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Svar angående Interpellation av Maria Rydén (M) till kommunstyrelsens
ordförande om registrering av romer eller andra etniciteter.
 
Maria Rydén (M) har i en interpellation ställt följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
 

Har eller har Göteborgs stad haft register över romer eller andra etniciteter?
 
Om det finns eller har funnits register över romer eller andra etniciteter vad
vet du i så fall om dessa och vilka åtgärder avser du vidta?  
 

Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit till mig att svara.
 
 
Svar:
I samband med att registrering av romer uppdagades i polisens register, och
sedan uppgifter framkommit om register i Stockholms Stad, bad jag
stadsdirektören att undersöka om det förekommit registrering av romer eller
personer med annan etnisk bakgrund i Göteborgs Stad. Vid en manifestation på
Gustaf Adolfs torg den 29 september i år, i samband med en demonstration för
romers rättigheter, framförde jag bland annat att jag ställt denna fråga till
stadsledningskontoret ett par dagar tidigare. På manifestationen var företrädare
för flera partier, däribland interpellanten. Därför såg jag det som ett positivt stöd
från Maria Rydén och Moderaterna när hon två dagar senare interpellerade
majoriteten i samma fråga.
 
Stadsledningskontoret skickade i början av oktober ut en förfrågan till alla
förvaltningar och bolag. Frågans syfte var att säkerställa att varje organisation
undersökte och rapporterade till stadsledningskontoret om något eller några
register har upprättats i Göteborg.  I förfrågan uppmanades alla förvaltningar och
bolag att svara på ett antal frågor:
 
I de fall registrering har förekommit skulle rapporten innefatta följande uppgifter:
– Vilken typ av register är/var det?
– Vad är/var syftet med registret?
– Under vilken tidsperiod fördes registret?
– Har gällande lagstiftning följts?
– Har registreringen gjorts på frivillig basis, och har de som registrerats informerats
och gett sitt samtycke?
– Var finns registret idag?
 
Rapportering skulle ske oavsett om det har förekommit någon registrering eller inte,
och återrapportering skulle även ske i de fall där det uppstod osäkerhet kring
huruvida insamlade uppgifter skulle betraktas som ett register eller inte.
Stadsledningskontoret har sedan sammanställt inkomna svar från stadens
förvaltningar och bolag. Samtliga förvaltningar och bolag som erhållit förfrågan har
lämnat svar. De har uppgett att de inte har några register av den typ som ovan anges.
Det finns dock ett antal exempel på protokoll, deltagarförteckningar,
kommunikationslistor och registrering av modersmål som på olika sätt kan ge
upphov till kunskap om personers etnicitet. I stadsledningskontorets undersökning
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lämnat svar. De har uppgett att de inte har några register av den typ som ovan anges.
Det finns dock ett antal exempel på protokoll, deltagarförteckningar,
kommunikationslistor och registrering av modersmål som på olika sätt kan ge
upphov till kunskap om personers etnicitet. I stadsledningskontorets undersökning
lyfts t ex att det generellt för alla stadsdelsförvaltningar sker en registrering på
frivillig basis gällande vilket modersmål eleven har. Det är ett resultat av gällande
lagkrav (enligt skollagen 5 kap § 5) och hanteras av förvaltningarna enligt
personuppgiftslagen. Det har i flera förvaltningar gjorts inventeringar av vilka språk
som medarbetarna inom äldreomsorgen talar för att matcha språk mot
omsorgstagare. Vidare har t ex regionarkivet funnit några historiska exempel, som en
s.k. tattarinventering från 1944 som genomfördes av polisen och ett projekt från
socialförvaltningens arkiv gällande invandrarbarn i Göteborg 1986. Samtliga exempel
på olika protokoll etc. finns att tillgå i stadsledningskontorets pm som överlämnades
till kommunstyrelsen den 9 oktober, efter genomförd undersökning.
Under den tid som förflutit sedan denna undersökning gjordes samt utifrån uppgifter
som förekommit i media, har inget ytterligare framkommit. Vi vet att det historiskt
har funnits registrering. Vi ser idag inga tecken på att det skett under de senaste
decennierna, men vi ska fortsätta vara lyhörda för om någon har signaler som säger
något annat. I Göteborg bedriver vi ett strukturellt arbete för att skapa ett samhälle
där romska göteborgare och andra göteborgare inkluderas. Göteborg ska vara fritt
från diskriminering, och vi har i budgeten lyft fram att staden ska bedriva ett aktivt
MR-arbete utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Staden är en av fem
pilotkommuner för romsk inkludering. Till detta har vi inrättat ett romskt råd
och arbetar med en rad olika processer inom området. Genom utställningen Vi är
Romer på Stadsmuseet skildras vad romer har utsatts för genom tiderna, men också
fortsatt utsätts för idag. Flera olika romska föreningar i Göteborg är i hög grad viktiga
spelare i det gemensamma arbetet för ömsesidigt förtroendebyggande.
 
I samband med att polisens registrering uppdagades gjorde vi också gemensam sak
mellan staden och Västra Götalandsregionen tillsammans med företrädare för
romerna och kulturgruppen för resandefolket genom följande uttalande: Vi bedriver
tillsammans ett aktivt arbete för att främja och säkerställa de mänskliga
rättigheterna. Både i Göteborgs stad som i Västra Götalandsregionen arbetar vi
tillsammans i samråd för att främja antidiskriminering och säkerställa romers lika
rätt. Därför reagerar vi idag med bestörtning över beskedet om polisens
registrering av romer – det är fullständigt oacceptabelt, lagvidrigt och
diskriminerande! Vi kräver en grundlig utredning av den här händelsen där
ansvariga ställs till svars. Detta får aldrig förekomma, och registret som sådant
måste upphöra omedelbart! Registrering har genom tiderna använts som ett sätt
att kunna begå övergrepp mot romer. Det här riskerar att undergräva det
förtroende och tillit som byggts upp genom det romska inkluderingsarbetet. Vi tar
starkt avstånd från den här typen av företeelser, står upp för alla människors lika
värde och fortsätter tillsammans vår kamp för mänskliga rättigheter och romers
lika rätt. Diskriminering och orättvisa – mot vem eller var helst den äger rum – är
ett hot mot oss alla och ett jämlikt samhälle.
 
 
Thomas Martinsson (MP)


