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Remiss. Kraftsamling mot antiziganism
Sammanfattning

Region Skåne välkomnar flertalet av rekommendationerna i betänkandet
Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44) och hoppas att de
sammantaget säkerställer att romer kommer i åtnjutande av rättigheter
erkända av Sverige inom ramen för den internationella folkrätten. Region
Skåne ställer sig dock kritisk till förslaget att omfördela medel inom ramen
för bidrag till regional kulturverksamhet för att finansiera de förslag som
innebär kostnadsökningar.
Region Skånes ställningstaganden

Mänskliga rättigheter tillämpas och konkretiseras främst på regional och
lokal nivå. I linje med detta genomför Region Skåne ett systematiskt arbete
för att respektera, skydda samt uppfylla dessa rättigheter. Region Skåne
understryker vikten av åtgärder mot antiziganism liksom att den
förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i stort
kan överbryggas. I följande yttrande lämnas synpunkter på de av
kommissionen lagda förslag som har bäring på vår verksamhet.
Region Skåne välkomnar följande förslag:
3.5.1 En officiell ursäkt för historiska övergrepp.
3.5.3 Tillgängliggöra skolboken och vitboken.
Materialet bör tillgängliggöras i mer än tryckt format, förslagsvis som ebok, ljudbok men även i format anpassade för t ex personer med
hörselnedsättningar. Av miljöhänsyn är digitala format att föredra.

http://rkdhs-ku/Registrator/Dokument/Kraftsamling mot antiziganism/Region Skåne.doc
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3.6.1 Översyn av det rättsliga skyddet mot registrering på etnisk grund.
3.6.3 Inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Det är
Region Skånes uppfattning att den nationella institutionen bör ligga under
någon av Riksdagens egna myndigheter för att garantera dess oberoende.
4.2.1 Tydligare myndighetsstyrning mot antiziganism.
4.2.2. Stöd och samordning för myndigheter med uppdrag inom strategin för

romsk inkludering.
4.2.5 Översyn för att förverkliga minoritetsrättigheterna.
Region Skåne stödjer inte följande förslag:
3.5.2 Minnesmärken, minnesdagar och namn på platser som anspelar på
antiziganism.
Region Skåne anser att förslaget bör kostnadsutredas närmare.
3.6.4 Ratificering av internationella rättighetsnormer.
Region Skåne gör bedömningen att en ratificering av de båda protokollen
får konsekvenser för verksamheterna varför ett ställningstagande bör bygga
på en gedigen konsekvensanalys.
3.6.5 Särskild representant för romers rättigheter inom EU.
Det är Region Skånes uppfattning att arbetet för att säkerställa romers
rättigheter även framöver bör förbli samlat hos Europarådets kommissionär
för mänskliga rättigheter.
4.2.3 Stärk det romska civilsamhället.
Region Skåne ser vikten av stöd till det civila samhällets organisationer som
i sin tur riktar sig till utsatta grupper såsom romer. Men Region Skåne
tillstyrker inte att en ökad andel bidrag ska ges till romska
civilsamhällesorganisationer på bekostnad av andra organisationer.
6.2 Förslag på finansiering.
Region Skåne är kritisk till förslaget att omfördela medel inom ramen för
bidrag till regional kulturverksamhet. I dagsläget får landsting/regioner
fördela statliga medel till sju olika verksamhetsområden inom
kultursamverkansmodellen. Vill regeringen utöka med ett åttonde område,
nationella minoriteter, anser Region Skåne att regeringen måste skjuta till
ytterligare medel. Att omfördela inom ramen på bekostnad av befintliga
aktörer gynnar varken de nationella minoritetsaktörerna eller de som idag
finansieras via kultursamverkansmodellen.
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