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Minnespolitik
– striden om det förflutna
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Definiera vad som menas med minnespolitik. Räkna upp tre konkreta exempel på minnespolitik från 
Sverige idag? 
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På vilket sätt är minnespolitik en fråga om makt? Beskriv hur den makten kan utövas och vilka följder 
det får/kan få.

Vilka komplikationer finns det när det gäller hur ett krig, en väpnad konflikt eller ett terrorattentat ska 
kommas ihåg? Ge minst tre exempel på olika sätt att bedriva minnespolitik i sådana sammanhang.

Redogör för den symboliska roll som statyer av slavhandlare fått i dagens debatt? Varför tror du att så 
många var missnöjda med omgörningen av Afrikamuseet i Bryssel? Vad skulle man ha kunnat göra 
annorlunda?

Vilka skillnader finns det mellan dagens minnesmonument och dem som skapades på 1800-talet, både 
när det gäller syfte och utformning? Vad är en autentisk minnesplats? Vad kan vara positivt/negativt 
med en sådan?

Hur har minnespoliken förändrats i Östeuropa efter murens fall 1989? Vilken roll har”poppyn” i  
Storbritannien/Irland idag och vad symboliserar den?  
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7 Hur kan konst användas för att bearbeta svåra upplevelser i samhället? Vad kan man åstadkomma 
med hjälp av konst som inte går att uppnå på ett annat sätt?


