
Bilaga 40 KF § 64 2015-03-30 

Till kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun Karlsborg 2015-03-25 

Motion angående studieresa till Auschwitz för elever i årskurs 9 

Hjo kommun har beslutat att centralt avsätta medel för att erbjuda och anordna en 

studieresa för alla elever i årskurs 9 till Auschwitz. 

Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna i Karlsborg anser att detta är 
ett mycket bra beslut och att ett sådant beslut också bör tas i vår kommun. 

Det är snart 20 år sedan dåvarande statsministern Göran Persson tog initiativ till en bred 
informationskampanj angående Förintelsen under rubriken Om detta må ni berätta ... 
Samtidigt inrättades institutet Forum för levande historia med uppgift att ta fram och sprida 
material och kunskap om Förintelsen. Institutet finns kvar och idag ingår i uppdraget att 
informera om andra brott mot mänskligheten och om mänskliga rättigheter i allmänhet. 

Förintelsen tas givetvis upp i skolans undervisning, men det är inte lätt för våra ungdomar att 
ta till sig omfattningen av detta ohyggliga skeende i vår historia. Vi ser att högerextremistiska 
krafter växer sig starkare runt om i Europa och i sociala medier sprids alla möjliga 
påståenden, som förringar eller rent utav förnekar att Förintelsen ägt rum. Vi ser också 
antisemitiska strömningar och terrordåd riktade mot judiska mål, som på ett kusligt sätt 
påminner om tidigare skeenden i vår historia. Att besöka ett förintelseläger och på plats få 
se och höra vad som hände är något som var och en av oss borde göra. Ett besök för våra 
årskurs 9-elever i Auschwitz ökar förhoppningsvis kunskapen om Förintelsen, men kan också 
skapa förutsättningar att arbeta med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter i 
allmänhet. 

Ovan nämnda partier föreslår därför att: 
• Ekonomiska medel avsätts centralt för att möjliggöra en studierea till Auschwitz för 

samtliga elever i årskurs 9. 
• Personalen vid Carl Johanskolan tillfrågas om intresse finns att genomföra 

studieresan som ett led i historieundervisningen och i arbetet med 
värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter. 

För Centerpartiet, Kjell Sjölund 
För Folkpartiet Liberalerna, Stig Palmqvist 
För Kristdemokraterna, Björn Rubensson 


