Motion av Sissela Nordling Blanco, Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (Fi)

Inrätta ett romskt demokraticenter
Stockholms stad blev under den förra mandatperioden utvecklingskommun för romsk
inkludering. Det är ett åtagande som förpliktigar. 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. 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.
Feministiskt initiativ föreslår därför att Stockholms stad inrättar ett romskt demokraticenter
för att stärka stadens 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 en pågående 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 stadens
arbete med romska frågor. Exempelvis kan centret bistå stadens övriga verksamheter med
kunskapshöjande insatser och implementering av den stadsövergripande strategin för romsk
inkludering som togs fram under förra mandatperioden. Det skulle på så sätt fylla en både
strategisk och operativ funktion i stadens 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.
Under den förra mandatperioden påbörjade vi en rad insatser för att stärka romers rättigheter
som skulle kunna tas tillvara på centret. Arbetet med romska brobryggare på
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har utvecklats för att stärka förtroendet
för stadens verksamheter och få fler romer att ta del av det stöd som staden erbjuder.
Samtidigt har kompetenssatsningar kring diskriminering, rasism och antiziganism genomförts
för stadens medarbetare för att säkerställa ett bra bemötande. Stockholm har tagit viktiga steg
framåt men vi är långt ifrån målet och mer måste göras för att romer ska få sina mänskliga
rättigheter tillgodosedda, inte minst när det kommer till ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Därför föreslår vi att staden inrättar ett romskt demokraticenter för att säkerställa
ett långsiktigt och stadsövergripande arbete av hög kvalitet som tar oss närmare målet om ett
Stockholm för alla.
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Att inrätta ett romskt demokraticenter
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