
Motion: Romskt center

Uppsala kommun var mellan år 2016-2020 en utvecklingskommun för romsk inkludering, och
genomförde genom aktivitetsplanen vissa praktiska förverkliganden för att stärka romers rättigheter.
Aktivitetsplanen löpte dock ut år 2019. Regeringens långsiktiga strategi för romsk inkludering gäller till
och med år 2032. Trots att projektet som utvecklingskommun upphörde år 2020 finns det ett fortsatt
behov av att arbeta för romers rättigheter och inkludering i Uppsala. Frågor om inkludering och
diskriminering bör inte reduceras till projekt, utan arbetas med långsiktigt och konsekvent för att ge
ihållande resultat.

Sverige har en lång historia av diskriminering, antiziganism och övergrepp mot romer som lämnat djupa
spår i vårt samhälle och som lever i högsta grad idag. Romer upplever fortfarande kränkningar och
diskriminering, inte minst i arbetslivet, i utbildningsväsendet, inom bostadsmarknaden och i kontakt med
socialtjänsten. Utsattheten syns också på våra gator i form av misshandel och verbala kränkningar.

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering gjorde under 2018 en granskning av Sveriges
arbete mot rasism och bland rekommendationerna till regeringen betonas vikten av att vidta
alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa romers tillgång till utbildning, arbete, boende,
hälso- och sjukvård samt rättvisa. Många av de frågorna faller under det kommunala ansvaret.

I Uppsala har mycket skett för att stärka romers rättigheter och synliggöra förtrycket under tiden som
utvecklingskommun. Det har bland annat inrättats ett samarbete med Fredens hus för kompetenshöjande
insatser som ökat kompetens hos medarbetare inom kommunen och gett ungdomar i årskurs 9 möjlighet
till feriejobb med fokus på mänskliga rättigheter och romsk inkludering. Kommunen har anställt en
samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens för fysiska och digitala möten. Det har gjorts
utbildningssatsningar för kommunanställda som är i direkt kontakt med Uppsalabor och lagts upp
informativa filmer på kommunens hemsida.

För att arbetet ska bli konsekvent och långsiktigt behövs lösningar som inte är projektbaserade.
Kommunen har tagit fram ett målområde som säkerställer information om rättigheter och skydd för
nationella minoriteter. Det finns en långsiktig vision och en plan som måste etableras för att säkerställa att
arbetet fortgår.

Feministiskt initiativ föreslår därför att Uppsala kommun inrättar ett romskt demokraticenter
för att stärka kommunens arbete med att ge romer likvärdiga livschanser. Flera andra svenska
kommuner som Malmö och Göteborg har redan olika former av romska center och regeringen



har gjort en utredning om ett nationellt center för romska frågor.

Ett romskt demokraticenter skulle fungera likt ett medborgarkontor som erbjuder råd och stöd
till enskilda, samhällsvägledning och medborgarservice, men också som ett nav för kommunens
arbete med romska frågor. Exempelvis kan centret bistå kommunens övriga verksamheter med
kunskapshöjande insatser. Det skulle på så sätt fylla en både strategisk och operativ funktion i
kommunens arbete med att säkerställa romers rättigheter.

Ett center är inte tänkt att ersätta övriga förvaltningars arbete med romska frågor – tvärtom ska
det vara ett stöd för verksamheterna att utveckla och fördjupa sitt eget arbete. Det är av stor
vikt att arbetet sker i samråd med romer själva.

Feministiskt initiativ föreslår att kommunen inrättar ett romskt demokraticenter för att säkerställa
ett långsiktigt och kommunövergripande arbete av hög kvalitet som tar oss närmare målet om ett
antirasistiskt och inkluderande Uppsala.

Med anledning av detta yrkar vi att:

- Uppsala kommun inrättar ett romskt demokraticenter
- Att Uppsala kommun verkar för att återigen bli utvecklingskommun för romsk inkludering
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