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Sammanfatt ning

Paideia anser det vara posit ivt att Sverige nu t agit ytt erligare et t st eg för
hågkomst en av Förint elsen. Det är vikt igt at t det i Sverige fi nns en inst it ut ion som
organiserar, samlar in och förvalt ar de överlevandes berätt elser, samt idigt som
man ut bildar om vad som hände under Förint elsen.
Flera museer har under åren samlat 1in både berätt elser och föremål från
överlevande. Här vill vi särskilt nämna Nordiska museet , Hist oriska museet och
Judiska museet . Även Forum för Levande Hist oria samlar in vitt nesmål.
Det har också under 2019 och 2020 producerat s flera ut st ällningar med vitt nesmål
från överlevande; Wit nesses, Speaking Memories samt Jag kom ensam.
Dessut om har många överlevande under åren skrivit böcker om sina erf arenhet er.
Paideia har ef t er genomläsning av bet änkandet f unnit anledning att ifrågasätt a
behovet av ett helt nyt t museum om Förint elsen. Det fi nns fl era skäl t ill dett a;
Sverige var varken ockuperat av Nazist yskland eller involverad i de direkt a st rider
mot Tyskland, men var indirekt involverad i Förint elsen genom samarbet et med
Nazit yskland. Den koppling som mer direkt fi nns t ill Förintelsen är t ill de
överlevande som kom t ill Sverige, och deras berätt elser om vad de upplevt .
Frågan är om man skall bygga ett museum kring de överlevandes berät t elser när
också andra aspekt er vore av int resse; exempelvis förövarperspekt ivet , medlöpare,
åskådare m f l. Och kopplingen t ill Sverige även i det sammanhanget är mycket vag.
Det som vore relevant om man inrätt ar et t museum, eller ge befi nt liga
inst it ut ioner ut ökat uppdrag, är att särskilt fokusera på Sveriges roll före, under
och ef t er andra världskriget . Frågan är då om det är ett Förint elsemuseum eller ett
museum om Sverige och andra världskriget .
Det fi nns flera obesvarade frågor i bet änkandet om målgrupper och defi nit ioner
som behöver t as st ällning t ill innan beslut fatt as om behov av ett nytt museum och
i så fall formen och innehållet för det t änkt a museet .
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Bakgrund om Sveriges insatser för hågkomst av Förinte lsen

Kapit el 2.2 Tidigare insatser för att bevara minnet av Förinte lsen.

När dåvarande st at sminist er Göran Persson i slutet av 1990-t alet f örst od att
svenska skolbarn saknar bet ydande hist oriekunskaper, int e minst om Förint elsen
inleddes det arbet e som result erade i en mängd olika init iat iv, såsom Om dett a må
ni berätt a, Forum för Levande Hist oria, IHRA, St ockholmskonf erenser och en
nat ionell minnesdag över Förint elsen.
Samt liga dessa init iat iv hade st ort fokus på kunskapsförmedling.
Vid genomläsning not erar vi at t ett av init iat iven helt saknas i bet änkandet ,
nämligen det akademiska inst it ut et Paideia - the European Instit ute of Jewish
St udies in Sweden.
Syf t et med t illblivelsen av Paideia var att åt erskapa och vit alisera j udiskt liv runt
om i Europa, att medverka i åt eruppbyggandet av den europeisk-j udiska kult uren,
något som höll på att helt gå förlorat under Förint elsen. Fokus skulle ligga på
j udisk ut bildning och kult ur.
Paideia har hitt ills ut examinerat drygt 750 j udiska och icke-j udiska st udent er från
46 oli ka länder, alla medvet na om at t st udierna skall bidra t ill åt erskapandet av
j udiskt liv i Europa. Dessa alumnis är idag verksamma inom universit et svärlden,
olika museer, inom kult ur och ut bildning på olika nivåer samt inom j udiska
församlingar i olika f unkt ioner.
Paideia har också årliga konf erenser och ett av init iat iven var Speaking Memories
där Paideias st udent er t illsammans med överlevande skulle möt as och ut byt a
kunskap och erfarenhet er. Denna verksamhet har däref t er fort satt i samarbet e
med Judisk Kult ur och Hist oriska Museet .
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Museets inrikt ning och uppdrag

Vid en t illbakablick av de insat ser som init ierades av t idigare st at sminist er Göran
Persson är st ort fokus på ut bildningsinsat ser för olika målgrupper.
Vi saknar en t ydlig beskrivning av målgrupper, vilket t orde vara av st örst a
bet ydelse inför t illkomst en av et t nyt t museum. Ett museum i dess t radit ionella
bemärkelse är inget som att raherar dagens unga, som är vana att t illgodogöra sig
kunskap och informat ion via int erakt iva medier. Vi är väl medvet na om att kunskap
behöver grundas i forskning och här kommer nat urligvis ansat sen in om forskning,
säväl i Sveri ge som samarb
e t e med forskningsvärl den, liksom at t samla och
t illgängliggöra berätt elser och föremål.
Forum för Levande Hist oria (FLH) var ett av Göran Perssons init iat iv som syf t ade
t ill att med ut gångspunkt i Förint elsen höj a kunskapsnivån och därmed säkerst älla
att hist orien int e skulle upprepa sig.

Fokus på bet ydelsen av ut bildning och pedagogisk ansat s st ärks av världsledande
expert er på Förint elsen, bland andra Professor Yehuda Bauer vid Yad Vashem, och
Professor Michael Berenbaum vid Holocaust Museum i Washingt on.
Vi vill här bet ona Professor Michael Berenbaums f yra frågor som måst e besvaras för
att skapa ett framgångsrikt musuem: VAD, VAR, HUR, VEM
Vad?
Enligt professor Berenbaum måst e Sverige ge sin svenska hist oria. Men vad är den
svenska berätt elsen? När börj ar den och när slut ar den? Skall den börj a vid
inrätt andet av det st atl iga inst it ut et för rasbiologi i Uppsala 1922 och avslut as med
Anders Högst röm, den förre svenske nynazist en som st al skylt en från Auschwitz
2009?
Weimarrepubliken och hot et mot demokrat in, at t det kan hända igen?
Finns många vad att besvara.
Var?
1

Bet änkandet t ar int e st ällning t ill placering av museet , men om det skall inrätt as
en frist ående byggnad är placering av st or bet ydelse. Det bör fi nnas en relevans
och koppling t ill den svenska erfarenhet en.
Hur?
Även om det i bet änkandet framgår att ut bildning är vikt ig, ut vecklas int e dett a.
Här framgår int e frågor rörande met oder. Dessut om ligger hela fokus på de
överlevandes berätt elser, men det är lika vikt igt att även förövare, inst it ut ioner,
offer, åskådare, medlöpare, andra som bidrog t ill att möj liggöra Förint elsen f inns
med - int e minst ur ett svenskt perspekt iv. Hur kommer museet at t belysa helheten
och dess delar?
Hur kommer museet att undervisa om Ant isemit ism? Var börj ar man, kommer det
fi nnas plat s för att beskriva st ereotyper och fördomar som går t illbaka t ill
medelt iden? Dett a är vikt igt för att först å de st ereot yper och den ant isemit ism som
fi nns idag.
Vem?
Det framgår int e t ydligt vem som är mälgrupp/mälgrupper och hur det är t änkt att
ett kommande Förint elsemuseum skall göras så relevant att det verkligen bidrar t ill
ökade insikt er och kunskap.
Idag är ca 25 % av svenskarna ant ingen int e födda i Sverige eller har ickesvenskfödda föräldrar, vilket gör det angeläget att museet t ar hänsyn t ill den
demografi ska variat ionen i befolkningen.
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Samlingar, samverkan och forskning

Ytterligare insamling av berätte lser fr ån överlevande och annat mate rial

Vi vill fäst a uppmärksamhet en på att utöver Speaking memories och podden
Överlevarna visade Kult urhuset under 2018 Mikael Janssons ' Wit nesses' med foton
och filmade int ervj uer med 93 överlevande, flera av dem hade aldrig t idigare
framt rätt .
Under 2020 har Forum för Levande Hist oria visat ut st ällningen 'Jag kom ensam' ,
om de j udiska barn som kom t ill Sverige med barnt ransport 1938 och 1939.
Avseende olika i Sverige befi ntliga arkiv vill vi nämna att det kan fi nnas mat erial
hos Marcus St orch, son t ill Gilel St orch som var akt iv och förhandlade med t yskarna
under kriget för att rädda j udar.

Samarbeten

Ut över Paideia - t he European Instit ut e of Jewish St udies in Sweden noterar vi att
den först a och enda j udiska folkhögskolan i Sverige - Paideia folkhögskola int e fi nns
omnämnd i bet änkandet , int e heller Teskedsorden som arbet ar för och med
mänskliga rätt ighet er och olika ut bildningsinsat ser.
Paideia - The European Inst it ut e of Jewish St udies, har ett mycket nära samarbet e
int ernat ionellt med några av de inst it ut ioner som nämns i bet änkandet , bl a Yad
Vashem i Israel och Polin museet i Warszawa (där flera av de ansvariga och ledande
personerna har genomgått ut bildning hos Paideia).
Följ ande i sammanhanget vikt iga int ernat ionella inst it ut ioner och verksamhet er
saknas i bet änkandet :
Terezin Ghett o Museum and Memorial i Tj eckien och Beit Terezin i Israel. Båda
dessa har vikt iga samlingar kopplade t ill gett ot i Terezin, varifrån de Vit a bussarna
i samarbet e med Svenska Röda Korset räddade 423 danska j udar.
Cent ropa - ett Judiskt hist oriskt inst it ut som ägnar sin verksamhet åt att bevara
j udiska familj ers berät t elser och fot on, genom att present era dem i filmformat ,
genom böcker och ut st ällningar. Det fi nns ett omfatt ande pedagogiskt
ut bildningsmat erial om dessa drygt 1200 vitt nesmål från Cent ral- och Öst europa
samt från Balkan.

Paideias slutsatse r
Paideia st älle r sig frågande t ill om det verkligen är relevant att Sverige inrätt ar ett
Förint elsemuseum. Enligt bet änkandet är det mer fråga om ett museum med
ut gångspunkt i muntl ig hist oria, d.v.s. ut ifrån de överlevandes berätt elser, än ett
renodlat Förint elsemuseum. Och ef t ersom Sverige int e var delakt ig i Förint elsen är
det svårt att se på vilket sätt denna kan göras relevant i en svensk kont ext .
Det vore mer relevant att inrätt a ett museum om andra världskriget och Sveriges
roll innan, under och ef t er kriget , där de överlevandes berätt elser och föremål blir
en del av museet .
Så frågorna Vad, Var, Hur och Vem behöver besvaras.
Vi menar att det behövs en bredare ansat s än arkiv och forskningsinrikt ning, vilket
är fokus i bet änkandet . Det behöver tydliggöras hur museet kan bli relevant för vår
t id och långt framöver. Det är vikt igt at t perspekt ivet är långsikt igt , och att syf t et
är att förmedla kunskap för att på så sätt motverka motverka såväl ant isemit ism
som andra former av hat och missakt ning mot minorit et er.
Det vore ekonomiskt försvarbart att ge någon eller några av befi ntliga inst it ut ioner
uppdraget för att på så sät t t a t illvara befi ntl ig kompet ens och erfarenhet liksom
de samarbet et en som redan fi nns in om Sverig e och int ernat ionellt. (Exempelvis
Forum för Levande Hist oria, Hist oriska eller Judiska Museet samt inrätt a
' Depart ment of Holocaust st udies' vid något av våra lärosät en).
Den pågående coronapandemin har lett t ill en st or ökning av arbet slöshet och
föret ag i konkurs och en kraf t ig ökning av st at ens ut gif t er. Den ekonomiska
ovisshet en om framt iden är st or.
Att i det perspekt ivet invest era i såväl en byggnad som årligen minst 63 milj oner
för att driva ett Förint elsemuseum riskerar att t a fokus från innehåll och int ent ion,
t ill förmån för ilska och i värst a fall hot och skadegörelse. De som kommer drabbas
av dett a är i först a hand j udar och romer, men även andra minorit et er som var
ut satt a för Hitl ers folkmord.
Vi menar att det under nuvarande omst ändighet er int e är rätt priorit ering att
skapa et t Förint elsemuseum av såväl ekonomiska skäl som de ovan genomgångna
frågest ällningarna.
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