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BESLUT 

2019-10-22 Ku2019/01349/CSM 
UVF 2019/1315 

Kulturdepartementet 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet 
för romska frågor (Ds 2019:15) 

Beslut 
Härmed beslutas 

att Uppsala universitet överlämnar expe1igruppens 
yttrande som sitt svar på rubricerad remiss. 

Bakgrund 
Uppsala universitet har anmodats lämna yttrande över rubricerad 
remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av professor Irene 
Molina, kulturgeografiska institutionen, professor Elena Namli, 
teologiska institutionen och docent Per-Erik Nilsson, teologiska 
institutionen. Uppsala universitet överlämnar expe1iernas 
yttrande som sitt svar på remissen. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av ställföreträdande 
universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter föredragning av 
utbildningsledare Stina Fallberg Sundmark. Närvarande 
därutöver var Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck. 

Anders Malmberg 
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YTTRANDE 

2019-10-22 Ku2019/01349/CSM 
UFV 2019/1315 

Kulturdepartementet 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet 
för romska frågor (Ds 2019:15) 

Uppsala universitet har anmodats lämna yttrande över rubricerad 
remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av professor Irene 
Molina, kulturgeografiska institutionen, professor Elena Namli, 
teologiska institutionen och docent Per-Erik Nilsson, teologiska 
institutionen. Uppsala universitet överlämnar experternas 
yttrande som sitt svar på remissen. 

Expeiigruppen tillstyrker utredningens förslag om inrättandet av 
en ny myndighet för romska frågor. Expertgruppen tillstyrker 
också det särskilda fokus på diskrimineringsfrågan som anges i 
remissen, bland annat på sidan 25: 
- att förstärka skyddet mot diskriminering, både gällande 
lagstiftning och Diskrimineringsombudsmannens mandat, 
- att öka ansträngningarna mot rasism och hatpropaganda samt 
utveckla en tydlig strategi för att säkerställa tillsynen över hur 
polis och åklagare hanterar hatbrott, 
- att öka ansträngningarna för att romer i praktiken ska få del av 
sina rättigheter. 

Uppsala universitet har expe1iis inom området anti-romsk rasism 
och ställer sig positivt till ett samarbete med den nya 
myndigheten. 

Uppsala universitet välkomnar en vetenskaplig dialog om 
begrepp, metoder och teorier för att förstå de särskilda 
diskrimineringsmekanismer som karakteriserar antiromsk 
rasism. En sådan diskussion kan till exempel handla om problem 
associerade till normalisering och institutionalisering av 
begreppet "antiziganism", för att benämna den särskilda 
diskriminering som romer utsätts för. 

Remissen redogör för heterogeniteten inom gruppen romer. 
Uppsala universitet efterlyser inkludering av romska EU
migranter i gruppen romer i Sverige. Samhället behöver stöne 
kunskap om gruppens utsatthet och analyser av effekter av 

Organisationsnr: 
202100-2932 

https://uadm.uu.se
www.uu.se


2(2) 

UPPSALA 
UNIVERSITET 

lokala politiska beslut som tillståndskrav för tiggeri och 
tiggeriförbud. 

Vidare förefaller det som att den nya myndigheten, så som den 
beskrivs i remissen, kommer att sakna särskild kompetens i 
mänskliga rättigheter, rasism och dislaiminering. Givet att 
frågor inom dessa områden är och kommer att vara relevanta ser 
Uppsala universitet det som rimligt att myndigheten har minst 
en permanent representant som är specialist på dessa frågor. 
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