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Yttrande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i 
arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Os 2019:15) 

Malmö universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad 

departementsskrivelse och vill anföra bilagda yttrande. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Kerstin Tham efter föredragning av 
vice-dekan Anders Wigerfelt-Svensson, fil. dr. i historia, docent i 
Internationell migration och etniska relationer, Fakulteten för kultur och 
samhälle vid Malmö universitet. 
I den slutliga handläggningen har också Berit Wigerfelt, fil dr i etnologi och 
docent i Internationell migration och etniska relationer, Fakulteten för kultur och 

samhälle, deltagit. 
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Kerstin Tham 
Rektor 

A~~ss~ 
Vice-dekan 
Fakulteten för kultur och samhälle 

Postadress Besöks adress Telefon E-post 

Malmö universitet Nordenskiöldsgatan 1 040-665 7000 rektor@mau.se 

205 06 Malmö 205 06 Malmö Webb 

www.mau.se 



Dnr. LED 1.2-2019/449 1 (av 2) 

REKTOR 

YTTRANDE 
2019-08-26(ii 

Ert dnr. Ku2019/01349/CSM 

MALMÖ 
UNIVERSITET 

Postadress 

Malmö universitet 

205 06 Malmö 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för 
romska frågor 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett nationellt center för romska 

frågor kan inrättas. I utredningen föreslås att en nämndmyndighet vid en 

värdmyndighet inrättas med namnet Myndigheten för romska frågor. En slutsats 

som dras i utredningen är att inrättandet av denna myndighet skulle utgöra en 

viktig åtgärd för att komma till rätta med den antiziganism som fortlever i Sverige. 

Den nya myndigheten ska bland annat arbeta för att stödja romers egenmakt och 

inflytande; anordna sammankomster där romer kan diskutera viktiga frågor som 

berör romer; synliggöra och sprida kunskap samt verka för att metoder utvecklas 

för att motverka antiziganism och diskriminering och att främja högtidlighållande 

av centrala högtidsdagar för minoriteten romer. 

Den värdmyndighet som föreslås i utredningen är en ännu inte inrättad myndighet 

med benämningen Myndigheten för Minoritetsfrågor. 

Universitetet menar att en myndighet kan vara ett sätt att stärka arbetet med 

frågor kring diskriminering mot romer och antiziganism. Dock räcker inte detta. 

På kort sikt bör åtgärder sättas in som medför ett ökat stöd till civilsamhällets 

arbete med hjälp till de skilda individer som utsätts. Inte minst är det viktigt att 

stödja de utsatta gruppernas egna organisationer i detta arbete. I det mer 

långsiktiga arbetet menar vi att det finns större möjligheter att förstå antiziganism 

om den analyseras utifrån både samtida sammanhang och historiska 

förutsättningar i ett vetenskapligt sammamhang. Orsakerna bakom dagens 

antiziganism är många och komplexa. Men på ett grundäggande plan handlar det 

om historiskt och kulturellt rotade fördomsfyllda föreställningar om grupper med 

romsk bakgrund, som sprids och anpassas efter nya omständigheter och behov. 

Eftersom fördomar är en del av maktrelationer och allmänna diskurser så måste 
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långsiktiga lösningar kring antiromska diskurser och handlingar vara mer 

omfattande än en ny myndighet och effektivare lagstiftning och rättssystem. Även 

strukturella åtgärder måste till. Annars riskerar diskriminering, kränkningar och 

hatbrott mot grupper som romer att bli ett allt större hot mot det demokratiska 

samhällets lika rättigheter och möjligheter för alla. 


