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”Nu granskar vi kommunismen”
När jag nu tillträder som ny överintendent 
för Forum för levande historia kommer jag 
att leda en myndighet som har regeringens 
uppdrag att – med utgångspunkt i Förin-
telsen – på olika sätt arbeta med tolerans, 
demokrati och mänskliga rättigheter.

Som ett led i detta är det självklart att 
också ta upp de brott mot mänskligheten 
som begåtts under kommunistiska regi-
mer.

Detta är i sig inget nytt för oss, vi har 
även tidigare arbetat med dessa frågor. 
Men genom det tydliga uppdrag myndig-
heten fick i december 2006 intensifieras 
nu ansträngningarna.

Ändå sedan Forum för levande historia bil-
dades har det diskuterats om det ska vara 
en central statlig myndighets uppgift att 
syssla med historiska frågor som mänskli-
ga illdåd under nazismen och kommunis-
tiska regimer.

Det har framförts att detta snarare bor-
de skötas av forskare vid våra universitet 
och högskolor och av lärare i våra skolor.

Oavsett ståndpunkt förefaller mig en sak 
klar: staten kan aldrig förhålla sig värde-
ringsfri i grundläggande frågor som varje 
människas lika värde, okränkbarhet och 
rättigheter.

Forum för levande historia har som över-
gripande mål att stärka människors vilja 
att aktivt verka för alla människors lika 
värde, och vår verksamhet ska väcka dis-
kussion och stimulera till fördjupad re-
flektion om vad vi i praktiken lägger in i de 
för de flesta självklara begreppen demo-
krati och tolerans.

Därmed är vi något av ett unikum i den 
svenska myndighetsfloran – med ett upp-
drag som förpliktigar.

Under kort tid har myndigheten gjort stora 
insatser på det här området, men ännu 
finns det många frågor som bör lyftas 
fram.

Jag ser därför fram emot att vara med 
när Forum för levande historia nu på allvar 
axlar utmaningen att belysa även de brott 
mot mänskligheten som begåtts av kom-
munistiska regimer.

Det är oerhört viktigt att uppdraget – lik-
som hela vår verksamhet – grundar sig 
på sådant vi genom forskningen faktiskt 
vet. Samarbetet med forskarvärlden är 
därför avgörande.

Vi har knutit till oss framstående svenska 
forskare som kommer att delta i arbetet 
med framtagande av fakta, utformning av 
material, utställningar etcetera.

Vi kommer att fokusera på de kommu-
nistiska regimerna i Sovjetunionen, Kina 
och Kambodja under perioden 1917 till 
1989. Det är ett val vi gjort och det är nöd-
vändigt att göra avgränsningar för att det 

vi vill visa ska bli överskådligt och begrip-
ligt.

De mekanismer, som lett till att regimer 
handlat på ett groteskt och omänskligt 
sätt, vill vi göra synliga och förnimbara 
och vi hoppas att det ska stämma till efter-
tanke och reflektion.

Detta gör vi bland annat genom:
•  En forskningsinventering där vi kartläg-

ger och sammanställer svensk och inter-
nationell forskning på området.

• En faktaskrift med texter som ger fördju-
pad kunskap om faktiska skeenden under 

den aktuella tidsperioden, samt bilder 
och annan dokumentation.

• En lärarhandledning och ett elevmaterial 
med fakta, konkreta övningar, tips och 
metoder för att användas i undervisning-
en om folkmordens mekanismer.

• En mobil utställning som visas på minst 
20 orter (främst universitets- och hög-
skoleorter) under 2008 och 2009. I nära 
samarbete med studieförbund samt loka-
la arrangörer genomförs seminariesats-
ningar i respektive ort.

• En avdelning på Forum för levande histo-
rias webbplats med material och tips-
katalog.

• Föreläsningar och lärarseminarier för 
 ytterligare fördjupning i ämnet och en 
möjlighet för besökarna att ställa frågor 
och ventilera funderingar.

• Programverksamhet med öppna diskus-
sioner om teman kopplade till detta
arbete.

Vår förhoppning är att detta arbete bidrar 
till att öka kunskapen och medvetenheten 
om de brott mot mänskligheten som
begåtts av kommunistiska regimer, inte 
långt ifrån Sverige och i en inte alltför
avlägsen historia.

Det är en historia lika angelägen att
berätta som den om nazismens illgärning-
ar. Inte bara som en akt av respekt och 
vördnad för alla offer utan framför allt 
som en ambition att bygga bålverk mot att 
det får hända igen.

ESKIL FRANCK
överintendent, Forum för levande historia
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Irina Kalina, 79, håller en bild av sin far, Ignaty Kalin, under en minnesstund i Moskva 
tidigare i sommar. Ceremonin markerade 70 år sedan Stalins utrensning 1937.
 FOTO: MISHA JAPARIDZE/AP

STRÅLKASTARLJUSET MOT STALIN  Staten kan aldrig förhålla sig värderingsfri
i frågor som rör människans lika värde, okränkbarhet och rättigheter. Därför är
det naturligt att Forum för levande historia vidgar granskningen och tar 
sig an kommunismens brott mot mänskligheten, skriver Eskil Franck, 
som i dag tillträder sin nya befattning.

REPLIK TILL BO PELLNÄS | Säkerhet med minskat försvarsanslag

Med utgångspunkt i mellankrigs-
tidens historiska erfarenheter 
diskuterar Bo Pellnäs på SvD 
Brännpunkt den 24/8 den svens-
ka säkerhetspolitiken. Det kan 
nog finnas goda skäl att bevara 
de svenska försvarsanslagen på 
dagens nivå, eller att höja dem.

Men det är i så fall inte det för-
ra århundradets historia som ger 
argumenten. 

Bilden av ett ryskt hot mot Sve-
rige är inte trovärdig. Putin vet 
att Rysslands stormaktsställning 
förutsätter ostörd energiexport 
till Västeuropa. Invändningen att 
även Hitler på sin tid antogs reso-
nera rationellt är missvisande.

Putin, som uppfostrats i super-

makten Sovjetunionens under-
rättelsetjänst, bör ha en bättre 
förståelse för källorna till makt
i den moderna världen än en 

Wagnersvärmande luffare från 
Österrike-Ungern. 

Ingen av de anslagsnivåer som 
diskuterades för försvaret under 
mellankrigstiden skulle heller ha 
kunnat ge Sverige ett tillräckligt 
skydd 1939.

Det som definierar en småstat 
är att dess trygghet måste vila på 
hjälp utifrån.

Även om ingen vet om EU och 
Nato är att lita på, har vi knap-
past något alternativ. Senast 
Sverige på egen hand besegrade 
Ryssland i krig var 1617. 

Övergången från ett massmobili-
serande existensförsvar till den 

anglosaxiska expeditionskårs-
modellen har dessutom inneburit 
en välbehövlig militär moderni-
sering.

Det gamla invasionsförsvaret, 
där 95 procent av personalen var 
illa övade amatörer, där förban-
den alltid var hemförlovade och 
utrustningen ständigt inlåst, var 
givetvis billigare att driva än en 
professionell styrka, som varje 
dag opererar under skarpa för-
hållanden i krigsområden på
andra sidan haven.

Ska svenska offi cerare vara tro-
värdiga i internationella staber, 
måste de dessutom ha erfarenhet 
hemifrån av att leda större för-
band än bataljoner.

De fyrtio miljarder som tidiga-
re räckte till ett försvar som ald-
rig användes, är därför förmodli-
gen nu i minsta laget. Det är detta 
som Anders Borg måste få förkla-
rat för sig av dem som månar om 
det svenska försvaret.

Ingen kan givetvis förutspå fram-
tiden, men att motivera verksam-
heten med att Ryssland i fram-
tiden kan invadera Sverige över 
den av Nato dominerade Öster-
sjön, och att vi i ett sådant läge 
ändå skulle vara tvungna att reda 
oss på egen hand, förefaller som 
en pedagogiskt omöjlig uppgift.

GUNNAR ÅSELIUS
professor i militärhistoria vid 

Försvarshögskolan

Ryskt militärt hot mot Sverige överdrivs
0 SvD.se

Brännpunkt 24/8: Bo Pellnäs 
tvivlar på Nato:s och EU:s beskydd. 
Läs hela artikeln och fler repliker. 
• svd.se/brannpunkt
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Förstår Borg säkerhetspolitik?
Det är oundvikligt att synen på svensk 
 säkerhetspolitik delvis är en generations-
fråga. När statsminister Reinfeldt och hans 
finansminister Borg nådde den ålder då 
man förstår något av det som sker i värl-
den hade Sovjetunionens nedgång redan 
börjat.

De levde nästan 40 år i den bästa av värl-
dar, där förhoppningar först knyts till 
 avspänningen och sedan till det nya Ryss-
lands demokratiska utveckling.

Palestinafrågan är visserligen en varböld 
och krigen på Balkan stör bilden av den 
nya fredliga världen. Men inte på allvar, 
eftersom Balkan ses som en abnormitet 
som kan hanteras när de krigande väl blir 
inneslutna i EU:s breda famn.

Själv föddes jag när det andra världskriget 
bröt ut. Min generation och de som är 
äldre  kom att präglas av kriget, dess orsa-
ker och av svenska erfarenheter under 
denna period.

Därefter av det kalla krigets alla kriser, 
av Koreakriget, Vietnamkriget och av Isra-
els krig 1948, 1956 och 1967.

Dessa skilda erfarenheter mellan genera-
tionerna gör att vi kan ha olika syn på det 
svenska försvarets behov i dagsläget.

Till det bidrar även skolans förfall, som 
gett oss en lång rad årskullar som saknar gett oss en lång rad årskullar som saknar 

att ställa i relation till Rysslands utveck-
ling under Jeltsin och Putin.

Intressant är även att studera svenska 
politikers agerande mellan 1920 och 1938.

Försvarsbeslutet 1925 påverkades av en 
stark pacifi sm ute i Europa samt av den 
unga socialdemokratins aversion mot 
försvaret. Ropen om ”Aldrig mera krig” 
och tilltron till Nationernas Förbund 
präglade svensk säkerhetspolitik.

Försvaret förvandlades från en säkerhets-
politisk angelägenhet till ett tillhygge i den 
inrikespolitiska debatten.

Mentala låsningar och den egna propa-
gandans försvarsfientliga innehåll block-
erade sedan under resten av 1920-talet de 
svenska politikerna.

Man vidtog inga åtgärder när den poli-
tiska situationen i Tyskland förändrades. 
Inte heller när Hitler kom till makten 
1933.

Först två år senare, medan Tyskland rus-
tade för fullt, reagerade Sverige. Men 1935 
tillförde man inte försvaret resurser, man 
bara hejdade förfallet.

Det var först 1938 som vi beslutade om 
en upprustning. Den var genomförd först 
1948, tre år efter krigsslutet.

Vad kan vi då lära?

hot kommer priset för en satsning på för-
svaret att uppfattas som alltför högt.

Det säkerhetsproblem i vårt närområde 
som Putins Ryssland håller på att skapa 
förnekas därför av nästan alla politiker.

Man försäkrar oss visserligen att man 
”följer utvecklingen”. Men det är mest en 
ursäkt för att slippa agera. 

Man försöker på olika sätt behålla bil-
den av att vårt närområde är problem-
fritt.

Många förutsätter att EU:s så kallade 
”mjuka makt” ska övertyga Putin om att 
fredliga och goda ekonomiska relationer 
med EU måste vara att föredra framför 
konfrontation.

Han förutsätts resonera logiskt och inte 
rimligen kasta Ryssland in i en vettlös 
konfl ikt. Sic! Andra åter förtröstar på 
Nato och ser vår säkerhet garanterad 
 genom ett medlemskap. 

Ibland företer Natoförespråkare märkliga 
likheter med anhängare till Nationernas 
Förbund på 1920-talet.

Vem vet hur kommande amerikanska 
presidenter ser på möjligheten eller ens 
önskvärdheten att garantera de baltiska 
staternas långsiktiga oberoende och 
hindra  en rysk dominans på Östersjön? 

DRA LÄRDOM AV HISTORIEN  I början av 1930-talet förutsatte man att Hitler inte rimligen 
skulle kasta Tyskland in i en vettlös konflikt. I dag förutsätts Putin inte kasta Ryssland in 
i en vettlös konflikt. Låt oss snabbt se till att Sverige inte blottställt tvingas möta en 
 osäker framtid, skriver överste Bo Pellnäs, som tvivlar på Natos och EU:s beskydd.
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