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Statsminister Stefan Löfven, kronprinsessan Victoria och 
riksdagens talman Andreas Norlén var på plats i Ausch-
witz-Birkenau för att hedra Förintelsens offer.

Med dem i Polen var nio överlevande från Sverige.
Budskapet som genomsyrade den gripande minnes-

ceremonin var – aldrig mer.

Svenskarna var omgivna av 
närmare ytterligare 200 över-
levande, där flera av dem kom 
med skakande vittnesmål från 
koncentrationslägret för 75 år 
sedan. Många bar randiga näs-
dukar och mössor som påminde 
om de kläder som nazisterna till-
delade fångarna i lägret.

De överlevande från Förin-
telsen berättade om grymheter, 
övergrepp, dödsmarscher och 
om hur de helt berövades på sin 
mänskliga värdighet.

Minnesceremonin i Auschwitz 
inleddes först med tal av Polens 
president Andrzej Duda.

– Det har gått 75 år sedan slu-

tet av den monstruösa och hem-
ska mardröm som utspelade sig 
på den här platsen under fem år, 
sade presidenten från scenen.

Köer till gaskamrarna
Auschwitzöverlevanden Elza 

Baker berättade om de långa 
köerna till gaskamrarna, de 
”öronbedövande skriken” – som 
hon minns än i dag.

– Jag var bara åtta år och jag 
förstod kanske inte allt, men jag 
hörde andra som pratade. Vi såg 
en stor öppen eld, då hörde jag 
någon säga ”de måste ha fått slut 
på gas, för nu bränner de folk till 
döds”.

Stefan Löfven till TT:
– Det är en stark upplevelse 

att vara här med så många över-
levare. Många av dem kommer 
inte att finnas kvar bland oss vid 
nästa jubileum och det visar på 
betydelsen av att vi lär och ald-
rig glömmer.

Även Norges kronprins Haa-
kon, Nederländernas kung Wil-
lem-Alexander och drottning 
Máxima, Belgiens kungapar 
Mathilde och Philippe och Spa-
niens kungapar Felipe och Leti-
zia var på plats.

Totalt deporterades omkring 
1,3 miljoner människor till 
Auschwitz-Birkenau. 

Över en miljon av dem blev 
mörade. 27 januari 1945 befri-
ades lägret av ryska trupper. 
Endast 200 000 lägerfångar över-
levde.
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Victoria hedrade
Förintelsens offer
Budskapet under ceremonin: Aldrig mer

MINNESCEREMONI. Kronprinsessan Victoria pratar med Leon Rytz, en av de överlevande. Foto: TT

Micael Bindefelds Stiftelses årliga pris till minne av För-
intelsen har tilldelats koreografen Alexander Ekman.

Bindefeld berättar om sitt engagemang och hur det 
uppkom under en resa till Polen.

– Ju mer man vet och ju mer kunskap man har, desto 
lättare blir det att bemöta de som hävdar att Förintelsen 
är överdriven eller inte har hänt, säger han. 

Varje år delar Micael Binde-
felds Stiftelse ut ett pris till 
minne av Förintelsen. 

Och årets stipendiat är Alex-
ander Ekman. Koreografen 
prisas för ett verk, ”Vanmakt”, 
som tar avstamp i de frågor 
som minnet av Förintelsen 
väcker.

– Alexander Ekman har 
ett unikt och spännande sätt 
att tänja på gränserna för att 
uttrycka viktiga budskap inom 
en konstform som är tillgäng-
lig för alla oavsett språk, bak-
grund och ålder. Det känns 
både roligt och viktigt att 
2020 års stipendium tilldelas 
Alexander för hans verk, som 
åskådliggör vikten av civilku-
rage och känslan av vanmakt 
som många förknippar med 
Förintelsen, säger Micael Bin-
defeld.

För GT  berättar Bindefeld 
om sitt engagemang, och hur 

det uppkom under en resa till 
Polen.

– Det var kanske inte för att 
förstå, för det tror jag inte att 
man kan, men för att försöka 
lära mig mer. Ju mer man vet 
och ju mer kunskap man har, 
desto lättare blir det att bemöta 
de som hävdar att Förintelsen 
är överdriven eller inte har 
hänt.

Tiden håller på att rinna ut
I dödslägret Treblinka nåd-

des han av en insikt.
– Tiden för de som kan 

berätta håller på att rinna ut, 
eftersom de snart inte finns 
vid liv längre. Jag kände att jag 
hade ett ansvar, men det tog ett 
tag efter den resan innan stif-
telsen var på plats och vad den 
skulle göra och vad den skulle 
premiera.

Mats Bråstedt
mats.brastedt@expressen.se

Koreografen Alexander Ekman
prisas för verket ”Vanmakt”

Micael Bindefeld: 
”MED KUNSKAP 
ÆR DET LÆTTARE
ATT BEMØTA”

Micael Bindefeld har delat ut sitt årliga pris.

Statsminister Stefan Löfven, 
talmannen Andreas Norlén och 
kronprinsessan  Victoria. Foto: TT

Auschwitz-Birkenau 
befriades den 27 
januari 1945. Foto: SIPA

Alexander Ekman, 
koreograf.

Tunga republikaner: Låt Bolton vittna
Flera tunga republikaner vill att senaten ska höra förra 
nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton som vittne 
i riksrättsprocessen mot Trump, rapporterar DN. 

USA:s president Donald Trump 
ville, enligt Bolton, knyta frys-
ningen av det militära stödet 
till Ukraina till en utredning av 

Hunter Biden och John Biden.
– Det är allt mer sannolikt att 

andra republikaner kommer att 
ansluta sig till oss som tycker att 

vi ska lyssna till John Bolton. 
Jag har talat med andra som har 
samma åsikt som vi, sa den tidi-
gare presidentkandidaten Mitt 
Romney enligt NBC News.

Romneys partikollega Susan 
Collins är också positiv till att 
höra vittnen.

”Det vi kan läsa om John Bol-
tons bok stärker saken att kalla 
in vittnen och har orsakat ett 
antal diskussioner bland mina 
kollegor”, skriver Collins till The 
Hill.
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Donald Trump. 
 Foto: AP

John Bolton. 
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Nyheter - Micael Bindefeld AB Uttag 2020-01-28

Sida 3 av 4


