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Sammanfattning
Skolverket ser positivt på de förslag som presenteras i promemorian om Forum
för levande historias framtida inriktning och tillstyrker samtliga dessa. Till några
av förslagen har Skolverket valt att lämna några kommentarer. Det är Skolverkets
förhoppning att kommentarerna kan vara till nytta i det fortsatta arbetet.
Skolverket har i ett remissyttrande om Sveriges Museum om Förintelsen (SOU
2020:21) framhållit betydelsen av att genomföra en konsekvensanalys av risker
som de olika förslagen i betänkandet skulle kunna innebära för Forum för levande
historia. Skolverket uppfattar att denna promemoria om Forum för levande
historias framtida inriktning bidrar med en sådan analys och väl avvägda förslag
på åtgärder.

Skolverkets synpunkter
4.1.2 Utgångspunkt tas i lärdom från Förintelsen
Skolverket tillstyrker förslaget. För att än tydligare särskilja Forum för levande
historias breddade uppdrag från muséets kan det övervägas att i detta förslag
också lägga till (se understruken text i fetstil) att utgångspunkt ska tas i lärdom
från Förintelsen och andra folkmord och brott mot mänskligheten.

4.1.3 Forum för levande historias uppgifter i 1 §
omformuleras
Skolverket tillstyrker förslaget men föreslår en textändring enligt nedan. Se
understruken text i fetstil i första stycket. Skolverket tycker att en sådan
formulering ökar tydligheten i det breddade uppdraget.
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 från
Förintelsen och andra brott mot mänskligheten i historien. Myndigheten ska sträva
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efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Inom
ramen för detta arbete har myndigheten särskilt till uppgift att:
1. främja grundläggande demokratiska värden utifrån kunskaper om Förintelsen,
kommunistiska regimers och andra brott mot mänskligheten i historien,
2. öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism, rasism och intolerans.

4.2.3 Uppgift om Sveriges nationella minoriteter
Skolverket tillstyrker förslaget och ser positivt på att Forum för levande historia
får som permanent uppdrag att öka och sprida kunskap om historiska skeenden
som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige samt hantera frågor som berör
sanningskommissionen.

4.2.4 Uppgift att verka för att samordna insatser som stärker
demokratin.
Skolverket tillstyrker förslaget men vill tillägga att det kan förtydligas i förslaget
vilken sorts samordning och vilka typer av insatser det är som avses. Det är också
viktigt att Forum för levande historia får rätt förutsättningar för att genomföra
uppdraget. Inte minst med tanke på att myndigheten är förhållandevis liten i
jämförelse med några av de andra myndigheter som omfattas av samordningen.

4.2.5 Uppgift att verka för att samordna och följa upp
insatser för att motverka rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott.
Skolverket tillstyrker förslaget och ställer sig positivt till att det i samordningen
också ingår att följa upp insatser. Uppföljningen kan synliggöra hur arbetet
fortlöper på övergripande nivå och bidra med förståelse för hur insatser kan
utvecklas vidare för att komplettera eller stärka varandra.
På Skolverkets vägnar

Tommy Lagergren
Avdelningschef

Tove Briell
Undervisningsråd

I ärendets slutliga handläggning har även enhetschef Erik Sanner medverkat.
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