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Västra Götalandsregionens remissyttrande över 
departementsskrivelsen Långsiktighet och 
stadga i arbetet framåt - en myndighet för 
romska frågor (Ds 2019:15) 
Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för 

romska frågor (Ds 2019:15). Myndigheten för romska frågor föreslås ha 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) som värdmyndighet. VGR anser att en myndighet 

för romska frågor ska placeras under den föreslagna nationella institutionen för mänskliga 

rättigheter i Sverige. 

 

VGR anser att det är viktigt med långsiktighet och systematik så som regeringen 

framhåller i strategin för romsk inkludering, dvs. ”att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha 

likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. VGR delar 

departementsskrivelsen om vikten av romsk delaktighet och inflytande och att arbetet ska 

ske i samverkan med den regionala och lokala nivån. Med utgångspunkt från FN:s 

kärnkonventioner och de rekommendationer som granskningskommissionerna lämnat till 

regeringen anser VGR att en myndighet för romska frågor ska placeras under den 

föreslagna nationella institutionen för mänskliga rättigheter i Sverige. Ställningstagandet 

grunder sig på att de mänskliga rättigheterna är odelbara och universella och att det är 

lättare att arbeta rättighetsbaserat under en institution för mänskliga rättigheter. Att samla 

arbetet under en gemensam myndighet främjar helhetssyn och leder till synergieffekter. 

Vid en genomgång av departementspromemorian ”Förslag till en nationell institution för 

mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4) framkommer att flera av uppdragen 

överlappar varandra, exempelvis att lämna förslag på åtgärder, främja utbildning, forskning 

och sprida kunskap. Med utgångspunkt från de erfarenheter som finns kring arbetet med 

mänskliga rättigheter, ett rättighetsbaserat arbetssätt och den infrastruktur som finns i 

västsverige vad gäller kompetens och samverkan kan en nationell institution för mänskliga 

rättigheter med fördel placeras i Västra Götaland. 
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