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Yttrande över betänkandet "Sveriges museum om Förintelsen"
(SOU2020:21)
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till kulturdepartementet lämna
synpunkter på betänkandet Sveriges museum för Förintelsen SOU 2020:21.
Jönköpings kommun välkomnar förslaget om att bilda ett museum för att bevara
och föra vidare minnet av Förintelsen. Sverige är en del av Europa, Förintelsen är
en del av Europas historia. Som samhälle har vi en skyldighet och ett ansvar att
medverka till kunskap om Förintelsen, fördjupa kunskapen och sprida den till
kommande generationer. Att tillskapa ett museum med uppdraget att utveckla och
förmedla kunskap och forskning om Förintelsen som historiskt skeende och lyfta
fram berättelser från överlevande med anknytning till Sverige är att ta vår del av
ansvaret. Likaså att belysa Sveriges agerande under denna period, i relation till
Förintelsen och Nazityskland, på ett fördjupat och problematiserande sätt. I en tid
då kunskap och vetenskap utmanas på olika sätt är det i allra högsta grad
väsentligt att kritiskt diskutera hur minnet av Förintelsen riskerar att missbrukas
och förvrängas både i Sverige och internationellt samt uppmärksamma olika
former av förnekelse av Förintelsen. Ett museum kan också ha betydelse för att
förstå konflikter och motsättningar i vår egen samtid, som i en förlängning kan
leda till avhumanisering, stigmatisering, övergrepp, massmord och som yttersta
form folkmord.
Forum för levande historia inrättades under tidigt 2000-tal och har sedan dess
varit ett viktigt bidrag för att leva upp till deklarationen. Som anges i betänkandet
saknar dock myndigheten en permanent lokal för utställningar riktade mot
allmänhet och skolungdomar. I de fall Sveriges museum organiseras, som föreslås
i betänkandet, som en egen myndighet, anser Jönköpings kommun att det är
viktigt att det sker en tydlig uppdelning och samordning av de olika
myndigheternas verksamhetsområden.
När det gäller museets lokalisering nämns betydelsen av en plats med historisk
betydelse, närhet till akademiska institutioner samt med möjlighet att ta emot
många besökare. Jönköpings kommun kan se att det finns fördelar med en
lokalisering i någon av storstäderna, särskilt med tanke på de studieresor som
kommunens högstadieelever genomför till Stockholm varje år. Samtidigt finns det
anledning att belysa fördelar med att sprida tillgängligheten till kultur på fler
platser i Sverige då statliga kulturinstitutioner redan är överrepresenterade i
storstäderna i allmänhet och i Stockholm i synnerhet.
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