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LOs yttrande över utredningen ”Romers rätt – 
en strategi för romer i Sverige” SOU 2010:55 
 
Landsorganisationen har tagit del av utredningen och lämnar följande 
yttrande. 
 
LOs ställningstagande  
 
LO ställer sig positiv till utredningens förslag.   
 
Utredningens förslag 
 
Utredningen, som genomförts av Delegationen för romska frågor, behandlar 
romers situation ur ett övergripande samhällsperspektiv. Utredningen 
innehåller en grundlig analys av romers situation. Delegationen har arbetat 
utifrån ett förhållningssätt som baseras på ett rättighetsperspektiv.  
 
Delegationen presenterar en modell för en strategi som ska säkerställa 
romers mänskliga rättigheter i Sverige. Strategin har tre övergripande mål 
och ska löpa över 20 år: 
 

- att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, 
- att häva romers maktunderläge, 
- att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga 

förtroendeklyftan. 
 
Delegationen föreslår att verkställigheten av den nationella strategin 
anförtros ett sekretariat för romska frågor. Sekretariatet bör bygga på en 
samrådsmodell och ha fyra regionala sekretariat knutna till verksamheten. 
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En stor mängd åtgärder på olika nivåer föreslås, med fokus på bland annat 
utbildning, romers rätt till inflytande och bekämpande av antiziganismen. 
 
Delegationens lagförslag är att ändra i förordningen om urbant utvecklings-
arbete - med utökade skrivningar om samråd i olika situationer mellan 
myndigheter och nationella minoriteter. 
 
Beträffande arbetslivet konstaterar delegationen att romer i hög grad är 
uteslutna från arbetsmarknaden och för ett resonemang om anledningen till 
detta: de traditionella yrkenas försvinnande, förekomsten av diskriminering, 
låg utbildningsnivå, problem relaterade till övergången mellan skola och 
arbetsliv och de sämre förutsättningar som ett utanförskap ger. De två 
viktigaste orsakerna bedöms vara diskriminering och brist på utbildning. För 
att motarbeta detta föreslås att fokus sätts på att hjälpa unga romer att bryta 
mönster av utanförskap och hitta fotfäste på arbetsmarknaden. Även 
mentorskap bör vara en arbetsmetod. Särlösningar i form av program som 
löper över hela den period som föreslås för strategin behövs. Romska 
kvinnors situation ska särskilt beaktas. 
 
LO ser med tillfredställelse på att romers situation uppmärksammas. LO 
anser att den föreslagna strategin kan vara ett utmärkt sätt att angripa den 
pågående strukturella orättvisan. Det måste vara högsta prioritet att till-
sammans med romer söka olika vägar att tillse att romers självklara rätt till 
likabehandling och lika möjligheter i samhället uppnås.  
 
Det åtgärdspaket som föreslås för att angripa romers exkludering från 
arbetsmarknaden är inriktat på samhälleliga insatser. LO anser att det är av 
yttersta vikt att söka påverka de mekanismer och fördomar som får till följd 
att arbetsgivare ”väljer bort” romer vid rekrytering av arbetskraft.  
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