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Arende
Yttrande over (SOU 2016:44) Kraftsamling mot antiziganism.

Kulturradets beslut
Generaldirekt8ren beslutar att godkanna yttrandet enligt bilaga.

Handlaggningen av arendet
Arendet har beslutats av generaldirektor Staffan Forssell efter foredragning
av handlaggare Maria Agren. I arendets beredning har aven handlaggare
Jerk Sorenson, Elin Rosenstrom, enhetschef Lotta Brilioth Biomstad, samt
verksamhetsstrateg Signe Westin deltagit.
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Kraftsamling mot antiziganism, SOU 2016:44
Kulturradet har givits tillfalle aft yttra sig om betankandet Kraftsamling mot
antiziganism.
KulturrAdets synpunkter i det fOljande beror i fOrsta hand rekommendationer
pa kulturpolitikens omrAde, som har anknytning till Kulturradets
verksamhet.

Darefter fOljer KulturrAdets kommentarer pA enskilda rekommendationer
den ordning som finns i betankandet.

Sammanfattning
Betankandet ger en vdrdefull beskrivning av begreppet antiziganism och hur
det manifesteras. Kulturradet har med intresse tagit del av de
rekommendationer som Kommissionen ger fOr att ge romer lika rattigheter
och mojligheter som icke - romer.

KulturrAdet delar Kommissionens uppfattning att antiziganism dr ett stort
samhdllsproblem som drabbar romer i alla delar av livet. Det dr det
allmannas ansvar att motverka antiziganism.
KulturrAdet vdlkomnar darmed Kommissionens samtliga rekommendationer
men har synpunkter pa fOrslaget om finansiering.

Kulturradet aystyrker Kommissionens farslag att Kulturradets anslag 1:2
Bidrag till allman kulturverksamhet, internationell verksamhet och
nationella minoriteters sprii k och kultur samt 1:6 Bidrag till regional
kulturverksamhet ska finansiera samtliga rekommendationer.

Kommissionen motiverar finansieringen av samtliga rekommendationer
"
med Kulturradets anslag 1:2 och 1:6 med aft: Kulturradet fordelar bidrag
till sAval nationella och regionala institutioner som till det civila samhdllets
organisationer. Mot bakgrund av bidragens institutionsbyggande syfte anser
Kommissionen att det dr rimligt att farstarkningar av det romska

Statens kulturrad Box 27215, 102 53 Stockholm Besok: Borgvitgen -5
1

Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats: www.kulturradet.se

KULTURRADET

YTTRANDE
2016 -12-13

GD 2016:243
Dnr KUR 2016/6244

civilsamhallet och ett nationellt center fcir romska fragor finansieras av
dessa medel".' KulturrAdet avvisar den motiveringen med att anslag 1:2 och
1:6 dr aysedda for verksamhet inom det kulturpolitiska omrAdet.

For att forandra ojdmlika strukturer och motverka antiziganism understryker
KulturrAdet aft frAgan maste prioriteras inom varje relevant sak - och
politikomrAde fOr att fa' storst genomslagskraft i aft ge romer lika rattigheter
och mojligheter som icke - romer. KulturrAdet menar att det motverkar en
positiv utveckling nar samtliga av kommissionens rekommendationer om
totalt 36 miljoner honor foreslAs finansieras med KulturrAdets anslag 1:2
och 1:6 oaysett vilka sak - och politikomrAden fOrslagen ber8r.

Kulturradets anslag 1:2 omfattar flera for kulturlivet viktiga verksamheter
och ar redan idag anstrangt. Det ar ett anslag som ofta far rymma nya
satsningar pa bekostnad av befintlig verksamhet. Att nya andamal ldggs till
ett anslag utan aft medel tillfors innebar i praktiken en besparing pA
anslagets &riga andama1.2 Anslaget 1:2 ger redan idag mi5jlighet till
kulturverksamheter att varna det demokratiska samtalet genom att ge plats
for en mAngfald av roster, perspektiv och kulturyttringar. PA senare dr har
aven etablerade kulturinstitutioners arbete med att sarskilt inkludera
nationella minoriteter &at. Om KulturrAdet skulle avbryta stod till dessa
verksamheter skulle det innebdra att befintligt utvecklingsarbete gAr forlorat.
Kulturradet anser att det finns risk for att motivationen fran etablerade
kulturinstitutioner kan minska om medel tillfors verksamheter inom andra
sak- och politikomraden istallet fcir att starka det rattighets - och
demokratiarbete som pa& inom ber8rda kulturverksamheter idag.
Kulturradets uppdrag ar aft i enlighet med instruktion (2012:515) verka fcir
konstndrligt och kulturpolitiskt vdrdefull utveckling inom verksamheter som
rot- samiska folkets och &riga nationella minoriteters kultur. Fran anslaget
1.2 fordelar Kulturradet darmed aven medel till nationella minoriteters
kulturverksamhet (verksamhets - och projektbidrag). Bidraget uppgick till
sammanlagt 8, 1 miljoner honor Ar 2015. Av dessa fordelades 6,7 miljoner
honor som verksamhetsstod och 1,4 miljoner honor som projektstod. En
romsk organisation tilldelades 700 000 kr i verksamhetsbidrag och
sammanlagt 360 000 kronor fordelades som projektbidrag till romska
lculturaktorer 'dr 2015. Kulturradet konstaterar att behovet av bidrag till
romska lculturaktorer ar st8rre an vad Kulturradet har mojlighet aft fordela.
Romska kulturaktorers kompetens efterfrAgas ocksd mer och mer av andra
Kraftsamling mot antiziganism, SOU 2016:44, s. 130.
Budgetunderlag 2017 - 2019, Kulturradets slcriftserie 2016:2,

s. 6.

2

KULTURRADET

GD 2016:243
Dnr KUR 2016/6244

YTTRANDE
2016 - 12 - 13

kulturinstitutioner, nagot som aven galler generellt fOr ovriga nationella
minoriteters kulturverksamheters kompetens. Den positiva utvecklingen
medfOr att behoven av medel okar.
Vid KulturrAdets sarnrad med fOretradare fOr de nationella minoriteterna de
senaste wren har det aterkommande framkommit tydliga onskemal om
fOrstarkta resurser fOr att kunna mota utvecklingen. KulturrAdet bedomer att
det framsta behovet ar att starka finansieringen f6r de aktorer som far
verksamhetsbidrag fOr att mojliggora en utveckling som motsvarar
verksamheternas ambitioner. Kulturradet har ddrfor i budgetunderlag askat
en olcning av bidragen till nationella minoriteters kulturverksamheter med 2
miljoner honor. Denna okning av bidragen ryms inte inom anslag 1:2
idag.3.

KulturrAdet har aven fatt ett uppdrag inom strategin fOr romsk inkludering
om att anordna lokala, regionala och nationella dialogmoten under 2016 i
syfte att starka romska kulturaktorer och ge okat inflytande over de
offentliga kulturinstitutionerna och samtidigt egenmakt genom starkta
initiativ. Dessutom har Kulturradet i uppdrag att fOrdela sarskilda medel till
romska kulturaktorer med 500 000 kr Ar 2017 och 'dr 2018, ocksA i syfte att
starka romska kulturaktorer och ge okat romskt inflytande. Medel for
genomfOrandet av uppdraget tillfors anslaget 1:2.

Kulturradets anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet anvands for
fOrdelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet, den sa kallade
kultursamverkansmodellen. KulturrAdet ska i bedomningen och
uppfOljningen av de regionala kulturplanerna sarskilt uppmarksamma
landstingens arbete fOr att framja de nationella minoriteternas och i
synnerhet romers kultur och kulturarv. Det galler aven vid bidragsgivning
till verksamheter i Stockholms lan. Statens kulturrAd ska aven framja
myndighetens och berorda aktorers samradsprocesser med det civila
samhallet och de professionella kulturskaparna inom ramen fOr
kultursamverkansmodellen. Kulturradet konstaterar att kultursamver kansmodellen sarskilt bidragit till ett starkare genomslag i fragor om de
nationella minoriteternas kultur och kulturarv. De nationella minoriteterna
ber8rs i samtliga kulturplaner och bjuds aven i okad utstrackning in till
dialoger om utvecklingen av ldnens lculturliv. 4
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Genom de regionala utvecklingsbidragen har Kulturradet sdrskilt prioriterat
projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet samt projekt som
syftat till att stdrka romsk kultur och sprak. Flera av dessa projekt har varit
samarbeten mellan etablerade institutioner och romska lculturaktorer. I
manga fall har projekten haft en folkbildande roll vad gdller den allmdnna
kunskapen om de nationella minoriteterna. En framgangsfaktor i dessa
projekt har varit samverkan med foretradare fOr de nationella minoriteterna.
Sarskilt arbetet med romsk kultur visar pa mojligheterna att sprida kunskap
och motverka fordomar genom konst och kultur.5

3.5. Kommissionens rekommendationer for att reagera pa krankningar
av romers rattigheter och mojliggora upprattelse
1

.Kulturradet tillstyrker kommissionens rekommendationer som ber6r

officiell ursakt.
2. Kulturradet dr positivt

till inrattandet av minnesmaken och minnesdagar i

syfte att erkanna och synliggora den antiziganistiska historien i Sverige samt
att en oversyn over namn och beteckningar pa platser som anspelar pa
antiziganism bor ske.
3. Kulturradet delar kommissionens bild av behovet av att tillhandahalla och

sprida kunskap om antiziganism, bland annat genom vitboken och
ldroboken Antiziganismen i Sverige — om overgrepp och krankningar av
romer under 1900 - talet och idag.
Kulturradet avvisar daremot fOrslaget om att bekosta spridningen av
utbildningsmaterialet med medel fran Kulturradets anslag 1:2 och 1:6 ap.1 .
Dessa anslag dr inte aysedda fOr att trycka, lagerhalla distribuera material
och vidta spridningsaktiviteter. Aft finansiera utbildningsinsatser med
kulturmedel dr i delta fall inte andamalsenligt. Kulturradets uppfattning dr
fortsatt aft uppdraget att motverka antiziganism maste prioriteras inom olika
sak - och politikomraden fOr aft f storst genomslagskraft i aft ge romer lika
rattigheter och mojligheter som icke - romer.

4. I Kulturradets kontakter med romska fOretrddare framkommer att
Skanepolisens register Over romer haft en mycket negativ paverkan pa
fOrtroendet hos romer fOr det allmanna. Kulturradet delar darmed
kommissionens rekommendationer i fragan.
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3.6. Kommissionens rekommendationer fcir att forhindra krankningar
av romers manskliga rattigheter
1

-5. KulturrAdet delar i stort Kommissionens bild i de rekommendationer

som presenteras.

Kulturradet patalar sarskilt vikten av att de kulturella rattigheterna starks i
rekommendationerna om inrattandet av ett oberoende nationellt organ for
mdnskliga rattigheter samt tillsattandet av en sarskild representant fOr
romers rattigheter i EU.

4.2. Kommissionens rekommendationer for ett effektivare arbete mot
antiziganism
Kulturradet tillstyrker rekommendationen att regeringen i sin
myndighetsstyrning ska ldgga vikt vid &Order som motverkar antiziganism.
1.

2. Kulturradet tillstyrker fOrslaget om att regeringen inom ramen fOr

strategin fOr romsk inkludering bor sakerstalla stod till och samordning av
myndigheter inom strategin. Kulturradet har inga synpunkter ayseende
lamplig aktor.
3. Kulturradet instammer i att regeringen bor oka det statliga stodet

till det

romska civilsamhallet samt ge bidragsgivande myndigheter i uppdrag att se
Over arbetssatt som kan leda till en Waling av andelen verksamhetsstod till
romska organisationer.
Kulturradet aystyrker aft ovanstAende rekommendation enbart ska
finansieras med medel fran KulturrAdets anslag 1:2 och 1:6 ap.1 .
Kulturradet understryker betydelsen av att medel tillfOrs fran flera sak - och
politikomrAden. KulturrAdet saknar aven ett resonemang fran
Kommissionen om det lokala och regionala ansvaret fOr att tillfOra medel
ndr det galler offentlig finansiering av kultur genom projekt - och
verksamhetsstod till kulturverksamheter och institutioner.
KulturrAdet dr positivt till aft utveckla mer aktiva arbetsformer i
bidragsgivningen gentemot romska aktorer. KulturrAdet har erfarenhet av
sarskilda referensgrupper och sakkunniga vad galler nationella minoriteter.
Ett arbete som Kulturradet garna utvecklar tillsammans med andra
bidragsgivande myndigheter.
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