MÅNDAG 28 JANUARI 2019

”DE SISTA ØVERLEVARNA
ÆR P˚ VÆG
ATT
FØRSVINNA”
Här hedras offren på
Ebba Busch Thor, partiledare för
Kristdemokraterna.
Det är så många med judisk
påbrå som jag träffar som
inte vågar vara den de är fullt ut
på grund av den tilltagande
antisemitismen. Som inte vågar
bära Davids stjärna och det är
för dem som jag vill vara ett stöd.
Det är en mansålder sedan andra
världskriget och det finns inte
många kvar som kan berätta
själva om Förintelsen.

Förintelsens minnesdag
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Här sparkas en person i huvudet.
Foto: LÄSARBILD

Våldsamt
slagsmål
i Nordstan

mm Den 27 januari varje år samlas människor över hela
världen för att manifestera på Förintelsens minnesdag.
I Stockholm delades på söndagen ärkebiskop Antje Jackelén
ut årets stipendier från Micael Bindefelds Stiftelse till minne
av Förintelsen.
GT frågade besökarna: Varför är det viktigt för
dig att vara här och visa ditt stöd?
Foto och enkät: JARI KANTOLA/STELLA PICTURES

Ett vilt slagsmål utbröt i
Nordstan i går, enligt vittnesuppgifter.
Flera personer deltog i
bråket där sparkar och
slag utdelades.
Ett chockat vittne
ringde polisen, som inte
åkte ut på larmet.
– De kunde slåss de här
killarna, säger ett annat
vittne till GT.

Ulf Kristersson, partiledare för
Moderaterna.
Det är väl uppenbart att
det är viktigt när världen
ser ut som den gör. Tiden går
och färre och färre kan berätta
själva. Då finns det olika sätt
visa på vikten av denna dag och
i år är det den skrivna texten
som lyfts upp, säger Kristersson.

Artisten Carola Häggkvist.
Jag tycker om stipendium,
det finns nåt livsbejakande
och hoppfullt att dela ut ett
stipendium till någon som har
något viktigt att berätta. Vi måste
alla minnas och berätta om Förintelsen för våra barn och barnbarn.
Det som varit måste vi berätta om.

Programledaren Mark Levengood
och komikern Jonas Gardell.
De sista överlevarna från
Förintelsen är på väg att
försvinna. Då har vi som är kvar en
uppgift och ett ansvar att föra
minnet vidare. Därför blir denna
stiftelse så viktig, inte minst i ett
högernationalistiskt Europa där
man börjat revidera förintelsen och
förringa den, säger Jonas Gardell.
Jag håller helt med Jonas.
Det finns krafter som aktivt
förnekar det som har hänt men vi
måste sälla oss till sanningen,
säger Mark Levengood.
Program.
ledaren
Malou von
Sivers
Jag
tycker
det är jätteviktigt att
uppmärksamma
offren från
förintelsen.
Tyvärr
glöms
väldigt
mycket
bort och det
är inte
många kvar
som lever
från den
tiden. Det
vilar ett
ansvar på
oss som
lever att
påminna.

Skådespelaren Sara Sommerfeld.
Jag var ju första mottagaren av detta stipendium
så jag är en evig gäst på detta
event såklart. Minnesdagen är
extremt viktig för mig. En del
unga människor är outbildade
i detta ämne och det är bra att nå
ut till dessa. Det har ju funnits
förintelseförnekare ända sedan
efter kriget trots att det fanns
många överlevare. Nu finns det
inte så många kvar som kan
berätta om Förintelsen. Därför
behöver vi göra det.

Alice Bah Kuhnke,
tidigare kultur- och
demokratiminister.
Antisemtismen är
ingenting som
försvann med befrielsen
av Auschwitz utan det är
en ständig pågående
kamp att bekämpa
antisemtismen. Därför är
denna minnesdag en av
365 dagar på året då vi
kan manifestera vårt
motstånd. Stiftelsen gör
ett bra jobb med att lyfta
någon eller några personer som gjort insatser för
att vi inte ska glömma.

Larmet kom 13.42 i går, uppger Christer Fuxborg, polisens presstalesperson i region
Väst:
– En kvinna ringer 112 och
säger att flera personer slåss
utanför Hemköp.
Han fortsätter:
– Men vi har inte skickat
någon patrull. När larmoperatören ställer kompletterande
frågor så lägger kvinnan på.
Enligt Fuxborg hade då
inga ytterligare personer larmat polisen om bråket.
Men i det material som GT
tagit del av kan man se hur
fyra, fem personer deltog i
bråket. Två stycken låg på
golvet i något som närmast
kan liknas vid en brottningsmatch. Plötsligt rusade en
annan person fram från sidan
och riktade sparkar mot överkroppen och huvudet på en av
personerna på golvet.

Sparkar och slag

Artisten Tomas Ledin och Marie
Ledin, skivbolagschef.
Det är en viktig dag i dag.
Minnesdagen för Förintelsen. Egentligen är alla dagar
viktiga att kämpa för demokratin
och mot alla typer av förtryck.

Cilla Benkö, vd för Sveriges
Radio.
Med en pappa som har
överlevt koncentrationslägret Mauthausen så finns ingen
annat ställe jag hellre vill vara
i dag än på detta minnesevent.
Det handlar om att visa att detta
är en viktig dag och att påminna
om alla hemskheter som har hänt.
Det får inte glömmas bort.

Då ryckte ytterligare en
person in i bråket.
Flera söndagsshoppare
blev vittne till det våldsamma
slagsmålet.
– De kunde slåss de här killarna, säger ett annat vittne
till GT.
Men polisen ryckte alltså
aldrig ut till platsen.
– Vi har inte fått några fler
samtal än det första. Vi resonerar som så att det borde ha
varit fler som ringer om det
är en allvarlig misshandel,
säger Christer Fuxborg.

Erik Göthlin

erik.gothlin@gt.se

Förintelsens offer hedrades i världen
Jerusalem, Belgrad, Amsterdam och på många fler platser.
Förintelsens offer hedrades över hela världen.

Förintelsemuseet Yad Vashem i
Jerusalem.
Foto: AP
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Auschwitz-lägret i Polen, som
blivit en symbol för nazismens
brott mot mänskligheten, var en
av platserna där det under söndagen hölls en minnesceremoni.

Hitlers naziregim och
dess allierade beräknas ha mördat 6 miljoner judar, 5 miljoner slaver, 3 miljoner etniska
polacker, 200 000 romer, 250 000

personer med fysiska och psykiska funktionshinder och 9 000
homosexuella män.
Under en minnesceremoni i
Jerusalem deltog Italiens utrikesminister Enzo Moavero
Milanesi, och i Amsterdam hölls
en minnesmarsch.

I Belgrad hölls serbiska
arméns hedersvakt en ceremoni vid monumentet till
minne av nazismens dödsoffer
utanför koncentrationslägret
Sajmiste.
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