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EU taler sivilisasjonens sak i oppgjøret med Frankrikes aksjoner mot romfolket.

Romfolkets prøvelser
ROMFOLK ER JAGET fra sine oppholdssteder i en rekke europeiske land, også i Norge. Den
livsstilen mange romer representerer, blir ikke akseptert og kan
være i strid med lover og forordninger. Myndighetstiltakene kan
på den annen side være i strid
med menneskerettighetene;
det viser EUkommisjonens
skarpe anklager
mot Frankrike. EU har
siste ordet i den
verbale slåsskampen, og EUkommisjonens
avgjørelse vil få konsekvenser
langt utenfor Frankrike. Romfolkets prøvelser i Europa vil
uansett vare ved.
I Norge er det gjort ﬂere – og
kostbare – forsøk på å forandre
levekårene for vår lille romminoritet. Forsøkene har tatt
sikte på å få ﬂere av barna til å
fullføre obligatorisk skolegang,
å få ﬂere voksne i lønnet arbeid
og å skaffe familiene passende,
permanente boliger. Resultatene
har vært særdeles magre. Norske
sigøynere er fremdeles en belastet utgruppe. I forhold til det
beskjedne antallet har en stor
andel vært involvert i trygdesvindel og annen kriminalitet.

Romfolkets plass i
samfunnet er en av de
største utfordringene
for integreringen av
minoriteter i Europa

OGSÅ I ANDRE europeiske land synes det som om tradisjonelle sosiale hjelpetiltak og integreringsbestrebelser har liten effekt for

denne gruppen. Myndighetenes
hjelpeløshet blir bare mer synlig
som følge av den forholdsvis
store rominnvandringen i Vestog Nord-Europa fra det tidligere
Øst-Europa, især fra Romania.
Innvandringen har medført at
motsetningene mellom romer
og mer bofaste innbyggere har
økt. Ellers liberale bofaste som
har vært utsatt for forbrytelser
begått av romer kan få seg til å
servere de verste skjellsord.
Romfolkets plass i samfunnet
er en av de største utfordringene
for integreringen av minoriteter
i Europa. Om de ikke skal forbli
en uglesett utgruppe, må de selv
være villige til å tillempe sin tradisjonelle livsstil på en slik måte
at den blir mindre konﬂiktfylt.

Men de viktigste tillempningene
er et europeisk fellesansvar.
EU-KOMMISJONENS oppgjør med

Frankrike må etterfølges av
initiativ til å forbedre romfolkets
kår. Det bør utformes et felleseuropeisk handlingsprogram for
romfolket. Ikke minst med sikte
på å skaffe ﬂere av dem høyere
utdanning, slik at de selv kan få
større innﬂytelse. EUs initiativ
må dessuten innebære et felleseuropeisk ansvar for romene i de
landene hvor de er mest tallrike,
og der levekårene deres er på
tredje-verden-nivå.
Rom er de sanne europeere, de
trenger ikke landegrenser for sin
livsutfoldelse. EU er deres beste
håp.

Å VESTLAND
I den nasjonale debatten som går
om sentrum versus periferi, er Sogn
og Fjordane teater sin suksess og
status i kjølvatnet av denne prisen,
noko som gjerne kan løftast høgt
opp og visast fram i andre samanhengar enn berre den reint teatermessige. Etter vårt skjøn er denne
prisen og juryen sine vurderingar
med på å streka under det poenget
at ein kan nå landstoppen, om ein
ikkje heilt til midt i hovudstaden.
LEIAR I SOGN AVIS

Har full kontroll på regnet.
TITTEL I FJORDENES TIDENDE

Meiningsmålinga «Hordaland»
presenterte for to veker sidan gav
Arbeidarpartiet ein real nasestyvar.
Det kan vera lett å leggja skulda på
«mastesaka», slik ordføraren gjorde
då ho skulle forklara nedturen. Me
trur biletet er meir samansett. Det
har vore tre traurige år i vossapolitikken.
LEIAR I HORDALAND

Mer nyskaping
BI-PROFESSOR TORGER REVE har vært

kritisk til utviklingen i det bergenske næringslivet. Han mener
Bergen bør etterstrebe å bli best
i verden – på noe. Reve etterlyser større klynger, han etterspør
regionalt og nasjonalt samarbeid, og han tror på et tettere
samarbeid med Universitetet i
Bergen.
Vi lytter alltid når professor
Reve uttaler seg, for han har
ofte friske synspunkter. Men vi
tror ikke han sitter med fasit. En
fersk undersøkelse fra Stavanger tyder på at å orientere seg
internasjonalt er viktigere for å
styrke nyskaping i næringslivet

enn regionalt samarbeid. Ja,
kanskje det?
I den nevnte undersøkelsen
fra Stavanger skårer Bergen
lavest på nyskaping. Bare knapt
femti prosent av bedriftslederne svarer at de har lansert
en nyskapning siste året. Det er
vesentlig lavere enn i Oslo.
Bedriftsledere i Bergen bør ta
lærdom av at de har et stykke
å gå før de er like nyskapende
som kollegene i Oslo. Men fremfor alt bør de notere seg at Oslo
er mer internasjonalt orientert
enn Bergen – og Stavanger. Det
er vel ikke helt som vi trodde?

BLIKK

Storebø vel med ﬂeire er uroa over
at mange som bur og arbeider i
nærleiken av telemasta på Storebø
har fått kreft. No ynskjer dei å koma
til botn i saka, og ber publikum om
hjelp. Målingar Marsteinen har fått
utført viser at det er høg stråling frå
masta, faktisk ﬂeire tusen gongar
høgare enn andre stader i kommunen.
MARSTEINEN

Medan forvaltningskomiteen og
andre komitear til tider må avlysa
møte fordi det ikkje er saker, så sit
administrasjonen og legg føringar
som får store konsekvensar for
innbyggjarane i kommunen. Vårt
råd til politikarane er: Ta tilbake
makta. Elles fryktar me ﬂeire andre
liknande saker i åra framover.
LEIAR I SUNNHORDLAND

Eldrebølgja som skyl over politikken
på Osterøy er farleg for demokratiet. Det meiner Fredrik Bakke, som
tidlegare i år var ein av initiativtakarane til oppstarten av Osterøy
Senterungdom.
BYGDANYTT

KrF-leder Dagﬁnn Høybråten jobber
tilsynelatende på høygir for å avlive
Inger Lise Hansens FrP-utspill. Har
han glemt at han sa omtrent akkurat det samme som sin nestleder
for bare to måneder siden?
LEDER I DAGENMAGAZINET

SOM SAGT
Vi har ingen ideologisk
høyrebølge i Norge

ENGLELYST: Genetisk modiﬁsert engleﬁsk – pterophyllum – gløder ved hjelp av blacklight. Taiwanske forskere har skapt verdens første ﬂuoriserende engleﬁsker,
som nå er på vei ut i verdens hjemmeakvarier.
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