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Kungaparet och statsministern   
CELEBRA GÆSTER. Drottning Silvia skakade hand med Nina Lagergren, halvsyster till Raoul Wallenberg,          innan hon och kungen sedan satte sig på en av de första raderna i Stora Synagogan i Stockholm.

Det har gått 70 år sedan taggtrå-
den kring Auschwitz revs ner och 
i går samlades människor för att 
minnas Förintelsen och protes-
tera mot hat och antisemitism. 

I Stora Synagogan i Stockholm 
hölls under gårdagskvällen en 
minnesceremoni där Judiska för-
samlingen högtidlighöll 70-års-
minnet av Förintelsens offer. På 
programmet stod tal av bland 
andra statminister Stefan Löfven 

samt Israel och USA:s ambassa-
dörer. Utöver detta bjöds delta-
garna även på musik och judisk 
bön.

”Vi måste ta ett ansvar”
Bland gästerna fanns kungen 

och drottningen. Drottning Silvia 
skakade hand med Raoul Wallen-
bergs halvsyster Nina Lagergren 
innan hon och kungen gick in för 
att sätta sig på en av de första 

raderna i Synagogan. Silvia bar 
en svart dräkt och kungen hade, 
precis som de övriga manliga gäs-
terna, på sig en kippa. 

Även statsminister Stefan Löf-
ven fanns på plats och höll ett tal, 
där han blickade både tillbaka till 
40-talets förföljelser och systema-
tiska 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 anti-
semitiska anhängare. Det är dags 
att ta det hotet i Sverige på 
yttersta, yttersta allvar. Vi behö-
ver uppmärksamma alla de situa-
tioner då judiska medborgare 
hotas och vita åtgärder mot detta, 
sa statsministern. 

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

’’ Dels måste vi kämpa 
mycket mer. För-

trycket mot judarna i dag 
måste upphöra. Vi har fort-
farande problem i vårt land 
med att många vågar inte 
visa att man är jude och det 
är ett förskräckligt under-
betyg åt svensk demokrati. 
Vi minns Förintelsen genom 
att våga se att judarna fort-
farande är ett förtryckt folk.

MONA SAHLIN, 
före detta partiledare för 

Socialdemokraterna

’’ 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 poli-
tiska krafter som vill skriva om histo-
rien. Därför måste vi ge lärarna den 
tid och de verktygen att göra det.

GUSTAV FRIDOLIN, 
utbildnings minister och  
språkrör för Miljöpartiet

’’ Jag uppfattar 
att i Sverige 

gör vi det på ett tydligt 
och positivt sätt. Sam-
tidigt, det är en väldigt 
viktig fråga så det kan 
inte nog poängteras 
och det kan inte vara 
nog mycket upplys-
ning om det. Men jag 
tycker att den genera-
tion jag tillhör, under 
min skolgång och så 
så fanns det alltid på 
agendan. Det är vik-
tigt att det fortsätter 
så.

TOMAS LEDIN, 
sångare, med  

frun Marie

’’ Den här minnesdagen vi har 
i dag är väldigt viktig förstås 

för att upprätthålla minnet. Men det 
krävs mycket mer. Det krävs berät-
telser 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 gene-
ration glöms det här bort. Det viktiga 
är att berätta för de unga.

JAN BJÖRKLUND, 
partiledare för Folkpartiet
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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 statsminis-
tern under ett tal. 

Stefan Löfven höll tal under minnes- 
ceremonin. Foto: ALL OVER PRESS 

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

’’ 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 medvetande-
göra dem om det som faktiskt hände och förebygga att det händer igen.

STEFAN LÖFVEN, statsminister och partiledare för Socialdemokraterna

’’ 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
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Kungaparet och statsministern   hedrade offren för Förintelsen
 Drottning Silvia skakade hand med Nina Lagergren, halvsyster till Raoul Wallenberg,          innan hon och kungen sedan satte sig på en av de första raderna i Stora Synagogan i Stockholm. Foto: TT

DET F˚R ALDRIG GLØMMAS BORT

’’ Framför allt handlar 
det om att fortsätta 

berätta de överlevandes his-
toria. Fortsätta teckna det 
i bild och höra deras egna 
ord. Många av dem är ju väl-
digt 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

STIPENDIEUTDELNING. Teater Galeasen på Skeppsholmen 
i går. Från vänster: Prins Daniel, Sara Sommerfeld, Micael Binde-
feld, Örjan Henriksson och Johan Romin. Foto: JOHAN JEPPSSON

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.

Prins Daniel: ”Vi ser att 
vi nästa generation inte 
har samma kunskap”

Teater Galeasen 
på Skeppshol-
men i Stock-
holm samlade 
politiker och 
kulturgiganter 
för att hedra 
minnet av För-
intelsens offer. 

Det var en 
rörd Sara Som-
merfeld som tillsammans med 
Johan Romin fick stipendiet för 
dokumentärfilmen ”Min far-
mor och Förintelsen”.  

Hade tårar i ögonen
Med tårar i ögonen berättade 

Sara Sommerfeld från scen om 
sin nu avlidna farmor och hen-
nes kamp för överlevnad i kon-
centrationsläger. Även fotogra-
fen Örjan Henriksson tilldelas 
stipendiet för sina bilder  
inifrån dödslägret Auschwitz.

Micael Binde-
feld, mest känd 
som en profile-
rad festfixare, 
hade släktingar 
som mördades 
av nazisterna. 
Nu donerar han 
sin till sin stif-
telse för att 
sprida kunskap 

om Förintelsen.
– För tio år sedan reste jag 

genom Polen till de största kon-
centrationslägren. Den resan 
påverkade mig väldigt starkt 
och jag ville engagera mig. 
Kunskapen om Förintelsen blir 
allt sämre och vi har ett otro-
ligt ansvar att se till att de här 
berättelserna berättas vidare, 
sa Micael Bindefeld från sce-
nen.

Elisabeth Lidén
elisabeth.liden@expressen.se

Han talade även om vikten av 
att vi aldrig glömmer vad som har 
hänt. 

– Vi måste ta ett 
ansvar för att aldrig 
glömma. Vi ska tala 
med våra barn, med 
andras barn, våra 
grannar, andras 
grannar, våra vän-
ner, andras vänner, 
till och med våra 
ovänner om detta. 
Samhället får aldrig tolerera anti-
semitiska handlingar, sa Löfven. 

Delade ut toleranspriset
En annan av talarna var 

Tommy Ringart från Föreningen 
Förintelsens Överlevande, även 

han tog upp dagens situation för 
judar i Europa.

– Vi trodde att efter det som vi 
och våra familjer 
utsattes för skulle 
vi inte behöva 
utsättas för detta 
igen, tyvärr hade vi 
fel sa Tommy Ring-
art. 

Han avslutade 
sitt tal med att dela 
ut år 2014 års tole-

ranspris till Helene Lööw, som är 
docent i Historia. 

Utöver kungaparet och statsmi-
nistern fanns även en rad tunga 
politiker på plats i synagogan. 
Bland dem fanns Åsa Romson, Jan 
Björklund, Göran Hägglund, 

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 Wal-
lenbergs 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 minnesmo-
numentet på platsen.   

Mimmi Nilsson
mimmi.nilsson@expressen.se

Prins Daniel och Gunilla Herlitz, 
vd för Dagens Nyheter, Dagens 
industri och KvP.

Stora Synagogan i Stockholm 
var välbesökt. Foto: ALL OVER PRESS

’’ Det som 
händer nu är 

att vi har mycket få 
överlevande kvar. Vi 
måste samla ihop de 
minnena och doku-
mentera det. Vi måste 
samla på oss berät-
telser, ord och röster 
för att aldrig glömma. 
Stipendiet som instif-
tats nu har just det 
syftet.
JONAS GARDELL, för-

fattare och komiker

’’ 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 manifes-
tationer 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


