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Upprättelse för utsatt folkgrupp
Genom skolverksamhet och 
socialt företagande arbetar  
vi i Rumänien för att lyfta  
romers rättigheter och se  
hur de blir en stolthet i det  
rumänska samhället, istället  
för ett undangömt folk.

Rumänien, ett av EU:s fattigaste medlems-
länder, har troligtvis världens största  
romska minoritet. Mellan 1,5-3 miljoner 
romer är spridda över hela landet.1  De 
har låg social status och utsätts ofta för 
trakasserier och diskriminering. Många 
av dem saknar identitetshandlingar och 

lever i hög grad utanför samhället. De har 
svårt att få arbete, och saknar ofta utbild-
ning. Man räknar med att 75 % av Rumä-
niens romer lever i fattigdom. Romerna 
bär dessutom på djupa sår av slaveri och 
utnyttjande. 

Tillsammans med organisationen Seeds 
of Kenosis arbetar vi i staden Timisoara i 
västra Rumänien. Skolungdomar får läx-
hjälp och fritidsaktiviteter och här drivs ett 
företag i form av en snickarverkstad där 
romer och rumäner arbetar sida vid  
sida med heminredning och  
möbeltillverkning.
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Levnadsförhållandena i Rumänien är i allmänhet 
sämre än i de flesta andra europeiska länder. Trots 
förbättringar sedan millennieskiftet lever fortfarande  
många rumäner i fattigdom, i synnerhet på lands-
bygden. En särskilt utsatt grupp är den stora 
romska minoriteten, av vilken tiotusentals lämnat 
landet för att försörja sig på säsongsarbeten eller 
tiggeri. De senaste åren har särskilda åtgärder  
vidtagits för att ge fler romska barn utbildning,  
men ändå beräknas en majoritet av dem inte gå 
i skolan. Omkring hälften av romerna uppskattas 
vara analfabeter.1 1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
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DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S 
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.

I ett av Timisoaras fattigaste områden, där 
det främst bor romer, arbetar organisationen  
Seeds of Kenosis. Bland annat driver de 
ett företag där unga killar tränas i både 
yrkesskicklighet och självförtroende. Sättet 
att arbeta är speciellt då de använder  
virke som ingen annan vill ha. Det kan 
vara sprucket, sjukt eller snett och vint. 
På samma sätt ser de styrkan hos varje 
arbetare och låter var och en göra det de 
är bäst på. Här tillverkas unika och vackra 
möbler och heminredning. 

Företaget går bra och deras produkter är 
eftertraktade. De har fått inreda ett flertal  
trendiga restauranger i Rumänien och 
deras heminredningsprodukter säljs både 
i Rumänien och Sverige. I företaget arbetar 
numera även ett par kvinnor, främst med 
läderprodukter. I det romska samhället, 
arbetar kvinnor sällan utanför det egna 
hemmet. här får kvinnorna visa att de är 
minst lika skickliga som männen på det de 

gör. Företagets framgångar har lett till att 
romerna blivit mer accepterade. Samhället 
är stolta över dem och vill ha mer av det 
de gör.

Utöver företaget driver organisationen 
ett skolcenter för barn mellan 3 och 17 år. 
Centret fungerar som en länk mellan den 
kommunala skolan och det romska sam-
hället. Här får barnen bland annat läxhjälp. 
Romska barn ligger ofta långt efter övriga  
barn i skolan då deras föräldrar ofta är 
analfabeter eller lågutbildade och har 
svårt att stödja sina barn. Här finns också 
fritidsaktiviteter anpassade efter barnens 
intressen och de arbetar för att bygga upp 
barnens självbild och se skolan som något 
positivt. Utöver detta gör de även en del 
samhällsinsatser så som husrenoveringar, 
hygieninsatser och ser till att folk som är 
sjuka får ta del av den sjukvård de har rätt 
till. 

En investering i de minsta och marginaliserade


