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Keskustelua:  

Miksi tutkitaan musalaisia? 

 

Seitsemänkymmentä vuotta meitä mustalaisia on tutkittu: mikä on tulos? Kysyy puheenvuorossaan 

maamme ensimmäisenä mustalaiskirjailijana syksyllä debytoiva Veijo Baltzar. Lähinnä mustalaisasiain 

neuvottelukunnalle ja sen johdolle sanansa kohdistaen Baltzar kärjistää: emme me tarvitse tutkijoita, emme 

voi syödä papereita emmekä rakentaa niistä majaa itsellemme.  

 

 

 

Veijo Baltzar:  

Minä hämmästynyt ihminen katselen ulos 

ikkunasta ja mietin mitä mietin. Televisio-

ohjelmassa kuulin mustalaisasiain 

neuvottelukunnan päällikön Paavo Mustalan 

kertovan kaikenlaisista tutkimuksista, mitä on 

tehty ja tullaan tekemään. Haluan antaa pienen 

neuvon niille, jotka ovat Paavo Mustalan linjalla. 

Seitsemänkymmentä vuotta meitä mustalaisia on 

tutkittu: mikä on tulos? Ehkä ainoa tulos se se, että 

nämä tutkijat ovat menettäneet mustalaisten 

kustannuksella rahaa, joka olisi ollut näille itselleen 

hyvin tarpeen. Mustalaiset tarvitsevat asunnon ja 

koulutusta, vaikka tutkittaisiin sata vuotta, eivät ne 

puutteet siitä vähene. Ei asiaa saa lakaista maton 

alle, pölyä on parempi levittää ympäri Suomen, 

niin että se menee jokaisen ihmisen nenään.  

Jos italialainen laulaa kadulla, se on luonnollista, 

mutta jos suomalainen niin tekee, hän on 

humalassa. Mutta kukaan ei mene tutkimaan, 

miksi italialainen laulaa ja suomalainen on 

humalassa. Miksi pitäisi tutkia mustalaisia? 

Olemmeko me tosiaan niin kummallista väkeä, 

että täytyy käyttää rahat tutkimiseen, vaikka 

ihmiset elävät nälässä? Sinä aikana kun 

tutkimuksia tehdään, monet mustalaislapset 

saavat kasvaa aikuisiksi vailla koulutusta. Ilmeisesti 

tutkimisen tarpeesta on tullut pakkomielle.  

Jos välttämättä haluatte tutkia, niin rakentakaa 

huvipuisto, jossa voimme kävellä, puhua omaa 

kieltämme ja olla kummallisen näköisiä. Olette 

tervetulleita sinne tutkimaan meitä, mutta 

tietenkin me otamme pääsymaksun, että siitä olisi 

jotain hyötyä meillekin eikä vain tutkijoille. Jospa 

näitä tutkijoita kävisi hyvinkin paljon, voisimme 

saada kohta kodinkin itsellemme – siis tutkijat 

yhteistyöhön!  

Budjettiin on esitetty kaksistoista vanhaa 

miljoonaa markkaa, toisin sanoen 

kaksikymmentäneljä nykymarkkaa henkeä kohti. 

Eikö tämä ole hyvin surkea esitys? Minä lahjoitan 

ne kaksikymmentäneljä nykymarkkaa henkeä 

kohti. Eikö tämä ole hyvin surkea esitys? Minä 

lahjoitan ne kaksikymmentäneljä markkaa Paavo 

Mustalalle ja voin panna vielä toisen samanmoisen 

nipun omasta lompakostani. Toivon, että kaikki 

mustalaiset tekevät samoin. Varoitan heitä 

olemasta niin tyhmiä, että ottaisivat moisia almuja 

vastaan. Antaa yhteiskunnan pitää nämä almut, jos 

luulee siten selviävänsä halvimmalla. 

 Edelleen Paavo Mustala sanoi, että kymmenessä 

vuodessa saataisiin aika monelle perheelle asunto. 

Tämä merkitsee sitä, että Suomi haluaa vielä 

seuraavankin ikäpolven kasvavan omissa oloissaan 

eikä tahdo tehdä sitä tuottavaksi. On myös esitetty 

kahdenkymmenenkolmen vanhan miljoonan 

markan määrärahaa mustalaislastenkotia varten. 

Huomatkaa: puolet enemmän, mikä neronleimaus! 

Voi hyvät herrat, ettekö tajua, ettei tuota 

mustalaislastenkotia varten tarvita penniäkään 

siitä yksinkertaisesta syystä, että jos vanhemmat 



saavat itselleen kodin, ei lastenkoti ole tarpeen. 

Jos erotatte mustalaislapset perheistään, teette 

suurimman virheen mitä Suomen historia tuntee. 

Varsinkin mustalaislapsi on niin kovasti 

perheeseensä sidottu, että hän kodista 

erotettaessa saisi vaikeita hermostollisia häiriöitä 

ja jäisi kehityksessä jälkeen. Lastenkodissa 

kasvanut lapsi on hyvin lyhytjännitteinen jne; 

voisin luetella näitä syitä vaikka kuinka paljon. 

Luulen, että tekin tiedätte joitakin niistä, mutta 

haluatteko tahallisesti pitää mustalaiset jäljessä?  

Kysymys on koko Suomen asiasta, vaikka te sen nyt 

näettekin mitättömänä, mutta annetaan ajan 

kulua. Jumalan kiitos, etteivät nuoret enää 

Suomessa ajattele näistä asioista samoin kuin ne, 

joilla valitettavasti vielä on päätösvalta. Emme me 

tarvitse tutkijoita, emme voi syödä papereita 

emmekä rakentaa niistä majaa itsellemme. 

Jokainen tietää ilman tutkimatta, mitä ihminen 

tarvitsee: syödä elääkseen, katon päänsä päälle, 

käydä koulua sivistyäkseen. Elää ja antaa 

toistenkin elää, on minusta kauneimpia elämän 

totuuksia. Mikä voima määrää, että tämä lause saa 

niin vähän kannattajia? Mikä voima määrää, että 

toinen ihminen on parempi kuin toinen ja saa 

päättää toisten kohtalosta?  


