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I oktober 2019 åkte en grupp
studerande med två lärare till
Rumänien för att bekanta sig
med organisationen Networks
arbete för och med rumänska
romer. Med på resan hade vi
en tidigare volontärarbetare
som utgående från sina egna
erfarenheter kunde ge oss
en inblick i hur livet ter sig
för de romer och volontärer
som lever och bor i den lilla
västrumänska byn Siria. Det
kom att bli en tankeväckande
resa med många oförglömliga
människomöten och
upplevelser.
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umänien är ett land
som för många
troligen är någon
sorts gråzon. Det är
inte ofta som landet
nämns i nyheterna,
och när det gör det är det sällan för
någonting positivt. Eftersom Rumänien
ändå hör till EU tror vi att väldigt få
förstår hurudan situationen i landet
egentligen är. Vår kunskap om Rumä
nien var också väldigt vag innan vi åkte,
vilket visade sig vara någonting positiv
eftersom vi var öppna för alla nya erfa
renheter som vi samlade under resan.
Under projektresan bodde vi på
Farmen, vilket är ett av husen som or
ganisationen Networks äger. Farmen är
ett charmigt gult hus i utkanten av byn
Siria med tre våningar och två gulliga
hundar. Siria är en relativt stor by som
ligger nära den ungerska gränsen. Byn

kantas av berg åt ena hållet och är
omgiven av åkrar.
UNDER VÅR FÖRSTA hela dag åkte

vi till en större stad, Timisoara, två
timmars bussfärd från Siria. Timi
soara är en enormt vacker stad med
gamla byggnader och en lång histo
ria. Vi besökte bland annat en orto
dox katedral, en lokal marknad samt
några muséer som presenterade olika
tidsperioder ur Rumäniens historia.
Timisoara är en livlig stad jämfört
med Siria och besöks av turister
bland annat på grund av stadens fina
arkitektur. I Timisoara tillbringade
vi också tid med volontärer som
berättade om sitt arbete och om valet
att bli volontär. Timisoara och Siria
visar olika sidor av Rumänien och
hur mångsidigt ett land kan vara
inom en och samma region.
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26.10–1.11

en trygg person som de utsatta kan vända sig till,
oberoende av situation.
ETT PROBLEM SOM volontärerna arbetar med är de

romska barnens skolgång. De flesta romska barnen
ligger mycket efter i skolan och får inte hemifrån
den hjälp de skulle behöva. En del föräldrar inser
helt enkelt inte varför deras barn ska behöva gå i
skola. Varför ska de spara pengar till skolböcker då
de måste köpa vad som kan behövas för morgonda
gen… Under vår resa hade alla barn lov från skolan.
Som en belöning för hårt kämpande i skolan hade
volontärerna planerat en labyrint åt dem. En av de
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Ett av våra syften med resan var att bekanta oss
med volontärskap. Vi fick till exempel höra mycket
om volontärernas erfarenheter och arbete. De
arbeten de utför är väldigt varierande. Det kan
vara allt från läxhjälp åt barnen till att lappa tak
inför vintern. En del volontärer väljer att arbeta i
några månader medan andra bor där i många år och
verkligen ägnar en stor del av sitt liv åt volontärskap.
En stor insats som volontärerna gör är att lära känna
de utsatta på riktigt och bygga en sund relation
till dem. På det sättet blir det möjligt att förändra
deras delvis föråldrade tänkesätt och få till stånd
en bestående förändring. Samtidigt blir en volontär
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konkreta uppgifterna som vi hade
var att bygga den labyrinten (gjord
av paff) åt dem. Tyvärr hann vi inte
se labyrinten i full användning men
enligt volontärerna uppskattades den,
vilket var trevligt att höra.
ORGANISATIONEN NETWORKS arbetar
utgående från de tre E:na: Empower
ment, Education och Employment.
För att förbättra romernas situation
måste de få hjälp med att komma ur
fattigdomen genom att få arbete och
förtjäna för sitt uppehälle. Problemet
är att rumäner inte alltid vill anställa
romer och de får sällan jobb en längre
tid eller tillräckligt med lön. Därför
vill Networks skapa arbetsplatser åt
romerna. En av dessa arbetsplatser
är Dece. Dece är ett företag som
producerar ekologiska accessoarer så
som mössor, halsdukar, läderbälten
och väskor. Målet med Deces arbete
är att familjer ska kunna försörja sig
själva och inse värdet i och vikten av
sitt eget arbete. Då vår grupp var i
Rumänien samarbetade vi med Dece.
Vi tillbringade en dag med att i bild
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presentera dess produkter. Dece
lånade ut ett stort antal accessoarer
för att vi skulle kunna testa dem
och för att skapa bilder av verkliga
personer i verkliga situationer. Som
bakgrund använde vi slottsrui
nerna på berget i Siria samt en av
Networks nedlagda vingårdar. Vi
som grupp fick ge utlopp för våra
kreativa själar och planera hur vi
ville presenter produkterna, vilket
resulterade i ett enormt antal vackra
bilder.
ATT UPPLEVA RUMÄNIEN var något

helt unikt som inte riktigt kan
förklaras. Under resan lärde vi oss
hur mångsidigt landet är och hur
landets historia har påverkat det
vi såg. Samtidigt såg vi hur många
problem landet har och hur delar av
landets befolkning lider på grund
av detta, men samtidigt såg vi
hur saker kan förändras. Resan
var enormt lärorik och gav oss
ett nytt perspektiv på landet
samt erfarenheter som inte
kan eller får glömmas.

’’

Resan var enormt
lärorik och gav oss
ett nytt perspektiv
på landet
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