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Det remitterade materialet utgör slutbetänkandet från Kommissionen mot antiziganism (hädanefter Kommissionen). Kommissionen har haft i uppdrag att
både påverka och förändra existerande negativa attityder och förhållningssätt
samt att reagera mot sådana företeelser. I uppdraget ingick också att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.
I juni 2015 redovisade Skolinspektionen regeringsuppdraget Utbildningen för
elever med romsk språk- och kulturbakgrund. Skolinspektionen fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att genomföra en granskning av skolors och huvudmäns
insatser för att anpassa undervisningen till romska elevers förutsättningar och
tillgodose deras eventuella behov av särskilt stöd enligt skollagen. I detta uppdrag ingick också att granska hur huvudmännen uppfyller skollagens krav när
det gäller skolplikt för romska elever.
I redovisningen uttalade Skolinspektionen bland annat att det utifrån dokumentstudier och genomförda kommunbesök inte hade framkommit annat än
marginella brister inom de områden Skolinspektionen granskat. Men dessa
slutsatser skiljde sig väsentligt från den forskning och kunskap som finns om
romska barns skolgång. Förklaringen till de olika bilder som ges ansåg Skolinspektionen kunde sägas ligga i de stora svårigheterna som granskningen haft
att få ett tillräckligt omfattande och representativt urval av elever och vårdnadshavare. Många ville helt enkelt inte bli intervjuade.
Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och verksamheter
verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. I inspektionens uppdrag ingår bland annat att kontrollera att alla barn och elever får sin
rätt till utbildning tillgodosedd.
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Skolinspektionen anser att det generellt är viktigt att det vidtas åtgärder för att
stärka arbetet mot antiziganism. I övrigt lämnas inte särskilda synpunkter på
förslaget.
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