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Protokoll

Sammanträdestid

2019-02-18 kl. 13:00-15:00

Plats
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Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
George Florea (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Stefan Wydow (Vice ordförande) (Romano Trajo)
Juraj Daniel (IRUN)
Djura Ivanov (Interkulturell romsk förening)
Roger Kwiatkowski (Malmö romska idécenter)
Hajnalka Kyrali (Romano rota)
Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret)
Dusan Marinkovic (Romano Trajo)
Nicola Rabi (M)
Danica Srnic (M)

Övriga närvarande

Mujo Halilovic (Enhetschef RIKC)
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Julia Sällström (Sekreterare)
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§

1

Mötet öppnas

Sammanfattning

Ordförande Eva Bertz öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets första sammanträde.
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§

2

Val av protokolljusterare

Sammanfattning

Vice ordförande Stefan Wydow utses till justerare.
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§

3

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen godkänns.
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§

4

Presentationsrunda

Sammanfattning

Ordföranden efterfrågar en presentation från varje romsk förening: antal medlemmar, vad de
har för projekt, målgrupp samt hur länge de funnits.
IRUN: Juraj Daniel presenterar sig och föreningen. De har 1700 medlemmar, arbetar med
barn och unga, skolfrågor, läxhjälp och motivationsarbete. De har fokus på hälsa och har
aktiviteter inom idrott för unga romer. De har även arbetat med missbruksproblematik bland
unga. De har behov av lokal till sina aktiviteter, Juraj lyfter fram svårigheter för verksamheten
p.g.a. brist på lokal, i nuläget sker en del aktiviteter hemma hos föreningsmedlemmar vilket
inte är en hållbar lösning. Föreningen arbetar både nationellt och lokalt.
Malmö romska idécenter: Roger Kwiatkowski presenterar sig och föreningen. De erbjuder.
kontinuerlig läxhjälp för barn och ungdomar i en lokal på studiefrämjandet. Två
modersmålslärare undervisar i och driver föreningens arbete. Barnens föräldrar deltar och kan
vid behov få stöd och tips på hur de kan stärka barnens skolarbete. 30 barn deltar
regelbundet i läxhjälpen. Föreningen arbetar även med projekt som syftar till att revitalisera
det romska språket. En viktig del i arbetet är att stärka romska barns identitet och språk, att
utveckla färdigheter i såväl romani som svenska. Föreningen har funnits sedan 2011.
Interkulturella romer: Djura Ivanov presenterar sig och föreningen. De har 90 medlemmar
och riktar sig till romska ungdomar, i nuläget arbetar de med hälsoinformatörer. De
ungdomar som deltar är i första hand tjejer men även killar är engagerade. Ungdomarna är
utbildade genom regeringens satsning på hälsoinformatörer. Föreningen var delaktiga i
uppstarten av Irisskolan som idag är en kommunal skola. Föreningen har funnits i över 20 år.
Romano Rota: Hajnalka Kyrali presenterar sig och föreningen. De är ca 40 medlemmar och
har funnits i ca 10 år, det är i första hand en förening för och av kvinnor som inriktat sig på
romska kulturfrågor. Hon framhåller att de upplever problem med lokal vilket minskar
möjligheter för att utveckla arbetet. En gemensam lokal med andra romska föreningar hade
kunnat ha en stärkande effekt och även främjat samverkan och utbyte.
Romska kulturella utvecklingscentret: Sandor Vajda presenterar sig själv och föreningen.
De startade 2009 och har haft svårt att få tillräckligt med resurser för att kunna utveckla
föreningens arbete i den utsträckning som medlemmarna velat och har kapacitet till i övrigt.
Föreningen bedriver läxhjälp och motivationsarbete, under deras verksamma år har ca 70
barn har deltagit. Av dessa ha 8 stycken avslutat gymnasium eller yrkesutbildning, tyvärr
upplever många unga romer som har utbildning ändå stora hinder i att komma vidare i
arbetslivet bl.a. på grund av diskriminering och brist på kontakter. I år är det 16 barn som
tillsammans med sina föräldrar som deltar i aktiviteterna. Föreningen håller sin läxhjälp på
Iriskolan 2 gånger per vecka. De har haft ett gott samarbete med RIKC sedan start.
Romano Trajo: Dušan Marinkovic och Stefan Wydow presenterar sig själva och föreningen.
Romano Trajo fick en del uppmärksamhet 2009 då en av deras större verksamheter med
fokus på skola tvingades till nedläggning. Föreningen har funnits sedan 1995 och arbetar
bland annat med att stärka romska ungdomar i sin identitet, sin romska kultur, sin egenmakt,
utbildning och visa goda exempel. Målgrupp sträcker sig från 10 års och uppåt. Det finns ett
starkt självförakt bland många romer idag, även bland vuxna. Många definierar sin romska
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etnicitet på ett destruktivt sätt. Föreningen har även arbetat med film som redskap i
förebyggandet av missbruk bland annat i samverkan med polis och sjukvårdspersonal.
Föreningen saknar en fast punkt, de efterfrågar en lokal där det romska föreningslivet kan
samlas. De har ca 100 medlemmar.
De politiska ledamöterna presenterar sig själva och vilka politiska uppdrag de har i
kommunen.
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§

5

Val till arbetsutskott

Sammanfattning

Diskussion om huruvida ett arbetsutskott behövs förs utifrån förslaget att utan ett
arbetsutskott kan öppenhet och delaktighet öka.
Fördelarna med ett AU lyfts fram samt vikten av att de romska ledamöterna får inflytande
över dagordningen betonas. Jämförelse görs med övriga råd inom Malmö stad
(Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet) och deras arbetsutskott.
En fråga riktas till de romska ledamöterna utifrån diskussionen om öppenhet och frågan
upplevs missvisande på så vis att det framställs som att de romska ledamöterna motsätter sig
öppenhet eftersom de önskar ha kvar arbetsutskottet, vilket påpekas av de romska
ledamöterna. De romska ledamöterna svarar att man felaktigt återgivit vad som sagts, det
som framförts innebär inte att vara emot öppenhet.
Det yrkas på att rådet beslutar om ett arbetsutskott.
Beslut

Rådet beslutar att välja ordförande Ewa Bertz (L), Vice ordförande Stefan Wydow, Sandor
Vajda, Djura Ivanov och Nicola Rabi (M) till arbetsutskottet.
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§

6

Rådets fortsatta arbete

Sammanfattning

Samtal om viktiga områden som rådets representanter bör få information om hur man
arbetar med.
Diskussion gällande rådets syfte, arbetsformer framöver förs.
Rådets syfte och övergripande funktion
Tillit framhävs av flera ledamöter som en avgörande faktor för att rådets arbete ska fungera.
Vikten av att rådets funktion är tydlig betonas, det påpekas att uppfattningarna av detta inom
rådet inte överensstämmer i nuläget. Rådets inrättande var en efterfrågad möjlighet från den
romska minoriteten i Malmö i syfte att tala direkt med politiker om gruppens utmaningar,
lösningar och mål. Förtroendet från minoriteten till politiker och myndigheter är lågt, det bör
rådet arbeta för att stärka.
Nationell minoritetslagstiftning lyfts fram, minoriteternas rätt till inflytande över beslut som
berör dem betonas. Det är ett generellt problem att olika definitioner och tolkningar av
begreppet samråd försvagar de nationella minoriteternas rätt till inflytande. Att få eller ge
information kan inte likställas med inflytande. Rådet är ett verktyg i Malmö stads arbete för
att förverkliga romskt inflytande, om det endast består av att ta emot och ge information är
inte minoritetslagstiftningens krav på inflytande uppfyllt.
Romska rådet ansvarar inte för att uppfylla hela minoritetslagstiftningen, det är inte rådets
funktion. Rådet utgår från det reglemente som Kommunfullmäktige har beslutat om, det är
kommunen som är skyldighetsbärare i förhållande till de fem minoriteterna i enlighet med
lagstiftningen, inte romska rådet. Det påpekas att det finns en diskrepans mellan det lagen
stipulerar och hur praktiken ser ut inom kommunens verksamheter.
Utifrån diskussionen om rådets funktion ställs en fråga till de romska ledamöterna som de
upplever som missledande - om de anser att rådet bör läggas ner - eftersom de ställer sig
kritiska till den rådande tolkningen av rådets roll. Detta avvisas av de romska ledamöterna.
De romska ledamöterna framför att de upplever att stämningen på sammanträdet är negativ
bland annat p.g.a. att vissa politiker under mötet felaktigt återgivit vad som sagts och suckat
när minoritetslagstiftningen nämnts.
Arbetsformer
Ett förslag till arbetsform är att bjuda in ansvariga tjänstepersoner, exempelvis
förvaltningschefer, och även andra instanser och myndigheter. Dessa tjänstepersoner
presenterar sitt arbete och de romska ledamöterna kan ge sina synpunkter i syfte att förbättra
arbetet.
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Flera ledamöter lyfter frågor kring politikernas roll i rådet, hur kan romerna vara garanterade
att det som sägs i rådet får någon effekt? Finns det någon uppföljning gällande vad rådets
politiska ledamöter gjort i respektive nämnd?
De politiker som sitter i olika nämnder och andra forum tar med sig frågor som lyfts i rådet,
dialogen förs sedan med andra politiker i nämnder och förvaltningsledningar. Genom
kommunens förvaltningar kan romska ledamöter bidra med sina synpunkter.
Rådets sammanträden protokollförs och viktiga frågor som lyfts kan följas upp av rådet,
bland annat genom att be föredragande personer återkomma eller återkoppla kring en fråga.
Ett konkret förslag är att revideringen av kommunens handlingsplan för den nationella
minoriteten romer kan vara en fråga som rådet kan arbeta med under året.
Det yrkas på att rådet internt för dialog kring sin övergripande roll och att detta bör ske
utifrån den nationella minoritetslagstiftningen. Rådet ska tillvarata möjligheten att vara
utvecklande och framåtsyftande, inte begränsas till att ta emot och ge information till
tjänstepersoner utan några garantier för reellt inflytande.
RIKC:s centrala roll gällande romska frågor i kommunen lyfts fram. En hög med
utredningar/böcker/underlag om romska frågor som RIKC bidragit till presenteras av de
romska ledamöterna som en illustration för vad centret åstadkommit. Den romska
minoritetens förtroende för verksamheten betonas.
Presentation av begreppet samråd
Mujo Halilovic enhetschef på RIKC blir ombedd att kort presentera begreppet samråd.
Samråd är ett komplext koncept och begrepp som aktualiseras i Lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk. Lagen stipulerar fr.o.m. januari 2019 att kommuner och landsting i samråd
med berörd nationell minoritet ska ta fram minoritetspolitiska mål och riktlinjer.
Följande modell målas upp på tavlan:






Medbestämmande
Inflytande
Dialog
Konsultation
Information

SKL har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram skriften Medskapande dialog för romsk inkludering
som beskriver processen för att medskapa samråd inom romsk inkludering. Det offentliga
ska gå från att ge/få information till att ge inflytande och delaktighet till berörd grupp.
Eftersom nationella minoriteter tidigare saknat inflytande i frågor som berör dem är detta
centralt för frågan och i enlighet med vad minoritetslagen stipulerar. Rådet utifrån KF:s
reglemente är ett verktyg för att implementera den nationella minoritetslagstiftningens krav
på inflytande och delaktighet, Malmö stad har valt denna form för dessa frågor. Rådet kan
konkretisera och diskutera vad detta innebär i praktiken.
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Sedan centrets inrättande har RIKC haft samråd med den romska minoriteten. RIKC:s har i
sitt uppdrag gällande handlingsplanen arbetat med transparens och inflytande för minoriteten
i både framtagandet och genomförandet. RIKC har träffat alla berörda nämnder.
Extra insatt sammanträde
De romska ledamöterna efterfrågar upprepade gånger ett extra insatt sammanträde för att
diskutera
De romska ledamöterna framhåller att tidigare dialog med politiker har fungerat bra men
p.g.a. att man under mötet inte upplever sig förstådd och att det finns delade uppfattningar
inom rådet är det viktigt att det kallas till ett extra sammanträde för att diskutera frågor
gällande romska rådets bakgrund, syfte, samrådsfunktion, mandat och arbetsformer utifrån
nationell minoritetslagstiftning samt reglementet.

Beslut

Rådet beslutar att ha ett extra insatt sammanträde för att diskutera romska rådets syfte och
funktion utifrån nationell minoritetslagstiftning och rådets reglemente. Ordförande
återkommer med datum.

12

§

7

Mötet avslutas

Sammanfattning

Resterande punkter på dagordningen utgick.

