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Yttrande över slutbetänkandet Kraftsamling mot
antiziganism (SOU 2016:44)
Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen i Skåne län ser mycket positivt på det arbete Kommissionen
mot antiziganism bedrivit. Länsstyrelsen instämmer i kommissionens
övergripande slutsats, att ett samlat agerande och tydlig styrning är nödvändigt
för att på allvar motverka antiziganismen i samhället och dess konsekvenser
för romers tilltro till samhället och tillgång till de mänskliga rättigheterna.

Synpunkter på betänkandets rekommendationer
3.5.1-4 Rekommendationer för att reagera på kränkningar av romers
rättigheter och möjliggöra upprättelse

Länsstyrelsen instämmer med kommissionens konstaterande att Sveriges
antiziganistiska historia och romers historia måste synliggöras i betydligt
större utsträckning. Samt att det är av yttersta vikt att regeringen vidtar
åtgärder för att historien inte upprepas i vår tid.
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3.6.1-4 Kommissionens rekommendationer för att förhindra kränkningar av
romers mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen instämmer med kommissionens rekommendation om en tydlig
styrning och uppföljning av arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna i
Sverige, däribland romers rättigheter och arbetet för att motverka
antiziganism. Länsstyrelsen ser därför mycket positivt på att regeringen nu
antagit en strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr
2016/17:29) samt en nationell handlingsplan mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott. Länsstyrelsen instämmer vidare med kommissionens
konstaterande om att antiziganismen måste angripas på EU-nivå samt att
regeringen bör utnyttja det handlingsutrymme man har i syfte att få till
effektiva åtgärder i arbetet mot antiziganism och för romers mänskliga
rättigheter i medlemsstaterna.

Rekommendationer 4.2.1-6 Kommissionens rekommendationer för ett
effektivare arbete mot antiziganism

Länsstyrelsen instämmer med kommissionens rekommendation om att
grundskyddet för de nationella minoriteternas rättigheter behöver stärkas för
att knytas närmare individen. Länsstyrelsen inväntar dock översynen av
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från utredningen om en
stärkt minoritetspolitik (Dir 2016:73).

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad länsöverdirektör Suzanne
Jacobsson med MR-handläggare Klara Steinvall som föredragande. Vid den
slutliga handläggningen har även enhetschef Gunvor Landqvist och
utvecklingsstrateg för Mänskliga rättigheter Martina Holmgren deltagit.
Suzanne Jacobsson

Klara Steinvall

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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