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Yrkande angående – Yrkande från SD om att 
romska rådet ska ta avstånd från parallella 
rättssystem i form av Romani Kris 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten 
romer att återkomma till kommunstyrelsen med rekommendationer till staden om 
vilka insatser man ser behövs för att motverka att romer i Göteborg utsätts för 
hedersförtryck och för konsekvenser av parallella rättssystem. 

Yrkandet 
Utgångspunkten för det romska rådet är alla människors lika värde och rättigheter. Enligt 
förslag till nytt reglemente ska rådet vara ett forum för ömsesidigt lärande och syftar till  
att stärka det politiska ansvaret i frågor som påverkar livsvillkoren för romer i  
staden. Mot bakgrund av detta vore det värdefullt, och för stadens fortsatta arbete 
nödvändigt, att ledamöterna i det romska rådet, som besitter särskild kompetens och 
erfarenheter, bistår med rekommendationer om hur staden ska agera när personer ur den 
romska minoriteten får sin frihet beskärd, inte får leva som de vill och döms för sina 
livsval i parallella rättssystem.  

I slutet av juli blev en romsk kvinna avsiktligt påkörd av sina egna söner när hon var ute 
och gick i Lundby. Mordet, och mordförsöket på hennes nye man, skedde efter veckor av 
upptrappade hot på sociala medier från hennes släkt för att hon lämnat sin man och inlett 
en ny relation. Uppgifter har efter mordet framkommit om hur den nye mannen tvingats 
betala ersättning till familjen efter att ha dömts i en romani kris. Att kvinnor och män, 
tillhörande den nationella minoriteten romer, i Göteborg idag begränsas av hedersnormer, 
utsätts för hedersförtryck och riskerar att straffas med döden inom ramen för ett parallellt 
rättssystem, är ytterst en kränkning av varje människas lika värde och rättigheter.  

För det långsiktiga arbetet är det centralt för staden att rådet bidrar med sin erfarenhet och 
kunskap till det politiska beslutsfattandet och identifierar behov hos gruppen. Till de 
uppgifter som specificeras i det aktuella förslaget till nytt reglemente hör bland andra att 
bevaka frågor som påverkar livsvillkoren för minoriteten, uppmärksamma på ogynnsam 
utveckling och ta initiativ till utveckling och förbättringar samt att arbeta 
omvärldsbevakande och analyserande. Att motverka att personer utsätts för 
hedersförtryck, mordförsök och mord – av andra personer tillhörande minoriteten, utifrån 
hedersnormer och inom ramen för ett parallellt rättssystem – är en viktig uppgift för 
rådets arbete för alla människors fri- och rättigheter och där rådets ledamöter besitter 
kunskap och erfarenhet som kan bidra konstruktivt. 
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Yrkande angående – Romska rådet ska ta avstånd från parallella 
rättssystem i form av Romani Kris 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Att finansieringen av Romska rådet pausas tills rådet tydligt uttalar ett 
avståndstagande från parallella rättssystem i form av Romani Kris  

Yrkandet 
I juli körde två söner på Hisingen avsiktligt ihjäl sin mamma då hon förälskat sig i 
en ny man. Innan mordet hade redan ett skadestånd betalats ut till pappans släkt 
i en romsk rättegång (romani kris) av den man som mamman träffat. Mordet har 
startat en diskussion om Romani kris och hederskultur. 8/9 kunde GP avslöja att 
Feministiskt initiativs toppkandidat Soraya Post delat en video där talare 
förespråkar romani kris samt påstår att myndigheter vill ta romska barn. Soraya 
Post sitter med i Regeringskansliets romska referensgrupp och är även 
planeringsledare på Romano Center Väst i Göteborg; en kommunal verksamhet 
som ska stötta personer ur den nationella minoriteten romer och vars vision är 
”en framtid som inkluderar alla – på samma villkor.”  

Under senaste mötet med Romska rådet i Göteborg den 6/9 delgavs de politiska 
ledamöterna i rådet muntlig information om att romska skolelever har upplevt det 
jobbigt att gå till skolan efter mordet på kvinnan. Händelsen ska enligt de romska 
eleverna ha orsakat rasistiska påhopp från andra elever. Adjungerad deltagare i 
sin roll som företrädare för Romano center klargjorde därefter att det fanns inget 
ytterligare att kommentera runt händelsen.  

Sverigedemokraterna finner det högst anmärkningsvärt att adjungerade som 
deltar i Romska rådet har delat en video där romani kris förespråkas - något som 
så uppenbart strider emot Göteborgs Stads arbete för mänskliga rättigheter och 
demokratiska grundprinciper. Vi förväntar oss därför inom kort ett tydligt skriftligt 
fördömande och avståndstagande gällande romani kris från hela Romska rådet i 
Göteborg. Detta råd finansieras av göteborgarnas samlade skattemedel. 
Skattemedel skall självklart inte gå till att finansiera råd som inte tydligt tar 
avstånd från parallella rättssystem.  
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