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VARFØR ÆR DU HÆR OCH VISAR DITT STØD?

Prinsessan Christina, fru Magnuson, 74:
”Vi får aldrig glömma. Så enkelt är det. Och
vi har lätt att glömma, men det är desto
viktigare att det finns de som fortfarande
kan, vill och orkar berätta.”
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Malou von Sivers, 65, programledare TV4: ”Detta kan hända
igen, därför är jag här.”

Lena Posner Körösi, 62, psykolog: ”Jag är barn till överlevande.
Nazisterna och islamisterna gör
gemensam sak och det är viktigt
att vi samlas tillsammans.”

Ulf Kristersson, 54, partiledare
Moderaterna: ”Det är både
historia och nutid. Ett viktigt och
aktuellt ämne.”

Alice Bah Kuhnke, 46, kulturoch demokratiminister Miljöpartiet: ”Vi behöver många samlas i
kamp för medmänskligheten. Vi
får inte glömma.”

Thomas Mattsson, 46, chefredaktör Expressen och KvP:s
ansvarige utgivare: ”Micael
Bindefeld har skapat en fin och
viktig möjlighet till påminnelse
om Förintelsen, och för Expressen – som ju grundades i kampen mot nazismen – är det
särskilt viktigt att vara här och
markera mot antisemitismen.”

Ann Linde, 56, EU-minister
Socialdemokraterna: ”Kommer
nazisterna till makten så
är det här den yttersta
konsekvensen och det
får vi inte glömma.
Inte ens i Sverige
2018.”

Annie Lööf, 34, partiledare
Centerpartiet: ”Det finns
de som förnekar att
Förintelsen ägt rum.
Nu när vi ser de
sista överlevande är
det viktigt att föra
det arvet vidare.”

Michael Treschow, 74, företagsledare, med frun Lena, 71,
professor: ”Micael Bindefeld gör
ett bra arbete och det är viktigare än på länge att påminnas
om.”

”Det är viktigt
att föra arvet
vidare”

PRINSESSAN CHRISTINA:
”VI F˚R ALDRIG GLØMMA”
Delade ut Micael Bindefelds stipendium om Förintelsen
På Förintelsens minnesdag gick Micael Bindefelds stipendium till den svenske stjärnfotografen Mikael Jansson som
porträtterat överlevande från Förintelsen.
– Vi får aldrig glömma, säger prisutdelaren prinsessan
Christina.
Stjärnfotografen Mikael Jansson får Micael Bindefelds stipendium för sitt arbete med att
dokumentera över hundra överlevande från Förintelsen.
Stipendiet på 400 000 kronor
ges varje år till någon som förmedlar berättelser om Förintelsen.
– Jag tycker att det är väldigt
fint av Micael Bindefeld att ha en
sån här stiftelse och dela ut stipendium till de som på olika sätt
vill och kan påminna om Förintelsen. Därför är det självklart
för mig att ställa upp, säger prinsessan Christina, som delade ut

27 januari 1945 som koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau
befriades.
Statsminister Stefan Löfven
tog i Stockholms synagoga i går
upp antisemitismen i Sverige:
stipendiet vid en cere– Den finns i högerextrema nynazistiska grupmoni på Dramaten i
Stockholm.
per. Den finns i vänsterextremistiska grupper.
Mikael Janssons fotoDen finns i fundamentautställning, kallad ”Witnesses”, kommer i samlistiska islamistiska milarbete med Moderna Mikael Jansson. jöer. Vi ser också antisemuseet att visas på Kulmitism hos vuxna och
turhuset Stadsteatern i Stock- barn som har flytt hit till Sverige. Jag bryr mig inte om i vilholm från och med oktober.
ken skepnad hatet visar sig. Var
”Belysas och bekämpas”
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Lii Hylander
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P˚ UTDELNINGEN. Prinsessan Christina med Micael Bindefeld,
som tagit med sig sonen Simeon.
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