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Vi vill med detta vårt yttrande från vårt trossamfund I.R.E.M. (Internationella Romska
Evangeliska Missionen) visa vår tacksamhet i detta viktiga arbete och genomförande
speciellt tacka Kommissionen mot Antiziganism, ge vårt starka stöd till detta viktiga
betänkande och dess viktiga åtgärder som har framlagts utav Kommissionen mot
Antizigansim
Till Kulturdepartementet som handlägger Romska frågor både nationellt och internationellt,
vill jag tacka för detta privilegium att få ha kunnat deltaga och ge även våra synpunkter,
förslag åsikter m.m. I detta oerhörda viktiga arbete som
Kommissionen mot Antiziganismen fick uppdrag från Regeringen under ett par års tid, Jag vill
härmed framhålla och tacka för denna viktiga mission/uppdrag som överläts till
Kommissionen mot Antiziganismen, ett utav världens viktigaste åtaganden när det gäller oss
Romer den Romska folkgruppen som minoritet är den mest utslagna gruppen enligt FN och
EU.
Därför vill Jag nu i detta remissvar än en gång påminna Sveriges Regering likaså som alla
andra EU-medlemsstater att påminna er om det stora viktiga arbete som genomförs av vår
kristna Romska församling IREM, och detta med alla andra Romska kristna
församlingar/trossamfund i hela världen. Jag som Pastor och en utav EU:s andlige ledare vill
härmed kommande text be er och inte minst vädja till eder att inte förbi-se igen detta vårt
arbete från den kristna Romska trossamfund.

Antiziganismen är en skamfläck i vårt samhälle. För den som har arbetat i och med frågan vet
att det dyker upp i många sammanhang. Det är positivt att frågan kommer upp och att det
görs något aktivt för att bättra romernas situation.
IREM- Internationella Romska Evangeliska Missionen har inom store grupper i vårt land
skapat respekt för romerna. Deras mission är både nationell och Internationell. Vad som görs
i Sverige får genast betydelse i andra länder i världen. I den mån verksamheten har fått stöd
från samhället har det betytt hopp och respekt i andra länder .

Sverige har blivit något av en modell. Med det sagt betyder det inte att det är problemfritt i
vårt land, Idéerna är många. Resultaten vill med all säkerhet bli till mångas godo.
IREM med Pastor Lars Demetri i spetsen har mottagit flera ideer som enkelt kan genomföras.
Likaså är den kristna missionen bland romer en viktig punkt för romer i deras hemländer
med stöd och vägledning från Sverige.
En sak saknas. Jag vill påpeka behovet av ett Romskt Center. Lokaler där man kan mötas och
utveckla de olika verksamhetsidéer som föreligger. Tills nu har lokalfrågan varit ett problem.
Tillfälliga lokaler med begränsad tid skapar inte den fasthet verksamheten behöver.
Inom ramen för ett Romskt Center önskas en avdelning för Biblisk undervisning av blivande
lärare. För den som i någon form arbetat med romer är det religiösa livet och traditionen
mycket viktig. Likaså samarbetet med kristna församlingar.
Här skall även möjligheter finnas för inspelningar av TV program, musik och kultur.
Jag vill härmed framhålla önskan om att myndigheten på största allvar tar tag i frågan och
gör det möjligt att få ekonomiskt stöd till for ändamålet passande center.

Jag hoppas att denna skrivelse/remissvar även kommer till EU råd:s (CoE) kännedom.
P.S. Snälla/Please detta med Religion är ju dock en från FN-stadga och EU-Stadga mänskligarättigheters fråga!!
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