Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Insatser för att öka kunskapen om antisemitism och rasism i Alingsås skolor.
Vi socialdemokrater vill att våra elever och lärare i Alingsås skolor ska ges möjlighet till
ökad kunskap om antisemitism och andra former av rasism genom utbildningsinsatser
och så kallade hågkomstresor.
I år är det 75 år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Vi
ser samtidigt med bestörtning hur antisemitismen och rasismen växer i vårt samhälle.
Historien visar hur fasanfulla övergrepp och brott mot folkrätten börjat med att
samhällsgrupper ställts mot varandra och att vissa grupper avhumaniserats. Dessvärre
påminns vi om att mänskligheten inte blivit vaccinerad mot det giftiga hatet och dess
katastrofala konsekvenser. Massakern i Srebrenica, folkmorden i Kambodja och Rwanda,
hemskheter som påminner oss om att historien upprepar sig. Dessa folkmord och brott
mot mänskligheten har begåtts i senmodern tid – även i Europa.
Allt eftersom förintelsens överlevare blir färre, ökar behovet av att inpränta varje ny
generation om förintelsen. Vi behöver även hålla minnet levande av hur snabbt ett helt
samhälle och nation kan förminska värdet av minoriteter och folkgrupper. När
förintelsens överlevare ej längre kan besöka en gymnasieaula och berätta sin historia
behöver vi säkerställa att erfarenheterna och kunskaperna hålls i liv bland morgondagens
alingsåsare.
Regeringen har ökat anslaget för att fler skolklasser ska kunna göra skolresor till
förintelsens minnesplatser. Dessa hågkomstresor utgör en viktig del i att hålla minnet av
förintelsen och andra folkmord levande. Det finns såväl extern finansiering som externa
utbildningsinsatser för Alingsås kommun att söka.
Vi föreslår därför att:
-

Grundskole- och gymnasielärare ges möjlighet att genomgå utbildningen

”Förintelsen, antisemitism och rasism”, anordnad av Svenska kommittén mot
antisemitism (SKMA).

-

Utbildningsinsatser, temadagar eller seminarier genomförs för våra grundskoleoch gymnasieelever. Syftet är att öka elevers kunskap om förintelsen samt om
antisemitism och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle.

-

Kultur och utbildningsnämnden ansöker om extern finansiering från SKMA och
därtill kopplade Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, för att genomföra
hågkomstresor för elever på Alströmergymnasiet.
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