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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv
och inflytande över samhällsutvecklingen, samt från regeringens mål att förbättra
villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ser positivt på
betänkandets förslag att inrätta ett svenskt museum om Förintelsen. Med ett museum
säkerställs att vittnesmål för lång tid framöver kommer att finnas bevarade. MUCF vill
lämna följande kommentarer på utredningen.
5.3.2 Publik verksamhet och förmedling
MUCF anser att det är mycket viktigt att kunskapen om Förintelsen blir tillgänglig för
skolungdom och allmänhet. Museet behöver ha tydliga ambitioner kring vilka målgrupper
det ska nå, och bland dessa vill MUCF betona vikten av att unga blir en prioriterad
målgrupp. De unga som växer upp idag har inte samma relation till förintelsen som
tidigare generationer. Samtidigt är förståelse för förintelsen bland unga en mycket viktig
del i arbetet för tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. MUCF noterar dock att
utredningen inte har tagit ungas röster i beaktande i arbetet med förslaget, trots att
utredningens förslag kan få konsekvenser för ungas tillgång till kunskap om Förintelsen.
Unga behöver ges goda möjligheter att ta till sig den kunskap och förståelse som är
museets syfte, därför behöver det pedagogiska arbetet få stort fokus i verksamheten. Idag
bedriver Forum för levande historia (FLH) verksamhet i skolor för att öka kunskapen om
Förintelsen. Det förslag som utredningen lägger kommer påverka den i stor utsträckning.
MUCF tycker det är viktigt att om en ny verksamhet byggs upp så ska utgångspunkten
vara den verksamhet som FLH bedriver idag. FLH:s befintliga kunskap om Förintelsen,
erfarenheter av att arbeta med spridning av kunskap och nätverk bör vara grunden som
det nya museet byggs på.
5.2 Museets inriktning
MUCF vill även peka på vikten av att det föreslagna museet även berör andra grupper
som blev offer i Förintelsen, bland dessa till exempel homosexuella, transpersoner eller
personer med funktionsnedsättningar.

Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfr ågor
Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMSOCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Datum

Dnr

2020-06-23

0697/20

6.3.1 En ny fristående myndighet
MUCF vill understryka vikten av att FLH:s verksamhet med att föra ut kunskap om
Förintelsen på ett pedagogiskt sätt till skolungdomar ska vara utgångpunkten om en ny
fristående myndighet skapas. MUCF ser positivt på att utredningen föreslår att
överförandet av verksamhet till en eventuell ny myndighet ska göras på ett sådant sätt att
det inte uppstår ett avbrott i de utåtriktade verksamheter som FLH bedriver.
MUCF ser också positivt på att utredningen föreslår att representanter för civilsamhället
ges en plats i den föreslagna myndighetens styrelse. MUCF tycker även att det är viktigt
att ett framtida museum upprättar goda förbindelser med de organisationer inom
civilsamhället som företräder grupper som var Förintelsens offer.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Emma
Thornström har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i
den slutliga beredningen av ärendet.
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