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10313 Stockholm

Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia om att utvidga och förlänga
utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag

Regeringens beslut

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att utvidga
utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag (Ku2015/319/KA).
Utvidgningen består dels i att genomföra utbildningsinsatser om rasism
mot samer, dels i att utvidga målgruppen för insatsen.
Vad avser utbildningsinsatserna om rasism mot samer ingår även att ta
fram utbildningsmaterial på detta område. Vad avser utvidgningen av
målgruppen ska den omfatta relevanta yrkesgrupper som i sin
verksamhet arbetar med frågor som rör rasism eller liknande former av
fientlighet eller som i myndighetsutövning respektive i sin publika
verksamhet möter personer som utsätts för rasism eller liknande former
av fientlighet. Det kan t.ex. röra sig om anställda vid arbetsförmedlingar,
socialarbetare, polisanställda och anställda inom verksamheter som
tillgängliggör kultur.
Utbildningsinsatsen ska baseras på svensk och internationell forskning.
Forum för levande historia ska även i möjligaste mån bjuda in aktörer
som kan förmedla erfarenheter från grupper som utsätts för olika former
av rasism och fientlighet att delta som en kunskapsresurs i samband med
genomförandet av de nya utbildningsinsatserna om rasism i historien och
i dag.
Forum för levande historia ska även förlänga delar av utbildningsinsatsen
t.o.m. 2019. Förlängningen avser fortsatt kunskapsspridning.
Vid genomförandet av uppdraget om utbildningsinsatser om rasism mot
samer och förlängningen av delar av utbildningsinsatsen om rasism i
historien och i dag ska Forum för levande historia på lämpligt sätt
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inhämta information och synpunkter från Statens skolverk och andra
myndigheter som berörs av uppdraget.
Forum för levande historia får för det utvidgade uppdragets
genomförande använda högst 750 000 kronor under 2016. Kostnaden ska
belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.,
anslagsposten 5 för budgetåret 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter
rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2016.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 1 april 2017.
Regeringen avser att återkomma om hur uppdraget ska redovisas.

Ärendet

Forum för levande historia fick den 29 januari 2015 i uppdrag att under
perioden 2015-2017 genomföra en stor utbildningsinsats om olika
former av rasism och intolerans i historien och i dag. Uppdraget omfattar
rasism och liknande former av intolerans såsom afrofobi, antisemitism,
antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi.
Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2016 att det finns
behov av att samla och systematisera arbetet mot rasism och liknande
former av fientlighet i en nationell plan som grund för ett långsiktigt och
resultatinriktat arbete. Regeringen angav att den avser att inom samma
ram också behandla arbetet med att förebygga och motverka hatbrott.

Skälen för regeringens beslut

I syfte att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för
alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin
finns behov av utbildning specifikt om olika former av rasism och
fientlighet. Sådana kan ha olika bakgrund och även ta sig uttryck på olika
sätt. Rasism mot samer ingår inte i uppdraget som gavs den 29 januari
2015.
Det är viktigt att yrkesgrupper som arbetar med frågor om rasism och
liknande former av fientlighet eller som i myndighetsutövning eller i sin
publika verksamhet ofta möter personer som utsätts för rasism eller
liknande former av fientlighet har god kunskap om rasismen och dess
olika former i historien och i dag. Den primära målgruppen för
myndighetens insatser inom uppdraget har hittills främst varit
skolpersonal. Men även andra yrkesgrupper brukar lyftas fram som
viktiga målgrupper för utbildningsåtgärder på detta område.
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Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till
3 350 000 kronor. Regeringen har för avsikt att avsätta medel för att
genomföra uppdraget med högst 1 600 000 kronor 2017, högst 500 000
kronor 2018 och högst 500 000 kronor 2019 under förutsättning att
riksdagen anvisar medel för ändamålet.
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Camilla Abrahamsson
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