
ROMANI FOOD TRUCK

Bara under de senaste veckorna har hem bränts ned, syra kastats på dem 
och ett riksdagsparti anklagat dem för att skapa oreda på Sveriges gator. 
Situationen är alarmerande och listan med hatbrott mot EUmobila romer 
växer sig allt längre. Om situationen inte förändras, om barriärerna inte 
rivs, kommer det svenska samhället upprepa en historia mot romer vi tidig-
are helst velat glömma.

Vart kommer denna not-on-my-back-yard mentalitet från? Varför blir en 
vädjan om hjälp en spark i magen, ett loska i ditt ansikte, bensin på dina 
kläder? 

Vi anser att attityderna grundar sig i den kulturella, ekonomiska och sociala 
maktobalans mellan EUmobila romer och bofasta i Sverige. Samt att det 
inte finns några naturliga mötesplatser mellan dessa två grupper.

Vi vill minska barriärerna genom mat. Mat är något som binder oss män-
niskor, det är något vi alla har gemensamt och något som vi alla kan ta till 
oss på ett lätt sätt. Genom att göra en Food Truck med traditionell romsk 
mat hoppas vi kunna minska barriärerna mellan EUmobila romer och bo-
fasta i Sverige. Vi vill hjälpa till att skapa nya möten mellan människor och 
kulturer samt förändra den hatiska attityden som finns, jämtemot eumobila 
romer, till det bättre. 

Källor:

Mat
http://minoritet.se/GetDoc?meta_id=2716
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=1038237
http://vi-romer.oer.folkbildning.net/kultur-och-traditioner/recept-pa-romska-matratter/romska-kaldolmar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5704299

Dagslägesanalys
http://www.svd.se/sd-vaxte-mest-i-aldretata-kvarter
http://arbetaren.se/artiklar/det-syns-ju-att-tiggaren-fejkar/
http://mobil.dn.se/sthlm/efter-attackerna-romska-eu-migranter-bildar-forening/
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/forskaren-daerfoer-vaecker-tiggarna-ilska-och-foerakt-12532
http://mobile.nytimes.com/2015/08/09/world/poor-eu-migrants-test-limits-of-swedish-tolerance.html?_r=4&referrer

INTRODUKTION

Romani Food Truck kan ställas upp på parkeringen vid DN-skrapan, vid Tenstakonsthall, i Täbys villa om-
råden eller varför inte bredvid dessa vagnar i Årstaviken?

Förslaget är att göra en matbil med traditionell romsk mat. Med det här 
förslaget hoppas vi kunna förändra de nämnda barriärerna. Vi är medvetna 
om att detta inte kommer lösa hela problemet men vi hoppas att det kan 
vara ett sätt att förändra den aggresseiva och ignorerande attityden jämte-
mot EUmobila romer. 

Målen med projektet är att minska barriärerna mellan EUmobila romer 
och bofasta i Sverige på flera plan:

Kulturellt
Personerna i projektet får möjlighet att sprida och visa upp sin historia och 
kultur, bidrar till kunskapsutjämning mellan parterna. Personerna som 
äter från matvagnen får inte bara åtnjuta en god måltid utan får även nya 
kunskaper om den romska kulturen. Vår förhoppning är att detta ska skapa 
en mer positiv attityd jämtemot eumobila romer.

Socialt
Personerna i projektet får möjlighet att möta andra människor under mer 
likvärdiga förutsättningar, på så sätt kan ett utbyte av tankar och idéer ske 
genom kommunikation med varandra. De som är med får också chansen 
att utbyta erfarenheter med personer från samma bakgrund som de själva 
och på så sätt skapa nya möjligheter inom projektet och utanför det. Vi 
hoppas även att projektet ska ge en bättre självkänsla för de som jobbar, en 
känsla som i sin tur kan spegla av sig till resten av familjen och deras vän-
ner.

Ekonomiskt
Genom att jobba i matbilen får personerna en fast inkomst som gör det 
möjligt för dem att sluta tigga. På detta sätt hoppas vi kunna skapa jobb för 
personer i ekonomisk utsatthet och på så sätt skapa en bättre ekonomisk 
fördelning på sikt.

FÖRSLAGET

För att det ska gå att genomföra den här idén tänker vi oss att olika hjälp-
föreningar för EUmobila romer, romska föreningar eller föreningar som 
hjälper invandrare att starta eget kan vara med och driva projektet. Det 
bästa vore om en idéell förening för EUmobila romer ägde vagnen och att 
de hade en anställd som sköter administrationen och fördelar kontakter så 
att de romer som är intresserade av att jobba i vagnen får den möjligheten.

I den romska kulturen är det främst kvinnorna som lagar mat, det skulle 
skapa möjlighet för kvinnor att få ett stabilt jobb under de 3 månader då de 
får jobba i Sverige utan Svenkst medborgarskap. Om föreningarna skulle ha 
fler matbilar skulle fler kunna jobba. Det måste finnas en rotation i arbet-
skraften i och med att upphället i Sverige endast är 3 månader. 

Förslag på olika föreningar som skulle kunna ha intresse i detta;
HEM - Föreningen för Hemlösa Eu-Migranter
IMäI - Ingen människa är Illegal
Remis - Roma EU-migranter i Sverige

FÖRENINGAR Kåldolmar - Innehållande köttfärs/veg-
etariska

Lolo sach - Vitkåls baserad grönsaksgryta 
med sidfläsk

Bokoli - Romskt matbröd med sidfläsk

Gombotsi - Kroppkakor fyllda med kry-
ddstark köttfärs

Gulasch - Köttgryta med grönsaker Savjako - Romsk Ostkaka

Som eu-medborgare finns möjligheten att arbeta i alla länder som har eu 
medlemskap under 3 månder utan att ha ett medborgarskap i landet. Till 
Sverige kommer varje år EUmobila romer för att jobba och tjäna pengar 
till sig själva och till sina familjer. Just nu befinner det sig uppskattningsvis 
kring 4000 eumobila romer i Sverige, varav 1000-1500 bor i Stockholm.

De EUmobila romer som kommer till Sverige har svårt att hitta jobb. En 
av orsakerna är att många jobb kräver kommunikation på svenska eller 
engelska (många romer har inte tillräckliga färdigheter i de språken för att 
klara av jobben, enligt arbetsgivarna), en annan orsak till svårigheterna för 
EUmobila romer att få jobb beror på strukturell rasism i samhället samt de 
fördomar som finns om romer.

Svårigheterna med att skaffa jobb för EUmobila romer resulterar ofta i att 
de måste tigga för att få ihop pengar både till sig själva och till sina familjer 
i andra delar av Europa, främst Rumänien.

Tiggeri på gatorna i Sverige sker till stor del av EUmobila romer som sitter 
utanför matbutiker, går på gatorna eller åker fram och tillbaka med tunnel-
banan. För de icke tiggande i Sverige blir det i många fall den enda kontak-
tytan de har till romer.  Det är inte ett möte på lika villkor utan en ofrivillig 
kontakt som många bofasta i Sverige uppfattar som jobbig då deras samvete 
prövas, men det är kanske främst ett ansträngande möte för de EUmobila 
romerna som lever under existensminimum och inte har något annat val än 
att tigga. Det tär på deras självförtroende att behöva underkasta sig själva 
inför andra och överlåta makten om sin egen existens till någon annan.
Den situation som uppstår i mötet, då valet står mellan att hjälpa eller 
inte hjälpa skapar en uppdelning i samhället mellan de som anser att de är 
människor i nöd som behöver stöd och de som ser dem som ett problem på 
stadens gator och som måste motas bort.

I samhället finns en påtaglig maktobalans som uttrycker sig som en social, 
kulturell och ekonomisk barriär. Det är den barriären vi vill påverka. Vårt 
mål är att göra barriären mindre. Vi kommer fokusera på att göra den 
kulturella barriären mindre och på så sätt även ge rum till fler handlingar 
som kan göra det möjligt att minska de ekonomiska och sociala barriärerna 
med. Med vårt förslag vill vi skapa ett möte med den romska kulturen. 
Mötet ska ske via maten.

BAKGRUND

Barriären vi valt att fokusera på är inte fysisk som i ett objekt eller en plats 
istället är den en samhällelig, en strukturell barriär som främst påverkar de 
mest utsatta. Barriären går inte att ta på, den är i oss alla på olika sätt och 
är därför inte platsspecifik. Den är svår att ändra på men det bästa sättet 
att göra det på är genom att uppmärksamma dess existens och att göra 
plats för de människor som trängs undan. Därför kan matbilen ställas på 
platser där det kan finnas behov av att skapa en större förståelse för dessa 
människor, varför inte vid Karlaplan eller Strandvägen (Platser som Sver-
igedemokraterna växte mest på vid senaste valet)?

Förutom att låta bilarna stå som lunchrestauranger på stadens gator skulle 
matbilarna kunna hyras ut till speciella event, festivaler och liknande, samt 
användas som kök för att hjälpa till vid matleverans till olika tältläger 

Genom att ha ett mobilt projekt går det att förflytta det till platser där det 
behövs mest för tillfället. Kan flyttas för att antingen skapa en ny syn på 
eumobila romer på en viss plats, för att erbjuda försäljning vid ett evene-
mang eller för andra platser där en marknad finns, ex som lunchrestau-
rang utanför DN-skrapan eller vid nytorget. Allt med målet att oavsett 
plats eller situation uppmärksamma barriärer mellan eumobila romer 
och bofasta i Sverige samt göra barriären mindre

Det som utmärker den romska matbilen är främst den traditionella romska maten men också 
att det finns ett växthus på taket där den typiska ingrediens i det romska köket odlas, vitkål. 
Det kan användas i matbilen men är mest tänkt som en marknadsföring och som ett sätt att 
visa upp sig på. Vitkålen är en gröda som haft stor del i det romska köket då den varit billig 
och lätt att komma över. Genom att ge vitkålen, en gröda som ansetts ganska mager men varit 
väldigt viktig i det romska köket, en plats i centrum visas en stor del av den romska historien 
upp och ger ett djup till den kulturella berättelse som matbilen skapar. 

Romsk musik ska spelas från bilen. En melodi ska spelas då den anländer (för att uppmärk-
samma andra likt det sätt glassbilen gör) och sedan ska traditionell romsk musik spelas vid 
bilen för att ge ett djupare kulturutbyte av romsk kultur.

Den romska matkulturen varierar beroende på i vilka länder romerna levt i, det finns influ-
enser med från olika delar av Europa. Men det finns några gemensamma nämnare som kött-
grytor, soppor, kåldolmar, brödet bokoli och kakan saviako som kan vara fylld av keso, russin 
eller choklad. Alla rätter har en gång i tiden gjorts på känn och inte efter recept, därför har inte 
mängderna varit exakt men kunskapen har vandrat genom generationerna och förändrats en 
del med tiden. De kryddor som används är mestadels paprikapulver och allkrydda som inne-
håller bladpersilja. 

Den största delen av romsk mat är anpassad för att tillagas i tält eller husvagn och oftast endast 
för en platta, på så sätt passar det perfekt i en Food Truck då maten är både historiskt och 
praktiskt kopplad till det temporära med platsen.

Några möjliga rätter för Romani Food Truck skulle kunna vara följande;

ROMANI FOOD TRUCK

Socialt möte - kontakt, konversation, handlingar 
- bättre förståelse - minskar den sociala barriären

Ekonomisk fördelning - jämnare villkor - min-
skar den ekonomiska barriären

Kulturellt utbyte - mat, musik, konversa-
tion - bättre förståelse - minskar den kulturella 
barriären

PLATSEN


