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Parempi Kiertää mustalaisena kuin yrittää opiskella nykyisillä ehdoilla 

Jokamiehen Kulttuurikeskustelu 

 

Yhteiskunta tekee karhunpalveluksen yrittäessään tehdä meistä täysin suomalaisia, väittää 

romaaniopiskelija Veijo Baltzar alla olevassa artikkelissaan. Mustalaiskysymys on viime aikoina ollut 

monella tavalla esillä ja keskustelu on käynyt kiihkeänä aina Ruotsin lehdistöä ja Yleisradion 

ohjelmaneuvostoa myöten. Tämänkertaisessa puheenvuorossa kuulemme toista osapuolta, asianomaisia 

itseään. Keskustelu mustalaiskysymyksestä jatkuu. 

 

 

 

Meidät mustalaiset on yritetty samaistaa yhteen 

jos toiseenkin epämiellyttävään olioon. Kuitenkin 

unohdetaan täysin, että vaikka olemmekin 

mustalaisia, olemme samalla Suomen kansalaisia. 

Silti valtakunnan lait ulottuvat meihin vasta silloin, 

kun olemme tehneet jonkin rikoksen, kieltäytyneet 

asepalveluksesta tms. 

Mutta jos joku herjaa meitä, pahoinpitelee tai 

vaikka estää pääsyn julkisiin paikkoihin – mitä laki 

silloin tekee? Kääntää selkänsä.  

Ihmisten täytyisi jo lopultakin herätä ja tunnustaa, 

ettei tässä ole kysymys mistään väristä tms. Se on 

kaunaa erilaisia ihmisiä kohtaan, varsinkin kun 

näitä erilaisia ihmisiä sattuu olemaan vähän.  

Kovat ehdot almuista  

Mielestäni Matti Rinne osui oikeaan puhuessaan 

kulttuurimme säilyttämisestä ja laimeahkosta 

kiinnostuksestamme koulua kohtaan. On turha 

väittää, että emme ota sivistystä vastaan, mutta ne 

ehdot, joilla se nyt tapahtuu, ovat niin kovat, että 

on parempi pysyä kiertävänä mustalaisena. Mieltä 

yritetään sairaalloisen kiihkeästi riistää 

persoonamme; parempi on silloin olla ottamatta 

yhteiskunnalta almuja.  

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta 

pitävätkö suomalaiset itseään niin hyvinä, että 

voivat vaatia meitä muuttumaan omaksi 

kuvakseen? Jos näin on, pysymme edelleen 

sivussa ja taka-ajettuina.  

 

 

 

Taljan iskulause Yhteispelillä se sujuu sopii 

mielestäni myös tähän. Jos meille annettaisiin 

suuremmat mahdollisuudet ja tunne siitä, että 

meilläkin on isänmaa, niin olen varma, että me 

palkitsisimme sen ja puolestamme näyttäisimme, 

että meistäkin on hyötyä.  

Lastenkodit ja rotusyrjintä  

Mustalaislähetyksen lastenkodeista ja sen muusta 

toiminnasta on viime aikoina puhuttu paljon. 

Lähetys on perustettu auttamaan mustalaisia, 

mutta jossakin vaiheessa toimintatavoissa on 

erehdytty. Mielestäni pitäisi olla itsestään selvää, 

että esim. Eristetyt lastenkodit eivät ole mitenkään 

positiivisia, ei ainakaan niille jotka sinne joutuvat. 

Vai onki niin, että näille lapsille aikuisiksi 

vartuttuaan järjestetään myös eristetyt työpaikat, 

asunnot jne? Tämä on mitä suurinta rotuerottelua.  

Mitä mustalaislähetyksen toiminnanjohtaja 

Veikko Piiraisen perusteluihin (IS 11. 5) tulee, niin 

ne ovat minusta lapsellisia ja tuulesta 

temmattuja. Onhan aivan eri asia ovatko 

mustalaiset omassa miljöössään yhdessä vai onko 

kaksi mustalaista yhdessä. Vihjaako Piirainen 

siihen suuntaan, että jos eristetyt lastenkodit 

ovat rotusyrjintää, niin se pitäisi myös laillistaa?  

Olen hyvin hämmästynyt Tampereen yliopistossa 

tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan tällaiset 

lastenkodit eivät eristäisi lapsia. Uskoni 

tutkimuslaitoksia kohtaan horjuu tämän jälkeen 

pahasti. Ilmeisesti tutkimus on suppea kuten 



Piirainenkin sanoo, eikä sen varaan voi mitään 

rakentaa. Ei kuitenkaan ole hyväksi laskea 

julkisuuteen epävarmoja tietoja ja siten tehdä 

olojamme entistäkin huonommiksi. 

Suomalaistaminen – karhunpalvelus 

“Suojatussa ympäristössä” kasvaneilla 

mustalaislapsilla on usein edessään liian suuria 

vaikeuksia. Mustalaiset enempää kuin 

suomalaisetkaan eivät hyväksy heitä varauksetta. 

He ovat täysin tyhjän päällä kuulumatta 

kumpaankaan leiriin. He eivät ole enää 

persoonallisuudeltaan ehjiä mustalaisia mutta 

eivät myöskään suomalaisia. Seurauksena on usein 

hermostollisia häiriöitiä, mikä vie pohjan kaikelta 

yrittämiseltä. Masennus voi sitten viedä esim. 

Rikoksen teille.  

Yhteiskunta tekee itselleen karhunpalveluksen 

Yrittäessään tehdä meistä täysin suomalaisia, 

Miksikö? Suomalaistuneelta mustalaiselta on 

riistetty hänen persoonallisuutensa, se ylpeys 

jota ihminen tarvitsee päästäkseen eteenpäin.  

Mustalaiset tarvitsevat sivistystä mutta siten, 

että he pysyvät aitoina mustalaisina. Silloin heillä 

säilyy myös kunnianhimo, joka ajaa heitä 

ylöspäin.  

 

Veijo Baltsarille  

Sanotte että teitä kohdellaan huonosti ja jos teitä 

pahoinpidellään, niin laki ei välitä siitä. Harvoin 

teitä pahoinpidellään. Painvastoin mustalaiset 

pahoinpitelevät ja ryöstävät vanhuksia, ja jos teitä 

on yleisillä paikoilla niin tuupitte ja olette aivan 

kuin ei muita ihmisiä olisikaan.  

Tiedän muutamia mustalaisperheitä, jotka elävät 

rehellisesti ja tekevät työtä, Heitä kunnioitetaan 

tekevät työtä. Heitä kunnioitetaan siellä. Antakaa 

te arvo toisille ihmisille niin huomaatte, että 

suhtautuminen teihin muuttuu. Te puhuitte 

almuista mutta me tavalliset työikäiset emme saa 

niitäkään, vaan maksamme veroa että teitä 

työkykyisiä voitaisiin avustaa. 

S. Söderström 


