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Sammanfattning 

Avsikten med detta meddelande är att presentera några reflektioner 

om utmaningar, befintliga strategier och möjliga framtida utsikter om 

”historiskt minne” i en europeisk kontext. Genom att erkänna hur 
komplexa kollektiva minnen generellt är, och gemensamma 

europeiska historiska minnen i synnerhet, inte minst deras sårbarhet 
för politiskt utnyttjande, framhävs att en kritiskt hållen 

”åminnelsekultur” behöver skapas. En sådan kultur kräver stärkta 
insatser från nationalstaternas sida att göra upp med den egna 

historien på ett objektivt sätt och att samtidigt anamma 
gemensamma europeiska principer och värderingar. Här betonas 

utbildningens avgörande roll som ett verktyg för att skapa ett upplyst 
historiskt medvetande, vilket utgör grunden för att otvunget kunna 

hantera inte bara Europas förflutna, utan också dess nutid och 
framtid. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
 

Avsikten med detta meddelande är att presentera några kritiska reflektioner kring 

utmaningar, befintliga strategier och möjliga framtidsutsikter om ”historiskt minne” i en 

europeisk kontext, men utan att försöka leverera någon uttömmande undersökning i 

frågan. Meddelandet består av följande grundläggande delar: 
1) En inledning som kortfattat sammanfattar särdragen och vanskligheterna rörande 

koncepten ”historiskt minne” och ”åminnelse”. 

2) En översikt över de särskilda svårigheter som finns vid fastställandet av formerna för 

ett paneuropeiskt historiskt minne, samt en presentation av rådande praxis i EU. 

3) En undersökning av hur framtida europeiska åminnelsestrategier skulle kunna utvecklas 

mot bakgrund av nuvarande brister, med särskilt fokus på utbildningsinsatser.  

4) Ett antal avslutande rekommendationer. 

 

1.  Inledning: Historiskt minne och åminnelse – ett sammansatt 
begrepp 

”Historiskt minne” betraktas allmänt som en särskild form av kollektivt minne i den 

vetenskapliga litteraturen och som sådan skiljer man den från den enskildes minnesbilder 

av historien. Eftersom det hjälper till att fånga och strukturera det förflutna tjänar det 

historiska minnet framför allt byggandet av en samhörighetskänsla, särskilt i samband med 

snabba förändringar i samhälle, politik, ekonomi och kultur. Men trots inriktningen mot det 

förflutna och trots att det erbjuder både ett kollektivt betraktande och en ”känsla” av 

igenkännande, något som anses vara dess särdrag, visar sig konceptet vara svårfångat och 

medför ett antal utmaningar. Det viktigaste är att det historiska minnet inte nödvändigtvis 

handlar om att återspegla ”historiska verkligheter”, utan snarare innehåller en viss grad av 

subjektivitet, eftersom valet hur det förflutna ska minnas nödvändigtvis leder till 

värdeomdömen. Av detta skäl kan det historiska minnet potentiellt komma att spela en 

funktionell roll, som gör det sårbart inte bara för en ”åminnelsepolitik”, utan också för hotet 

att bli ett verktyg för medveten feltolkning eller förfalskning av historien. 
 

2.  Europas historiska minne: Utmaningar och rådande praxis 

Traditionellt har det kollektiva minnet utvecklats tätt knutet till individuella stats- eller 

nationsbildningsprocesser. Tre komponenter har visat sig karakteristiska i detta 

sammanhang: 
I) Det finns en i stort sett positiv överensstämmelse mellan historiskt minne och 

nationen (nationsbyggandet) i det att vissa ögonblick i en nations förflutna 

uppfattas som positiva milstolpar eller, mer sällan, i det att vissa negativa eller 

till och med traumatiska historiska upplevelser fungerar som kontrast till eller 

rättfärdigande för samtiden. 

II) Det historiska minnet inriktar sig på särskilda händelser i det förflutna snarare än 

på ”historien” som sådan, vilket leder till bättre tillgång till den historiska 

utvecklingen för en bredare allmänhet, men också till att man presenterar den ”i 

ett nötskal” eller förenklar den nationella historiens komplexitet.  
III) I samband med detta tenderar det historiska minnet att upphöja den nationella 

historien och ge upphov till mytskapande, vilket leder till att nationens historia 

görs till ett heligt föremål. 

 

Men inte ens på nationell nivå är åminnelsebyggandet en enkel uppgift, med tanke på 

segheten i de mångfasetterade kulturella, sociala och utbildningsmässiga skillnader som allt 

som oftast bara täcks av uttrycket ”en nation (stat)”. I ett supranationellt sammanhang 

uppfattas det förflutna än mer heterogent, och de problem som uppstår när ett kollektivt 
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minne ska byggas, eller till och med när gemensamma historiska milstolpar ska fastställas, 

blir ännu fler. 
 

Europeisk politik har trots detta ansträngt sig för att främja ett ”europeiskt historiskt 

minne” i syfte att öka legitimiteten för det europeiska projektet och bidra till en europeisk 

identitet. Medan traditionella referenspunkter varit det europeiska ”arvet” i bred mening, 

andra världskriget som startskottet för europeisk integration och det som åstadkommits 

genom integrationen i sig, har ett nytt och än mer påtagligt fokus seglat upp med kraft 

under senare år och som sätter åminnelserna från 1900-talets totalitarismer – särskilt 

nationalsocialismen och stalinismen – i fokus. Med sina föregångare i insatserna på 

1990-talet, särskilt i Europaparlamentets regi, vilka gick ut på att öka kunskapen om 

förintelsen och sedan östutvidgningen även av stalinismens brott, stöds nu 

ansträngningarna för att hålla historien levande främst genom programmet ”Ett Europa för 

medborgarna” som sjösattes 2006. Fokus på den europeiska historiska åminnelsen av 

totalitarism vidmakthålls genom de pågående förhandlingarna om ett förnyat Europa för 

medborgarna-program för 2014–2020, där åminnelseaspekten har fått en större tyngd, 

vilket återspeglas i de avsevärt ökade medlen som öronmärkts för insatser på fältet. 
 

3. Att utveckla framtidens europeiska åminnelsestrategier 

Vid närmare påseende visar det sig att vad som i förstone förefaller vara en sammanhållen 

EU-politik för historiskt minne står långt ifrån obestritt. Det handlar fortfarande om en 

påtaglig tävlan mellan två åtminstone delvis konkurrerande minnesbilder: ”Förintelsens 

unikhet”, som har format västeuropeisk efterkrigskultur, och ”nationalsocialismen och 

stalinismen som lika onda”, vilket tjänar de central- och östeuropeiska nationernas behov 

att hantera sitt respektive kommunistiska förflutna. Dessa skillnader är en påminnelse om 

svårigheterna med att försona skiljaktiga tolkningar av det förgångna inte bara tvärs över 

det politiska spektrumet, utan också medlemsstaterna emellan. 
 

Samtidigt är det problematiskt att fokusera europeiska krafter på transnationella historiska 

minnen om förintelsen och nationalsocialismen samt stalinismen i två hänseenden. För det 

första leder en sådan strategi till en vinklad svartvit historiesyn som gör att Europas ”svarta 

förflutna” framstår som det logiska alternativet till dess ”ljusa framtid”. Detta teleologiska 

och samtidigt överförenklade synsätt är inte bara orättvist mot den europeiska historiens 

rikedom och komplexa natur och lämnar andra centrala frågor som kolonialism därhän, 

utan hindrar också en bättre och kritisk förståelse av den europeiska integrationsprocessen. 

För det andra gör en begränsning av det historiska minnet till nationalsocialism och 

stalinism, vilka upphöjs till negativ ursprungsmyt, att vi blir mindre benägna att kritiskt 

granska stereotyper och heliga kor i den egna nationella historien. 
 

Med ledning av detta kan man hävda fördelarna med en kritisk ”europeisk 

åminnelsekultur”, snarare än en pådyvlad och enspårig åminnelsekultur med 

standardiserade synsätt och referenspunkter på Europas förflutna. Detta kräver att resurser 

för en kritisk ”omarbetning av det förflutna” på nationell nivå friläggs, på grundval av 

gemensamma europeiska principer och värderingar. Nyckelkraven för denna planerade 

”åminnelsekultur” är följande: 
 Närma sig Europas förflutna på grundval av europeiska kärnvärderingar, såsom 

humanism, tolerans och demokrati. 

 Skapa ett öppet diskussionsutrymme som ger möjlighet till ömsesidig förståelse och 

försoning både inom och mellan europeiska nationer. 

 Även ta itu med obehagliga delar av de nationella historierna. 

 Grunda omdömena om det förflutna enbart på granskning av historiska fakta och 

samtidigt ta avstånd från begreppet ”historisk sanning”.  
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 Erkänna de potentiella riskerna med att lagstifta om ett specifikt synsätt eller minne 

av det förflutna. 

Ett sådant angreppssätt förefaller kunna göra rättvisa åt mångfalden av befintliga historiska 

minnen i Europa, och samtidigt skapa incitament för att nagelfara dem med hjälp av en 

gemensam transnationell strategi. 

 

En särskilt viktig roll för att denna typ av ”åminnelsekultur” ska växa fram tillskrivs 

utbildningspolitiken i Europa, som måste vidta följande åtgärder: 

 Höja kunskapen om europeisk mångfald både i det förflutna och i samtiden. 

 Ge lärare och elever de verktyg som behövs för att ta itu med det egna landets 

historia på ett objektivt sätt och i en vidare (trans-)europeisk kontext.  

 Därigenom uppmuntra unga européer att aktivt engagera sig i historiediskussionen 

och bidra till ett kritiskt historiskt minne. 

 

I detta syfte måste följande prioriteringar göras: 

I) Anpassa gällande studieplaner och rådande pedagogik genom att flytta 

uppmärksamheten från nationella till europeiska och globala angreppssätt på 

historien och ge unga européer möjlighet att bygga upp en självkritisk historisk 

medvetenhet genom öppna och diskursiva undervisningsformer.  

II) Tillhandahålla skräddarsydda (historie)lärarutbildningar som motsvarar dessa behov. 

 

Även om Europeiska unionen inte kan ”omtolka det förflutna” åt medlemsstaterna, så är 

den definitivt i en position där den aktivt kan uppmuntra och stödja nationella insatser på 

detta område. I detta syfte räcker det inte med att unionen tar till ”mjuka maktmedel” för 

att driva medlemsstaterna till att vidta åtgärder, utan den måste också utnyttja befintliga 

unionsprogram. Bland dessa finns programmet ”Ett Europa för medborgarna”, genom vilket 

multinationella historiska och åminnelseprojekt kan finansieras, men också 

Erasmusprogrammet, som tillhandahåller stöd för transnationella utbytesprogram och 

studieresor för både studenter och anställda. Det finns dessutom ingenting som säger att 

dessa program inte skulle kunna breddas framöver, eller kompletteras med andra 

europeiska insatser. 
 

4. Rekommendationer och slutsatser 

Slutsatserna från detta meddelande kan sammanfattas i följande sju konkreta förslag: 

1) Erkännande av det historiska minnet som ett svårfångat begrepp.  

2) Bättre kunskaper om svårigheterna med det transeuropeiska historiska minnet. 

3) Erkännande av vad unionen har åstadkommit i fråga om redan genomförda 

kunskapshöjande åtgärder. 

4) Beaktande av bristerna i nuvarande unionspolitik på historieområdet. 

5) Utveckling av en europeisk ”åminnelsekultur”. 

6) Erkännande av utbildningens centrala roll.  

7) Maximalt utnyttjande av europeiska stödinstrument för de nationella strategierna. 

 

 


