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Yttrande över betänkandet Kraftsamling mot
antiziganism från Kommissionen mot antiziganism
Sammanfattning
Kulturpartementet har på remiss översänt betänkandet ”Kraftsamling
mot antiziganism” (SOU 2016:44) från Kommissionen mot
antiziganism.
Kommissionen har haft regeringens uppdrag att åstadkomma en
kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den
förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i
övrigt.
Skellefteå kommun tillstyrker i stort utredningens förslag. Ytterligare
kommentarer och synpunkter framgår nedan.

Skellefteå kommuns synpunkter på utredningens
förslag
Utredningen föreslår att statsministern ska framföra en officiell ursäkt
för de historiska övergrepp som romer utsatts för. Skellefteå kommun
har inga direkta synpunkter på detta förslag, men instämmer med
utredningen i att om en sådan ursäkt ska framföras och ska vara
trovärdig så måste den vara en del i ett framåtsyftande arbete för att
förhindra kränkningar av romers mänskliga rättigheter
Ett annat förslag är att regeringen säkerställer tillgången och
spridningen av skolboken ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp
och kränkningar av romer under 1900-talet och idag” och vitboken
”Den mörka och okända historien – vitbok om övergrepp och
kränkningar av romer under 1900-talet”. Skellefteå kommun tillstyrker
förslaget.
Kommissionen tar också upp frågan om ortnamn som anspelar på
antiziganism och föreslår en utredning om framtida hållning i sådana
frågor. Skellefteå kommun förmodar att en sådan fråga inte är alldeles
okomplicerad. Det finns sannolikt många ortnamn i Sverige som på
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olika sätt kan tolkas negativt för olika grupper. Frågan behöver därför
övervägas ordentligt.
Skellefteå kommun instämmer i vikten av att återstående frågor
kopplade till Skånepolisens registrering av romer får tillfredsställande
svar.
Kommissionen föreslår också att regeringen ska verka för att fler
anmälningar om diskriminering på antiziganistisk grund ska prövas i
domstol, genom att Diskrimineringsombudsmannen och polisen i högre
grad ska driva dessa frågor. Skellefteå kommun förutsätter att dessa
myndigheter gör en rimlig prioritering av dessa frågor.
I övrigt tillstyrker Skellefteå kommun i princip utredningens förslag.
Förslagen innebär framförallt rekommendationer till regeringen och den
statliga nivån, men effekten av åtgärder påverkar förstås också
kommunerna. Att romer, och andra nationella minoriteter, ska ha full
tillgång till sina mänskliga rättigheter ska vara en självklarhet i alla
delar av det svenska samhället.
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