hallå!
micael biNDefelD

”Vi måste fortsätta att
berätta om Förintelsen”

Hallå Micael Bindefeld, festfixare. Du har startat en stiftelse,
Micael Bindefelds stiftelse till
minne av Förintelsen. Vad är det?
– Stiftelsen ska ge stipendier till
dem som vill berätta Förintelsens
oberättade historier. Det kan vara
en fotoutställning, en teaterpjäs, en
roman eller översättning av en bok,
i princip vilket kulturellt uttryck
som helst, som berättar historier
om Förintelsen för framtida genera
tioner. Stiftelsen vill välja projekt
som når många olika människor.
Jag har donerat en grundplåt på
fem miljoner kronor. De första
stipendierna kommer att delas ut
på Förintelsens minnesdag den
27 januari 2015.
Varför startade du stiftelsen?
– Undersökningar visar att män
niskors kunskap om Förintelsen är
generande låg, och de överlevande
som kan berätta om Förintelsen
blir färre och färre. Detta är ett

sätt att fortsätta att berätta deras
historier.
– Jag känner en stor oro för
hur Europa ser ut i dag, med brist
ande acceptans och tolerans. Den
27 januari 2015 är det 70 år sedan
Auschwitz befriades. Ser man hur
världen ser ut nu, så känns det
rätt svart. Det känns inte som om
mänskligheten har tagit någon
större lärdom av det som skedde
för 70 år sedan. Dagens samhälle
har mycket att lära av den tiden.
Jag ser tydliga paralleller. I dagens
Ungern, Vitryssland, Ukraina och
Grekland finns en retorik som
liknar 1920talets Tyskland. Jag
hoppas gå i bräschen för att fler
ska engagera sig.
Vad vill du uppnå?
– Kunskap, kunskap och åter kun
skap. Jag har läst böcker och sett
filmer som jag blivit djupt berörd
av, som Elisabeth Åsbrinks roman
Och i Wienerwald står träden kvar

och Lena Einhorns film Ninas resa.
Jag vill gärna få fram lika starka,
oberättade berättelser.
Du är själv jude. Hur märktes
det under din uppväxt?
– Jag kommer från en helt van
lig svensk familj, som firade mid
sommar och lucia. Men vi hade
också en väldigt tydlig judisk iden
titet. Det påverkade min uppväxt
på nästan alla sätt. Min mamma
gjorde mig och min bror väldigt
stolta över vår judiska härkomst.
Jag fick berätta i klassen om de
judiska helgdagarna. Jag har aldrig
blivit retad i skolan för att jag är
jude och märkte inte heller någon
diskriminering mot mig som person.
– Det har aldrig varit speciellt
religiöst i min familj, men jag har
känt en stark tillhörighet till det
judiska. Jag känner en väldig stolt
het och trygghet i att ha kunskap
om min familjs och mitt folks
förflutna.

Har du själv märkt av någon
antisemitism under senare tid?
– Inte mot mig personligen, men
jag märker tydliga tendenser hos
till exempel ledarskribenter och
på hur folk uttrycker sig. Det finns
ett hat mot svenska judar för vad
israelerna gör. Det är ett slags anti
semitism.
Lycka till med stiftelsen!
– Tack! Jag känner mig jätteglad
för att min dröm har blivit verklig
het. Det har tagit många år och varit
komplicerat. Jag har också en fin
styrelse som jag är oerhört stolt
över. Dagens Nyheters chefredaktör
kommer alltid att sitta i styrelsen,
just nu Peter Wolodarski. Där finns
också exempelvis Anne Ramberg
från Sveriges Advokatsamfund,
Eskil Franck från Forum för levande
historia och Daniel Poohl från Expo.
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