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Sammanfattning
Voksenåsen, Norges nationalgåva till Sverige, är i huvudsak positiv till utredningens förslag,
men vill påpeka betydelsen av att FLHs uppdrag fortsätter att vara tydligt förankrat i
historien och vill understryka betydelsen av stärkt utbildningsvetenskaplig kompetens,
bibehållen huvudmålgrupp samt legitimitet som expertmyndighet.

Remissvar
Voksenåsen ställer sig vidare positiv till att uppdraget om att främja arbete med demokrati
och mänskliga rättigheter tydliggörs, gentemot den tidigare mer passiva skrivningen om att
informera.
Voksenåsens förhoppning och önskan är att de norska judarnas historia får en tydlig plats i
narrativet om den svenska Förintelsen, såväl hos Sveriges museum om Förintelsen som hos
FLH.
Deportationen av de norska judarna i november 1942 var den mest omskrivna nyhetssaken
under det året och en vändpunkt i svensk opinion och politik omkring Förintelsen.
Händelserna i Norge var en direkt bidragande orsak till att Sverige snabbt ställde upp och tog
emot de danska judarna då de tvingades fly ett år senare. Ungefär hälften av de norska
judarna lyckades fly till Sverige och överlevde därmed Förintelsen.
4.2.1 Utbildningsvetenskaplig kompetens. Voksenåsen är enig med att utredaren om att
utbildningsverksamheten vid FLH har hög legitimitet i landet och att rollen som kompetensoch resurscenter bör styrkas. Att med lärdom i historien främja arbete med demokrati och
mänskliga rättigheter kräver en uppdaterad och faktabaserad kunskap om pedagogik och
metodologi. Detta är en verksamhet som FLH under många år byggt upp en kompetens inom
och där det inte föreligger intressekonflikter med SHM. FLHs uppdrag om att stärka
förutsättningarna för Hågkomstresor står helt centralt här.
Det är av största vikt att FLH också i framtiden med legitimitet kan företräda Sverige i
internationella sammanhang, som t.ex. i IHRA. Den internationella kontaktyta och utblick
som FLH har är av stor betydelse också för det svenska narrativet om Förintelsen.
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