
 
Romers rätt och Kommissionen mot antiziganism. Lärdomar och rekommendationer: 

Lanseringskonferens CHACHIPEN, Södertörns högskola 9 december, kl 9-13 (hybrid). 

Kontakt: Valera Redjepagic, Kritiska romska studier, Södertörns högskola, Valeria.Redjepagic@sh.se 

Registrering för deltagande på plats alternativt via zoom: HÄR 

 

Enheten för kritiska romska studier vid Södertörns högskola inbjuder tillsammans med 

Centre for Europen Policy Studies Bryssel / CHACHIPEN project och European Roma 

Grassroots Organizations Network till en internationell lanseringskonferens av Docent Jan 

Sellings rapport Considering the Swedish Commission against Antiziganism 2014-2016: 

experiences, lessons learned and recommendations .  
 

Bland talarna märks Thomas Hammarberg ordförande för Kommissionen mot antiziganism 

2014-2016 samt Dr. Mehmet Daimagüler, Förbundsrepubliken Tysklands ombudsman mot 

antiziganism sedan 2022. 

 

Rapporten som baseras på analys av myndighetsdokument 2000-2022 och intervjuer med 

nyckelaktörer utmynnar bland annat i konkreta rekommendationer till svenska myndigheter 

gällande 

 Revidering av den svenska strategin för romsk inkludering  

 Evidensbaserade åtgärder mot antiziganism 

 Satsning på forskning om antiziganism 

 Nya koncept för romskt deltagande i beslutsfattande 

 Inrättande av permanent tillsynsorgan för arbetet mot antiziganism 

 Stärkning av romska civilsamhället genom högre utbildning 

 Översyn av rättsväsendets arbete mot antiziganism och av regeringens handlingsplan 
mot rasism 

 
Rapporten är del av det europeiska forskningsprojektet CHACHIPEN (romanes för sanning): 
‘Paving the way for Truth and Reconciliation Process to address antigypsyism in Europe: 
Remembrance, Recognition, Justice and Trust-Building.  

CHACHIPEN syftar till att utveckla och identifiera verktyg för att ta itu med historiskt rotad 
antiziganism och dess konsekvenser genom exempelvis sannings- och försoningsprocesser.  
Särskilt fokus ligger på att analysera erfarenheter och uppföljning av kommissioner mot 
antiziganism, som hållits i Sverige och Tyskland och undersöka hur dessa erfarenheter på 
europeisk nivån kan få betydelse för att förverkliga romers medborgerliga rättigheter. 
CHACHIPEN syftar också till att sammanföra oberoende forskning, beslutsfattare, det romska 
civilsamhället och institutioner som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter. 

 

CHACHIPEN project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship 

Programme (2014-2020). The content of the project’s outputs represents the views of the author 

only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 

responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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