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Nya tag med strategin för romsk
inkludering

År 2012 beslutades en strategi för
romsk inkludering för åren 2012–
2032. Målet för strategin är att den
rom som fyller 20 år 2032 ska ha
likvärdiga möjligheter i livet som
den som inte är rom. Flera viktiga
insatser har redan genomförts men
det finns åtskilliga utmaningar kvar
att möta innan målet är uppnått.

ska kunna bedöma om arbetet är
framgångsrikt eller inte.
I den här skriften finns information om vad regeringens strategi för
romsk inkludering är och om det
arbete som nu genomförs. Min förhoppning är att den kan vara till
hjälp för romer och andra aktörer
som vill delta i arbetet. Målet kommer att nås tillsammans.

Vi har nu gått in i en ny fas i arbetet
med romsk inkludering. Det fortsatta
arbetet ska bygga på de erfarenheter
och framgångsfaktorer som hittills
har identifierats. Vi vet till exempel
att en framgångsfaktor är att romer
ges förutsättningar och möjligheter
att vara delaktiga i arbetet. Insatser
med romskt inflytande och deltagande ger resultat. Vi ska särskilt se
till att romska kvinnor deltar och att
olika åtgärder kommer dem till del.
Vi måste också arbeta för att den
kunskap och de verktyg som hittills
har tagits fram nu används på lokal
nivå. Det är först då, i den lokala
Alice Bah Kuhnke
verkligheten, som förändring måste Kultur- och demokratiminister
upplevas i romers vardag för att vi
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Introduktion

I februari 2012 beslutade regeringen en strategi för romsk inkludering
Strategins övergripande mål
under 2012–2032. Arbete pågår
nu med att genomföra strategin.
”Den rom som fyller 20 år
Romsk delaktighet och inflytande är
2032 ska ha likvärdiga möjen nödvändighet i arbetet. Romers
ligheter i livet som den som
kunskap, kompetens och erfarenär icke-rom.”
heter måste tas tillvara. Samråd och
dialog med romer är därför en viktig
del av genomförandet av strategin.
nomföra. För att arbetet ska leda till
en bestående förändring ska det så
Det övergripande målet för stratelångt som möjligt genomföras i ordigin är att den rom som fyller 20 år
narie verksamheter och strukturer.
2032 ska ha likvärdiga möjligheter i
livet som den som inte är rom. Den Romer i utanförskap står i fokus
tjugoåriga strategin är en förstärkDet finns omkring 50 000 romer i
ning av minoritetspolitiken som gäl- Sverige. Den romska befolkningen i
ler för de fem nationella minoriteSverige består av olika grupper med
terna i Sverige; judar, romer, samer, kulturella och språkliga variationer,
som också är ett urfolk, sverigefinexempelvis kelderash, lovara, tjuranar och tornedalingar.
ra, kalé, resande, sinti, arli och gurbeti. En del romer döljer eller tonar
Regeringen planerar att avsätta 58
ned sin romska identitet av olika
miljoner kronor för åren 2016–2019 skäl, bland annat för att undvika
för de åtgärder som bland annat
diskriminering och fördomar.
myndigheter och kommuner ska ge6
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Romer i Sverige har fortfarande generellt mycket sämre levnadsvillkor än övriga delar av befolkningen. Det finns stora problem när det
gäller utbildning, arbete, bostad,
hälsa, social omsorg och trygghet. På grund av de övergrepp som
romer tidigare har utsatts för saknar
många romer förtroende för myndigheter och andra offentliga institutioner.

erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samtidigt erkändes jiddisch, romani chib,
samiska, finska och meänkieli som
minoritetsspråk i Sverige.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras
möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls
Strategin för romsk inkludering ska levande. Arbetet med att säkra efbidra till att förbättra situationen för terlevnaden av de nationella minoframför allt de romer som på grund riteternas rättigheter är en del i reav svag ekonomi och diskriminering geringens arbete med att värna de
har det svårt i samhället. Kvinnor
mänskliga rättigheterna.
och barn är särskilt prioriterade.
Den 1 januari 2010 började lagen
Romers mänskliga rättigheter
om nationella minoriteter och miStrategin utgår från de mänskliga
noritetsspråk att gälla (minoritetslarättigheterna och särskilt från prin- gen). Lagen innebär bland annat att
cipen om icke-diskriminering. Det
romer har ett grundskydd såsom en
innebär att romer liksom alla andra av fem nationella minoriteter. Enhar rätt att få sina mänskliga rättig- ligt lagen ska det allmänna – mynheter respekterade. Rättigheterna
digheter och andra offentliga organ
finns i internationella överenskom– främja de nationella minoritetermelser som Sverige har en skyldignas möjligheter att behålla och uthet att leva upp till.
veckla sin kultur i Sverige. Särskilt
viktigt är barns utveckling av en
Strategin är en del i politiken för kulturell identitet och användning
nationella minoriteter
av det egna språket.
År 2000 tillträdde Sverige Europarådets ramkonvention om skydd
Enligt minoritetslagen ska förvaltför nationella minoriteter och den
ningsmyndigheterna ge de nationella
europeiska stadgan om landsdelsminoriteterna möjlighet till inflytaneller minoritetsspråk. I och med det de i de frågor som berör dem och
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så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i
sådana frågor. Förvaltningsmyndigheter är också skyldiga att informera de nationella minoriteterna om
deras rättigheter. Under hösten 2016
och våren 2017 genomförs en utredning av minoritetslagen och andra
frågor för att se över hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas
rättigheter kan säkras.
Det fanns således ett skydd för
romer som nationell minoritet även
innan regeringen tog beslutet om
en strategi för romsk inkludering.
Strategins roll är att underlätta arbetet med att stärka romers rättigheter och att se till att romer också har
dessa rättigheter i praktiken.

Målet för minoritetspolitiken
är att;
”ge skydd för de nationella
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande
samt stödja de historiska
minoritetsspråken så att de
hålls levande”.

Hur strategin togs fram

Strategin för romsk inkludering baseras på förslag från en kommitté
8
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Minoritetspolitikens
delområden:
• diskriminering och utsatthet,
• inflytande och delaktighet,
och
• språk och kulturell identitet.

som regeringen hade tillsatt, Delegationen för romska frågor. Delegationen arbetade mellan 2006 och
2010 och redovisade sitt uppdrag i
betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Regeringen fick förslagen från delegationen
i juli 2010. Därefter skickades de på
remiss så att bland annat kommuner
och romska organisationer kunde ge
synpunkter på dem. Regeringskansliet ordnade också flera möten med
romska företrädare för att diskutera
förslagen, och för att få synpunkter
på den strategi som Regeringskansliet sedan utarbetade.

Flickor och kvinnor är prioriterade

Kvinnor och barn är särskilt prioriterade i strategin. Flera insatser som
ska öka kunskapen om de behov
som romska flickor och kvinnor har
eller ge lämpligt stöd till dem har
genomförts.
Folkhälsomyndigheten har till
exempel tagit fram en studie av
romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa. Studien visar
bland annat att många romska flickor och kvinnor, jämfört med kvinnor i Sverige i allmänhet, upplever
att de blir sämre bemötta av olika
aktörer i samhället. De har också
något sämre hälsa och är oftare utsatta för våld eller hot om våld än
övriga befolkningen. Regeringen
har gett Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor i uppdrag
att utlysa och fördela bidrag till
organisationer inom det civila samhället som vill arbeta med att förbättra romers hälsa. I arbetet ska

myndigheten ha särskilt fokus på
romska flickor och kvinnor.
Det är viktigt att ta vara på romska
kvinnors kompetens och säkerställa
att insatserna är till nytta för romska
flickor och kvinnor. I exempelvis
Arbetsförmedlingens uppdrag om
romsk inkludering står det därför
att man ska förbättra kvinnors möjligheter att ta del av insatserna och
i Socialstyrelsens uppdrag står det
att kvinnor särskilt ska involveras i
arbetet.
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Kommunerna ska utveckla sitt arbete

Kommunerna har en central roll i
arbetet med att förbättra romers
situation. De ansvarar för verksamheter som är avgörande för romers
möjligheter till inkludering i samhället. För att påskynda utvecklingen
gjordes 2012–2015 en särskild satsning i form av en pilotverksamhet
i fem kommuner (Luleå, Malmö,
Helsingborg, Linköping och Göteborg). Flera myndigheter involverades i arbetet.
I maj 2016 beslutade regeringen att
Borås, Gävle, Haninge, Stockholm
och Uppsala får bidrag under två år
för att medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering.
Dessa så kallade utvecklingskommuner ska arbeta fram metoder och
arbetssätt för att förbättra romers
inkludering inom strategins olika
områden och se till att romer involveras i arbetet.
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Länsstyrelsen i Stockholms län har i
uppdrag att samordna och följa upp
insatserna inom strategin. I uppdraget ingår att stödja kommunernas arbete och se till att arbetssätt
och metoder för romsk inkludering
sprids till andra kommuner, landsting och myndigheter. En resurs i
arbetet är det kommunala nätverk
för romsk inkludering som omfattar
ca 20 kommuner som på olika sätt
bedriver ett arbete för romsk inkludering.

Arbete inom sex samhällsområden

Arbete

Utbildning

Bostad

Romsk inkludering
och
mänskliga rättigheter

Civila samhällets
organisering

Hälsa och
social omsorg

Kultur och
språk

Åtgärderna i strategin kan delas in i sex olika områden: Utbildning, Arbete, Bostad, Hälsa,
social omsorg och trygghet, Kultur och språk samt det Civila samhällets organisering.

Utbildning

Utbildning är en av de viktigaste
faktorerna för att nå bättre levnadsvillkor för den romska befolkningen. Åtgärder måste genomföras för
att förbättra romska barns förutsättningar att gå ut grundskolan. Rom-

ska barn har samma skolplikt och
rätt till utbildning som alla andra.
Utbildning, särskilt för unga, minskar risken för att hamna utanför
samhället på olika sätt. Utbildning
förbättrar chanserna till arbete och
till delaktighet i samhället.
Kulturdepartementet
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Skolverket ska öka kunskapen i
skolan om romer
Skolverket deltar på flera sätt i arbetet för romsk inkludering. Myndigheten har bland annat tagit fram läromedelssupplement för skolan om
romsk kultur, språk, religion och
historia och låtit ta fram lärverktyg
på romani chib.
Skolverket ska 2016–2019 genomföra insatser för att öka kunskapen
i skolan om de nationella minoriteterna, med fokus på romer. Myndigheten ska sprida information och
kunskap via befintliga kanaler men
också genomföra en riktad insats till
ett antal kommuner.
Brobyggare inom skolan
Flera kommuner har fått medel för
att utbilda brobyggare inom förskola
eller skola. Brobyggarna är personer
med romsk språk- och kulturkompetens som är anställda i förskolan
eller skolan. Skolverket har ansvarat för att ta fram en högskoleutbildning för brobyggarna. Verksamheten har bidragit till att allt fler
romska barn går i förskolan, att allt
fler romska elever slutför grundskolan samt att gymnasieskolan blir allt
viktigare för romska elever.
Skolverket har 2016–2019 i uppdrag
att tillsammans med Socialstyrelsen ta fram och göra tillgänglig en
12
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lämplig högskoleutbildning för brobyggare inom bland annat skolan.
En första utbildningsomgång startade hösten 2016.
Modersmålsundervisning
Regeringen har gjort en särskild
satsning för att det på sikt ska finnas fler lärare i romani chib. Satsningen innebär bland annat att Södertörns högskola får ansvar för att
bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i romani chib. För att
det ska finnas fler modersmålslärare på kortare sikt har Skolverket låtit
ta fram en uppdragsutbildning för
modersmålslärare i bland annat romani chib.
Arbete
För att bryta romers utanförskap är
det viktigt att romer får tillgång till
arbetsmarknaden. Regeringens mål
är full sysselsättning för alla. Romers möjligheter att få arbete måste
därför förbättras. Särskilt viktigt är
det att förbättra unga romers situation på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har haft i uppdrag att sprida information och
kunskap bland romer om den service och det stöd som myndigheten
kan erbjuda arbetssökande i de tidigare så kallade pilotkommunerna
2012–2015. Arbetsförmedlingen anställde brobyggare, så kallade kund-

resurser, i kommunerna för att
genomföra uppdraget. Kundresurserna har bidragit till att romer både
skriver in sig på Arbetsförmedlingen
och får arbete.
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidareutveckla
arbetet med romsk inkludering i sin
verksamhet 2016–2019. En viktig
utgångspunkt är erfarenheterna från
myndighetens verksamhet i de tidigare pilotkommunerna. Arbetsförmedlingen ska förbättra kvinnors
möjligheter att ta del av insatserna.
Myndigheten ska också se till att
det finns nödvändiga kunskaper om
romer som nationell minoritet inom
myndigheten.
Bostad
Bostad är en annan viktig fråga.
Bostadssituationen påverkar bland
annat möjligheterna till arbete och
utbildning och barnens möjligheter
till en stabil skolgång. Åtgärder behövs framför allt för att motverka
diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Målet är att romer ska
ha likvärdiga möjligheter att få en
bostad som övriga befolkningen.

Boverket ska motverka diskriminering på bostadsmarknaden
Boverket ska genomföra en insats
för att motverka diskriminering av
romer på bostadsmarknaden 2016–

2018. I uppdraget ingår att tillsammans med romska företrädare skapa
ett nätverk av fastighetsägare och
hyresvärdar och ta fram ett vägledningsmaterial riktat till fastighet
sägare och hyresvärdar.
Hälsa, social omsorg och trygghet
Det krävs ett långsiktigt arbete
inom många områden för att romer
ska kunna få bättre hälsa och bli
mer socialt inkluderade och delaktiga. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. I strategin för romsk
inkludering är insatser som ska förbättra hälsan eller förhindra sjukdom särskilt viktiga.

Insatser för att förbättra romers
hälsa
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor ska 2016–2018
utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället
som vill genomföra hälsofrämjande
insatser riktade till romer. Myndigheten ska särskilt uppmuntra att
romska flickor och kvinnor deltar.
Länsstyrelsen i Stockholms län har
fått i uppdrag att i samarbete med
Romska ungdomsförbundet genomföra insatser för att utbilda romska
hälsoinspiratörer.
Kulturdepartementet
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Brobyggare inom området social
omsorg
Socialstyrelsen har haft i uppdrag
att ta fram en utbildning för att utbilda brobyggare med romsk språkoch kulturkompetens för arbete
inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården. Insatsen har hittills gett
positiva resultat. Flera kommuner
upplever att brobyggarna har hjälpt
till att lösa situationer på individ
nivå på ett bättre sätt och bidragit
till att fler romer får tillit till myndigheterna.
Skolverket ska 2016–2019 tillsammans med Socialstyrelsen ta fram
och göra tillgänglig en lämplig högskoleutbildning för brobyggare
inom bland annat socialtjänsten. En
första utbildningsomgång startade
hösten 2016.
Socialstyrelsen ska öka kunskapen i socialtjänsten
Socialstyrelsen har i uppdrag att utbilda socialtjänsten om bemötande och inkluderande arbetssätt med
särskilt fokus på romer. Insatsen ska
utgå från ett utbildningsmaterial som
Socialstyrelsen tidigare tagit fram i
arbetet med romsk inkludering.
Socialstyrelsen ska även genomföra
ett utvecklingsarbete om frågan om
omhändertagande av romska barn.
Syftet är att få kunskap om vilket
14
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behov av stöd som socialtjänsten
har för att förebygga omhänder
taganden, kunna ge bra stöd till
romska barn och deras föräldrar vid
omhändertaganden, och säkerställa
romska barns rättigheter i dessa
sammanhang. Socialstyrelsen ska
särskilt involvera romska kvinnor i
arbetet.
Kultur och språk
Kultur och språk utgör viktiga delar
av en människas identitet och blir
därför betydelsefullt för arbetet med
romsk inkludering. Romers kultur
och språk utgör också en värdefull del av det svenska kulturarvet.
Romsk kultur behöver därför synliggöras, bevaras och utvecklas.

Stärka romska kulturaktörer
Kulturrådet har i uppdrag att genomföra insatser för att stärka
romska kulturaktörer och deras
samarbete med olika kulturinstitutioner. I uppdraget ingår att genomföra d ialogmöten på regional nivå
och att fördela särskilda medel för
romsk kulturverksamhet.
Bevara och synliggöra det romska språket och kulturarvet
Institutet för språk och folkminnen
har fått i uppdrag att genomföra
insatser för att bevara den romska
språkvarieteten resanderomani så
att den kan användas nu och i fram-

tiden och att göra det romska immateriella kulturarvet mer synligt.
Civila samhällets organisering
Det civila samhällets organisationer bidrar till att stärka romers makt
över sitt eget liv, ge romer en möjlighet att bli hörda ute i samhället
och öka romers möjlighet att få vara
delaktiga. Det är därför viktigt att
stödja unga och vuxna att engagera
sig i olika organisationer.

Stöd till romska organisationer
Sedan 2005 finns ett statligt bidrag
till de nationella minoriteternas organisationer. Sedan 2010 fördelas
medlen av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor har fått i
uppdrag att erbjuda utbildning i
föreningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska
organisationer. Myndigheten ska
också utlysa och fördela bidrag till
organisationer som vill genomföra
hälsofrämjande insatser riktade till
romer.

Kulturdepartementet
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Arbete mot antiziganism

Antiziganism kan beskrivas som
den särskilda rasism som romer utsätts för. Den har djupa rötter i historien. Antiziganism är fortfarande ett hinder för många romer när
det gäller att delta på lika villkor i
samhället. Det är därför viktigt att
uppmärksamma konsekvenserna av
antiziganismen i arbetet för romsk
inkludering.
Kommissionen mot antiziganism,
som tillsattes 2014, har arbetat för
att förebygga och motverka anti
ziganism. Kommissionens slut
betänkande innehåller bland annat
rekommendationer och förslag på
åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism.
Betänkandet skickades på remiss
under hösten 2016 så att myndig
heter, kommuner och romska före
trädare skulle få möjlighet att ge
sina synpunkter på förslaget.

16
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Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

År 2014 presenterades Den mörka
och okända historien – Vitbok
om övergrepp och kränkningar av
romer under 1900-talet, som be
skriver de övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för
under 1900-talet. Syftet med boken
är att ge ett erkännande åt offren
och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoritetens
situation i dag. Kommissionen mot
antiziganism har tagit fram ett utbildningsmaterial med lärarhandledning som utgår från vitboken. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar
nu för att materialet fortsätter att
spridas till skolor och andra berörda
delar av samhället.

Romsk delaktighet och inflytande viktigt

I strategin för romsk inkludering
framgår tydligt att romsk delaktighet och inflytande ska prägla arbetet med strategin på alla nivåer. Det
kan handla om inflytande genom
samråd med till exempel myndigheter, att ta tillvara romers eget arbete i olika organisationer, och att
ta tillvara romsk språk- och kultur
kompetens i genomförandet av strategin. Romska flickor och kvinnor
är en särskilt utpekad målgrupp i
strategin. Det är därför viktigt att
de involveras i arbetet.
Romskt deltagande och inflytande är
en rättighet för romer som nationell
minoritet. Att ta vara på den kunskap, den erfarenhet och det engage
mang som romer har är också en
förutsättning för att arbetet med
romsk inkludering ska vara framgångsrikt.
Samråd med romer
Samråd med romer ska bidra till att

romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med
politiken för nationella minoriteter.
Regeringskansliet, myndigheter och
kommuner genomför i olika former samråd med romska företrädare
och sakkunniga. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har med
bidrag från regeringen utvecklat
en arbetsmodell som fungerar som
stöd i kommuners arbete med att
utveckla samråd med romer.
Samråd på flera nivåer
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller att
oavsett var i Sverige man bor ska
förvaltningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i de frågor som berör
dem. Så långt det är möjligt ska
myndigheterna samråda med representanter för minoriteterna i sådana
frågor.
Möjlighet till samråd och dialog
Kulturdepartementet
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Regering och
Regeringskansli



Romska
företrädare

 
Länsstyrelsen
i Stockholms län

Övriga
myndigheter







Romska
företrädare

Utvecklingskommuner



Romska
företrädare

Romska
företrädare

Möjlighet till samråd och dialog mellan romer
och det offentliga finns på flera nivåer i
samhället.

mellan romer och det offentliga
finns på flera nivåer i samhället. I
uppdragen som regeringen gett till
bland annat myndigheter står också
att arbetet ska genomföras i dialog
eller samråd med romska företrädare. De så kallade utvecklingskommunerna ska också se till att det
finns delaktighet och inflytande för
romer på lokal nivå i deras arbete.
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För att kunna vara delaktig och påverka arbetet är det viktigt att veta
vart man ska vända sig, ibland är
det en kommun och i andra fall en
myndighet.
Samråd med Regeringskansliet
Sedan 2006 anordnas samråd då
ansvarig minister träffar de nationella minoriteterna. En gång per
år sker detta i stormöten då samtliga minoritetsgrupper träffas, och
en gång per år anordnas möten med
var grupp för sig. Regeringskansliet
har också utsett en särskild romsk
referensgrupp för arbetet med
romsk inkludering. I referensgruppen ingår tjugo romska företrädare
som ska bidra med information och
synpunkter om hur regeringen kan
utveckla arbetet med strategin.
De möten som Regeringskansliet
har med den romska referensgruppen har olika syften. Det kan handla om dialog för att inhämta referensgruppens syn på vilka behov
och förslag på lösningar som finns.
Ibland kan det finnas behov av konsultation för att få synpunkter på
konkreta förslag till beslut. Ibland
handlar det om hjälp med att utvärdera en verksamhet – om den
har fungerat eller inte – och andra
gånger om att informera om beslut
som regeringen har fattat.

Vem gör vad?

Regeringen och
Regeringskansliet

Regeringskansliets uppgift är att
arbeta fram förslag till beslut som
regeringen, där alla ministrar ingår,
sedan beslutar om. I strategin för
romsk inkludering handlar det till
exempel om uppdragen till Läns
styrelsen i Stockholms län att samordna arbetet eller till övriga myndigheter som deltar i arbetet.
Regeringskansliet har också det
övergripande ansvaret för att samordna och följa strategin för romsk
inkludering. Regeringskansliet ska
följa upp hur romers rättigheter
tillgodoses på lokal, regional och
nationell nivå. Arbetet med strategin redovisas årligen till riksdagen i
budgetpropositionen som presenteras varje höst.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillsammans med Sametinget har
Länsstyrelsen i Stockholms län
ansvar för att följa upp hur politiken
för nationella minoriteter genomförs och hur minoritetslagen följs. I
strategin för romsk inkludering har
Länsstyrelsen också ansvar för att
samordna och följa arbetet. Länsstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet i april varje år om hur
arbetet går. Länsstyrelsen har också
ett ansvar för att samordna uppföljningen av strategin för romsk
inkludering. I det arbetet ingår att
tillsammans med myndigheter och
romska företrädare med några års
mellanrum ta fram en nuläges
beskrivning om hur romers tillgång
till sina rättigheter ser ut inom strategins olika områden.
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Övriga myndigheter

Europeiska Unionen (EU)

Myndigheter genomför eller verkställer regeringens beslut. I strategin för
romsk inkludering har flera myndigheter fått uppdrag. Myndigheterna Arbetsförmedlingen, B
 overket,
Kulturrådet, Institutet för språk
och folkminnen, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Socialstyrelsen och Skolverket ingår
alla i arbetet på olika sätt.

År 2011 uppmanade EU sina medlemsstater att anta eller utveckla
nationella strategier för romsk integrering. Den svenska strategin
för romsk inkludering var då redan
planerad men fungerar som svar
på EU:s uppmaning. EU:s samtliga medlemsstater har nationella strategier för romers integrering.
EU-kommissionen följer varje år
upp hur medlemsstaterna genomför
sina nationella strategier.

Kommuner
Enligt principen om det kommunala självstyret bestämmer Sveriges
kommuner över sin egen verksamhet och har sina egna politiska processer. I strategin för romsk inkludering har de fem så kallade
utvecklingskommunerna Borås,
Gävle, Haninge, Stockholm och
Uppsala genom sina projektplaner
och bidraget från regeringen sagt
att de ska genomföra flera åtgärder.
Kommunerna ska i arbetet samarbeta med Länsstyrelsen i Stockholms län och vissa andra myndigheter. De ska också sprida sina
erfarenheter till övriga kommuner.
Utvecklingskommunerna ingår tillsammans med andra kommuner
som arbetar för romsk inkludering
i ett nationellt nätverk som leds av
Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Tips på mer läsning

www.regeringen.se/romskinkludering
Här finns information om arbetet
med regeringens strategi för romsk
inkludering, inklusive skrivelsen En
samordnad och långsiktig strategi
för romsk inkludering 2012–2032
(skr. 2011/12:56).

Informationsutskick om regeringens arbete med romsk inkludering
Vill du veta mer om regeringens
och Regeringskansliets arbete för
romsk inkludering? Kulturdepartementet skickar några gånger per år
ut information om arbetet.

www.minoritet.se
Minoritet.se sprider kunskap och
information om Sveriges nationella
minoriteter och minoritetsspråk och
om arbetet med romsk inkludering.
Webbplatsen drivs av Sametinget på
uppdrag av regeringen.

Anmäl dig via e-post till 
ku.disk@regeringskansliet.se och
skriv ”Information om romsk inkludering” i ämnesraden.

www.manskligarattigheter.se
På regeringens webbplats för
mänskliga rättigheter finns information om de mänskliga rättigheterna
och de konventioner som handlar
om minoriteters rättigheter.
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