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Uppdrag till Forum för levande historia att stärka demokratins
motståndskraft

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att under perioden
2018 – 2019 sprida kunskap om faran när demokratin urholkas, genom att
ange och diskutera historiska exempel och lärdomar.
Satsningen ska bidra till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att
förankra stödet för demokratin som styrelseskick. Med utgångspunkt i
historiska exempel ska insatsen uppmuntra till reflektion om individens
ansvar att försvara demokratin i Sverige idag. Syftet är att stärka de
kunskaper och förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap. Historien
lär oss att individer som har haft kunskap, förmåga och mod att säga sin
mening, även när det har inneburit en personlig risk, har påverkat historiska
förlopp.
Målsättningen är att nå ut till målgrupper som myndigheten idag har svårt att
nå, t.ex. via nya arenor som folkhögskolor och studieförbund. Uppdraget ska
genomföras i samråd med Folkbildningsrådet, för att möjliggöra en bred
nationell spridning.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
senast den 31 december 2019.
Forum för levande historia får för uppdraget använda 5 miljoner kronor
under 2018. För 2019 har regeringen beräknat 2 miljoner kronor. Kostnaden
ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati,
anslagspost 20 Värna demokratin – del till Kammarkollegiet. Medlen för
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2018 utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast
den 31 augusti 2018. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 28 februari 2020.
Skälen för regeringens beslut

Till Forum för levande historias uppgifter hör att främja arbete med
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i
Förintelsen. Myndigheten har till särskild uppgift att informera om
Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten och bedriver
utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap och utbildning. Forum för
levande historia har enligt regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att säkerställa
att verksamheten når en bredare målgrupp med större spridning i landet.
Folkbildningsrådet är en ideell förening med Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation (RIO), Studieförbunden i samverkan (Studieförbunden)
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som medlemmar.
Folkbildningsrådet har enligt stadgarna till uppgift att för medlemmarnas
räkning fullgöra det som regering och riksdag kräver för att statsbidrag ska
utgå till den verksamhet som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.
Folkbildningen har sedan sin framväxt, parallellt med folkrörelserna, spelat
en viktig roll för demokratin i Sverige.
Den svenska demokratin står på många sätt stark, men den ska inte tas för
given. Det finns aktörer i och utanför Sverige som försöker öka
motsättningarna i samhället och som ifrågasätter demokratin. Det behövs
fler röster som försvarar minnet av historien och står upp för demokratin
och alla människors lika värde. Faktakunskaper och argument är
demokratins starkaste försvar.
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På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Lisa Bolinder

Kopia till
Folkbildningsrådet
Kammarkollegiet
3 (3)

