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2019:15) 

Kulturdepartementets diarienummer Ku2019/01349/CSM 

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 

departementspromemoria. 

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har 

betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar 

Folkbildningsrådet följande yttrande. 

Sammanfattning 

 Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbund och folkhögskolor 

är en viktig kraft som bör användas i arbetet med romers tillgång till 

mänskliga rättigheter och för att motverka antiziganism. 

 Folkbildningsrådet ser positivt på att inrätta ett nationellt center för 

romska frågor. 

Folkbildningsrådets ställningstaganden 

2.7 Civilsamhällets roll 

Med sitt uppdrag att stärka och utveckla demokratin har folkbildningen lång 

erfarenhet av och god kompetens att arbeta med kunskap som 

samhällsförändrande kraft. Folkbildningsrådet vill särskilt framhålla att 

Interkulturella folkhögskolan med Romska Bildningsförbundet Väst som 

huvudman, bedriver utbildningsverksamhet av och med romer.  
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Enligt promemorian kan det många gånger finnas en förtroendeklyfta mellan 

romer och offentlig förvaltning. Studieförbund och folkhögskolor har stor 

erfarenhet av att verka i fältet mellan det offentliga och det civila samhället 

och kan därför bidra till att överbrygga den förtroendeklyftan. Studieförbund 

och folkhögskolor bör i större utsträckning än idag användas i arbetet med 

romers tillgång till mänskliga rättigheter och för att motverka antiziganism. 

Som regeringen konstaterat i Strategi för det nationella arbetet med 

mänskliga rättigheter och En politik för en levande demokrati är 

folkbildningen central för arbetet med mänskliga rättigheter och spelar en 

viktig roll i arbetet för ett öppet och demokratiskt samhälle. Även 

Kommittén Demokratin 100 år har pekat ut folkhögskolor och studieförbund 

som viktiga aktörer för att stärka och utveckla demokratin.1   

4.2 Ett nationellt center för romska frågor 

Folkbildningsrådet ser positivt på att inrätta ett nationellt center för romska 

frågor, vilket organisationen även uttalat i sitt remissvar över SOU 2016:44 

Kraftsamling mot antiziganism. 

Det kan inte anses ha någon direkt betydelse för folkbildningen huruvida 

centret inrättas som en ny myndighet eller placeras vid en annan myndighet. 

Folkbildningsrådet bedömer dock att det kan finnas fördelar med 

samordning, varför centret till exempel skulle kunna placera vid den i SOU 

2017:60 föreslagna myndigheten med uppdrag att samordna 

minoritetspolitiken eller den i DS 2019:4 förslagna nationella institutionen 

för mänskliga rättigheter, för det fall att någon av dessa inrättas. 

 

För Folkbildningsrådet 

 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 

 

1 Skr. 2013/14:61 och skr. 2016/17:29 samt Kommittén Demokratin 100 år –samling för en stark 

demokrati, Vår demokrati – värd att värna varje dag, Ku 2018:02. 


