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Sigøynere i Israel 

 

 
 

Av Elin Elkouby 

 
    Jovisst har vi sigøynere i Israel!                                                                                                                      
Alle sigøynere kommer opprinnelig fra 
India og derfra spredte de seg i ulike 
retninger på globusen. Det er ikke klart hva 
som gjorde at de begynte å flytte på seg, 
men familier forlot India til ulike tider og 
begynte en vandrer-tilværelse. Noen av 
dem endte opp i Jerusalem og det er så 

langt tilbake som for 600 år siden. Man er 
vant til å høre at Jerusalems Gamleby er 
delt opp i fire kvarterer, men det var 
tidligere fem. I det området som ligger 
mellom Herodesporten og Løveporten 
bodde det tidligere hovedsakelig 
sigøynere. De fleste har måttet flytte ut på 
grunn av press fra arabiske muslimer, men 
tre familier bor der fortsatt.                                                                          

Amoun Sleem ble født i Jerusalem og 
vokste opp rett bak St. Anne kirken ved 
Løveporten. Hun leder sigøyner-senteret 
og er opptatt av å bedre levevilkårene for 
sigøynerne i landet. Hun mener at det er 
på tide at sigøynerne begynner å jobbe 
selv for å forandre holdningene til dem i 



 

samfunnet. Da hun var liten hendte det at 
arabiske muslimer spyttet på henne. Det 
var perioder av hennes liv at hun satt og 
tigget penger av turister og andre som kom 
opp bakken mot Løveporten. «Jeg 
skammer meg ikke over at jeg har sittet og 
tigget, men jeg ønsker at sigøynere skal 
finne andre måter å livnære seg på. Dette 
kan vi greie dersom den oppvoksende 
generasjon kan få seg utdannelse og 
deretter inntekt fra eget arbeid.»                                                                         

Amoun mistet moren sin da hun var litt 
over 7 år gammel. Hun har 5 andre søsken 
og hennes far var i sjokk da han mistet sin 
kone. Det var bestemoren som tok seg av 
ungeflokken videre. Faren giftet seg ikke 
igjen.                                                                                                                               

Amoun forteller at hun egentlig aldri 
hadde noen skikkelig barndom eller 
ungdomstid.  «Jeg måtte finne måter å få 
tak i penger på. Da jeg var liten satt jeg og 
tigget, men da jeg ble eldre skaffet jeg meg 
vaskejobb. Jeg tok godt vare på pengene. 
Faren min hadde ikke mulighet for å støtte 
meg økonomisk så jeg visste at dersom jeg 
skulle komme meg videre i livet så ville det 
avhenge av meg selv. Det var jeg som 
støttet familien økonomisk og ikke 
omvendt. Da jeg var 18 år bestemte jeg 
meg for at jeg ville ha førerkort. Det var 
helt og holdent min ide og det var mine 
sparepenger som finansierte prosjektet.» 
Amoun var seriøs med hensyn til skolegang 
og gikk videre til studier på universitetet. 

Sigøynerne har valgt å definere seg som 
muslimer, men Amoun og hennes familie 
har alltid hatt et godt forhold til St. Anne 
kirken. Det begynte under 6-dagers krigen 
i 1967 da presten ga familien beskyttelse i 
kirken. Han sørget for at de var trygge og 
at de fikk mat. Dermed var kontakt 
etablert. Amoun forteller at kirken ble et 
slags fristed for henne under oppveksten. 
Der var hun alltid velkommen og der var 
det alltid blomster og vakkert. 

Jeg har kjent Amoun i mange år og undret 
meg ofte over hvor varmt hun snakket om 
og forholdt seg til Jesus. Det er det miljøet 
i denne kirken som har lagt dette 
grunnlaget.                                                                                   

 

 

Da jeg nylig stakk innom senteret, ble jeg 
kjent med Nidal og Nala. De hadde 
kommet for å hente et par poser med mat. 
Nidal fortalte at hans familie hadde vært 
nødt til å forlate stedet hvor de bodde i 
Gamlebyen og at de nå holdt til i 
flyktningeleiren Shuafat. Det ble en ivrig 
samtale som skiftet mellom engelsk og 
hebraisk. Sigøynere har sitt eget språk, 
men det er kun de gamle som behersker 
dette nå for tiden. De yngre snakker 



 

arabisk og delvis hebraisk. Dette er 
avhengig av  

 

                                                                       
om de «fulgte med i timen» og i hvilken del 
av byen de vokste opp.  

Nidal snakker hebraisk, Nala snakker kun 
arabisk og Amoun forstår hebraisk, men 
kan kommunisere bedre på engelsk.                                                                                                             
Nidal forteller at sigøynerne er fordelt på 3 
familieklaner; Nimmer, Salim og Bearani. 
Ettersom disse familieklanene har vokst 
seg store er det videre inndeling innenfor 
rammen av hoved-klanen. Det er av 
avgjørende betydning å ha kjennskap til 
klansystemene for å kunne forstå denne 
kulturen. Hver av dem ledes av «en 
Muhtar» og det er han som har 

påvirkningsmulighet på klanmedlemmene. 
Dessverre er det ikke lett å få støtte til 
nytenkning hos disse lederne. De fleste 
sigøynermannfolka er analfabeter og 
mange av dem har enkle, lavtlønnede 
jobber. Fedrene er eksempler for sønnene.   

Under covid-restriksjonene var det mange 
som ikke greide å brødfø familiene sine. 
Amoun kjørte mat flere ganger i uka, men 
nå må de komme og hente mat-posene 
selv. Det var grunnen til besøket.                                                                                                                                                          
Amoun hevder at det er enkeltkvinner som 
går i bresjen for å skape en bedre framtid 
for dette samfunnet. På senteret 
arrangeres det ulike kurs for kvinner. De 
har nylig hatt kurs om hvordan man kan 
lage enkle og velsmakende retter av billige 
grønnsaker. Tidligere hadde de et 2 
måneders kurs i stell av negler, både på 
hender og føtter. De som fullførte kunne 
umiddelbart tjene penger på nyervervet 
kunnskap. Ellers har det vært kurs i 
kosmetikk og sminke. Senteret legger til-
rette for produksjon av vesker, smykker, 
puter og annet som kan selges, men det 
viktigste er at det gir oppfølging til barn 
som vil ha et sted å gjøre hjemmelekser 
etter skoletid. De har som regel ikke noe 
bord å gjøre lekser ved hjemme og heller 
ingen som kan hjelpe dersom de trenger 
hjelp.                                                                                                                    
Amoun klager over at forandring skjer 
sakte, men det er positive resultater av 
arbeidet. Hun forteller at 7 jenter har 
fullført videregående det siste året og at 
de nå har en jente som studerer sykepleie, 
en som studerer hebraisk språk og en som 
nettopp er uteksaminert som jurist. Det er 
ingen gutter som har fullført 
videregående. Dessverre vil disse jentene 
få problemer med å stifte familie fordi at 
mannfolkene føler seg mindreverdige i 
forhold til dem.  

 


