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Yttrande över betänkandet ”Sveriges museum om
Förintelsen” (SOU 2020:21)
Norrköpings kommun ställer sig positivt till förslagen i betänkandet ”Sveriges
museum om Förintelsen” (SOU 2020:21).
Synpunkter på betänkandets förslag

Museet bör ha ett brett förhållningssätt som fördjupar, bibehåller och
utvecklar kunskaperna om hur Förintelsen möjliggjordes, vad som skedde i
Europa under andra världskriget och hur Sverige agerade.
Norrköpings kommun anser att fokus ska ligga på en problematisering av
historieskrivningen och den svenska självbilden, i syfte att öka kunskapen
och förståelsen av hur det svenska samhällets syn och berättelsen om
Förintelsen har förändrats över tid.
Norrköpings kommun vill särskilt understryka vikten av att sprida
kunskapen om Förintelsen till nya generationer. Det är därför av mycket stor
vikt att museet kan stödja grundskolor och gymnasier i sitt
undervisningsuppdrag att förmedla kunskap om Förintelsen, och att detta
sammanförs med de pedagogiska insatser Forum för levande historia
tidigare bedrivit.
Synpunkter på geografisk placering av Sveriges museum om Förintelsen
Även om utredningen inte ger något förslag på geografisk plats för ett
museum om Förintelsen ser Norrköpings kommun gärna en lokalisering av
museet till centrala Norrköping.
Norrköping är ett kommunikationsnav med ett stort upptagningsområde i
hela Mellansverige. I kommunen finns redan nu fyra stora
kulturinstitutioner; Arbetets museum, Norrköpings konstmuseum,
Norrköpings stadsmuseum och Visualiseringscentret, som har ett
sammanlagt årligt besöksantal på över 400 000.
Vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, mitt i Norrköpings
Industrilandskap, ges utbildningen Kultur, Samhälle, Mediagestaltning, med
Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
011-15 00 00 (vxl)
Telefax

E-post
norrkoping.kommun@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

NORRKÖPINGS KOMMUN

YTTRANDE

KOMMUNSTYRELSEN

2020-08-25

2(2)
Vårt diarienummer

KS 2020/0726

inriktning mot utställningsmediet. I Norrköping finns även REMESO, ett
institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell
migration, etnisk mångfald och medborgarskap.
Norrköpings kommun har en lång judisk historia. Från 1782 tilläts judar
bosätta sig i Norrköping. Unika judiska miljöer finns bevarade i staden, som
till exempel synagogan från 1858, näst äldst i Sverige, och mosaiska
församlingens begravningsplats, vilken har varit i bruk sedan slutet av 1700talet. Campus Norrköpings nuvarande byggnader Bomullsspinneriet och
Kåkenhus är ursprungligen tillkomna på judiskt initiativ och med judiskt
kapital. Sommaren 1945 välkomnade Norrköping ca 500 överlevande från
Förintelsen. Flyktinglägret Doverstorp, några mil utanför Norrköping, var
Sveriges största flyktingförläggning under åren 1944 – 46. Cirka 8000
flyktingar togs emot där, varav flertalet var överlevande från olika
koncentrationsläger.
Kommunen har en fördjupad kontakt med den stora population av romer
som är bosatta i Norrköping, hos vilka Förintelsen även satt spår i minnen
och i trauman.
I Norrköping finns ett engagerat civilsamhälle präglat av mångfald. Arbetet
för öppenhet och tolerans, mot antisemitism och antiziganism sker bland
annat genom omfattande arrangemang under Förintelsens minnesdag, där
Norrköpings synagoga finns med som central aktör.
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