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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Temat för den här uppsatsen är hets mot folkgrupp som riktas mot romer i Rumänien, vilket har undersökts med hjälp av
kommentarer som har samlats in från webforum på tre rumänska tidningars hemsidor; Jurnalul Na?ional, Evenimentul zilei
och Adev?rul. I uppsatsen studeras hur de rumänska romernas historia, nuvarande situation och demografiska faktorer
diskuteras på Internet-forumen samt vilka lösningar kommentatorerna har för romernas situation som många anser är
problematisk.  Eftersom den konceptuella referensramen i uppsatsen är hets mot folkgrupp som i synnerhet har utvecklats
inom internationell och amerikansk rätt fokuserar uppsatsen på kommentarer som kännetecknar hets mot folkgrupp, det vill
säga kommenterar som förstärker negativa stereotyper och uppmanar till våld.  Uppsatsen tangerar även kontroversen gällande
begränsning av yttrandefrihet och det förbjudna språkets gränser.

Kommentarerna som har använts i avhandlingen har samlats under första halvåret av 2009. Metoden som har använts vid
insamlingen av materialet är Internet-etnografi, en metod som tillämpar den traditionella etnografiska observeringsmetoden i
Internetmiljö. I analysen användes den kritiska diskursanalysen enligt Norman Fairclough. Fokus lades på de egenskaper som
kommentatorerna gav åt romerna.

I analysen dök det upp två typer av "lösningar" till romaproblemet i Rumänien. Enligt den första borde man byta ut det
officiella rumänska ordet för roma, ‘rom’, mot ‘?igan’ (zigenare på rumänska) så att rumäner inte skulle blandas ihop med
romer. Många kommentatorer upplevde denna sammanblandning som kränkande och mycket problematisk för rumäner.

Den andra lösningstypen uppfyllde tydligare kännetecken för hatspråk: i flera meddelanden önskade man massförstörelse av
romer eller deras tvångsförflyttning till Indien varifrån romerna vandrade till det nutida Rumäniens område enligt
uppskattningarna under 1300-talet. Meddelanden innebar tydliga referenser till massförstörelse av judar, romer, homosexuella
och politiska dissidenter i nazi-Tyskland. Språkbruket var mycket vulgärt i dessa meddelanden. I enlighet med Mary Douglas
smutsighet-renhet -kategorin upplevde man romer som hinder för att förverkliga idén om det ‘rena’ Rumänien.
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