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Veijo Baltzar:  

Nuoren mustalaisen sanoma 

 

Veijo Baltzar on syntynyt 09.06.1942 Suonenjoella. Hän muutti noin viisi vuotta sitten Helsinkiin. 

Aikaisemmin hän on asunut Ruotsissa kaksi vuotta. On käynyt Helsingin Iltakauppakoulua vuonna 1967-68; 

toimittaja Nya Pressen lehdessä. Kirjoittanut kirjan nimeltä Polttava tie, joka ilmestyy marraskuussa 

Tammen kustannuksella. Ruotsinkielellä sen kustantaa Söderström ja ilmestyy teos ensi vuoden alussa. Kirja 

kertoo eräästä mustalaisperheestä ja heidän vaikeuksistaan yhteiskunnassa. Veijo Baltzar oli ehdokkaana 

syksyn kunnallisvaaleissa Liberaalisen kansapuoleen listoilla. 

 

 

 

Nyt me mustalaiset vietämme erääinlaista 

murroskautta. Sen voi huomata joka paikasta. 

Esimerkiksi siitä, että nyt on löytynyt mustalaista, 

jotka ovat kiinnostuneita omista ja vähän 

muistakin asioista. Aikaisemmin olemme pysyneet 

sivussa, eikä meitä ole kiinnostanut mikään. 

Tietenkin on tapahtunut aikaisemminkin, että 

mustalaiset ovat yrittäneet sivistää itseään, noin 

sata vuotta sitten. Mutta silloin he eivät saaneet 

tarpeeksi paljon tukea, joten he vaipuivat takaisin 

omiin miljöihinsä ja tulivat entistäkin aremmiksi. 

Nyt jälleen on koittanut hetki, jolloinka mustalaiset 

yrittävät päästä mukaan heitä ympäröivään 

yhteiskuntaan. Varmaankin kaikki toivomme nyt, 

että viime aikoina he tosiaan ovat yrittäneet 

auttaa meitä. Ilmeisesti tähän auttamishaluun on 

ollut syynä se, että ihmiset ovat tietoisia, ettei ole 

kysymys mistään rotuprobleemasta, vaan kysymys 

on ihmisistä, jotka ovat köyhiä, eivätkä pysty 

nousemaan ilman yhteiskunnan tukea. Samalla on 

huomattava, että kysymys on koko Suomen 

asioista. Tiedän, että on paljon muitakin köyhiä 

ihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja meidän olisikin 

pyrittävä siihen, että jokainen ihminen joka apua  

tarvitsee, saisi sitä. Ei se ole ihmiselle oikeaa 

elämää, että hän saa vain joka toinen päivä syödä 

ja asua missä sattuu. Minusta tässä ei tarvitse 

ollenkaan puuttua väriin, sillä jokainen ihminen 

tarvitsee ruokaa elääkseen ja katon päänsä päälle 

nukkuakseen.  

 

 

 

 

Asiaamme ei edistä se, että me haukumme jotakin 

rotua: se on sellainen ja tällainen. Jokainenhan 

meistä tietää, että nämä haukkumiset eivät auta 

ketään ja haukkumiset loppuvat molemmin puolin 

kun ihminen saa tarpeeksi sivistystä. Sivistys on 

sana, johonka mielestäni sisältyy hyvin paljon. 

Sanotaan, että ne ihmiset eivät ole sivistyneitä 

jotka ovat köyhiä (huom. Eivät kaikki sano näin). 

Miksi mustalaiset eivät ole sivistyneitä? Siksikö, 

että he eivät käyttäydy sivistyneiden tapaan? 

Mutta kuka voisi odottaa, että nämä ihmiset, joilla 

ei ole edes leipää, kävisivät teattereissa, 

oopperoissa ja viettäisivät täysin säännöllistä 

elämää, lukisivat päivälehdet, siis harrastaisivat 

kaikkea sitä, mitä niin sanotut sivistyneet ihmiset 

tekevät.  

On selvää, että jos ihminen, joka joutuu 

ajattelemaan kaksikymmentäneljä tuntia 

vuorokaudessa mistä saisi edes paljaan leivän, 

emme voi mitään vaatia tällaiselta ihmiseltä. Tämä 

meidän täytyisi jo vihdoinkin oppia.  

Mistä johtunee, että kiinnitetään yllättävän paljon 

huomiota mustalaisnaisten vaatteisiin? Minultakin 

on kysytty monesti, ja jopa käännetty omia 

sanojani. Nyt yritän sanoa tarpeeksi selvästi, 

toivottavasti se nyt ymmärretään. Ensiksi ilmoitan, 

että minulle ei kuulu miten ihmiset pukeutuvat, 

enkä minä halua riisua ketään ihmistä. Mutta 

myönnän, että… 


