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Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot 
antisemitism 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att under 2022–2024 
genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism.  

I uppdraget ingår att se till att en utbildningsinsats på högskolenivå 
genomförs i syfte att öka kunskapen om antisemitismens historia och 
utveckling, samtida antisemitism och dess konsekvenser. Utbildningsinsatsen 
ska bl.a. behandla pedagogiska verktyg och didaktiska val som bidrar till att 
stärka lärares arbete med att öka kunskapen om och hantera antisemitism. 
Målgruppen för insatsen ska vara lärare, rektorer och andra relevanta aktörer 
som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.  

Forum för levande historia ska i genomförandet av uppdraget samverka med 
Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, föra dialog med Svenska 
kommittén mot antisemitism (SKMA) och inhämta kunskap och 
erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer. 

Forum för levande historia får för uppdragets genomförande använda högst 
100 000 kronor under 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas 
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 
december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska 
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återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052–5781) senast i samband 
med slutredovisning. 

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen 
(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 mars 2024. En 
slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 mars 2025. En 
ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet 
senast samma datum. 

Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till 
diarienumret för detta beslut. 

Skälen för regeringens beslut 
Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former 
av fientlighet och hatbrott har bidragit till att på olika sätt öka kunskapen om 
rasism i samhället. En viktig del i arbetet är Forum för levande historias 
utbildningsinsatser om antisemitism och andra former av rasism i historien 
och i dag. 

Företrädare för det judiska civilsamhället och andra organisationer som 
motverkar antisemitism har i bl.a. sakråd om arbetet mot olika former av 
rasism lyft fram att kunskapen om antisemitism och om dess olika uttryck i 
historien och i dag behöver öka, inte minst inom skolan. Enligt Forum för 
levande historia och rapporter som ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier 
och utanförskap” (Malmö stad, 2021) efterfrågar lärare också mer kunskap 
om antisemitism och verktyg för att hantera antisemitism i klassrummet. 

Mot denna bakgrund får Forum för levande historia i uppdrag att genomföra 
särskilda kunskapshöjande insatser mot antisemitism. 
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Regeringen beräknar att totalt 1 000 000 kronor kommer att avsättas för 
uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella 
anslaget. 

På regeringens vägnar 

  

Jeanette Gustafsdotter  

 Maria Engvall 
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