A22 SVERIGE

Upsala Nya Tidning
Onsdag 27 januari 2016

Barnbarn för historien vidare
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 mördas redan första dagen i Auschwitz. Olga
själv överlever och befrias
till slut från koncentrationslägret Bergen-Belsen. 1945 kliver den då 19-åriga judinnan
från Rumänien i land i Sverige. Här startar hon ett nytt liv.
– 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 över
från de som inte längre kan
berätta eller som blivit för
gamla. Vem ska annars fylla
det här gapet? säger Nadine
Gerson.

EXPLOSION
En explosion har
inträffat i närheten av
Moodgallerian på Mäster
Samuelsgatan i centrala
Stockholm.

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 dödskjutningarna 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 då man kan
lära sig från det fruktansvärda som hänt, säger de.
– I dag finns mycket för-

Explosion
i centrala
Stockholm

Startade. Två tjejer, Adina Krantz och Nadine Geron, tredje generationens överlevare har startat föreningen Zikaron, för att berättelserna om förintelsen inte ska glömmas bort.
Foto: Marcus Ericsson / TT

domar om olika folkgrupper och religioner, säger Adina Krantz.

Nadine Gerson fyller i:
– Med Zikaron försöker
vi bekämpa intolerans och

främlingsfientlighet i samhället. (TT)

tionen antogs beslutades att
den 27 januari ska vara en
internationell minnesdag för
Förintelsens offer. 27 januari
är samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.
● Medlemsländerna uppmanas att ta fram utbildningsprogram för att minnet av

tragedin ska föras vidare till
framtida generationer, för att
undvika att folkmord inträffar igen.
● Den 26 januari 2007 antogs
en resolution av generalförsamlingen som fördömer alla
förnekanden av Förintelsen.

Anna Karolina Eriksson

Fakta
● 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.
● I samband med att resolu-
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Källa: FN och Forum
för Levande Historia (TT)

– Vi vet inte än vad det var
som smällde, säger SvenErik Olsson, presstalesperson vid Stockholmspolisen
på tisdagskvällen.
Polisen har spärrat av
runt platsen. Bombtekniker
undersöker området för att
klargöra vad som har exploderat och om det kan finnas
något mer som kan smälla.
Bland annat har en bil som
står i Klaratunneln undersökts.
Det var strax före 18.30
på tisdagen som explosionen inträffade. Vittnen har
även sett ett ljussken. Polis,
räddningstjänst och en ambulans skickades dit.
Explosionen gav inte några stora materiella skador.
– Någonting har smällt
intill fasaden. En bil som
passerade fick skadad ruta
och det blev även skador på
fasaden, säger Toni Frank,
ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.
Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig
ödeläggelse. (TT)
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