Budgetuppdrag STK-2019-101
Kartläggning – insatser för att motverka antiziganism
STEG 1: Sökning på KOMIN utifrån förvalda sökord
Totalt antal träffar: 8
Relevanta träffar 2019-2020: 2
Rubrik på sökträff
Utbildning nationella minoriteter

Länk
https://kominnyheter.malmo.se/2020/02/12/utbildning-pa-temat-nationellaminoriteter/

Information om grundskoleförvaltningens samarbete med
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

https://kominnyheter.malmo.se/2019/09/26/grundskolenamndens-mote-i-korthet12/

STEG 2: Genomgång av sökträffarna med fokus på insatser/uppdelat på 2019 och 2020/klassificerat som systematiskt arbete-punktinsats
/riktat-generellt arbete mot rasism och homofobi.
SA= En insats som bedöms ligga i linje med ett systematiskt arbete. Ett sådant arbete har potential att vara system- eller strukturförändrande.
PI= En insats som sker vid ett enstaka tillfälle, en tillfällig förstärkning och som inte bedöms utgöra en del av ett systematiskt arbete.
R= En insats som bedöms riktad för att motverka ett specifikt uttryck för rasism eller homofobi.
G= En insats som bedöms vara av mer allmän karaktär och motverka rasism, homofobi och diskriminering mer allmänt.
2019
Vad görs?
Sökningen på KOMIN resulterade inte i några träffar av relevans för uppdraget.
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2020
Vad görs?
I mars anordnas tre halvdagar med syfte att öka kunskapen om minoritetslagstiftning
och om den nationella minoriteten romer. Utbildningen, som görs i samarbete med
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), kommer att beröra romsksvensk
historia, romska livsvillkor samt nationell minoritetslagstiftning med kopplingar till
bibliotekens åtaganden. Föreläsning kommer att varvas med diskussionsövningar och
RIKC kommer även att lyfta en av sina framtagna teoretiska modeller som ger en
förståelse för begrepp som antiziganism.
Under våren och hösten 2020 kommer ett antal pedagoger och elever i årskurs 9 att få
möjlighet att åka på hågkomstresor och bland annat besöka koncentrationslägret
Auschwitz i Polen. Besöken föregås och efterföljs av fortbildningsdagar som bland
annat handlar om förintelsen och hur skolorna bäst kan förbereda sig för att arbeta med
eleverna när det gäller antisemitism, afrofobi, antiziganism och islamofobi. Redan nu
håller skolorna på med detta arbete och tanken är att det ska vara en del av
värdegrunds- och demokratiarbetet. Med andra ord ska skolorna ta vara på den kunskap
och erfarenheten som fortbildningsdagarna och resorna ger.
Förintelsens minnesdag 2020 arrangeras under två dagar. Den 26 januari på Malmö
stadsbibliotek där temat är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz-Birkenau. Den 27 januari på
Garaget under temat Betydelsen av romsk musik och poesi. Deltagarna på de båda
arrangemangen kommer att få träffa ögonvittnen, lyssna till de ungas tankar om
förintelsen, ta del av musik, litteratur och mycket mer.

Vem gör?

Kommentar SA-PI R-G
SA
R

Grundskolenämnden/PI
i samverkan med
SKMA.

SA

R-G

Kulturnämnden

SA

R-G

2

Budgetuppdrag STK-2019-101
Kartläggning – insatser för att motverka antiziganism
STEG 3: Genomgång av övrigt kartläggningsmaterial
Vad görs?
RIKC i samverkan med Socialstyrelsen har bjudit in anställda i Malmö stad till workshops
med rubriken ”I bemötandet tar framtiden form” som bla lyfter RIKC arbetssätt och
erfarenheter av arbetet med strategin för romsk inkludering.
RIKC har besökt ett antal förvaltningsledningar och nämnder för att berätta om sitt uppdrag.
RIKC arbetar utifrån den s.k Malmömodellen som innebär arbete med såväl operativa som
strukturella frågor. Arbetet riktas såväl till den romska minoriteten som till
majoritetssamhällets institutioner. Arbetet bedrivs utifrån ett rättighetsbaserat
förhållningssätt.
RIKC har genomfört extern kompetensutveckling till offentligt anställda inom främst
kommunala verksamheter, men även till verksamheter på regionalt, nationellt och
internationellt plan samt inom den civila sektorn. Syftet är att påverka den rådande diskursen
om den romska minoriteten som det direkta bemötandet och servicen romska individer
mottar inom alla samhällsområden.1
RIKC bedriver medborgarkontorsverksamhet som bl a innebär stöd, råd och hjälp i
individärenden/myndighetskontakter på två olika varianter av romani chib.
RIKC bedriver intern kompetensutveckling riktad till centrets personal. Fokus är på
interkulturellt lärande.
RIKC samarbetar och samverkar med romska och icke-romska föreningar, organisationer
samt andra myndigheter som är centrala för att öka romers delaktighet i samhället.
RIKC bedriver ett stödjande arbete gentemot romska föreningar som vill anordna
konferenser och andra arrangemang för att sprida kunskap om bl a romska rättighetsfrågor.2
RIKC bedriver ett strukturellt och systematiskt arbete för att stärka den romska minoritetens
tillgång till de mänskliga rättigheterna. Detta arbete görs bl a genom deltagande i möten av
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UR RIKC verksamhetsberättelse sidan 6. På sidan 7 omnämns exempel på konferenser som genomförts 2019 i samverkan med LST Skåne. På sidan 9 omnämns den serie av
workshops som genomförts 2019 i samverkan med Socialstyrelsen. Målgrupp för dessa workshops är anställda i Malmö stad. På sidan 11 listas alla föreläsningar/extern
kompetensutveckling som genomförts 2019 riktad bl a till skolor.
2 UR RIKC verksamhetsberättelse sidan 15. Under 2019 genomfördes ca 25 tillställningar och konferenser i vilka RIKC funnits med som arrangör eller samverkanspart. Det största
arrangemanget var Romska rådets första årliga konferens där ca 100 personer deltog. På sidorna 16-19 listas alla konferenser/liknande arrangemang som genomförts under 2019.
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strukturell karaktär inom kommunen samt att vara en aktör som lyfter minoritetsrättigheter
inom relevanta forum såväl inom kommunen och civilsamhället som på nationellt plan.
Utbildningssatsningar har genomförts till yrkesgrupper såsom socialsekreterare,
förskolepersonal, poliser och yrkesgrupper gällande bostadsfrågor. Fokus har varit att öka
kunskapen och kompetensen om nationell minoritetslagstiftning och implementering av
denna. Centret har även samordnat och administrerat det romska rådet, tagit emot
studiebesök från andra kommuner och statliga myndigheter. RIKC har även varit
samverkanspart till Svenska Kyrkans projekt gällande romsk utsatthet och kyrkans historia
gällande exkludering av den romska minoriteten samt hur kyrkan nu ska arbeta för att höja
kompetensen.3
RIKC bedriver stödjande verksamhet i individärenden inom skola, socialtjänst och andra
myndigheter. Ansträngningar görs för att etablera god kontakt med skolorna i Malmö dels för
att romska elever ska få sina rättigheter tillgodosedda dels för att stödja skolorna i
implementeringen av läroplanens krav som gäller de nationella minoriteterna.4
RIKC samverkar med statliga och kommunala instanser som är relevanta för att öka romsk
delaktighet i samhället. Samverkan sker genom att t ex ta emot besök för att informera om
centrets metoder och arbete, kunskapsutbyte, delta i konferenser och arrangemang samt
stödja de myndigheter som har särskilda uppdrag inom regeringens strategi för romsk
inkludering.
RIKC har i uppdrag att ta fram, implementera, följa upp samt revidera handlingsplanen för
den nationella minoriteten romer utifrån Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter. Utifrån planen har arbetet inriktats på att stärka kompetensen
bland Malmö stads anställda, bl a i samverkan med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne.
RIKC har även besökt tre politiska nämnder; HVO, Förskole- och Fritidsnämnden och
informerat om handlingsplanen, minoritetslagstiftningen mm.
RIKC har arbetat med revideringen av handlingsplanen för den nationella minoriteten romer
2020-2022. Handlingsplanen kommer att omfatta samtliga 14 förvaltningar i Malmö stad.
Arbetet har genomförts genom kontakt med samtliga förvaltningar, upprätta och få kontakt
3
4

PI

R

SA

R

SA

R

SA

R

På sidorna 20-24 listas alla tillfällen under 2019 där centret arbetat strukturellt och strategiskt.
UR RIKC verksamhetsberättelse sidan 25 framgår att centret assisterat i totalt 157 individärenden, främst i relation till socialtjänsten.
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med kontaktpersoner på de nya förvaltningarna samt samla in förslag och synpunkter.
Uppdatering kring arbetet med handlingsplanen har lyfts på romska rådet samt
arbetsutskottets sammanträden.
RIKC arrangerade minnesstund den 27 januari med anledning av Förintelsens minnesdag.
RIKC uppmärksammade den internationella romska dagen den 8 april.
RIKC uppmärksammade den officiella minnesdagen för den romska förintelsen den 2
augusti.
Samordning av Malmös råd för den nationella minoriteten romer. Rådet är ett samråds,
informations och remissorgan gällande övergripande planeringsfrågor som berör den romska
minoritetens livsvillkor inom Malmö stad. Under 2019 har den förstärkta lagstiftningen som
trädde i kraft den 1 januari 2019 varit i fokus för rådet.
Frukostseminarier med RIKC med tema inkludering och normer, med särskilt fokus romsk
inkludering. Öppet för alla i förvaltningen, anordnades vid två tillfällen. Planer finns på att
fortsätta med frukostseminarier med olika teman med normer i fokus.

Funktionsstödsför
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Info från
förvaltningssa
mordnaren.
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