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Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och 
stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska 
frågor.  
 
Lunds kommun anser att utredningens inriktning att få en 
långsiktighet i arbetet med att motverka antiziganism och att 
minoritetsgruppen romer ska få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda är positiv. Det är också positivt att den romska 
minoritetsgruppen föreslås ges inflytande över arbetets utformning 
och genomförande. 
 
Det finns dock även stora problem i Sverige med andra former av 
diskriminering. Trakasserier och attentat mot judar i såväl vår egen 
kommun som i många andra kommuner är ett allvarligt exempel 
på detta. Det är inte rimligt eller effektivt att splittra ansvaret för 
antidiskrimineringsarbetet genom upprätta enskilda myndigheter 
för varje form av diskriminering. Lunds kommun anser att det 
därför vore långt mer effektivt att Diskrimineringsombudsmannen 
(DO), som idag är den myndighet som arbetar med frågorna, får 
ökade resurser. Detta så att den kan stötta kommunerna genom 
att bistå med kunskapsunderlag om romers och deras situation i 
ett internationellt, nationellt och lokalt sammanhang.  
 
Denna befintliga myndighet måste även kunna bidra med 
metodutveckling för att motverka antiziganism och diskriminering 
för att gruppen romer ska kunna tillgodogöra sig sina mänskliga 
rättigheter på lokal nivå, samt vara behjälplig och bistå med 
kunskapsunderlag och hjälpa kommunerna i arbetet med att 
utveckla och levandegöra romers kultur, språk och historia i ett 
lokalt sammanhang. 
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Lunds kommun anser därför att om vi på allvar vill bekämpa 
diskriminering mot såväl romer som andra minoritetsgrupper är det 
bättre att förstärka Diskrimineringsombudsmannens resurser än 
att inrätta en särskild myndighet för romska frågor. 
 
 
 
 
 
Philip Sandberg (L),  
Kommunstyrelsen ordförande, 
Lunds kommun 
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