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Mitä todella on olla mustalainen 

 

Puhutaan mustalaisista -puhujan usein tietämättä, mikä ja minkälainen on mustalainen. Se tosin tiedetään, 

että hän on tumma ja muutenkin ehkä erilainen kuin esim. suomalaiset. Haluaisin nyt ilmaista ajatuksiani, 

mitä on olla mustalainen – esim. Suomessa. Näin aloittaa kirjoituksensa Veijo Baltzar, 25-vuotias 

mustalainen, joka ei vietä kuljeksivaa elämää, joka on käynyt kansakoulun ja joka sanoo, että hän itse ei ole 

joutunut millään tavalla kärsimään heimostaan. 

 

 

 

Eräissä kirjoituksissa on sanottu mm. “mustalaiset 

ovat jopa kohteliaita”. Mielestäni tämä tarkoittaa 

sitä, että meitä pidetään jonakin 

alkuasukasheimona, joka on ehkä oppinut joitakin 

kohteliaita tapoja. Meistä ei ole oltu niin 

kiinnostuneita, että olisi haluttu tutustua esim. 

meidän tapoihimme. Meillä on kuitenkin omaa 

kulttuuriamme ja oma moraalimmekin. Moraaliin 

liittyy mm. pukeutumistapamme. Sen mukaan 

täysikasvuinen nainen ei saa näyttää jalkojaan 

nilkkojen yläpuolelta. Emme myöskään näyttäydy 

alastomina vanhemmillemme tai yleensä 

vanhemmille ihmisille. Aamuisin emme saa koskea 

mihinkään – varsinkaan ruokavälineihin – 

ennenkuin olemme pesseet kätemme. Nämä ovat 

vain muutamia meidän tavoistamme.  

Mustalaisia pidetään usein rikollisina. Toivoisin 

oikeita perusteluja tällaisille väitteille. Minun 

mielestäni rikolliset ovat väkivallantekijöitä, 

murhaajia, tuhopolttajia jne. Oletteko usein 

kuulleet, että mustalaiset olisivat syyllistyneet 

tällaisiin tekoihin? Jos joku mustalainen tekee 

jonkin rikollisen teon, saa siitä kärsiä koko heimo. 

Mustalaisten näpistelyistä tehdään aina iso juttu. 

Samoin puhutaan mustalaisten tappeluista, jotka 

eivät kuitenkaan ole murhia.  

Vasemmalla: Veijo Baltzar laususkelee kirpeitäkin 

totuuksia. Vaikka hän itse kuuluu mustalaisten 

heimoon (eikä pidä tätä nimitystä loukkauksena) 

ei hän puhu omasta puolestaan, sillä hän on 

sijoittunut yhteiskuntaan, opiskelee ja tekee 

tulevaisuuden suunnitelmia. Hän puhuu koko 

heimonsa puolesta.  

 

 

 

Ei ole siis kysymys mistään rikollisesta rodusta, 

vaan ihonväristä, kansallisesta vähemmistöstä, 

olosuhteiden pakosta kiertelevää elämää 

viettävistä ihmisistä.  

Mustalaiset menevät harvoin rappiolle, mikä 

mielestäni osoittaa heillä olevan älyä, ylpeyttä ja 

ryhtiä. Totta on, että tämä äly ei ole päässyt 

kehittymään riittävästi, koska mustalaisilla ei ole 

tilaisuutta saada oppia. On suuri askel eteenpäin, 

että yhteiskunta tarjoaa kaikille lapsille ilmaisen 

kansakoulun. Valitettavasti mustalaislapset vain 

harvoin voivat ottaa tämän tilaisuuden vastaan. 

Eivät edes he ole niin voimakkaita, että voisivat 

käydä koulua ilman asuntoa ja ilman ruokaa. 

Ensimmäiseksi pitäisikin järjestää mustalaisten 

asuntoasiat ja elinmahdollisuudet ja sitten vasta 

puhua muista ongelmista.  

Mutta näitä asioita ei kysytä meiltä eikä yleensä 

paljon oteta huomioon meidän toivomuksiamme. 

Mustalaisia koskevista asioista päätetään piireissä, 

joissa mustalaisilla ei ole mitään sanomista. Minun 

mielestäni pitäisi mustalaisia myös kuulla silloin, 

kun heidän asioistaan päätetään. Tiedämmehän 

kaikki, että Suomessa esim. Juutalaiset ovat 

sopeutuneet hyvin yhteiskuntaan.  

Oikealla: Oppivelvollisuutta ei mustalaisilla 

käytännöllisesti katsoen ole, mutta kylläkin 

asevelvollisuus. Ja armeija saattaakin merkitä 

vaikeaa murrosta kansakoulua käymättömän, 

vain perheensä keskuudessa eläneen 

mustalaispojan elämässä. Näin sanoo 

kirjoittajamme, joka itse ei armeijassakaan 

joutunut vaikeuksiin.



Ja heitäkin on aikanaan vihattu ja syrjitty. Mutta 

nykyään heihin suhtaudutaan hyvin ja heitä 

kunnioitetaan, koska heillä on rahaa.  

Onko niin, että tässä maailmassa kunnioitetaan 

vain niitä, joilla on rahaa? Onko raha 

sivistyksenkin mittapuu?  

Uskon, että jos mustalaiset olisivat varakkaita, niin 

kaikki olisi toisin kuin nyt. Meistä pidettäisiin ja 

meitä kunnioitettaisiin ja olisimme tervetulleita 

kaikkialle. Tekisi mieli sanoa, että kysymys onkin 

vain rahasta eikä mistään suuresta 

rotuprobleemasta.  

Meiltä mustalaisilta vaaditaan paljon – mutta 

mitä meille annetaan? Sanoisin melkein: Ei 

mitään.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutus on eritäin 

ärkeä. Siitä riippuu melkein _oko tulevaisuus. 

Meille mustalaisille ei kansakoulu ole pakollinen, 

oppivelvollisuuslakia ei sovelleta meihin. Miksi ei? 

Koska siitä aiheutuisi kuluja.  

Jos mustalaisperhe onnistuu saamaan jonkinlaisen 

mökin asuttavakseen heillä voi olla vaikka 

kymmenen alle 15-vuotiasta lasta. Vanhemmat 

yrittävät elättää heitä, vaikka mustalaisia ei juuri 

huolita työpaikkoihinkaan. Ei kukaan valvo ovatko 

tämän perheen lapset koulussa. Sama on asia, jos 

mustalaislapset käyvät koulua epäsäännöllisesti. Ei 

heihin kiinnitetä mitään huomiota. Ajatellaan ja 

sanotaan “hänhän on väin mustalainen”. Moni 

mustalaislapsi joutuukin käymään koulua niin 

puutteellisissa oloissa, että ei ole ihme, vaikka he 

keskeyttävät koko koulunkäynnin. Jos nälkä kurnii 

suolissa, ei ole helppo lukea läksyjä pienessä 

mökissä, jossa on väkeä kymmenen, viisitoista 

henkilöä.  

Ne, joilla on jonkinlainen asunto, ovat sittenkin 

meistä parempiosaisia. Vielä tänäpäivänäkin on 

lukuisia lapsia, jotka istuvat reessä 

kolmenkymmenen asteen pakkasessa yösijaa 

etsimässä. Heille koulu on vain kaukainen unelma.  

Kouluun ei mustalaisia pakoteta – mutta 

armeijaan kyllä.  

Tämä on mielestäni epäkohta. Kun mustalaispoika, 

joka ehkä ei osaa lukea eikä kirjoittaa, riistetään 

perheensä parista armeijaan, uusiin ja outoihin 

olosuhteisiin ei ole ihme, että vaikeuksia syntyy. 

Kun perheensä parissa ehkä kiertolaiselämää 

viettänyt poika joutuu vieraaseen joukkoon, 

armeijan tarkkojen määräysten alaiseksi, hän 

kokee tämän todella vapaudenriistona varsinkin, 

jos hän katsoo velvollisuudekseen vanhempiensa 

ja muun perheensä toimeentulosta huolehtimisen. 

Mustalaisillahan perhesidonnaisuus on erittäin 

voimakas. On paljon tapauksia, jolloin 

mustalaispojan sotaväkireissu on kestänyt monia 

vuosia kiertokulkuna armeija, vankila, armeija, 

vankila… tämän jälkeen hän onkin sitten teidän 

muiden mielestä se niinsanottu rokollinen. 

Mustalaisena en jaksa ymmärtää sitä, että meillä ei 

ole oppivelvollisuutta, mutta kyllä asevelvollisuus.  

Kun mustalainen ei saa työtä, joutuu hän ehkä 

myymään viinaa henkensä pitimiksi. Mutta 

nämäkin markkinat ovat nykyään valloittaneet 

suomalaiset – mustalaisilla ei ole siinä paljonkaan 

sanomista.  

Kuka on vastuussa, jos meistä tulee näitten 

seikkojen vuoksi rikollisia?  

Ei kukaan – mehän olemme mustalaisia.  

 

  


