop står romerna på stort och de firar i tre dagar.
 Då blir det mycket sång och dans.
 De romska gudstjänsterna är överhuvudtaget mer högljudda och det kan skapa kulturkrockar och motsättningar.


Finns det någon diskriminering inom pingstkyrkan?

I Stockholms pingstförsamling finns det motsättningar och spänningar mellan svenskar och romer. Vissa av romerna gör saker som alla andra får lida för. Många romer har sedan barnsben fått lära sig att gadje (dvs. de som inte är romer) är fienden. De blir rädda för och tar avstånd ifrån oss gadje. De tror också att gadje vill omvända dem så att de förlorar sin egen kultur och pga. detta får de en negativ inställning till gadje och tycker att det inte gör så mycket om man drar nytta av, lurar eller stjäl av en gadje säger Kjell Waern och tillägger att naturligtvis inte handlar om alla romer. Det är mycket ovanligt att de stjäl av varandra. Även vissa romer inom pingstkyrkan bär med sig detta och stölder har förekommit i Stockholms pingstförsamling. Detta går dessvärre ut över alla romer även om de har många romer som aldrig skulle drömma om att göra något kriminellt. Vissa i församlingen anser att romerna får skylla sig själva att det finns motsättningar då de anser att de själva orsakat dem. Kjell Waern tror att bara pastorerna kan ändra på detta då romerna har stor respekt för gudsmannen/prästen. Pastorerna har ett stort ansvar för att få bukt med detta. Kjell Waern menar ändå att Sverige är det land i vilket romerna mår bäst.


I Malmö finns ingen öppen diskriminering men en hel del förutfattade meningar kan förekomma och svenskarna ifrågasätter mycket av det romerna gör. Men många svenskar har också ändrat sin uppfattning och blivit mer positiva till romerna. Rasism strider mot pingstkyrkans trosuppfattning. Att många gudstjänster är separerade är båda sidor skyldiga till.


I Gävle är romerna tillsammans med de finska medlemmarna för att de har ett gemensamt språk. Det ligger inget rasistiskt i detta utan det hela sker av praktiska skäl. Inom den gruppen trivs alla bra med varandra och inga kända fördomar finns.


Eva-Lena Nordström säger att hon har blandade känslor för romerna. I hennes församling finns ju romer som hon vill och ska respektera men hon är samtidigt affärsinnehavare och har flera negativa erfarenheter med romer. Men mot sin vilja blir hon alltid mer misstänksam då en rom kommer in i butiken fast hon vet att många romer lever ett hederligt liv. Hon blir mest besviken om romer ur hennes församling skulle stjäla något eftersom det strider mot kristendomen. Hon anser att man inte kan låta sig frälsas och tro att det räcker och att en gång frälst alltid frälst, utan det är något man måste jobba för. Man måste kämpa emot sin synd. Hennes grundsyn är ändå att man ska respektera alla och ge alla samma chans men ibland är det svårt. Att följa sin kristna moral är något man ständigt måste jobba på.


I östeuropeiska länderna är romerna inte accepterade alls inom någon kyrka och där vill inte ens pingstkyrkan ha dem. De får genom svenska pingstkyrkan och andra länder där de är med i pingstvännerna hjälp att starta upp egna romska pingstförsamlingar som går under våra länder. I den romska tidskriften E Romani Glinda kan man läsa om förhållandena för romerna där och att det på kyrkdörrarna i Östeuropa står det ofta ”Inga zigenare eller hundar här.”
 De lever där under all kritik. Var sjätte rom i Östeuropa svälter konstant och fyra av tio hushåll har inte rinnande vatten. Färre än hälften av hushållen har toalett inomhus och 64 procent av dem är arbetslösa. Dessa länder måste göra något åt detta.
 Detta strider mot EUs grundlag och det är märkligt att EU inte har reagerat på detta.


Romska pingstvänner i Europa

Sverige var relativt sena med att få romska medlemmar. Här döptes de första romerna in i pingstkyrkan 1972 men i andra europeiska länder har de varit med i ca 50 år dvs. redan på 1950-talet. Det är nästan från den svenska pingströrelsens begynnelse. En gång om året har den romska kommittén konferenser i Frankrike då romer från hela Europa samlas. Här samlas alla stammar och inga släktfejder uppkommer under denna konferens enligt Daniel Kvick. Vid stora dop blir också alltid en romsk pastor från ett annat europeiskt land inbjuden att deltaga. Kommitténs svenska namn blir ”Liv och ljus.”


I Gävles pingstförsamling är det ovanligt att romerna åker på konferenserna i Frankrike då de inte alls håller med om att dessa skulle vara fria från släktfejder. Vid en konferens rövades t.ex. en 16-årig flicka bort av en annan klan. De finska romerna åker i stället på finska romernas konferenser i Finland. Det är ovanligt att de deltar i de svenska konferenserna men i de finska konferenserna deltar de ofta och känner sig mer hemma där.


Mäns och kvinnors kläder och sängkläder tvättas för sig. Diskhon används bara för disk och man tvättar inte ens händerna där. En gaffel eller en tallrik som tappats på golvet kastas genast bort. Romer duschar sig rena och skulle aldrig ta ett bad i ett badkar. Att bada i stillastående vatten anser de som ”rena snusket”. Detta har skapat stora problem inom pingströrelsen då de har många vuxendop och en rom aldrig skulle krypa ner i en liten dopgrav och som dessutom används av både kvinnor och män. Vanligtvis löser man detta problem genom att hålla dopgudstjänster i stora simhallar, där vattnet cirkulerar eller i sjöar och vattendrag.
 Andra regler är att en kvinna inte får vara pastor vilket kommer från en bibeltolkning där Paulus säger att kvinnor inte får undervisa i församlingen. De får däremot sjunga i församlingen och de kan få tjänst som diakonissa samt leda söndagsskolan.


Kjell Waern ger ett exempel på hur renlighetsreglerna kan ta sig uttryck. Han berättar att en romsk kvinna som skulle gifta sig letade efter ett par skor. I en andra handsbutik hittade hon de hon ville ha. Bästa väninnan lovade att inget säga. Några år senare blev de ovänner och väninnan berättade för hennes man om skorna. Han blev då tvungen att kasta allt de ägde. Kläder, möbler och minsta lilla tesked för att inte bli utstött ur den romska kretsen pga. orenhet.


Inom ätterna har de stort socialt ansvar för gruppen. Ledaren är viktig och är den som har huvudansvaret, Då en ledare dör kommer i stort sätt hela klanen. De tror att om de är där när denne dör får de lite av hans karisma. Allt som den döde har haft kastas bort eller bränns. Detta görs även om sakerna är nya. Det är som en religiös skräck eller andlig smitta för det som tillhört, en som har avlidit. Detta faller inom ramen för deras renlighetsregler som styr stora delar av romernas leverne.


Bland romerna finns tydliga könsroller och här är mannen familjens överhuvud och kvinnan är hemmafru eller hjälper mannen med hans göromål. En annan regel de håller fast vid är deras sätt att respektera äldre. En rom sitter inte framför en äldre eller vistas på en våning ovanför en äldre.
 Detta har skapat problem i Gävles pingstförsamling eftersom de har två våningar med verksamhet och måste ta hänsyn till dessa regler. De kan inte ha söndagsskolan på övervåningen samtidigt som de har verksamhet för vuxna. Mellan barn spelar dock inte åldern någon roll. Men de har också regler om att kvinnan inte får sitta framför en man, kvinnorna sitter därför längst bak och männen längst fram i de romska församlingarna.


Gunbritt Wiberg säger att de i Malmös pingstförsamling har man en del problem med att inte romerna släpper på traditionerna. Romerna håller ihop starkt inom den egna släkten och det förekommer ibland fejder mellan olika familjer och man har hållit romska rättegångar angående vissa fejder. En del flickor får heller inte gå till skolan om pojkar från vissa släkter går där.


Integration eller dubbelt utanförskap

Romerna är ändå inte integrerade i samhället och vissa myndigheter säger att pingstkyrkan är de enda som klarar av att hantera problemen som uppstår kring dem, menar Gunbritt Wiberg. I Malmö finns det bara positivt för dem att vara pingstvänner. De får hjälp med utbildning vilket hjälper dem även i det övriga samhället.
 Att vara pingstvän skapar inte ett utanförskap i det svenska samhället men däremot kan det skapa ett utanförskap inom den egna klanen om inte många från den är med i pingstvännerna. Den romska klan man tillhör tycker då att man blandat sig med gadje och svikit sin klan. En del släkter kan se på det som ett brott.
 Ändå känner romerna en trygghet bland pingstvännerna och vissa känner att pingstkyrkan är det ända stället de är accepterade på.


Pingstkyrkan krav på romernas avkall

De romer som är med i Stockholms pingstförsamling spår inte, det är kyrkan mycket bestämd på. Men i så stor utsträckning som möjligt lever romerna zigenskt för att inte bli utstötta ifrån den romska gemenskapen. Då de är arga på samhället svär de ve och förbannelse över farao över myndigheterna vilket inte är kristet enligt Kjell Waern. I Stockholm försöker de kräva att romerna ska avstå från många saker men det är inte lätt vilket de själva håller med om enligt Kjell Waern. Han säger att romerna skämtsamt om sig själva brukar säga att de då de tolv judestammarna skulle få varsin bit land så var romerna den stammen som blev utan pga. dåligt uppförande och säger att de är deras förfäder och att romerna fortfarande har svårt med uppförandet ibland. Visst har man krav på romerna men pingstförsamlingen har sett mellan fingrarna på hur de lever.


I Gävles pingstförsamling kräver man också att man tar avstånd från spådomskonsten. Vissa romska släkter har också något ett hedersbegrepp om blodshämnd och de strider mot varandra och skadar varandra. Deras heder kräver ett offer. Dessa släktfejder kan ibland sluta med döden eller allvarliga kroppsskador. Detta kräver Gävles pingstförsamling att man tar avstånd från och lägger bakom sig. Vissa saker ändrar de dessutom självmant. Romerna har alltid haft stora bröllop. Idag har många valt att viga sig i pingstkyrkan. Bröllopen är fortfarande stora men sker genom en pastor. Förr vigdes de av klanens överhuvud.


Gunbritt Wiberg tycker att anpassningen från båda håll är dålig. Romerna lever mycket efter sina traditioner även om det strider mot pingstkyrkan ibland och svenskarna har svårt från sin sida att förstå och acceptera. Hon tror att gemenskapen mellan svenskar och romer borde vara större. Romerna har en mycket starkt förankrad kultur och är rädda om den och ruckar inte gärna på den. De svenskar som jobbar nära romerna t.ex. skolpersonalen är uppmärksamma på deras renlighetsregler och försöker anpassa skolan lite efter detta så att de ska känna det lite mer avslappnat och trivsamt men i kyrkan tas det mindre hänsyn. Deras renlighetsregler verkar dock inte gälla på allmänna platser och då romerna haft möte i någon av kyrkans lokaler kan tuggummi vara intrampat i golvet, läskburkar stå kvar på borden, borden vara otorkade och skräp ligga på golvet, berättar Kjell Waern.
 Detta kan ju verka lite motsägelsefullt då de själva och deras hem är väldigt rena. ”Men de går att resonera med och det har blivit lite bättre” menar Gunbritt Wiberg.


Daniel Juraj säger att romerna har med sig alla sina traditioner in i pingstkyrkan men att det är i stort sätt samma traditioner som pingstkyrkans och inte skapar några problem.
 Detta skiljer sig mot de andra intervjupersonernas upplevelser.


Vad är viktigast för en rom - pingstkyrkan eller den egna traditionen?

Kjell Waern menar att kyrkan kräver att romernas leverne ska gå hand i hand med pingstkyrkans tro. Teologin är viktigast då de faktiskt är pingstvänner men deras egna pastorer är inga teologer. De romska pastorerna frågar ofta de svenska pastorerna vad som är rätt och fel. Romerna vill hålla strikt på sin tro utan att överdriva. Uppförandemässigt är de romer säger Kjell Waern och berättar vidare att nästan alla romer röker vilket en pingstvän inte gör. Det är också mycket vanligt med missbruk av både sprit och andra droger säger Kjell Waern. Spriten är vanligast hos de finska romerna och andra droger hos andra. Bland kvinnorna är det vanligast med tablettmissbruk berättar Kjell Waern. Det är samtidigt så att om en släkting dör i något annat land så lämnar romerna allt annat, kyrkan, skolan osv. och reser dit och kan bli borta en månad. Då blir traditionen och familjen viktigast och detta gäller inte bara den närmaste familjen utan hela släkten. Men han tror att de då de är borta ändå bär kyrkan med sig inom sig även när de åker i väg i dessa situationer och kan inte se att detta skulle vara något för kyrkan att reagera på. Däremot kan barnens skolgång bli något lidande och de bryter i dessa sammanhang sin skolplikt.


I Gävle är det församlingens regler som är viktigast och även de romer som inte är med i pingstkyrkan har enligt Marjatta Ärnfors en gudsfruktan och vill inte göra något som strider mot Guds vilja. Deras traditioner påverkar inte detta. De har valt att ta avstånd från de få av deras traditioner som strider mot Guds vilja t.ex. spådomskonst.


Daniel Kvick säger att romerna följer det som Gud säger i Bibeln men att många romanitraditioner går emot Bibeln. De romska pastorerna försöker lära om detta men har svårt med detta då de flesta romer inte vill gå ifrån det. De har t.ex. en ceremoni att man sex månader efter att någon dött har en ceremoni då de har en måltid tillsammans med den döde. De polska romerna går till kyrkogården på allhelgonahelgen och dukar upp med mat och dryck och skålar med den döde. Romerna respekterar också sina äldre mycket högt och ibland kan det skapa problem då de äldre har svårast att släppa taget och de gärna vill bestämma hur det ska gå till i församlingen. Ibland är de inte andliga och vill ändå lägga sig i strukturen och säga vad som är rätt och fel. De romska pastorerna brukar då vända sig till deras söner och be dem prata med sin far om det bibliska och obibliska i deras beteende.


I Malmö upplever man att det ofta krockar. Romerna har en stark gudstro och vill inte göra Gud eller bibeln emot. Samtidigt har de en stark kultur som de inte heller vill göra emot. En kvinnlig rom sa till Gunbritt Wiberg att kulturen står över Jesus och i vissa fall är det nog så för många romer. Det enda som skulle kunna ändra på detta är om de tillsammans med den romska pastorn även hade en svensk pastor. Romerna lyssnar mycket till sina pastorer och respekterar dem högt.


Paulina Taikon ger en annan sida av varför det kanske är svårt för romerna att smälta in helt i kyrkan och berättar att hon själv lämnat pingstkyrkan och inte längre orkar gå på mötena. Hon känner att hon inte kan leva upp till förväntningarna på hur man ska leva och vara. Hon har haft en mycket svår barndom och lider av svår ångest och känner mycket skuld inom sig. pga. detta upplevde hon gudstjänsterna i pingstkyrkan uppslitande och blev orolig av mötena där. Hon kämpade under många år med sin tro och gör det fortfarande men kan inte leva upp till alla deras ideal vilket gjorde att hon ofta kände sig skyldig och valde att lämna pingstkyrkan även om hon fortfarande står kvar som medlem där och har kvar många goda vänner i församlingen.


Romska pingstvänner och utbildning

Romerna studerar sällan efter grundskolan och en del har inte godkända betyg därifrån heller. I Stockholm försöker pingstkyrkan att genom bl.a. bibelskola och folkhögskolekurser att få romerna att vilja studera vidare och skaffa sig en bredare kompetens.
 Vår pingstförsamling har också numera nya testamentet översatt till romani för att de lättare ska kunna ta del av detta säger Kjell Waern. Men det är svårt att övertyga dem om att utbildning är något bra då de förknippar utbildningen med gadje dvs. en icke romsk person. Många romer litar inte på gadje eller på samhället och tror inte att de får något jobb även om de vidareutbildar sig. Då tycker de att de gör större nytta hemma och gör mer för att bli accepterade som rom inom den egna stammen där de också känner en trygghet.
 Det är allra vanligast att tjejerna hoppar av skolan tidigt ofta vid 15-16-årsåldern och detta beror ofta på att de då förlovar eller gifter sig och då ska lära sig kvinnorollen. För de romska flickorna är den här åldern svårare än hos de svenska tonårsflickorna. De ska dels handskas med alla de känslor och kriser som alla andra ungdomar, samt axla ansvaret som gift eller förlovad och också kämpa med att leva upp till romanikriterierna. Dessa innebär bl.a. att de ska vara oskulder då de gifter sig och att de inte har setts ute med pojkar och fått dåligt anseende bland andra romer. Tonårspojkarna ska inte heller ha dragit på sig skam eller dåligt anseende men har lite större frihet.


I Gävle har nästan alla romer i pingstförsamlingen gått i vuxenskola för att lära sig läsa och skriva. Kommunen ger dem någon form av utbildningsbidrag medan de studerar och har gett pengar så att de har en särskild romsk grupp som lär sig tillsammans med en egen lärare. Pingstförsamlingen försöker stötta och uppmuntra så gott de kan och romerna i Gävle är mycket måna om att deras barn ska få gå i skolan och utbilda sig för att få en bra start och en grundskolekompetens att bygga vidare på.


Malmös pingstförsamling satsar mycket på att romer ska få utbilda sig och har startat ett eget kunskapslyft inom pingstkyrkan i samarbete med Wiebäcks folkhögskola. Många romer även i mellanstadieåldern går där eftersom de i den vanliga kommunala skolan blivit mobbade. Romerna går här och får grundskolekompetens och gymnasiekompetens. Man läser basämnen och kärnämnen. En del får börja med att lära sig läsa och skriva för att sedan klara resten. Det är nu åttonde året som de har denna verksamhet. De flesta romer som läser här är från andra generationens romer och några få från tredje generationen romer. Skolan är mycket eftertraktad och de har ständigt kö på att få gå där. Det finns dock vissa problem med romerna inom skolan och dessa beror på deras kultur säger Gunbritt Wiberg. Pingstkyrkan försöker förklara för dem att man inte kan vara hemma en månad från skolan för att mormor ligger på sjukhus. Deras kultur är i strid med vad man här ser som normal frånvaro. Det har hänt att vissa fått sluta om frånvaron blivit extremt hög. Man har också som krav att kvinnorna som studerar här ska ha barnomsorg under tiden. Romerna har svårt att klara de vanliga kommunala skolorna då de just blir mycket frånvaro och romerna sällan sköter läxläsningen så bra. Inom kyrkan gör man vad man kan för att vända den här trenden bl.a. genom sin egen skola och genom att ha samtal kring detta. Malmös pingstförsamling har också kurser i bibelkunskap på deras eget språk berättar Gunbritt Wiberg.
 Men fortfarande är det många som slutar skolan tidigt eftersom familjen ställer andra krav. Skolan inom pingstförsamlingen lockar ändå till sig många eftersom den passar romerna bättre. De flesta romska barn har föräldrar som är analfabeter och som därför inte har någon möjlighet att hjälpa dem med läxläsning. 60 procent av de vuxna romerna är analfabeter. I den här skolan har lärarna mer tid och kan ge mer stöd till romerna. Ca 20-30 romer går just nu i gymnasiet där.


I Finland är man före alla andra länder i Europa vad det gäller hanteringen av romerna. Här vill man att de ska lära sig romani som är deras eget språk och man uppmuntrar detta. Man gör också mycket för att de ska ta studenten och bli attraktivare på arbetsmarknaden.
 Att romerna inte går skolan klar kan också vara en misstänksamhet mot gadje. Skolan är samhället och i det vill de inte deltaga. En rom har nästan aldrig ett bankkonto, de litar inte på gadjes bank och banken i sin tur accepterar inte romerna som kunder. De har i stället sina besparingar i en fin bil eller i guldsmycken. Saker de kan få snabba pengar för i nöd och ha som trygghet inför sämre tider eller inför ålderdomen.


Hur ser framtiden ut?

Framtidsproblem

Kjell Waern tror att stora problem kan uppstå i framtiden. I Rumänien finns den största gruppen romer. Idag får dessa inte åka utomlands, men om Rumänien går med i EU kommer romerna förmodligen att komma i stora grupper till Sverige tror Kjell Waern.
 Under sommaren har de redan sett hur romer från Polen kommit in i ganska stora mängder och stannat under sommaren och spelat i tunnelbanan och rest runt för att sälja saker. Blir det för många romer som kommer samtidigt blir det problem menar Kjell Waern. Sverige kommer inte att hinna förbereda sig för situationen och risk för att ny rasism kommer att födas bland svenskar om det blir en kraftig och snabb invandring av romer är stor. Detta kan också skapa problem för de romer som redan är här.


Svenska romer och resande gifter sig nu ofta med svenskar och de har lättast att smälta in i samhället. De nytillkomna håller sig mera till sin egen grupp och håller hårdare på sin kultur. Kanske de blandar upp sig mer med den svenska befolkningen då de har varit här lika länge som de svenska romerna och de resande varit idag.


Resultat av frågeställningen

Hur gick det till när romerna gick med i pingstkyrkan och varför ville pingstkyrkan ha dem med? Pingstkyrkan visste först inte att romerna var kristna och då de upptäckte att så var fallet och att romerna i flera andra europeiska länder var med i de ländernas pingstförsamlingar tyckte de att det var naturligt att de skulle få vara med i Sverige också. Pingstvännerna var ju också en relativt ny rörelse i Sverige och de var öppna för nytänkande.


Skiljer sig den romska pingstkyrkan från den svenska i lära och praxis?

Grunden inom pingstkyrkan är densamma men romerna har burit med sig mycket av sin kultur in i pingstkyrkan. Vissa saker ser de svenska pingstvännerna mellan fingrarna för därför att romerna ändå är en grupp med stark kultur som de inom pingstförsamlingarna inte vill ta ifrån dem och för att det inte direkt strider mot pingstkyrkans praxis. Det viktigaste för romerna som de tagit med sig in i pingstkyrkan är renlighetsreglerna som de håller mycket strikt på.
 Saker som de svenska pingstvännerna vänder sig emot är spådomskonsten och blodshämnden. Detta kräver pingstkyrkan att man gör avkall på.


Hur ser framtiden ut?


Kjell Waern tror att de svenska pastorerna måste vara de som jobbar för att ena grupperna och att det går men att det är en lång väg att gå. Ett framtidsproblem enligt Kjell Waern är om Rumänien går med i EU då han tror att detta skulle skapa en stor romsk invandring till Sverige under kort tid vilket kan bli svårt att hantera. Att många kommer att välja Sverige känner han sig säker på då han menar att Sverige är det land där romerna har det bäst.


Slutsatser

Om man jämför med de andra kyrkorna på 1960-talet måste säga att pingstkyrkan visade på stor öppenhet och förståelse då de inbjöd till att romerna skulle få vara med i pingstförsamlingen. Det måste ha krävts ett stort mod också då det på många sätt var en risk för dem då de bl.a. inte visste hur de övriga pingstvännerna skulle reagera och hur samhällets syn på dem skulle utvecklas av detta beslut. Om det redan då från enskilda medlemmar fanns motsättningar har jag inte fått reda på. Att man idag har skilda gudstjänster kan jag på ett sätt förstå i och med att deras motiv är bl.a. språket. Men vad jag tycker är beklämmande är att de separerar på de olika romska grupperna istället för att försöka överbrygga problemen med släktfejderna. Det är säkert en lång och tidskrävande process men säkert värd mycket i längden. Dessa släktfejder strider ju starkt mot pingstkyrkans trosuppfattning och är de då pingstvänner så måste de ju lära sig att kämpa emot detta. Det ansvaret måste ligga hos alla inom pingstkyrkan. Man kan också tycka att de borde kunna blanda romerna med svenskar ibland även om romerna också behöver ha gudstjänster på sitt eget språk. De bor ju ändå i Sverige och kan även behöva träna det svenska språket och komma mer i kontakt med svenskar för att bygga upp en tillit mellan romer och svenskar. Båda sidorna behöver se människan bakom sina fördomar både inom pingstkyrkan och i vårt övriga samhälle.


Malmö och Gävle verkar ha lyckats mer än Stockholm att hjälpa sina romer med studier, kanske beror detta på att romska gruppen är så pass mycket större men samtidigt är ju Stockholms församling också större och man undrar varför det är svårare där. Förmodligen påverkas de av att det är så många olika romska grupper som alla har motsättningar mot varandra. Teoretiskt sett är pingstkyrkan mycket toleranta och låter romerna ha många traditioner kvar så länge de inte direkt strider mot kyrkans trosuppfattning men i praktiken finns fördomar från svenskarna. Jag undrar om inte dessa fördomar också strider mot pingstkyrkans trosuppfattning. Kjell Waern har nog rätt i att de som kan ändra på det här är de svenska prästerna som kan agera medlare och det ända sättet att överbrygga dessa motsättningar är att lära känna varandra. Det räcker inte att tycka att man är snäll för att man låter romerna ha en lokal i pingstkyrkan om de inte är delaktiga står de på sidan om och kan man då egentligen säga att de är med? Visst har romerna det bättre här än i många andra länder men ändå finns en lång väg kvar att gå.


Det här med blodshämnden kan nog låta både skrämmande och primitivt och vara mycket svårt för oss att ha förståelse för. Men egentligen är det inte ett ovanligt fenomen i modern tid. Det existerar ju hedersmord inom islams extrema grupper och vendettorna lever till viss del kvar i Italien. Så även om det är otäcka företeelser så händer detta i många olika grupper runt om i världen och är inget originellt bland romer.
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