
 

 

 

Gipsy  
AV-nummer 31508tv 1–4 
 
Hur lever romska ungdomar idag? Är det svårt för dem att smälta in i samhället? Hur ofta drabbas de av 
fördomar? Får de gifta sig med vem de vill? Och vad händer om de bryter mot familjens regler?  
 
Det är frågor som UR-serien Gipsy försöker att ge svar på. Gipsy är den första tv-serien i Sverige för romska 
ungdomar med romska ungdomar. Den består av fyra program och gjordes i samarbete med romska elever 
från en tv-utbildning i Malmö. Men Gipsy är lika intressant för alla andra ungdomar i Sverige, eftersom 
programmen försöker att slå ”tankebroar”. Serien passar särskilt bra i ämnen som samhällskunskap, etik och 
moral.  
 
Gipsy varvar reportage och sketcher, men kärnan av programmet bygger på en något annorlunda idé: 
Tonårstjejerna Maja, som är svensk, och Nikolett, som är romska, har bytt liv med varandra. De bor i 
varandras familjer och filmar sig själva med videokameran.  
 

Anmärkning 

Programmen finns textade på romani chib och svenska 

Handledning till  1 



 

 

 

Program 1: ”Att passa in”  

AV-nummer 31508tv 1 
 
Om hur man gör för att passa in när man lever i två kulturer. Var sitter den romska identiteten? Kan man vara 
rom fast man inte lever efter traditionerna? 
 
Maja och Nikolett ”byter liv” och flyttar in hos varandras familjer med var sin kamera. Nikolett blir chockad 
över Majas kläder och den svenska jämställdheten.  
Sabina Baltzar Roth från Fame Factory berättar om hur hon blev bortadopterad från sin romska familj som 
barn. Hon hamnade i en svensk fosterfamilj och fick söka sin romska identitet under uppväxten. 

Tidkod Programinslag: 

00.00 Vinjett 
00.30 Kort enkät med romska ungdomar om att smälta in i det svenska samhället 
01.16 Swap your life, del 1: Nikolett och Maja träffas och följer med varandras familjer. 

– Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig av dom, men jag har i alla fall plockat med alla mina 
egna grejer, mina egna lakan och sängkläder. Det jag är mest rädd för det är att dom ska vara 
alltför skygga och osociala mot mig, säger Nikolett. 
Och Maja säger: 
– Ibland så känns det bara roligt och ibland känns det bara så där lite panikångest av det hela, för 
jag vill liksom inte alls bara byta mitt liv nu, för det händer så väldigt mycket just nu. 

05.35 Kort enkät om romsk klädsel 
06.32 Sketch: Omklädningsrummet 
07.32 Swap your life – del 2: Niko och Maja kollar in varandras kläder 
12.32 Kort enkät om att vara rom i det svenska samhället 
13.46 Reportage: Fame Factory – Sabina Baltzar Roth 

– Det finns alltid en möjlighet till att finna lyckan och det är liksom du som styr skeppet. Jag vet att 
det är jättesvårt när man sitter där i skiten för att det enda man tänker är att man inte är värd 
någonting som människa. Men det som är viktigt är att komma ihåg det är att du har bara ett liv och 
att du får inte slänga bort det, är Sabinas slutkommentar i reportaget. 

23.35 Swap your life – del 3 
Niko & Maja upplever hur olika ordet ”jämställdhet” kan tolkas. Det handlar bland annat om vem 
som diskar hemma hos dem. 

27.18 Sketch – Skolsköterskan 

Webbtips 

www.immi.se/romer/ 
www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm 

Handledning till  2 

http://www.immi.se/romer/
http://www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm


 

 

 

Program 2: ”Kärlek”  

AV-nummer 31508tv 2 
 
Om att skaffa pojk- eller flickvän i den romska kulturen. Hur ser det romska samhället på blandäktenskap? 
Vad händer om man bryter mot de romska reglerna? 
 
Den romska skådespelerskan Sima Millon berättar att hon blev utslängd när föräldrarna kom på att hon hade 
en kille som inte är rom. Och vi möter romska Stefan och svenska Jennie som lever lyckliga i sitt äktenskap.  
I ”Swap your life” repar romska Nikolett med Majas rockband och blir utfrågad om hur hon ser på 
blandäktenskap. 

Tidkod Programinslag: 

00.00 Vinjett 
00.28 Kort enkät med romska ungdomar om att bli kär 
01.09 Swap your life – del 1 

Niko & Maja tänker på familjemedlemmar, kärlek och husdjur. 
05.08 Sketch – Tatueringen 
06.06 Kort enkät om kärlek mellan romer och icke-romer 
06.55 Reportage om Jennie och Stefan, som lever i ett blandäktenskap 

– Dom sa mig… alltså det kommer inte att hålla länge. Du kommer vara ihop med henne ett år eller 
två år, sen kommer hon att tröttna på dig, sen kommer hon att lämna dig, sen är du där själv igen. 
Det är bättre du tar en zigenska, vi vet att med en zigensk tjej kan du leva hela ditt liv med, säger 
Stefan i reportaget. 

10.24 Swap your life – del 2 
Niko repar med Majas rockband och blir utfrågat om hennes syn på blandäktenskap: 
– Om du vill gifta dig med en svensk… är det acceptabelt? 
– Ja, det är det nog. Eller… jag vet inte, det är väl mycket individuellt från familj till familj. 
– I din familj? 
– Min… mina föräldrar hade säkert accepterat det i sinom tid. Men jag vill inte gifta mig med en 
svensk. 
– Varför? 
– Jag vet inte, för att jag tror dom hade haft svårt att förstå våran kultur. Så jag vet inte, jag tror inte 
det hade funkat i längden. Jag tror inte det gör det med blandäktenskap alls.  

17.23 Kort enkät om blandäktenskap 
18.19 Reportage om skådespelerskan Sima Millon. 

– Jag valde kärleken för ett bra rykte. Vad är det? Jag bryr mig faktiskt inte om zigenare tycker illa 
om mig eller inte. Dom kan aldrig ändra på vad jag är i alla fall. Jag är född med zigenarblod och det 
är inte någon i hela världen som någonsin kan säga till mig att jag är mer eller mindre zigenare än 
vad jag är. För du ska inte leva ett liv för någon annan. Du ska inte leva ett liv för din mor eller din 
far. Du ska leva ditt liv för din egen skull, säger Sima i reportaget. 

24.33 Swap your life – del 3 
Niko och Maja om avsaknad av vatten och en ”horrorkatt”. 

28.04 Sketch – Skolsköterskan 

Webbtips 

www.immi.se/romer/ 
www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm 

Handledning till  3 

http://www.immi.se/romer/
http://www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm


 

 

 

Program 3: ”Stolthet och fördomar” 

AV-nummer 31508tv 3 
 
Om hur man gör för att vara stolt över sin romska bakgrund trots att omgivningen ofta har fördomar om den. 
Hur kan man bäst hantera folks fördomar? Hur gör man för att bemöta dem? 
 
Musikern Michael Michailoff tar med oss till sin gamla skolgård där han blev kallad för ”zigenarjävel” redan 
första dagen. Men nu har han vänt fördomarna till något positivt.  
I ”Swap your life” blir Maja chockad när hon inser vilka fördomar den romska familjen utsätts för som hon bor 
hos under en vecka. 

Tidkod Programinslag: 

00.00 Vinjett 
00.28 Kort enkät bland romska ungdomar om fördomar 
01.45 Swap your life – del 1 

Niko och Maja om synen på romer bland svenskar.  
– När jag var liten och folk frågade varifrån jag kom, så sa jag bara att jag kom från Ungern.  
Det var mycket lättare så. Jag kunde ju visserligen ha sagt att jag var rom från Ungern, men det ville 
jag inte, för att jag såg hur de behandlade de andra barnen som sa att dom var zigenare, säger 
Nikolett. 

05.51 Sketch – Diskot 
06.15 Kort enkät om fördomar romska ungdomar skulle vilja ändra på 
07.33 Swap your life – del 2 

Niko och Maja synen på romer och fördomar. 
05.08 Sketch – Grannarna 
13.14 Kort enkät: Berättar ungdomarna om att de är romer eller inte?  
14.10 Reportage om musikern Michael Michailoff 

– På den här gångvägen här så gick jag första dan när jag skulle till skolan när jag var sju bast och 
det var nånstans precis här uppe som det var en kille som skrek jävla zigenarjävel till mig och jag 
tror han befann sig där vid lekparken nånstans med sina kompisar. Det var första dan i skolan utan 
mamma, berättar Michael i reportaget. 

22.01 Kort enkät om fördelen med att vara rom 
23.15 Swap your life – del 3 

Niko och Maja om fördomar och stolthet. 
27.18 Sketch – Skolsköterskan 

Webbtips 

www.immi.se/romer/ 
www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm 

Handledning till  4 

http://www.immi.se/romer/
http://www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm


 

 

 

Program 4: ”Framtidsdrömmar”  

AV-nummer 31508tv 4 
 
Om hur man som ung rom ser på sina möjligheter i livet. Har man samma chans som de andra? Hur gör man 
för att lyckas ta sig fram? 
 
Restaurangägaren Valentina Columbus bevisar att man kan lyckas,”trots att man är rom ”.  
Vi möter två serbisk-romska flyktingar som vill satsa på en framtid i Sverige.  
Och i ”Swap your life” tvingas romska Nikolett att campa med Majas familj och vantrivs i regnet. Maja frågar ut Nikoletts 
bröder om deras framtidsplaner ... och veckan med de ombytta liven tar ett känslosamt slut. 

Tidkod Programinslag: 

00.00 Vinjett 
00.28 Kort enkät bland romska ungdomar om deras framtidsdrömmar 
01.15 Swap your life – del 1 

Niko ska ut och campa med Majas familj. Hon hatar det, men får tid att fundera på sin framtid. Och 
Maja frågar Nikos bröder vad de förväntar sig av framtiden. 

06.08 Enkät om att inte ha ett eget land 
06.40 Reportage om två serbisk-romska ungdomar på en flyktingförläggning: 

Marko och hans syster Maja drömmer om en framtid i Sverige. 
– För min framtid vore det bättre att gå i skolan här i Sverige. Jag skulle klara mig bättre här, säger 
Marko i reportaget. 
Textskylt i slutet: Migrationsverket beslutade att Marko och Maja skulle avvisas till Serbien. Men när 
personalen knackade på var de borta. Idag är Marko och Maja efterlysta av polisen.  

12.09 Swap your life – del 2 
Niko och Maja tänker vidare på framtiden – sin egen och andras.  

17.18 Sketch: Arbetsförmedlingen 
18.30 Kort enkät om framtidsmöjligheter 
19.35 Reportage om Valentina Columbus, chef för restaurangen Pancake House  

– Jag tycker det är så synd att zigenska ungdomar lever i det gamla förflutna, att dom tror att det 
inte går, vi kan inte, vi är zigenare ju, vi ska inte jobba … . Det finns jättestora möjligheter till dom att 
kunna göra någonting. Jag brukar säga, har man bara viljan så tror jag att man lyckas med det 
mesta, säger Valentina i reportaget. 

24.53 Swap your life – del 3 
Niko och Maja återvänder till sina familjer. 
– Jag trodde att både familjen och framförallt hennes kompisar skulle vara väldigt… inte direkt 
fördomsfulla, men ha annorlunda förväntningar på mig. Men det visade sig att dom inte hade. Utan 
dom var bara mest nyfikna och det tyckte jag var positivt, säger Nikolett i slutet av veckan. 

27.37 Sketch: Skolsköterskan 

Webbtips 

www.immi.se/romer/ 
www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm 

Handledning till  5 

http://www.immi.se/romer/
http://www.integration.nu/minoriteter/romer/index.htm

