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Veijo Baltzar: suuri suomalainen taitelija ja Euroopan merkittävin 

mustalainen 

Olin asunut vasta vajaan vuoden Helsingissä, kun jouduin kesällä 1962 suorittamaan kesken 

jääneen asepalvelukseni loppuosan Kaartin pataljoonassa Merikasarmilla. Siellä palveli myös 

kaartilainen Veijo Baltzar. Meistä tuli ystävät. 

Asevelvollisuudella on merkitystä siinä, että kaikki, yhteiskunnallisesta taustasta 

riippumatta, ovat samassa tuvassa, yhtä lailla komennettavina. Minä olin saanut enemmän 

kouluoppia, mutta Veijon elämänkokemus oli paljon mittavampi. 

Veijo on minua vuotta nuorempi vilkas nuori mies, etteikö vain käynyt puntiksella, ainakin 

tuli usein viime hetkellä yöksi kasarmiin. Minä koin, että olimme molemmat ajattelevia 

ihmisiä, sillä erotuksella, että minä olin tosikkomaisempi. 

Veijo löi kaikki ällikällä julkaistessaan ensimmäisen romaaninsa Polttava tie 1968 vain 25-

vuotiaana. Välittömästi hän osoittautui kirjailijaksi ja ihmiseksi, joka harvinaisella tavalla 

kykeni ammentamaan omasta elämänkokemuksestaan luodessaan kaunokirjallisuutta. Siinä 

hän oli yhtä oman mustalaiskansansa kanssa ja toi ensimmäisen kerran vaikuttavasti esiin 

sen kulttuuria ja tuntoja suomalaiseen kirjallisuuteen. 

Veijon tuotannossa näkyy syvä sivistys, isältään ja äidiltään peritty, kylien ja kartanoiden 

liepeiltä, pitkiltä karavaanimatkoilta kerätty, omana tykönä mietitty ja jalostettu. Tänä 

päivänä Veijo Baltzar on merkittävä eurooppalainen kirjailija, voimakas vaikuttaja 

suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurielämässä. 

En tunne ketään muuta suomalaista kulttuurihenkilöä, joka olisi yhtä dynaaminen ja yhtä 

monipuolisesti aikaansaava, kestävästi luova kuin Veijo Baltzar. Todellinen power house. 

Hän on synnyttänyt Dromissa ja sen ympärillä valtaisan aktiviteetin, joka on viime vuosina 

laajentunut muualle Eurooppaan. 

Ensi kertaa on näköpiirissä mustalaiskulttuurin kuten myös mustalaiskansan historian, sen 

kokemien kärsimysten hyväksyminen osaksi yhteistä eurooppalaista tarinaa. Ilman Veijon 

peräänantamatonta toimintaa olisimme siitä vielä kaukana. 

Veijo Baltzarin ansiosta romanikysymys ja romanikulttuuri on nostettu eurooppalaiselle 

agendalle. Nimellisesti se oli siellä ollutkin, mutta aivan liian vaatimattomasti vastatakseen 

Euroopan suurimman vähemmistön etua, sen kulttuurin merkitystä ja sen kokemia 

kärsimyksiä. Niitä ei voi enää jättää pimentoon. 



Veijo Baltzarin johdolla järjestettiin Helsingissä 2014 kansainvälinen konferenssi, jonka 

ansiosta termi ”Roma Holocaust”, romanien holokausti, on noussut kansainväliseen 

käsitteistöön ja alkaa vakiintua siihen. Konferenssissa julkistettiin Veijo Baltzarin 24 –

kohtainen ehdotus monikulttuurisuuden edistämiseksi Euroopassa, joka oli tärkeä 

käännekohta.  

Natsien hirmuhallinnon piirissä 1933 - 1945 surmattiin tappopartioiden toimesta ja 

tuhoamisleireillä ainakin 500 000 romania - lapsia, vanhuksia, naisia ja miehiä. Natsien 

säätämien juutalaislakien rinnalle säädettiin romanien syrjinnän oikeuttava laki. Holokausti 

koski niin juutalaisia kuin romaneja nimettyinä, tuhottavina kansanryhminä. 

Saksan kansa on tehnyt kunnioitettavan työn menneisyyden hallinnassa nostamalla noista 

vuosista esiin etenkin juutalaisiin kohdistuneet hirmutyöt. Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin 

romanien holokausti tunnustettiin. Liittokansleri Angela Merkel vihki Berliinissä neljä vuotta 

sitten romani- ja sintiväestön surmien muistomonumentin. Se oli kunnioitettava teko. 

Paljon on vielä töitä tehtävä ennen kuin romanien holokausti tulee vakiintuneeksi osaksi 

Euroopan historiaa ja sen opetusta. Juutalaistenkin kohtalo kiistetään monilla tahoilla. 

Antisemitismi nostaa päätään USA:ssa, Britanniassa ja Länsi-Euroopassa äärioikeiston 

toimesta. 

Romanien asema on tosielämässä vähemmistönä paljon huonompi, vaino ja syrjintä monissa 

Euroopan maissa todella rankkaa. Suomessakin työmarkkinoilla syrjitään romaneja. Tämä 

on kestämätöntä, asialle on tehtävä jotakin joka muuttaa käytäntöjä. 

Veijo on ehtymättömän luovalla panoksellaan ja Dromin johtajana nostanut 

romanikulttuurin uuteen kukoistukseen täällä kotimaassa. Sen turvin Veijosta on tullut 

merkittävä eurooppalainen kulttuurivaikuttaja. 

Veijon tuorein aloite on Nordic Roma Artists Platform NRAP-hanke pohjoismaiden 

mustalaistaiteen ja taiteilijoiden näkyvyyden edistämiseksi. 

Miranda –näyttely on ollut Euroopan maissa, Euroopan parlamentti mukaan lukien,  sekä 

suuri menestys että voimakas yleisön herättäjä tietoisuuteen mustalaisten kohtalosta ja 

ymmärrykseen mustalaiskulttuurin merkityksestä. 

Kun Miranda jatkaa maailmanvalloitusta uusiin maanosiin, on aika kysyä, mitä muuta 

voimme tehdä. Kysymys on sekä menneisyyden hallinnasta, että eurooppalaisesta 

vähemmistöpolitiikasta yleensä ja mustalaisten osalta erikseen. 

Veijo on hyvin perustein nostanut esiin peruskysymyksen: Romanien asema voi ratkaisevasti 

parantua vain siten, että romanit itse nousevat vaikuttaja-asemiin, sen sijaan, että ovat 

valkolaisten holhouksen kohteena ”kookospähkinäsyndroomassa”. 

Mirandan myötä on vähitellen kehittymässä yhteistyö, joka kokoaa romaneja ja muita 

puolustamaan romanivähemmistön etua Euroopan unionissa. Veijo Baltzarilla on tässä 



työssä keskeinen rooli. Tarvitaan myös poliittista aloitteellisuutta, ensi kädessä 

huolehtimalla siitä, ettei romanivähemmistön tilanne jää kaiken muun, kuten 

maahanmuuttajakysymyksen jalkoihin. Taistelua on käytävä monella rintamalla, joten 

Veijo Baltzari aloitteet monikulttuurisuuden edistämisestä Euroopassa ovat nyt 

ajankohtaisia. 

Olisiko harkittava erityisen eurooppalaisen vähemmistövaltuutetun viran ja -viraston 

perustamista, jolloin Euroopan suurimman vähemmistön aseman parantamista ei enää 

voitaisi lakaista maton alle. Vuonna 2004 säädetyissä direktiiveissä vastuutetaan 

jäsenvaltioita, mutta niiden toimeenpanossa on suurta vaihtelua. Räikeisiinkään 

laiminlyönteihin ei komissio voi tarpeeksi tehokkaasti puuttua. Tarvitaan riippumaton, 

riittävällä toimivallalla varustettu Ombudsman-instituutio, johon voisi vedota 

syrjintätapauksissa.  

Hyvät kuulijat, olen todella iloinen tänään Veijosta ja meidän ystävyydestä, tältä pohjalta on 

kuljettava eteenpäin tämän valtavan kulttuuriyhteistyön piirissä, sekä myös paljon 

laajemmin Suomessa ja Euroopassa moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden 

puolustamiseksi ja edistämiseksi. 

  

 

 

  


