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Remiss av betänkandet SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism
Regeringen beslutade den 20 mars 2014, om att tillsätta Kommissionen mot antiziganism ( dir.2014:47 ). Regeringen konstaterade i direktiven att det behövs en kraftsamling mot antiziganism. Romer i Sverige, liksom i många andra europeiska länder,
drabbas av fördomar och diskriminering. Likaså konstaterade regeringen att myndigheter under senare år har vidtagit åtgärder som i viss mån bidragit till att förbättra
romers situation.
Kommissionens uppdrag är enligt direktivet att både påverka och förändra negativa
attityder och förhållningssätt samt att reagera mot sådana företeelser. I uppdraget
ingår också att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Varje halvår har kommissionen, i enlighet med uppdraget,
tagit fram en verksamhetsrapport som överlämnas till regeringen i vilken kommissionen beskriver sina iakttagelser om antiziganism och hur verksamheten har bedrivits.
Detta betänkande är kommissionens fjärde delrapport och samtidigt kommissionens
slutrapport. Kommissionen har sett sig föranledd att bland de många angelägna frågor
som skulle förtjäna att uppmärksammas, välja ut ett mindre antal specifika frågeställningar och sakområden för närmare belysning i denna slutrapport. Betänkandet består
av 6 kapitel och 6 bilagor.
I kapitel 3 finns en översiktlig genomgång av de rekommendationer som internationella övervakningsorgan framfört till den svenska regeringen för att förbättra romers
situation och skyddet mot diskriminering. Kommissionen lämnar ett antal rekommendationer vilka bör stå i förgrunden i förändringsarbetet
Kapitel 4 ger rekommendationer av mer principiellt slag i fråga om hur en tydligare
styrning i arbetet mot antiziganism kan bedrivas. Det tar upp frågor om styrning och
samordning samt behovet av större tydlighet med avsikter som bör vägleda politiken
på det här området

Synpunkter och kommentarer från Borås Stad
Borås Stad delar i allt väsentligt det resonemang och de slutsatser som är formulerade
i betänkandet. De rekommendationer som presenteras i betänkandet är välgrundade
utifrån det arbete kommissionen har genomfört. De erfarenheter och den kunskap
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som sedan tidigare finns om romers situation är också en grund för de rekommendationer som presenteras i betänkandet.
3.5.3 Tillgängliggöra skolboken och vitboken

Borås Stad delar uppfattning att det är två mycket viktiga dokument att använda i
skolans verksamhet. I ett långsiktigt perspektiv är det logiskt. Det är vår uppfattning
att dessa dokument bör få en bredare spridning även utanför skolans område.
4.2 Kommissionens rekommendationer för ett effektivare arbete mot antiziganism

Borås Stad saknar i viss mån ett tydligt perspektiv mot anställd personal på olika
myndigheter, kommuner m.m. Att sprida kunskapen i skolan är en långsiktig åtgärd
och det är bra, men det finns personal inom områden med myndighetsutövning som
också behöver kunskap om antiziganismens omfattning och konsekvenser, mänskliga
rättigheter samt kunskap om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Detta är inga nyheter och insatser har gjorts men inte tillräckligt och framförallt har
det inte fått det önskade genomslaget.
4.2.1 Tydligare myndighetsstyrning mot antiziganism

Frågan om mänskliga rättigheters genomslag i olika myndigheters, kommuners och
andra aktörers verksamhet är något kluven. När det gäller mänskliga rättigheter för
romer visar betänkandet på det ljumma förhållningssätt som civilsamhället uppvisar.
Som en jämförelse kan nämnas att när det gäller mänskliga rättigheter för barn så ser
det helt annorlunda ut. Det är enklare och lättare att se detta som en del i den ordinarie verksamheten. Det är oerhört viktigt att arbeta med att lyfta upp de mänskliga
rättigheterna för den romska gruppen.
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen ”Kraftsamling mot antiziganism” med ovanstående tillägg och synpunkter, samt översänder svaret till Kulturdepartementet
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