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Arende

Beslut

Utseendeavjusteringsperson.

Linnea Karlsson utses.

Remiss: Promemorian Forum for levande
historias framtida inriktning.

Samtliga institutioner och enheter har getts möjlighet
att yttra sig över remissen.

Remisskrivelse, bilaga $ 111 A.
Synpunkter från Historiska institutionen,
bilaga S 111 B.

Synpunkter har inkommit från Historiska institutionen.
Fakultetsstyrelsen beslutar att avge svaret från

Historiska institutionen som HT-fakulteternas yttrande.
Dnr V 20221703

Vid protokollet och utdraget

f,:*
Cecilia Bergsten

Karin Salomonsson

Justeras:

Sara Håkansson

Linnea Karlsson

LUND 2022-05-17

HISTORISKA INSTITUTIONEN

Prefekt

Historiska institutionen har ombetts svara på remissen Forum för levande historias framtida
inriktning, (V2022/703).
Historiska institutionens styrelse har beslutat att delegera författandet av yttrandet till prefekt
Henrik Rosengren och professor Ulf Zander.
Med anledning av beslutet om att inrätta Sveriges museum om Förintelsen har det uppstått ett
behov av att analysera vilka konsekvenser detta kan få för myndigheten Forum för levande
historia då respektive organisations arbetsområden riskerar att i vissa sammanhang bli
överlappande.
Historiska institutionen delar uppfattning som torgförs av Statens historiska museum att de
båda organisationerna kan samarbeta kring vissa aktiviteter, exempelvis arbetet med
Förintelsens minnesdag samt förvaltandet av boken Om detta må ni berätta… Forum för
levande historia föreslås dock fortsättningsvis ansvara för utdelandet av pris till Per Angers
minne och uppgiften att företräda Sverige i IHRA (International Holocaust Remembrance
Alliance).
Historiska institutionen menar att det mot bakgrund av inrättande av ett museum om
Förintelsen finnas anledning att göra Forum för levande historias verksamhet bredare och tona
ner den explicita kopplingen till Förintelsens lärdomar. Gällande formuleringarna i
myndighetens instruktion (kap 4.1.3, s. 66 i utredningens förslag) ställer sig Historiska
institutionen kritiska till den föreslagna formuleringen och föreslår i stället att första
paragrafen ska lyda:
”1§ Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja
arbete med demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i lärdomar av brott mot
mänskligheten i historien.”
Härigenom minskar risken för överlappning med den verksamhet som det nya museet om
Sverige och Förintelsen kommer att bedriva. Dessutom öppnar formuleringen för att i större
utsträckning inkludera andra typer av brott än folkmordet på judar, vilket även rimmar väl
med hur Forum fungerar idag men också i relation till andra förslag i utredningen såsom
förslagen om att fortsätta att stödja och utveckla Forum för levande historias pedagogiska
kompetens och att ge myndigheten en permanent uppgift att öka och sprida kunskap om
historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige (4.2.3, 70-71).
Historiska institutionen ställer sig positivt till förslaget att ett insynsråd inrättas (4.2.2) med
exempelvis representanter från akademien, lärarutbildningarna och skolväsendet
Henrik Rosengren och Ulf Zander
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