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Remissyttrande över betänkande Kraftsamling mot antiziganism
(SOU 2016:44)
Uppsala kommun har erhållit rubricerade betänkande på remiss.
Sammanfattning
Uppsala kommun ställer sig positiv till de rekommendationer som ges i betänkandet för att
stävja antiziganismen. Kommunen instämmer i att de insatser som genomförts hittills inte har
varit tillräckliga för att kunna utmana och ändra på rådande antiziganistiska strukturer i
svenska samhället.
Allmänt
Uppsala kommun anser att betänkandet är en bra sammanfattning av nuläget i Sverige. Många
romer har en svår livssituation och utsätts för antiziganism genom flera samhällsfunktioner.
Det är ingenting nytt, antiziganism har funnits i Sverige i flera sekel. Dessvärre finns inga
genvägar till jämlika villkor: det allmänna måste arbeta mot antiziganism. Kommunen
instämmer i de rekommendationer som ges i betänkandet och vill särskilt lyfta några av dem
enligt nedan.
Avsnitt 3.5 Kommissionens rekommendationer för att reagera på kränkningar av
romers rättigheter och möjliggöra upprättelse
Det är bra att staten rekommenderas framföra en officiell ursäkt för de övergrepp som romer
utsatts för genom historien och att regeringen initierar inrättandet av minnesmärken och
minnesdagar med syftet att erkänna och synliggöra den antiziganistiska historien i Sverige,
samt initierar en översyn av namn och beteckningar på platser, vilka anspelar på antiziganism.
Det är också positivt att Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och
kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8) kan beställas kostnadsfritt för att
möjliggöra en större spridning av vitboken.
Kommunen vill göra ett medskick att även om förslagen främst innebär kostnader för staten
kan det i förlängningen innebära kostnader för kommuner. Ett exempel på sådant är förslag
om inrättande av minnesplatser eller märken som en del i att möjliggöra upprättelse.
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Avsnitt 4.2 Kommissionens rekommendationer för ett effektivare arbete mot
antizigansim
Det är viktigt med ett fortsatt statligt stöd inom ramen för strategin för romsk inkludering
och att kommunerna, liksom statliga myndigheter, också omfattas av det stödet och
samordningen. Det romska civilsamhället behöver stödjas med statliga medel, men också ges
mera kunskap för att bättre kunna organisera sig och föra sin talan i samhället. Ungdomar bör
stödjas särskilt.
Romer vittnar om att de befinner sig i en ond cirkel vad gäller brist på utbildning, arbete,
boende med mera, skriver utredningen i avsnitt 3.2. Kommunen instämmer i att de hittills
gjorda insatserna inte varit tillräckliga för att kunna utmana och ändra på rådande
antiziganistiska strukturer i svenska samhället.
Kommunen vill skicka med att även om de föreslagna insatserna för effektivare arbete inte
ska påverka det kommunala självstyret hade det varit värdefullt om utredningen även
omfattade ett resonemang om kommunernas roll, då mycket av arbetet sker på lokal nivå.
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