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Uppdrag till Forum för levande historia att öka kunskapen om 
Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och 
slaveriet 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att genomföra insatser 
för att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska 
slavhandeln och slaveriet. I uppdraget ingår att ta fram och sprida 
utbildningsmaterial främst riktat till elever i grundskolan, gymnasieskolan 
och den kommunala vuxenutbildningen samt deltagare inom folkhögskolan. 

Närmare beskrivning av uppdraget 
Forum för levande historia ska inom ramen för uppdraget synliggöra 
Sveriges historiska arv som delaktig i slaveriet och den transatlantiska 
slavhandeln.   

Slaveriet av människor från Afrika genom historien och den transatlantiska 
slavhandeln kan som helhet påverka förekomsten av rasism mot personer 
med afrikanskt ursprung världen över. Att synliggöra slaveriets historia kan 
därför utgöra ett bidrag i arbetet med att förebygga och motverka afrofobi 
idag. 

Vid genomförandet av uppdraget ska Forum för levande historia inhämta 
kunskap och erfarenheter från Statens skolverk och samråda med 
organisationer inom det civila samhället och relevanta forskare. 

Skälen för regeringens beslut  

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringens arbete 
mot rasism utgår från den nationella planen mot rasism, liknande former av 
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fientlighet och hatbrott. I planen ska olika former av rasism, däribland 
afrofobi, uppmärksammas särskilt. Det ligger även i linje med att FN:s 
generalförsamling förklarade 2015–2024 som det internationella årtiondet 
för människor av afrikansk härkomst.  

Forum för levande historia har inom ramen för planen i uppdrag att 
genomföra utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag som riktar sig 
till skolpersonal och offentliganställda. Enligt myndigheten är afrofobi ett 
historiskt förvärvat förtryck som framför allt bygger på ojämlika 
maktförhållanden och rasbiologiska idéer om människor av afrikansk 
härkomst, däribland afrosvenskar. 

Av rapporten Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i 
dagens Sverige (Mångkulturellt centrum, 2014) framgår att afrosvenskar 
drabbas av afrofobi i stor utsträckning. I rapporten anges att föreställningar 
och stereotyper om Afrika och om svarta människor som går tillbaka till 
kolonialtiden ännu idag påverkar många afrosvenskars vardagsliv. Vidare 
konstateras att den afrosvenska gruppens utsatthet visar sig inom flera 
samhällssektorer. Rapporten visar också att det råder brist på kunskap och 
medvetenhet om afrosvenskars situation.   

Företrädare för afrosvenskar har bl.a. i dialog med regeringen framfört att 
kunskapen om Sveriges delaktighet i det transatlantiska slaveriet behöver öka 
som en del i arbetet mot afrofobi. De har även framfört behov av att ta fram 
läromedel och skolmaterial om afrofobi, något som också efterfrågats av 
lärare. Detta stöds även av den ovan nämnda rapporten.     

Som en del i arbetet inom planen mot rasism, liknande former av fientlighet 
och hatbrott ska historiska övergrepp som hänger ihop med rasism och 
diskriminering i dag lyftas fram i ljuset. Det är viktigt att öka kunskapen om 
Sveriges historiska arv som delaktig i slaveriet. Forum för levande historia 
bör därför få i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om 
Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet. 

Redovisning av uppdraget 

Forum för levande historia ska senast den 1 mars 2023 lämna redovisning av 
arbetet till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).  
En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till 
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med 



3 (4) 

 
 

redovisningen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det 
diarienummer som detta beslut har.  

Särskilda medel för uppdraget 

För uppdraget får Forum för levande historia under 2021 använda högst 
200 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2021 
uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., 
anslagsposten 10. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till 
Kammarkollegiet senast den 1 november 2021.  
 
Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast 1 mars 
2023 till Kammarkollegiet bankgiro: 5052–5781. Vid samma tidpunkt ska en 
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. 
Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till 
diarienumret för detta beslut. 
 
Regeringen beräknar att totalt 1 700 000 kronor kommer att avsättas för 
uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella 
anslaget.  

På regeringens vägnar 

  

Märta Stenevi 
 

 

 Annilie Nyberg 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 
Finansdepartementet/BA 
Utbildningsdepartementet/S och GV 
Kulturdepartementet/MD 
Kammarkollegiet 
Statens skolverk 
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