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Minnesanteckningar från Dialogmöte den 13 maj 2011 
 

Bilaga 1: Modell över Regeringskansliets preliminära idéer på hur 
arbetet med att stärka romers rätt bör organiseras 
Bilaga 2: Strukturell modell över Regeringskansliets preliminära idéer 
på hur arbetet med att stärka romers rätt bör styras och samordnas 

Inledning 

Den 13 maj 2011 bjöd Arbetsmarknadsdepartementet in romska 
representanter till ett dialogmöte. Syftet med mötet var att beskriva den 
pågående beredningsprocessen av Delegationens betänkande Romers rätt 
och att informera om Regeringskansliets preliminära idéer kring hur 
arbetet med att stärka romers rätt bör organiseras, samt att samla in 
synpunkter på detta. 

Medverkande 

Romska organisationer 

Ossi BORG/Tro och Hopp 
Hans CALDARAS/Romskt Kulturcentrum i Stockholm 
Kati DIMITER-TAIKON/ Le Romané Nevimata 
Dimitri VALENTIN/ Roma International 
Rosita GRÖNFORS/ Internationella Romska och Resande kvinnors 
forum 
Nina LUNDBERG/Romska delegationen  
Baki HASAN/Centrum för romsk kulturutveckling 
Sonny JENFJORD/Resandefolkets Riksorganisation 
Stefano KUZICOV/Riksförbundet Romer i Europa 
Willie ANDREASON KWEKK/ Romskt Kulturcentrum i Stockholm 
Bagir KWIEK/Romer för kulturell utveckling 
Gregor Dufunia KWIEK/Romano Pasos Research Centre 
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Gregor LÄRLUND/Föreningen Lovara i Lund 
Allan SCHWARTZ/Antidiskrimineringscenter Roma 
Napoleon PALISON/ Internationella Romani Unionen Norden  
Stefan PALISON/ Romernas Riksförbund 
Fritz ROSENDAHL/Kulturgruppen för resandefolket – 
Göteborgsregionen 
Marian WYDOW/Romskt Informations- och Kunskapscenter i Malmö 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Andreas BERGSTRÖM, Politiskt sakkunnig hos integrationsminister 
Erik ULLENHAG 
Emma STERKY, Enheten för diskrimineringsfrågor, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Elin STRAND, Enheten för diskrimineringsfrågor, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Charlotta WICKMAN, Enheten för diskrimineringsfrågor, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Andrés Zanzi, Enheten för diskrimineringsfrågor, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
 

Regeringens preliminära idéer på hur arbetet med att stärka romers rätt ska 
organiseras 

Mötet inleddes av Charlotta Wickman som beskrev 
beredningsprocessen, och hur samråd med romer har varit en central del i 
arbetet ändå sedan romska rådet.  
 

Sammanfattning av remissinstansernas synpunkter på förslagen i 
betänkandet Romers rätt 

Elin Strand beskrev remissinstansernas synpunkter på förslagen i 
Delegationen för romska frågors betänkande Romers rätt i stora drag. 
Delegationens förslag om en övergripande strategi för att säkerställa 
romers mänskliga rättigheter (dvs. att stänga välfärdsgapet mellan romer 
och andra grupper; att häva romers maktunderläge samt att reparera 
romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan), 
stöds av en majoritet av remissinstanserna. En stor andel av 
remissinstanserna stödjer Delegationens förslag om rätt till utbildning. 
Betänkandets förslag om romsk delaktighet och inflytande är 
sammanflätade med Delegationens övriga förslag. Många av 
remissinstanserna instämmer i betänkandets andemening att samråd och 
ökad romsk delaktighet är en förutsättning för att strategins 
åtgärdsförslag ska kunna genomföras. Vissa kommuner har skrivit i sina 
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yttranden att de finner det svårt att veta med vem eller vilka man ska 
samråda med.  
 
Elin nämnde även några återkommande generella synpunkter i 
remissvaren såsom tveksamheter inför positiv särbehandling och ett 
avståndstagande från det i betänkandet återkommande begreppet 
”skambelägga”. Det finns en bred enighet bland remissinstanserna om  
vikten av att skyndsamt påbörja satsningar inom utbildningsområdet och 
många remissinstanser är positiva till att betänkandet utgått från ett 
rättighetsperspektiv. 

Andreas Bergström, Politiskt sakkunnig hos integrationsminister Erik 
Ullenhag 

 
Andreas Bergström representerade integrationsminister Erik Ullenhags 
politiska ledning under dagen. Han inledde med att understryka att Erik 
Ullenhag vill skapa en struktur som kan hålla i 20 år framåt. Målet med 
arbetet är att jämna ut välfärdsskillnader mellan romer och icke-romer. 
Andreas lyfte fram Delegationens 20-års perspektiv, dvs. att den rom 
som föds idag ska ha samma möjligheter i livet som vem som helst om 20 
år. För att komma dit måste man jobba genom de vanliga strukturerna. 
Därför bör en satsning på romer inte vara någon tillfällig särlösning, eller 
handla om att dela ut projektmedel.  
 
De viktiga delarna i välfärdssamhället – skola, arbetsmarknad, 
bostadsmarknad m.m. ska fungera även för romer. 
Detta kan fungera bättre genom att romer är inblandade i beslut som 
berör dem, på alla nivåer, och genom att personer med romsk bakgrund 
eller kunskap om romsk kultur jobbar i verksamheter som berör romer – 
i skolan, på Arbetsförmedlingen, i kommunens verksamheter osv. 
 
Andreas poängterade att de idéer som nu finns för hur en satsning på 
romer bör styras  är ganska olika det förslag som lämnades av 
Delegationen. Delegationen föreslog ett nationellt sekretariat och ett 
antal regionala sekretariat. Den modellen skulle kunna vara bra för att 
fördela projektmedel eller liknande men inte för en sådan satsning som 
det nu är tänkt som verkligen ska förändra situationen för romer.  
 
En satsning som ska förändra skolan, arbetsmarknaden etc. kräver att en 
rad olika departement är med och tar ett aktivt ansvar. Det, menade 
Andreas, kan ett nationellt sekretariat aldrig åstadkomma, 
departementen skulle aldrig ta direktiv från en myndighet. I stället måste 
en modell för styrning se till att involvera de departement och 
myndigheter som verkligen har makten över relevanta områden. 
Kommunerna måste också finnas med i arbetet eftersom det är där 
många av de viktigaste insatserna måste genomföras. 
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Andreas informerade om att Arbetsmarknadsdepartementet har en bra 
dialog med de andra departementen. De är positiva och det ser ut som att 
det är möjligt att åstadkomma förändringar. Det, menade han, hade nog 
varit svårt för ett sekretariat enligt Delegationens modell eftersom det 
skulle finnas utanför Regeringskansliet.  
 

RIKC i Malmö har varit en inspirationskälla för den idé om styrning 
som nu finns. RIKC är  en kommunal verksamhet där det jobbar 
både romer och icke-romer. Andreas poängterade att det säkert finns 
mycket som kan förbättras i den idé som tagits fram och att det var 
därför dagens möte organiserats. Den politiska ledningen vill ha en 
struktur som är långsiktig och kan fungera för att få verkliga 
förbättringar på alla områden och är därför öppna för alla idéer som 
går i den riktningen. 

En modell för styrning – preliminära idéer på hur arbetet med att stärka 
romers rätt bör styras och samordnas 

Emma Sterky beskrev den preliminära modell som finns för hur arbetet 
med att stärka romers rätt bör styras (se bilaga 2).  
 
Enligt denna modell skulle regeringen och Regeringskansliet fortsätta ha 
det övergripande ansvaret för att säkerställa romers rätt i samhället och 
regeringen skulle fatta besluten om inriktningen på arbetet. Det behövs 
dock att någon myndighet får ett ansvar för att samordna arbetets olika 
delar (utbildning, arbete etc.). Det handlar t.ex. om att samordna 
myndigheternas arbete genom att skapa ett myndighetsnätverk  eller att 
årligen sammanställa en rapport och lämna till Regeringskansliet i vilken 
utvecklingen när det gäller satsningens olika delar presenteras. Till den 
samordnande myndigheten bör också en romsk expertgrupp knytas som 
skulle ha en rådgivande funktion.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör också involveras i 
satsningen, framförallt avseende stöd till kommunerna.  
 
Fokus för arbetet är den lokala nivån liksom en satsning på utbildning 
och arbete. För att få i gång arbetet på lokal nivå  finns idéer om en 
pilotverksamhet i ca sex kommuner.  
 
Emma presenterade också på vilket sätt romer skulle finnas med i 
arbetet. 
 
1. Genom samråd  
Samråd med romer bör ske på 
a. nationell nivå genom ett årligt samråd med ministern 
b. myndigheter för att arbeta med de uppdrag de får 
c. lokal nivå. Här är det tänkt att särskilt förbättra och stödja 
kommunerna i att utveckla samrådet.  
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Eftersom en satsning är tänkt på utbildning, arbete osv. är det viktigt att 
de romska organisationerna hjälper till att identifiera personer som kan 
vara med i dessa samråd och som är kunniga på utbildning, arbete, hälsa, 
socialt arbete osv. 
 
2. Genom att anställa personer med romsk kultur- och språkkompetens i 
arbetet som ska genomföras 
a. Det är tänkt att ske genom att t.ex. brobyggare anställs inom skolan 
eller personer med romsk språk- och kulturkompetens på 
Arbetsförmedlingar.  
b. I takt med att krav på myndigheter ställs på att förbättra romers 
situation kommer de troligen också se ett behov av romsk kompetens i 
genomförandet av olika insatser. Det går däremot inte att kräva 
kvotering enligt lag.  
 
 
Hela satsningen ska regelbundet utvärderas av en extern aktör (t.ex. ett 
universitet). Även utvärderingen bör ske i samråd med romer. 
 
Utöver dessa långsiktiga satsningar finns det också idéer om några extra 
insatser såsom det pågående Vitboks-projektet och det romska 
jubiléumsåret 2012.  

Sammanställning av synpunkter på Regeringskansliets preliminära idéer på 
hur arbetet med att stärka romers rätt ska styras och samordnas 

Efter lunch diskuterades styrningsmodellen i en större grupp och en 
mindre. Deltagarna fick beskriva modellens styrkor och svagheter samt 
komma med kompletterande och justerande förslag. Nedan följer en 
sammanställning av synpunkter från båda grupperna: 
 

Styrkor 

• Positivt med löpande utvärdering 
• Positivt med ambition om att de bör finnas romsk kompetens på alla 

nivåer 
• Bra med samordnande myndighet (men viktigt att denna skapar ett 

nätverk där både myndigheter och romer finns med) 
• Bra med satsning på utbildning 
• Bra idéer 
• Bra att det inte finns idéer om att inrätta ett sekretariat 
• Bra fokusera på det lokala/se till kommunen 
• Bra se till myndigheter 
• Tydligt handlingsprogram 
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Svagheter 

• Otydligt vad organisationernas roll kommer att bli 
• Hur ska det lokala inflytandet komma upp till beslutande nivå? 
• Risk att samråden inte påverkar 
• Risk för konkurrens om positioner och inflytande 
• Hur definiera ”kulturell kompetens” när romsk kompetens 

eftersöks? 
• Bristen på romska förebilder 
• Säkerställa romsk representation 
• Saknar romer med att ta fram idéerna för styrning 
• Använda sakkunniga romer 
• Kultursatsning saknas, bör satsa nu 
• Risk att organisationerna tappar inflytande (romska rådet) 
• Tidsplan, resurser, personer är inte specificerade 

Kompletteringar/justeringar/förbättringar 

• Hur ska romers medbestämmande fungera i praktiken? Särskilt på 
högre nivå (Regeringskansliet, myndigheter, etc)? 

• Viktigt med bred representation, nära beslutande nivå – viktigt med 
enskild romsk kompetens på operativ nivå 

• Viktigt med nätverk/samråd med romska organisatioenr på operativ 
nivå 

• Romsk ”expertgrupp” bör ha ett annat namn, t.ex. ”Kunskapsgrupp”, 
”Utvärderingsgrupp” eller ”Uppföljningsgrupp” 

• Romska ”utskott” för olika områden 
• Stöd till kommuner i att identifiera romer 
• Säkerställa att kommuner lever upp till minoritetslagstiftningen 
• Säkerställa stöd till lokala, romska organisationer 
• Använda romer lokalt 
• Vill utse vilka företrädare som ska finnas med i samråd 
• Uppnå förtroende mellan romer 
• Öka kunskap om romer 
• Komma in utbildning/arbete 
• Romska föreningar finnas på alla nivåer och kompetenser 
• Viktigt med samråd 
• Öronmärkta pengar och politisk förankring i kommunerna 
• Exemplet RIKC bra förebild 
• Säkerställa att romer äger sina frågor 
• Säkerställa egenmakt 
• Använda minoritetslagstiftningen 
• Inte särbehandla 
• Prioritera romer; positiv särbehandling 
• Handlingsplan 
• Viktigt att romer finns med i uppföljning och lämnar synpunkter 
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• RIKC behövs i varje kommun 
• Kommuner följa upp och rapportera 
 

Anförande av integrationsminister Erik Ullenhag 

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade kort sina tankar och 
idéer om det framtida arbetet. Han sa bl.a. följande: 
- Hur det känns att bli diskriminerad som romer har blivit, och fortfarande 
blir, kan jag inte riktigt sätta mig in i,  
men det är min skyldighet att försöka göra något för att motverka 
diskrimineringen, sa Erik Ullenhag.  
Han betonade också vikten av att driva frågan i EU-sammanhang. 
- Vi kan inte räkna bort Bryssel, och vad som sker i andra länder, bland 
annat i Ungern, måste vi vara uppmärksamma på. Vi behöver också 
samverka med varandra - även om vi inte alltid tycker lika -   
och mycket arbete måste göras lokalt.   
Erik Ullenhag tog också upp vikten av att ta fram goda exempel på där 
arbetet fungerar väl och där det sker framsteg eftersom det visar att det 
går att åstadkomma förändring.  

 

Övriga synpunkter 

• Vilka romer ska sitta i de olika referensgrupperna? 
• Varför är betänkandet inte översatt till romani chib? 
• Fundersam över att tjänstemän erkänner att lagar inte följs 
• Inte glömma den romska mångfalden; olika grupper, olika 

nationaliteter, olika kulturer och värderingar 
• Tycker inte om begreppet långsiktig 
• Vad menas med begreppet ”långsiktigt” 
• Modellen ser bra ut 
• Om citat ”den rom som föds i dag ska om 20 år ha samma rättigheter 

och möjligheter som andra medborgare”:  Vi behöver något nu 
• Vi behöver romsk representation på alla nivåer 
• Kommuner behöver tydliga signaler 
• I mitt arbete samarbetar jag med 13 stadsdelar och är anställd av fyra 

kommuner. Att samarbeta med kommuner är som en djungel – det är 
svårt att komma in i olika stadsdelar. Viktigt att etablera direkt 
kontakt med nämnder i olika kommuner 

• Största motståndaren är ordet ”omöjligt”. Vi måste hjälpa ungdomar 
att bli av med sin destruktiva självbild. Hur kan vi ge ungdomar 
motivation? 

• Resurser till organisationer 
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• I vissa saker går utvecklingen för snabbt 
• Det finns utbildade romer, och om vi vill ge våra ungdomar förebilder 

måste vi bortse från vilken grupp de tillhör 
• Vi måste anpassa oss – har olika kulturer och schatteringar inom 

romska gruppen 
• Har levt med ångest sedan uppväxt med diskriminering; ”Ordet 

myndighet väcker känslor direkt” 
• Måste få folk att förstå vår historia, målsättning måste vara att få in 

den i den svenska historieskrivningen 
• I Malmö jobbar mycket med romer och utbildning och jobbar inom 

den befintliga strukturen. Civila samhällets organisationer kan inte 
tillgodose romers behov (projekttänkande). Behöver långsiktiga 
planer. Välfärdsgapet stängas genom utbildning. Det är här det 
brister. Måste ställa frågan vad det är som gör att man inte skickar 
sina barn till skolan. Utbilda personal för att bygga upp tillit 

• Arbetet måste ske på bred front 
• Hänsyn tas till olika lokala behov och synsätt. Inte alltid goda 

exempel kan generaliseras och implementeras på andra ställen. I 
Örebro vill vi t.ex. inte ha någon särskild romsk skola som i 
Göteborg (Agnesbergs folkhögskola) 

• Alla här måna om att hitta goda exempel i kommunerna 
• Vi romer behöver samarbeta som samerna eftersom myndigheter gör 

precis som de vill 
• Om man inte har säråtgärder finns det risk att man tappar bort 

målgruppen 
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