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Remissvar
Sveriges museum om Förintelsen, SOU 2020:21.
Sammanfattning
Rättighetscentrum Dalarna (RD) och Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) vill sammanfattningsvis
lämna följande synpunkter:
•

RD och DG är positiva till inrättandet av ett svenskt museum om Förintelsen och tillstyrker därför
förslaget.

•

RD och DG ser civilsamhällets plats i den föreslagna myndighetens styrelse som något positivt och
nödvändigt, då många av dessa representanter företräder grupper och minoriteter som var en del av
Förintelsens offer.

•

RD och DG instämmer i att en stor del av museet bör inrikta sig på Sveriges och svenska medborgares agerande under andra världskriget.

•

RD och DG anser även att det kan vara av vikt att lyfta Sveriges historia av kategorisering av människor, samt den rasbiologi Sverige har erfarenheter av. Detta för att belysa sambanden mellan
denna sortens människosyn och Förintelsen.

•

RD och DG vill också trycka på att alla de grupper som blev offer för nazisternas förföljelser ges
likvärdigt utrymme i museets verksamhet, det vill säga judar, romer, andra folkgrupper, homosexuella, transpersoner, funktionshindrade, politiska och religiösa motståndare till nazismen osv.
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Avslutande kommentarer:
RD och DG är antidiskrimineringsbyråer som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering.
Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Därför kan vi vittna om den rasism,
de hatbrott, kränkningar och antisemitism som finns i vårat samhälle. På grund av detta anser vi att det är
av största vikt att ett museum om Förintelsen utformas på ett så pedagogiskt sätt som möjligt, samt att
tillgänglighets-aspekten tillgodoses vid dess utformande. Detta så att alla på lika villkor kan ta del av
museets syfte och innehåll.

Maja Sköld
Jurist för Rättighetscentrum Dalarna samt Diskrimineringsbyrån Gävleborg

I samråd med
Aida Babakirad
Jurist för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
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