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§7
Motion (KS 2019/583) om att inrätta ett romskt
demokraticenter. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr. 1.1/1771/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet från 2019-08-16.
Sammanfattning

Sissela Nordling Blanco, Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm
(Fi) lämnade den 8 april 2019 en motion där kommunfullmäktige
föreslås besluta om inrättande av ett romskt demokraticenter.
Man hänvisar till befintliga romska centra i Malmö och Göteborg
och regeringens pågående utredning om ett nationellt center för
romska frågor. Centret skulle fungera som ett medborgarkontor
med samhällsvägledande funktion, men också som ett nav för
stadens arbete med romska frågor. Syftet är att säkerställa ett
långsiktigt och stadsövergripande arbete för romernas rättigheter.
Motionärens förslag om centrets roll som nav för stadens arbete
med romska frågor uppfylls enligt förvaltningens bedömning till
stora delar av stadsledningskontoret och dess MR-strateger. Med
strategin för romsk inkludering som gemensam vägledning är
förvaltningens erfarenhet att denna samordning fungerar väl och
möter de behov som finns utöver vad varje enskild förvaltning
bidrar med.
Kulturförvaltningen bedömer därför inte att det föreslagna centret
ytterligare skulle stärka förvaltningens arbete med uppdraget att
synliggöra de romska gruppernas kultur och språk.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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Ersättaryttrande

Sofia Lundin (Fi) lämnar ersättaryttrande enligt följande:
Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat följande:
– att avslå förvaltningens förslag till beslut
– att bifalla motionen
– att därutöver anföra följande
Sverige har en lång historia av diskriminering, antiziganism
och övergrepp mot romer som lämnat djupa spår i vårt
samhälle. Fortfarande upplever romer kränkningar och
diskriminering, inte minst i arbetslivet, i
utbildningsväsendet, inom bostadsmarknaden och i kontakt
med socialtjänsten. Samtidigt är romers kulturella och
medborgerliga rättigheter ofta förbisedda.
Under förra mandatperioden blev Stockholm stad
utvecklingskommun för romsk inkludering. Det är ett
åtagande som förpliktigar. Frågorna hade hög prioritet
inom det råd och kansli för mänskliga rättigheter som
inrättades under kommunstyrelsen respektive
stadsledningskontoret. Vi beklagar att det grönblåa styret
har valt att avveckla MR-rådet och MR-kansliet.
När kulturförvaltningen hänvisar till stadsledningskontoret
och dess MR-strateger som tillräckliga resurser i arbetet
med romers rättigheter i staden bortser man från att det är
just dessa MR-strateger som det grönblåa styret skurit ner
på genom avskaffandet av kansliet för mänskliga
rättigheter. Att rådet för mänskliga rättigheter avskaffats
och ersatts av ett råd för Agenda 2030 innebär också en
försvagning av arbetet då staden förlorat ett rådgivande
organ där sakkunniga inom romska frågor och
minoritetslagstiftningen funnits representerade.
Det är glädjande att kulturförvaltningen arbetar aktivt med
strategin för romsk inkludering som togs fram under
föregående mandatperiod. Vi tycker emellertid att mer
behöver göras. Vi menar att ett romskt demokraticenter är i
linje med strategins ambitioner att säkerställa romers
mänskliga rättigheter i staden och att ett sådant center
skulle stärka stadens arbete med att förverkliga strategin.
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Ett romskt center skulle också svara mot den kritik och
rekommendationer som riktats mot Sverige från de
internationella organ som granskar efterlevnaden av
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
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och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Bland annat kritiken om att Sverige måste öka
ansträngningarna för att romer i praktiken ska få del av sina
rättigheter.
Vi menar att staden inte kan slå sig till ro med de insatser
som görs, och att staden i stället för att skära ner på arbetet
med mänskliga rättigheter måste trappa upp för att romer i
Stockholm ska säkerställas likvärdiga livschanser som
andra stockholmare.
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