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Veijo Baltzar uppträdde för en tid sedan i ett tv-program, under vilket det framgick att han i den s.k. 

zigenarfrågan har en åsikt som i mycket avviker från hans stamfränders. I vidstående artikel motiverar han 

här sina synpunkter.  

 

Zigenarförtrycket är politik – inte en rasfråga 

– Av Veijo Baltzar –

 

 

 

Jag har fått en hör brev och flera 

telefonpåringningar i vilka man ber mig berätta 

varför jag lämnade Zigenarföreningen, varför alla 

anklagade mig, och om de verkligen var arga på 

mig. Först måste jag säga att jag anser att någon 

annan borde svara på frågan om de verkligen var 

arga på mig. Själv tror jag det. Kanske var de lite 

arga, och det beror troligen på att vi människor är 

egocentriska och inte är villiga att godta andra 

människors åsikter. Vi tror själva att vi alltid har 

rätt, och att grannen där har fel.  

I den här tv-debatten gick allt i så snabb takt att 

det var svårt att motivera något. Därför vill jag här 

förklara vad allt berodde på.  

Då jag skriver denna artikel borde jag veta för vem 

jag skriver, med andra ord, läser zigenarna den? 

Emedan man i tv-debatten beskyllde mig för att 

använda termer som de inte förstår. Själv anser jag 

att jag använde ett vanligt t.o.m ett enkelt 

talspråk, och det har jag alltid strävat till.  

Zigenaretiketten 

Någon beskyllde mig för att det i min bok finns 

avsnitt som inte är lämplig läsning för 

zigenaretiketten. Det är naturligtvis frågan om 

avsnitten där Viktor har samlag på stallvinden eller 

något annat motsvarande.  

Jag anser att det här är ett orimligt krav och jag vill 

ge de här människorna följande svar: Borde jag 

skriva en bok enbart för zigenare, trots att 

exempelvis endast hundra av femtusen skulle läsa 

den och kanske tjugo köpa den, såsom jag tror att 

det gått för ”Polttava tie”. Och jag skulle vara  

 

 

 

benägen att tillägga, om jag kunde vara säker på 

att zigenare läser den här artikeln:  

Vi måste vädja till de vita  

Vi förmår inte hjälpa varandra. Vi måste vädja till 

de vita, jag kommer åtminstone att fästa större 

uppmärksamhet på de vita. Således skriver jag inte 

en bok endast för zigenare. Jag skriver för Finlands 

folk, och möjligen också för andra folk.  

Därför anser jag det vara orimligt att kräva att min 

bok ska behaga endast någon liten zigenargrupp, 

då ännu till endast någon inom den lilla gruppen 

läser boken.  

Nog skulle jag kunna skriva en bok endast för 

zigenare om de verkligen ville det, och om jag 

visste att de alla ens skulle gå och låna den i ett 

bibliotek.  

Men tonen i den boken skulle bli helt annan. I den 

skulle jag berätta om fel och svagheter hos 

zigenare – och det skulle de möjligen åter inte tåla. 

Men den boken skulle i varje fall vara av stor nytta 

för zigenare, speciellt den unga generationen. I 

den skulle jag avslöja den diskriminering och 

småaktighet som förekommer i zigenarnas egen 

krets, och som kan gå ända till ytterligheter.  

Är ni intresserade så är det bara att be mig om 

den. Ni ska få den.  

Rasdiskriminering  

Främsta orsaken varför de blev arga på mig i det 

här tv-programmet var troligen att jag sade att det 

här i Finland i alla fall inte förekommer biologisk 



rasdiskriminering. De flesta förstod inte vad det 

betyder, utan gick till anfall och sade:  

- Hör nu, vad säger du. Om du inte blivit hatad 

bevisar det inget – vi har fått lida av hatet.  

Jag svarade dem att jag förnekar ju inte det i 

praktiken, men jag förnekar grundorsakerna och 

säger att frågan är politisk.  

Igen blev svaret: - du är så ung att du inte vet 

något. Vi har nog blivit förtryckta. Där blev vi inte 

insläppta, och inte heller där. Vi ger fan i politiken 

– men vi vet att de förekommer rasförtryck.  

Till det svarade jag; snälla människor, om ni läst 

min bok eller mina artiklar har ni märkt, att jag inte 

förnekar att vi blir förtryckta, tvärtom. Inte heller 

det här gick hem.  

Zigenarfrågan politisk  

Jag framhåller fortfarande att frågan är politisk, 

närmare sagt socialpolitisk. Det är inte alls fråga 

om verkligt rashat. Med rashat förstår jag det att 

ingen av rasen accepteras, oberoende av om han 

är rik eller fattig. Hos oss i Finland accepteras 

människan alltid om hon är rik, om hon har makt 

och om hon haft framgång. Oberoende av vilken 

ras hon tillhör. Kärnan i problemet är att vi inte är 

politiskt orienterade, och att politikerna inte varit 

tillräckligt intresserade av oss då de inte har 

många röster att vänta sig. Tre faktorer har 

förorsakat myten om rasproblem. Vi har inte fått 

gå i skola vi har inte fått en socialt tryggad 

ställning.  

Kyrkan 

Och så har vi kyrkan.  

Kyrkan är en av de största orsakerna. För något 

hundratal år sedan förbjöds prästerskapet att 

överhuvud befatta sig med zigenare. Det här 

betydde väl att Gud inte accepterade zigenarna. 

Bibeln har givit människorna den första kunskapen 

om att man kan hata någon ras: t.ex döda 

filistéerna, eller ni är mitt utvalda folk. Så har 

myten om rashat utgått från så kallade troende 

kretsar.  

För det andra är jag förvånad över att zigenarna 

själva så starkt framhäver det här som ett 

rasproblem emedan det leder till att man på allvar 

börjar tro att det verkligen är fråga om enbart 

rasliga skillnader. Den unga generationen är på väg 

att komma ifrån det, och för dem är det onödigt 

basunera rashat.  

Låt oss höra vad zigenarna säger då de fått 

utbildning, då de har bostäder, villor, säger de 

fortfarande att det är fråga om rashat?  

Jag tror inte att de då längre känner rashat. De blir 

accepterade, vilket innebär att det inte varit fråga 

om rashat.  

Att jag utträdde ur Finlands zigenarförbund har 

många orsaker. Var och en som läser mellan 

raderna förstår det utan att jag förklarar mig 

närmare. En av orsakerna är i alla fall att jag i 

princip är emot zigenarkuratorer. Och nu läste jag i 

pressen att den nuvarande kuratorn vill ha fem 

kuratorer i Helsingfors.  

För min del får de bli t.o.m. hundra om det är den 

rätta lösningen.  

Zigenarna vet inte att de ger de vita ett moraliskt 

stöd. Jag menar att de vita kan säga: se här, ni har 

zigenarkuratorer. Vad mer begär ni? Ni kan i alla 

fall inte säga att vi inte försökt lösa era problem.  

Till det måste man naturligtvis svara: visst har ni 

försökt, det finns ju exempel på det.  

Jag kan inte begripa varför zigenarna inte fattar 

det här. Tror de att då man fyller Finland med 

zigenarkuratorer som man kan gå och klaga hos så 

är saken biff?  

Självklart blir svaret att så inte är fallet, utan att 

det är ett steg framåt. Till det replikerar jag att det 

är ett steg framåt men samtidigt innebär det ett 

moraliskt stöd för de vita, vilket betyder att allt får 

gå mycket långsamt framåt.  

Då hundra zigenare fått en kurator och bostäder, 

hungrar resten, barnen blir utan skolbildning utan 

yrke. Om hundra år har kanske alla zigenare fått 

bostad.  

Jag anser att det här är en allmosa som givits 

zigenarna och om de inte inser det nu, kan man 

inget åt det. Men jag är övertrygad om att då 

zigenarna blir upplysta förstår de det här. På den 

tiden väntar jag, och hoppas att jag lever då.  

Åt de vita vill jag säga: välj bara den dyrare vägen. 

Ge oss zigenare en sådan här mellanstation. Ni har 

så många gånger tidigare gjort samma fel. Ge bara 

varje zigenare en kurator – annat behöver vi ju inte 

heller. Skattemedel har också tidigare kastats bort.  



Alla människor, alla barn är likvärdiga. Det här 

betyder att alla zigenarbarn borde få gå i skola 

samtidigt, och inte såsom fallet är nu med dessa 

temporära lösningar, att någon liten bestämd 

grupp som man tagit hand om får göra det.  

Det finns pengar!  

Till det kan man svara att många av barnen går ju 

redan i skola. Jag vill fråga: gör de det? Jag anser 

inte att det är att gå i skola då de på skolbänken 

kämpar men hungern och inte med läxorna!  

Staten borde komma med en helhetslösning 

åtminstone för barnen och de kommande 

generationerna. Det är onödigt att påstå att det 

inte finns pengar. Låt bli att bredda en tio 

kilometer lång vägstump någonstans i Kainuu. Jag 

tror att de pengarna skulle vara nog för att göra 

zigenarna till en produktiv grupp för hela Finland. 

Men vill ni att vi ska förbli en improduktiv grupp, 

ge oss då mellanhänder, om de beslutande 

organen här i Finland vill att folket betalar skatt 

som inte är till nytta för zigenare eller vita, är det 

bara att också i fortsättningen välja det dyraste 

alternativet. 

Men minns, än kommer den dagen då både 

zigenare och vita kommer att säga att jag hade 

rätt. Med det här vill jag inte alls säga att jag är 

den som alltid har rätt i alla frågor, jag kan ha fel 

många gånger. Jag vet endast att zigenarkuratorer 

inte behövs, dellösningar i den här formen behövs 

inte.  

 


