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Kommunstyrelsen

Manifestation om Förintelsen
I partiledardebatten i juni 1997 utlovade statsminister Göran Persson
”information om vad som hände under andra världskriget och den människosyn som låg bakom förintelsen av judarna”. Utgångspunkten för hans
uttalande var att Förintelsen är en ständigt levande varningsklocka om vad
som kan hända om debatten om demokrati och medmänsklighet inte hålls
levande.
En handlingsplan med informationsinsatser i frågan har utarbetats inom regeringskansliet. Den inriktar sig på frågor om medmänsklighet, demokrati
och människors lika värde. Planen består av tre olika delar: politiska manifestationer, insatser riktade till föräldrar och allmänhet samt insatser riktade
till skolan och universitet/forskning.
När det gäller politiska manifestationer kommer riksdagen den 27 januari att
arrangera en minnesstund i kammaren för att hedra minnet av de 11 miljoner
människor som dog i Förintelsen.
När det gäller informationsinsatser riktade till föräldrar, allmänhet och skolan kommer alla föräldrar till barn i grundskolan att få ett brev där de erbjuds
att skicka efter en liten bok om Förintelsen. Vidare kommer en svensk hemsida på Internet med samlad information om Förintelsen att skapas. Den skall
tjäna som en kraftfull motvikt mot de s.k. ”förnekarna” och också kunna användas av lärare för att utbyta och sprida goda idéer om pedagogiskt material och upplägg. För att underlätta för lärarna att sprida kunskap och idéer
kommer också samtliga skolor att erbjudas ett filmpaket med videofilmer, en
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tipskatalog med ett urval av filmer, litteratur, pedagogiskt material, hemsidor
och organisationer/föreläsare med anknytning till Förintelsen samt ett pedagogiskt material för årskurs 4-6. Det senare materialet ingår i ett större paket
med skolmaterial från Europaåret mot rasism. Slutligen kommer särskilda
seminarier att erbjudas lärarna.
Regeringen har vänt sig till Svenska Kommunförbundet med en förfrågan
om förbundet vill medverka till en uppmaning till kommunerna att genomföra manifestationer i anslutning till första kommunfullmäktigemötet efter
den 27 januari 1998 samt att på olika sätt sedan medverka till ett lokalt
genomslag för informationsinsatserna. Förbundet har ställt sig positivt till
denna förfrågan och vill med detta cirkulär understryka det angelägna med
att de planerade informationsinsatserna får ett så gott genomslag som
möjligt.
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