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De skillnader som finns mellan romer gäller inte bara språk, det finns variationer i traditioner
också. En del av dessa skillnader beror på att man har tagit till sig traditioner från regionen
där man har bott men det finns också naturliga processer som ger förändring av seder och
traditioner.
Hygien
När vi talar om hygienregler kan vi förenkla dem genom att säga att allt som ligger under
midjan betraktas som orent, men det som är ovanför är rent. Därför bör man inte blanda till
exempel kläder från överkroppen och kläder från underkroppen när man tvättar.
Olika grupper kan göra olika tolkningar av renhetsreglerna precis som det finns olika typer av
kristendom baserade på samma bibel. Bland vissa romska grupper tycker man att en sked som
faller till golvet är oren och den kan inte längre användas. I andra grupper kommer man helt
enkelt att diska skeden och använda den igen.
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Helgon och gudar
I Frankrike bärs en staty av helgonet som kallas Kali Sara till havet varje år på samma sätt
som man bär statyn av gudinnan Kali till vattnet i Indien. Bland en del romer finns just denna
tradition. Helgonet har hos de grupperna olika namn, såsom Sant Anna i Kanada jämfört med
Kali Sara i Frankrike.
Det är inget konstigt med att dessa namn ändras. Den indiske guden Shiva hade en treudd som
hette treshul. När guden Shiva byts ut mot den kristna gudasonen Jesus kallas korset idag
treshul. Man bytte inte bara ut en gud mot en annan, utan även hans symbol byttes ut men
behöll det gamla namnet.
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