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Mustalaiskonferenssi koolla Kalliolassa 

 

 

“Jokaiselle valtiolle voisi romaaneista olla 

monessa mielessä hyötyä. Mutta se riippuu siitä, 

osataanko toimintaa johtaa niin, että yhteistyöstä 

on hyötyä kaikille”, sanoi kirjailija Veijo Baltzar 

kansainvälisen mustalaiskonferenssin avajaisissa 

torstaina Kalliolan vapaa-opistossa Helsingissä. 

Konferenssin tarkoitus on lähentää eri maiden 

mustalaistyötä sekä selvittää mustalaisten 

asemaa eri maissa.  

Avauspuheen piti Mustalaislähetys ry:n hallituksen 

puheenjohtaja Heimer Virkkunen. Valtiovallan 

tervehdyksen toi konferenssin suojelija, 

sosiaaliministeri J. E. Partanen. Hän sanoi, että 

mustalaisväestön tulisi saada tasavertaisina 

muiden väestöryhmien kanssa osallistua maan 

yhteisiin asioihin.  

Ministeri Partanen totesi olevansa iloinen siitä, 

että nimenomaan romaanien sosiaaliset, 

sivistykselliset ja taloudelliset ongelmat ovat 

konferenssin keskeisinä aiheina.  

Uusia tutkimuksia ja pitkäjännitteisyyttä  

”Tarvitaan uutta tutkimusta, jossa selvitetään 

mustalaisten sivistyksellinen ja sosiaalinen asema. 

Vasta sitten saataneen valtiovalta ryhtymään 

ongelman kokonaisratkaisuun”, sanoi toim. Joht. 

Veikko Piirainen.  

Piirainen tarkasteli Suomen mustalaisten historiaa 

sekä heistä tehtyjä tutkimuksia. Hän katsoi, että 

mustalaiset ovat eräs Suomen vähemmistö- ja 

kehitysongelma.  

Rovasti Pentti I. Hissa muistutti mieliin vuoden 

1958 kirkolliskokouksen 16 kohtaa sisältävän 

ehdotuksen seurakunnille annettavaksi ohjeeksi 

mustalaistyössä.  

Rovasti Hissa kertoi mustalaisten perheleireistä eli 

romaanien kesäpäivistä, joita oli v. 1963 vain yksi 

ja tänä vuonna 20. Osanottajien määrä on noussut  

 

 

 

52:sta 1000:een. Leirien tarkoitus on rakentaa 

yhteyksiä romaaniheimoon. Näillä leireillä 

mustalaisilla on mahdollisuus saada myös 

rippikouluopetusta.  

”Toki myös nähdään, ettei ole pysähdyttävä vain 

leiritoimintaan, vaan että olisi löydettävä 

mahdollisuuksia pitkäjännitteisempään 

toimintaan”, rovasti Hissa sanoi.  

”Tutkimuksia tarpeeksi, ryhdyttävä 

toimeen”  

”Meitä on tutkittu jo tarpeeksi kauan, eikä siitä ole 

meille mitään hyötyä. Onhan itsestään selvää 

ilman tutkimuksiakin, että tarvitsemme 

koulusivistystä, ruokaa ja asuntoja. En voi 

ymmärtää, miksi meidän tutkimuksemme on pantu 

ensisijaiseksi tavoitteeksi”, sanoi kirjailija Veijo 

Baltzar.  

”Tietenkään en väheksy tutkimuksen arvoa, mutta 

tutkimukset sinänsä eivät riitä. Täytyy ryhtyä 

toimenpiteisiin” kirjailija Baltzar totesi.  

”Meitä romaaneja ei pitäisi täysin samaistaa 

isäntäkansaan, meidän pitäisi saada pitää omat 

tapamme ja oma kulttuurimme. Jos romaaniheimo 

täysin irtautuu omasta kulttuuristaan, heimon 

itseluottamus heikkenee. Sivistynyt romaani on 

parempi kuin valkolaiseksi tullut romaani”, Baltzar 

jatkoi.  

Baltzar totesi, että mustalaisiin on viime aikoina 

suhtauduttu entistä myönteisemmin. ”Siihen on 

kai monenlaisia syitä, mutta tärkein on ehkä se, 

että ihmiset ovat päässeet vanhoillisesta 

ajattelutavasta ja ovat nyt tunnustaneet, että 

kysymys on ihmisistä”. On luovuttu ajatuksista, 

että mustalaiset ovat Kainin jälkeläisiä, joilla on 

kiertävä veri ja joiden on pakki varastaa”.  

Konferenssi kestää sunnuntaihin saakka. 

Perjantaina esitelmöi tohtori Miklos Tomka 

mustalaisista unkarilaisessa yhteiskunnassa.  



 


