
Motion om att uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers 

kamp för rättvisa 

Katarina föddes i ett tält men kom att förändra och förbättra Sverige. Hon var en pionjär i 

arbetet för att synliggöra romers utsatta livssituation i Sverige. Främst kämpade hon intensivt 

för romska rättigheter på 1960- och 1970- talet då det inte fanns något medborgarrättsligt system 

för romer i Sverige att handla inom. Hon har därför, av flera kallats ’Sveriges Martin Luther 

King’. Hela sitt liv stred hon för romers rättigheter och vi har mycket att tacka Katarina 

Taikon för. Hon fick svenska folket att öppna ögonen och hade en betydelsefull roll då romer 

i Sverige på 1960-talet äntligen fick rätt till bostäder, arbete och skolgång.  

Katarina använde även författandet som ett sätt att nå ut med sitt budskap. Genom böcker som 

”Ziagenerska” och den mycket uppskattade barnboksserien ”Katitizi” lyckades hon väcka en 

opinion och påminna såväl barn som vuxna om den romska historien och deras utsatthet.  

De frågor som Katarina gick i strid för under 1900- talet existerar tyvärr till stor del än idag. 

Samtidigt är det fortfarande väldigt få som har kunskap om romsksvensk historia. 

Romers aktuella och historiska utsatthet är en verklighet som borde vara av stor vikt för alla i 

Sverige att känna till. Idag, 2015 lever vi idag i ett samhälle där romer på nytt misshandlas 

och fördrivs.  Förtrycket växer sig allt starkare, inte enbart mot romer utan även gentemot 

andra fattiga människor och utsatta som av majoritetssamhället uppfattas som främmande 

eller avvikande på något sätt. Det var just mot dessa förtryck och orättvisor som Katarina ville 

bekämpa. Trots sitt enorma engagemang har hon ännu inte givits sin rättmätiga plats i 

historien som den starka och storartade människorättskämpe hon var. Det behövs en  

minnesstaty i Malmö som gestaltar denna hjältinna, dels för att i efterhand hedra Katarina och 

hennes stora framgång, dels som ett symboliskt erkännande för den romska minoriteten men 

även för att påminna om den förebild hon var och om att förändring är möjligt. Trots att romer 

är en genom historien mycket förtryckt minoritet som fått utstå förintelsens fasor finns det få 

romska minnesmonument 

Katarina Taikon är en viktig historisk person och också en symbol för alla de modiga romer 

som har slagits och slåss mot förtyck av romer. Malmö har den största romska populationen i 

hela Norden och är den stad där romerna först fick rätten till bostad. Idag är Malmö en av fem 

pilotkommuner för romsk inkludering. Malmö har varit föregångare för romers rättigheter. 

Därför anser jag att Malmö en väl vald plats att resa den första minensstatyn över Taikon och 

den romska människorättskampen. 

Med stöd av ovanstående föreslås kommunfullmäktige  

att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med romska organisationer i Malmö uppföra en 

staty över Katarina Taikon. 

 

 

http://www.taikon.se/katarina-taikon


 

 


