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Hän haluaa tiedottaa 

 

Veijo Baltzarin, kirjailijan, 26-vuottiailla harteilla kannetaan kahta asiaa: romaaniheimoon 

edustajana hän on ensimmäinen kaunokirjallisen teoksen kirjoittanut henkilö Suomessa, 

Pohjoismaissa ja koko läntisessä Euroopassa ja siksi hänelle asetaan helposti ’lipunkantajan 

vastuu’ toisten ihmisten ja lukijoiden mielissä.  

 

 

 

Itse hän sanoo olevansa ihmisten tulkki, joka 

haluaa kertoa yhteiskunnallisista epäkohdista, 

vähäosaisista, parempiosaisten näille 

aiheuttamista tahallisuuksista ja 

tahattomuuksista, järjestelmästä, elämästä. 

Hän haluaa tiedottaa.  

Romaani, nimeltään Polttava tie on juuri 

ilmestynyt suomeksi Tammen kustantamana. 

Maamme ruotsinkielinen lukijakunta voi 

tutustua siihen Söderströmin kustantamana ja 

Ruotsissa se ilmestynee niin ikään, tästä ovat 

neuvottelut meneillään. Polttava tie on 

nuoren mustalaispariskunnan kehittymisen 

kuvaus.  

Ihminen ja yhteiskunta ovat kiinnostaneet 

Veijo Baltzaria myös käytännöllisemmällä 

tavalla, sillä hän oli äskeisissä 

kunnallisvaaleissa valtuustoehdokkaana 

Helsingissä. Niin ikään hän kirjoittaa 

näytelmää, kokoaa näytelmäryhmää ja haluaa 

perustaa teatterin. Seuraava kirja on taas 

todennäköisesti novellikokoelma nuorten 

ongelmista. Hän on kauppakoulun tutkinnon 

suorittanut, puhuu molempia kotimaisia 

kieliämme, opiskelee saksaa lukee 

kirjallisuutta, avustaa Nya Presseniä ja on 

kihloissa.  

Huolimatta siitä, haluaako Veijo Baltzar itse 

olla ’lipunkantaja’ tai ei, hän on yhtä kaikki  

 

 

 

asettunut kirjallaan julkisesti oman heimonsa 

puolelle.  

Hän sanoo, että nuori mustalaismies tajuaa 

ensimmäisen kerran elämässään omaavansa 

isänmaan, kun hänet pannaan suorittamaan 

asevelvollisuutta. Siihen saakka isänmaan 

suomat oikeudet ja velvollisuudet ovat olleet 

yhtä hämäriä kuin koko isänmaakin, onhan 

hän elänyt yhteiskunnan liepeillä. Se tosin 

velvoittaa, mustalaislapsen suorittamaan 

oppivelvollisuuden, mutta se ei valvo sitä, se 

saa jäädä suorittamatta, asevelvollisuus ei.  

Mustalaislapsen koulutie on hankala. Hän 

aloittaa koulunsa muiden tapaan, mutta jättää 

kesken melkein poikkeuksetta. 

Mustalaislapsella ei näet useinkaan ole 

kunnon asuntoa, missä tekisi koulutehtävänsä 

ja lukisi läksynsä, mikä seikka taas ei edistä 

tämän sopeutumista kouluun. Vilu nälkä ja 

kouluyhteisön painostus ovat myös seikkoja, 

jotka panevat mustalaislapsen jättämään koko 

riesan. Hän ei parin kolmen ensimmäisen 

vuoden kuluttua suostu enää menemään 

koulun. Kuitenkin hänen oman kehittymisensä 

ja asenteen muutoksensa edellytys on 

oppivelvollisuuden suorittaminen. 

Romaaniheimon kohdalla eivät asenteet ole 

yksipuolisia: asenteen muutoksia kun 

tarvittaisiin sekä valkolaisten keskuudessa. 

Viimeksi mainitut ovat vain varustettu niin 



heikoin eväin, ettei heiltä voi vaatia tätä 

ennen kuin he saavat siihen tarvittavaa tietoa.  

- Miksi oppivelvollisuus kierretään 

mustalaisten kohdalla? Miksi yhteiskunnalla 

on varaa pitää asunnottomana ja työttömänä 

5 000 henkeä käsittävä kansanosa? Kysyy 

Veijo Baltzar. Hehän voisivat myös rakentaa 

tätä maata. Nyt sen sijaan heitä ’elätetään’ 

sosiaalivarojen turvin.  

- Antakaamme heille ensin koulu ja asunto ja 

katsokaamme sen jälkeen, mitä he ovat. 

Mustalaista sanotaan mustalaiseksi niin kauan 

kuin on vailla ammattitaitoa ja siten nimitys 

on rasite. Mutta me ihmisethän olemme 

sellaisia, että nähdessämme jonkun ajavan 

Mustangilla, emme katso enää mitä heimoa 

hän on, vaan mitä hän tekee. Onko hän 

mahdollisesti johtaja, lääkäri tai arkkitehti?  

- Romantiikan hohtoahan meidän 

mustalaisten ympärille pyritään käärimään, 

mutta me emme ole ensinkään niin 

ihmeellisiä mitä joissakin iskelmissä annetaan 

ymmärtää. Ero suomalaisen ja mustalaisen 

väli_ saattaa rajoittua yksinomaan erilaisiin 

tapoihin, kuten pukeutumiseen, Veijo Baltzar 

sanoo.  

Itse hän kertoo eläneensä ja kiertäneensä 

mustalaisten mukana yhtenä talvena 

nähdäkseen arkitodellisuuden ja se ei ole 

mieltä ylentävää.  

Puhuvatko mustalaiset omaa kieltänsä?  

- Hyvin harva enää. Tämä lähinnä sanskriittia 

muistuttava kieli on katoamassa heimon 

keskuudesta. Jonkin verran sitä on merkitty 

muistiin myös Suomessa ja siitä on ’näytteitä’ 

myös kirjassani.  

Luuletteko heimon menettävän 

pukeutumistapansa ja kielensä kokonaan, jos 

he käyvät suomalaisen koulun, saavat työtä ja 

alkavat elää valkoisten tavoin?  

- Sitä tietenkin pelätään, mutta minä en usko 

siihen. Suomen mustalaisilla pitäisi jo 

nykyiselläänkin olla kohtalaiset 

mahdollisuudet koulun henkiseen 

omaksumiseen, sillä he ovat Euroopan 

mustalaisista korkeimmalla sivistystasolla, 

mutta sen sijaan taloudellisesti kaikkein 

alhaisimmalla portaalla, jos verrataan 

tilannetta tässäkin muihin maihin.  

- Ihmisen pitäisi tunnustaa – ja tämä ei ole 

mustalaisten ja valkolaisten välinen ongelma, 

vaan kaikkien ihmisten ongelma – että toinen 

ei ole toista parempi -luonnostaan. Nuoriso 

ymmärtää tämän, sillä he eivät tunne 

olevansa sidottuja järjestelmään kirkkoineen, 

lääkäreineen ja rahoineen. Nuoret hyväksyvät 

itsensä ja siinä kaiken perusta.  

- Minulla ei sinänsä ole mitään vanhoja 

ihmisiä vastaan, mutta minun mielestäni on 

ole massa muutakin oikeudenmukaisuutta 

kuin vanhojen. On olemassa tämän päivän 

oikeudenmukaisuutta, joka saattaa olla 

kokonaan muuta kuin sitä, että jokin asia on 

ollut 26 vuotta niin ja on niin edelleenkin. 

 


