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Välkommen!

VÄRLDENS
BÄSTA
SPORT
Konståkning är världens
bästa sport. Den har allt.
Den har dramatik. Den är
livsfarlig (balansera på en
svinvass stålegg på stenhård blankis, någon?). Den
kräver råstyrka samtidigt
som utövaren låtsas att
man inte är det minsta
brydd. Och den har jätteroliga kostymer. Varför
konståkning trots detta
fortfarande inte är Sveriges
största publiksport är ett
mysterium, men jag hoppas att svenska stjärnskottet Joshi Helgesson ska
ändra på detta. Läs mer på
sidan 14.
TERESA STENLER, DIGITAL
UTVECKLINGSREDAKTÖR
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Rasistattack mot
Tenstas ofödda barn
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De vill se till att ingen
glömmer Förintelsen

Förintelsen. Överlevande som kan
berätta om vad som
hände under Förintelsen blir allt färre
för varje år som går.
Men nu tar barnbarnen vid och för
kunskapen om deras
levnadsöden vidare.
– Vi är i ett skakigt
skede, så nu gäller det
att vi tar ansvar, säger
Adina Krantz som
börjat föreläsa ute på
skolor.

Adinas mormor Olga Amsters familj mördades redan
första dagen i Auschwitz.
Olga själv överlevde och befriades till slut från koncentrationslägret Bergen-Belsen. 1945 klev den då 19-åriga judinnan från Rumänien
i land i Sverige.
– Hon byggde upp en ny
familj, och det har varit viktigt för mig att förstå varifrån jag kommer, förklarar
Adina Krantz när hon berättar om sin mormor.
Olga Amster är, likt
många andra av Förintelsen
överlevande, inte längre
i livet. Men deras historier
ska leva vidare – det är både
Adina Krantz och hennes
barndomsvän Nadine Gerson överens om. Tillsammans startade de 2013 föreningen Zikaron, som betyder ”minne”.
Föreningen samlar ”den
tredje generationens överlevande”, som åker ut på
Stockholms skolor och berättar om sina släktingars
personliga öden.
– Det är ett sätt att ta

Samhällsinsats

”Med Zikaron
försöker vi bekämpa
intolerans och främlingsfientlighet.”
Nadine Gerson.

över från de som inte längre kan berätta eller som blivit för gamla. Vem ska annars fylla det här gapet? säger Nadine Gerson.
Till skillnad från Adina
Krantz mormor är Nadine
Gersons farmor fortfarande
i livet. Förintelsen präglade
Nadines uppväxt, men då
hade farmodern svårt att
tala om det som hänt.
– Som liten frågade jag
alltid vad hon hade på armen. Jag såg tatueringen,
men hon ville inte prata om
det. Men nu känner hon sig
otroligt stolt över oss, och
har börjat berätta mer.
Antisemitismen blir alltmer påtaglig i samhällsklimatet, inte minst efter
dödsskjutningarna i Paris
och Köpenhamn. Nu ska Zikaron växa, och ska åka ut
till skolor i hela landet med
hjälp av ett stipendium från
Micael Bindefelds stiftelse
till minne av Förintelsen.
Berättelserna om Förintelsens offer är viktiga att förmedla, säger de.
– I dag finns mycket fördomar om olika folkgrupper och religioner, säger
Adina Krantz.
Nadine Gerson fyller i:
– Med Zikaron försöker
vi bekämpa intolerans och
främlingsfientlighet.
ANNA KAROLINA ERIKSSON/TT

DEBATT: TONEN MOT
JUDAR I SVERIGE
LIKNAR DEN
I 30-TALETS EUROPA
(SID 18)
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Polis räddade
livrädd sengångare

Nadine Gerson och Adina Krantz är båda barnbarn till överlevare av Förintelsen. Tillsammans har de startat föreningen Zikaron, där tredje generationens överlevare åker ut till skolor och föreläser. FOTO: MARCUS ERICSSON/TT

27 januari – minnesdag för förintelsens oﬀer
• Fördömer trakasserier.
FN:s generalförsamling
beslutade unisont den
1 november 2005 att fördöma alla uttryck av religiös
intolerans, trakasserier och
våld mot personer och samhällen på grund av deras etniska ursprung eller religion,
oavsett när de inträﬀar.
•Minnesdag. I samband
med att resolutionen antogs
beslutades att den 27 januari
ska vara en internationell
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Myggvirus kan
drabba USA.

Listan är ett urval av de hetaste
och mest lästa artiklarna på
Metro.se. Här följer du Metro
i sociala medier:
Facebook.com/metrosverige
Instagram: @metrosverige
Twitter: @metrosverige

Facebook-grundaren avslöjade hur
ser ut när han skulle tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten.

•Minnet ska bestå. Medlemsländerna uppmanas att
ta fram utbildningsprogram
för att minnet av tragedin
ska föras vidare till framtida
generationer, för att undvika
att folkmord inträﬀar igen.
KÄLLA: FN OCH FORUM FÖR LEVANDE
HISTORIA (TT)
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Skönt slippa fundera

Samma varje dag

”Jag också, nästan! Använder
arbetskläder fem dagar i veckan. Skönt att slippa fundera på
morgonen. Däremot blir det
jobbigt om man ska bort eller
dylik. ’Kan man ta jobbkläderna?’.”

”Han är som Steve Jobs,
samma kläder varje dag!”

CARINA

Mark Zuckerberg avslöjar:
dag
Likadana kläder varje
hans garderob

minnesdag för Förintelsens
oﬀer. 27 januari är samma
datum som förintelselägret
Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Inspirerad av Jobs

SHANNON

Lätt när man är rik
”Svårt när man är miljardär....
Cash is King!” FISNIK

Ingen fantasi
”Ingen fantasi....Såååå tråkigt.”
SABINA

”Det har han lärt sig av Steve
Jobs, mannen som gav svart
turtleneck ett ansikte.”

Tråkiga kläder

ANNA

”Fy så tråkigt!” LEENA
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Samuel och
flera andra
barnbarn
till överlevare från
Förintelsen berättar
om deras far- och
morföräldras historia.
Se klippet på
metro.se/metrotv
Filmade brott

Läkare anhållen
för barnövergrepp
En skolläkare på en ort
i Mellansverige misstänks för övergrepp på
ett 20-tal pojkar. Han
ska ha filmat övergreppen som kan ha pågått
under flera år. Europeisk polis larmade om
mannens nätaktivitet
och polisen undersöker
om han kan ha spridit
filmerna.
– Ett 20-tal pojkar
mellan 6 och 14 år är
målsägande. Vi har identifierat ett flertal av dem
och vi jobbar nu med att
identifiera resten och informera deras föräldrar,
säger polisens presstalesperson Stefan Dangardt. TT
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