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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål
att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila
samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor väljer att kommentera de förslag
som rör våra kompetensområden. Det gäller förslagen;





Nationellt center för romska frågor,
Stärk det romska civilsamhället,
Tydligare myndighetsstyrning mot antiziganism,
Stöd och samordning för myndigheter med uppdrag inom strategin för romsk
inkludering.

Kommissionen lyfter bland annat att den romska befolkningen har sämre hälsa än den
övriga befolkningen. I rapporten Hon, hen, han lyfter dåvarande Ungdomsstyrelsen bland
annat att gruppen unga homosexuella och bisexuella och unga som är osäkra på sin
identitet har en mer utsatt hälsosituation än heterosexuella unga.1 Där framgår det även att
om dina föräldrar har en negativ attityd till homosexualitet, bisexualitet och olika
könsbrytande uttryck så påverkar det barn och ungas hälsa negativt och ökar risken för
utanförskap och utsatthet.2 Eftersom det nationella center för romska frågor som
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kommissionen föreslår ska fylla behov som inte täcks av någon annan blir det viktigt att
utredningen utreder på vilket sätt ett nationellt center för romska frågor kan nå och
tillgodose behov hos romska hbtq-personer. Därtill bör centret införliva ett
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bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner, Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2, s 30.
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ungdomsperspektiv i sin verksamhet eftersom unga enligt ungdomspolitiken ska ha ”goda
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.”3 Det är
således bra att låta unga romer vara representerade i nämnden men det är inte tillräckligt.
Det är viktigt att centret också utgår från de behov som unga romer själva, oavsett
könstillhörighet, ger uttryck för.
MUCF delar kommissionens bild av att det krävs utökad bidragsgivning till det romska
civila samhället. MUCF ställer sig positiv till att hantera den utökade bidragsgivningen
och vet att det finns en efterfrågan på detta från romska organisationer.
MUCF ställer sig positiv till att det införs tydligare åtgärder mot antiziganism vid
myndighetsstyrning. Myndigheten ser tydligt hur ett riktat uppdrag för romer ökar
myndighetens kontakter med målgruppen avsevärt och genom den kontakt kan lotsa dem
till att även ta del av insatser som inte särskilt riktar sig till romer.
Myndigheten ser även positivt på att det inom ramen för strategin för romsk inkludering
ges stöd till samordning av myndigheter med uppdrag inom strategin. Det är tydligt att
det finns samordningsvinster både för myndigheterna i genomförandet av sina uppdrag
och att det då på så sätt ger en förbättrad relation gentemot de romska organisationer och
personer som myndigheterna har kontakt med. I vissa fall har myndigheter samma
målgrupp (en viss typ av organisationer) som de önskar kalla på samråd. MUCF har till
exempel arrangerat samråd tillsammans med Kulturrådet för att organisationerna ska
slippa resa till Stockholm vid två olika tillfällen. För att kunna samarrangera eller på
annat sätt finna synergier i arbetet mellan myndigheter måste vi känna till vad som pågår
på andra myndigheter. En möjlighet till stöd för samordning inom strategin skulle därför
vara positivt.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Helena Lundgren
har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.
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