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DET F˚R ALDRIG
HUR H˚LLER VI MINNET
AV FØRINTELSEN VID LIV?

’’

En sådan här dag håller vi minnet av Förintelsen vid liv, naturligtvis.
Däremellan behöver vi göra betydligt mer. Regeringen ger nu Fourm för
levande historia ytterligare resurser under projekt som vi menar är viktigt för att
ungdomar och skolor ska få information och diskutera detta. Vi vill medvetandegöra dem om det som faktiskt hände och förebygga att det händer igen.
STEFAN LÖFVEN, statsminister och partiledare för Socialdemokraterna

Kungen kom till Stora Synagogan med en
kippa på huvudet.
Foto: ALL OVER PRESS

’’

Genom till exempel den här samlingen, den här pjäsen. Genom att runt
om i Europa i dag samlas för att minnas. Och genom att fortsätta försvara
öppenheten mot hat och extremism, det måste vi alltid göra.
ANNA KINBERG BATRA, partiledare för Moderaterna

Stefan Löfven höll tal under minnesceremonin.
Foto: ALL OVER PRESS

CELEBRA GÆSTER. Drottning Silvia skakade hand med Nina Lagergren, halvsyster till Raoul Wallenberg,

Kungaparet och statsministern

’’

Den här minnesdagen vi har
i dag är väldigt viktig förstås
för att upprätthålla minnet. Men det
krävs mycket mer. Det krävs berättelser på många olika sätt, det är
därför jag vill göra den här filmen
bladn annat, frö att berätta om vad
som skedde under Förintelsen.
SARA SOMMERFELD,
skådespelare och stipendiat

’’

Det viktiga är att berätta det
för de unga generationerna.
Min föräldrageneration levde i den
samtiden. Själv har jag lärt mig detta
genom deras berättelser. Men det
finns ju en risk att för varje ny generation glöms det här bort. Det viktiga
är att berätta för de unga.
JAN BJÖRKLUND,
partiledare för Folkpartiet

’’

Jag uppfattar
att i Sverige
gör vi det på ett tydligt
och positivt sätt. Samtidigt, det är en väldigt
viktig fråga så det kan
inte nog poängteras
och det kan inte vara
nog mycket upplysning om det. Men jag
tycker att den generation jag tillhör, under
min skolgång och så
så fanns det alltid på
agendan. Det är viktigt att det fortsätter
så.
TOMAS LEDIN,
sångare, med
frun Marie

Enkät: ELISABETH LIDÉN Foto: JOHAN JEPPSSON

I går högtidlighölls Förintelsens offer och 70-årsdagen av
befrielsen av Auschwitz.
I Stora Synagogan i Stockholm hölls en minnesceremoni
där bland annat kungaparet och Stefan Löfven deltog.
– Vi behöver uppmärksamma alla de situationer då judiska
medborgare hotas och vita åtgärder mot detta, sa statsministern under ett tal.
Det har gått 70 år sedan taggtråden kring Auschwitz revs ner och
i går samlades människor för att
minnas Förintelsen och protestera mot hat och antisemitism.
I Stora Synagogan i Stockholm
hölls under gårdagskvällen en
minnesceremoni där Judiska församlingen högtidlighöll 70-årsminnet av Förintelsens offer. På
programmet stod tal av bland
andra statminister Stefan Löfven

’’

samt Israel och USA:s ambassadörer. Utöver detta bjöds deltagarna även på musik och judisk
bön.

”Vi måste ta ett ansvar”
Bland gästerna fanns kungen
och drottningen. Drottning Silvia
skakade hand med Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren
innan hon och kungen gick in för
att sätta sig på en av de första

Dels måste vi kämpa
mycket mer. Förtrycket mot judarna i dag
måste upphöra. Vi har fortfarande problem i vårt land
med att många vågar inte
visa att man är jude och det
är ett förskräckligt underbetyg åt svensk demokrati.
Vi minns Förintelsen genom
att våga se att judarna fortfarande är ett förtryckt folk.
MONA SAHLIN,
före detta partiledare för
Socialdemokraterna

raderna i Synagogan. Silvia bar
en svart dräkt och kungen hade,
precis som de övriga manliga gästerna, på sig en kippa.
Även statsminister Stefan Löfven fanns på plats och höll ett tal,
där han blickade både tillbaka till
40-talets förföljelser och systematiska mördande av judar och tog
upp den senaste tidens attacker
mot judiska mål i Europa.
– Judiska kvinnor och män,
barn, dödas på våra gator av antisemitiska anhängare. Det är dags
att ta det hotet i Sverige på
yttersta, yttersta allvar. Vi behöver uppmärksamma alla de situationer då judiska medborgare
hotas och vita åtgärder mot detta,
sa statsministern.

’’

Det är ett arbete som inte
minst landets lärare gör och
måste göra. Det måste finnas med
i historieundervisingen i varje klass
och det gör det, men man måste
också ha tiden att ta diskussionen
med de elever som inte orkar eller vill
se det mörkaste i Europas historia
och falla till föga för de mörka politiska krafter som vill skriva om historien. Därför måste vi ge lärarna den
tid och de verktygen att göra det.
GUSTAV FRIDOLIN,
utbildningsminister och
språkrör för Miljöpartiet
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GLØMMAS BORT

STIPENDIEUTDELNING. Teater Galeasen på Skeppsholmen

i går. Från vänster: Prins Daniel, Sara Sommerfeld, Micael Bindefeld, Örjan Henriksson och Johan Romin.
Foto: JOHAN JEPPSSON

Prins Daniel: ”Vi ser att
vi nästa generation inte
har samma kunskap”
Det var tre rörda stipendiater som belönades för sina
konstnärliga verk om Förintelsen.
– Vi ser att vi nästa generation inte har samma
kunskap om Förintelsen. Det är centralt att vi aldrig ska
glömma, sa prins Daniel som delade ut stipendierna.
innan hon och kungen sedan satte sig på en av de första raderna i Stora Synagogan i Stockholm.

Foto: TT

hedrade offren för Förintelsen
Han talade även om vikten av han tog upp dagens situation för
att vi aldrig glömmer vad som har judar i Europa.
hänt.
– Vi trodde att efter det som vi
– Vi måste ta ett
och våra familjer
ansvar för att aldrig
utsattes för skulle
glömma. Vi ska tala
vi inte behöva
utsättas för detta
med våra barn, med
andras barn, våra
igen, tyvärr hade vi
grannar,
andras
fel sa Tommy Ringgrannar, våra vänart.
ner, andras vänner,
Han avslutade
till och med våra Stora Synagogan i Stockholm sitt tal med att dela
ovänner om detta. var välbesökt. Foto: ALL OVER PRESS ut år 2014 års toleSamhället får aldrig tolerera anti- ranspris till Helene Lööw, som är
semitiska handlingar, sa Löfven.
docent i Historia.
Utöver kungaparet och statsmiDelade ut toleranspriset
nistern fanns även en rad tunga
En annan av talarna var politiker på plats i synagogan.
Tommy Ringart från Föreningen Bland dem fanns Åsa Romson, Jan
Förintelsens Överlevande, även Björklund, Göran Hägglund,

’’

Jag tycker att Sverige av
tradition har en väldigt varm,
humanistisk tradition. När jag bodde
i Finland beundrade jag Sverige för
engagemanget. Dagar som denna
tycker jag att det blommar upp och
jag blir rysligt glad. Även vid manifestationer mot mörka krafter i vår tid
dyker det upp jättemycket människor.
Vi får inte glömma att människor vill
leva i ett samhälle som är vänligt och
omhändertagande. Vi vill veta att när
vi faller kommer andra att fånga upp
oss.
MARK LEVENGOOD, medieprofil

’’

Mona Sahlin, Erik Ullenhag, Anna
Kinberg Batra och Annie Lööf.

Tända ljuslyktor
Strax innan minnesceremonin
i Stockholms Synagoga hölls även
en öppen ceremoni på Raul Wallenbergs torg som anordnades av
Forum för levande historia. Även
där deltog Stefan Löfven.
– Detta oresonliga hat mot våra
medmänniskor som nu sprids i
Europa. Vi måste göra allt i vår
makt för att bekämpa just detta
hat, fortsatte han.
Ceremonin avslutades med att
tända ljuslyktor vid minnesmonumentet på platsen.

Det som
händer nu är
att vi har mycket få
överlevande kvar. Vi
måste samla ihop de
minnena och dokumentera det. Vi måste
samla på oss berättelser, ord och röster
för att aldrig glömma.
Stipendiet som instiftats nu har just det
syftet.
JONAS GARDELL, författare och komiker

Mimmi Nilsson

mimmi.nilsson@expressen.se

Teater Galeasen
Micael Bindepå Skeppsholfeld, mest känd
men i Stocksom en profileholm samlade
rad festfixare,
politiker
och
hade släktingar
som mördades
kulturgiganter
av nazisterna.
för att hedra
minnet av FörNu donerar han
intelsens offer. Prins Daniel och Gunilla Herlitz, sin till sin stifDet var en vd för Dagens Nyheter, Dagens telse för att
rörd Sara Som- industri och Expressen.
sprida kunskap
merfeld som tillsammans med om Förintelsen.
Johan Romin fick stipendiet för
– För tio år sedan reste jag
dokumentärfilmen ”Min far- genom Polen till de största konmor och Förintelsen”.
centrationslägren. Den resan
påverkade mig väldigt starkt
Hade tårar i ögonen
och jag ville engagera mig.
Med tårar i ögonen berättade Kunskapen om Förintelsen blir
Sara Sommerfeld från scen om allt sämre och vi har ett otrosin nu avlidna farmor och hen- ligt ansvar att se till att de här
nes kamp för överlevnad i kon- berättelserna berättas vidare,
centrationsläger. Även fotogra- sa Micael Bindefeld från scefen Örjan Henriksson tilldelas nen.
stipendiet för sina bilder
Elisabeth Lidén
inifrån dödslägret Auschwitz.
elisabeth.liden@expressen.se

’’

Framför allt handlar
det om att fortsätta
berätta de överlevandes historia. Fortsätta teckna det
i bild och höra deras egna
ord. Många av dem är ju väldigt gamla i dag, därför är
initiativ som dessa viktiga
där man genom konst, foto
och film bär minnena vidare.
Antisemiteismen i dag kan ta
sig andra uttryck och vi
behöver bekämpa den.
ANNIE LÖÖF,
partiledare för Centerpartiet

Micael Bindefeld och Nina Lagergren, halvsyster till
Raoul Wallenberg.
Foto: JOHAN JEPPSSON

VÆND

10.30 Konståkning

10.00
11.00
12.00
12.55

16.20
17.10

13.55
15.00
15.30
16.00

69411751
EM. Expert: Kristoffer Berntsson.
Programledare: Anna Brolin.
Herrar kortprogram. Direkt från
Stockholm, Kommentatorer: Katarina Hultling, Filip Stiller.
Lurad
3653225
Konståkning
860003
EM. Öppningsceremonin. Direkt
från Stockholm. Kommentatorer:
Katarina Hultling, Filip Stiller.

17.50 I huvudet
på Gunde Svan

18.50
19.00
19.30

5427003
Svensk underhållning från 2013.
Gunde Svan möter idrottsstjärnor,
diskuterar träning och utmanar sedan stjärnan i dennes egen sport.
Del 4 av 6. Sexfaldiga världsmästaren i speedway Tony Rickardsson.
Repris från 18/1.
18.25-18.25 Lotto, joker.
Keno
2849119
Nyheter
536683
Farmen
547119
Svensk dokusåpa från 2015. En
grupp människor lever på en bondgård, där alla moderna bekvämligheter saknas. Del 8 av 50. Två farmare mår allt sämre. Samtidigt bråkar deltagarna om vem som verkligen är sjuk och vem som överdriver.
Till råga på allt har kossorna rymt.
Det är även dags för storbonden att
välja förstekämp. Programledare:
Paolo Roberto. Även i natt.

20.00 Sveriges mästerkock

21.00

22.00
23.00

809596
Svensk matlagningsserie från
2015. Amatörkockar tävlar. Del 6
av 15. En stjärnkock kommer på besök. I utmaningen ska deltagarna
laga en rätt under samma förutsättningar utifrån en mystisk box. Tre
deltagare lyckas inte övertyga juryn
och tvingas tävla i elimineringen
som sätter kreativiteten på prov.
Jury: Leif Mannerström, Markus
Aujalay, Mischa Billing (bilden).
Även 1/2.
Lyckliga gatan
436664
Svensk underhållning från 2015.
Artister ur olika generationer möts
och spelar varandras låtar. Del 4 av
6. Visartisten Mats Paulson och
rapparen Linda Pira ska umgås i
några dagar och tolka varandras låtar. Programledare: Matar ”Näääk”
Samba.
Nyheter
432848
22.00 Nyheterna. 22.35 Sporten.
Wentworth
368409
Australisk dramaserie från 2014.
Del 3 av 14. Efter att Harrys försök
att hämnas på sin dotters mördare
misslyckats återvänder Brayden
Holts gudmor Simmo till Wentworth.
I rollerna: Danielle Cormack, Nicole
da Silva, Kate Atkinson.

0.05 Brottskod:
Försvunnen

4914900
Amerikansk kriminalserie från
2002. I rollerna: Anthony LaPaglia,
Marianne Jean-Baptiste. Repris.

I MORGON: 1.00 Film: Tyst vittne 3.10 Beauty
and the beast 4.10–4.40 Farmen 5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Doktor Phil 10.55 Konståkning 17.00 Kockarnas
kamp 17.55 I huvudet på Gunde Svan 18.50 Keno 19.00
Nyheter 19.30 Farmen 20.00 Familjen Annorlunda.
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18.30
19.00

19.30

Private practice
Böda camping
Ellen DeGeneres
Real housewives
of New York
The little couple
Mixology
Vänner
Handboll:
Qatar-Tyskland

404190
884312
532732

FAVORITER

8190732
2171645
976732
986119

3412393
VM. Kvartsfinal. Experter: Ljubomir
Vranjes, Malin Jonsson. Programledare: Karin Frick.
16.30 Qatar-Tyskland. Direkt. Kommentatorer: Niklas Jarelind, Per
Johansson.
Suburgatory
346577
Amerikansk komediserie från 2012.
Del 4 av 22. I rollerna: Jane Levy,
Jeremy Sisto. Även 29/1
Vänner
816751
Amerikansk komediserie från 1997.
Del 17 av 25. I rollerna: Matt LeBlanc, Courteney Cox, David
Schwimmer. Repris. Även 29/1.
Big bang theory 815022
Amerikansk komediserie från 2008.
Del 11 av 23. Sheldon irriterar de
andra genom att föra ett noggrant
julklappsprotokoll. Leonard är förkrossad när Penny börjar träffa en
av hans kollegor. I rollerna: Jim Parsons, Kaley Cuoco-Sweeting, Johnny
Galecki, Kunal Nayyar Repris. Även i
kväll.

00:27 03:43

Ceremoni på Förintelsens minnesdag

Under tisdagen var det exakt 70 år sedan överlevande från koncentrationslägret Auschwitz
befriades och den officiella minnesdagen för Förintelsens alla offer.

20.00 Arga snickaren VIP

151461
Svensk inredningsserie från 2015.
Kändisar får hjälp att renovera sitt
hus. Del 2 av 5. När artisten Markoolio (bilden) köpte sitt hus var
han singel och ville ha en ungkarlslya med bubbelpool i sovrummet
och middagar i tv-soffan. När hans
fru Jessica Westergård flyttar in
trivs hon inte alls. Det finns ingen
förvaring och på somrarna blir det
stekhett eftersom husets stora
fönster saknar solskydd. Programledare: Anders Öfvergård. Även 31/1.

21.00 The mysteries
of Laura

21.55

22.55

686393
Amerikansk kriminalkomediserie
från 2014. Del 5 av 22. En oidentifierad kropp hittas i ett badrum. Detektiverna försöker lista ut vem offret är och om det finns anledning
att misstänka brott. I rollerna: Debra
Messing, Josh Lucas, Laz Alonso,
Janina Gavankar, Max Jenkins.
Även 1/2.
Castle
3703157
Amerikansk kriminalserie från
2012. Del 9 av 24. En skäggig,
rund man i röd dräkt faller från himlen i Central Park. Castle och Beckett tar upp jakten på den som dödade Jultomten. I rollerna: Nathan Fillion, Stana Katic, Molly C Quinn.
Big bang theory
357428
Amerikansk komediserie från 2008.
Del 11 av 23 I rollerna: Jim Parsons,
Kunal Nayyar. Repris från kvällen.
Criminal minds
9379770

23.20
I MORGON: 0.20 CSI Miami 1.20 White collar 2.20

00:27 03:43

Prins Daniel: ”Vi får aldrig glömma Förintelsen”

Prins Daniel medverkare vid en ceremoni och stipendieutdelning från Micael Bindefelds stiftelse för Förintelsens offer på den officiella minnesdagen.

00:27 03:43

Alice Bah Kuhnke
berättar om rasismen

Kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke medverkar i veckans avsnitt av tvprogrammet REA i SVT:s Barnkanalen och
berättar om sina personliga erfarenheter av
rasism.

00:27 03:43

Jimmie Åkesson är
fortsatt sjukskriven

Jimmie Åkesson uppger i ett pressmeddelande att hans ”återhämtning går åt rätt
håll och att han mår märkbart bättre men att
det är viktigt att inte ha för bråttom tillbaka
i arbete”.

251x43

Harry’s law 3.15 Murdoch mysteries 4.05 Real housewives of New York 4.55 Ellen DeGeneres 5.40 AFV.
6.30 Hart of Dixie 7.15 Ugly Betty 8.05 The little couple
9.05 Hart of Dixie. 10.00 Våra pinsamma kroppar.
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