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”DE SISTA ØVERLEVARNA
ÆR P  ̊VÆG ATT FØRSVINNA”

FØRINTELSENS MINNESDAG

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.

Kvällsposten frågade besökarna: Varför är det viktigt för  
dig att vara här och visa ditt stöd?
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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 perso-
ner som gjort insatser för 
att vi inte ska glömma. 

Program. 
ledaren 
Malou von 
Sivers 

Jag 
tycker 

det är jätte-
viktigt att 
uppmärk-
samma 
offren från 

förintel-
sen. 
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. 

Artisten Tomas Ledin och Marie 
Ledin, skivbolagschef.

Det är en viktig dag i dag. 
Minnesdagen för Förintel-

sen. 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 koncentrations-

lägret 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. 

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.

Här hedras offren på  
Förintelsens minnesdag

Skådespelaren Sara Sommerfeld. 
Jag var ju första mottaga-
ren 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.

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 Förin-
telsen för våra barn och barnbarn. 
Det som varit måste vi berätta om. 

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. 

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. 

Löfven: ”Vi 
ska bekämpa
detta på alla 
sätt vi kan”
I går var minnesdagen för 
Förintelsen då miljontals 
judar mördades och gasa-
des ihjäl i nazisternas 
utrotningsläger. 

– Jag är beslutsam om 
att vi ska bekämpa detta 
på alla sätt vi kan, säger 
statsminister Stefan Löf-
ven (S) i Expressen TV. 

Den 27 januari 1945 befri-
ades koncentrationslägret 
Auschwitz-Birkenau. Sedan 
1999 har Sverige satt datumet 
som en minnesdag för Förin-
telsens offer. Dagen högtidlig-
hölls under hela söndagen på 
många platser i Sverige. Sam-
tidigt vittnar svenska judar 
om en växande antisemitism 
och en ökande rädsla och 
otrygghet i Sverige. 

”Heltäckande strategi”
– Vi måste ha en heltäck-

ande strategi för att skydda 
dem som behöver skydd. Men 
framför allt jobba förebyg-
gande och samla resurser så 
att fler ungdomar ska kunna 
göra minnesresor till exem-
pelvis Auschwitz, säger Löf-
ven i Expressen TV. 

Under minnesceremonin 
på Raoul Wallenbergs torg i 
Stockholm höll nya kulturmi-
nistern Amanda Lind ett tal 
där hon bland annat citerade 
författaren Majgull Axelsson: 

– Hon skrev att det alltid är 
bättre att välja det korta obe-
haget framför det långa. Det 
korta obehaget innebär att 
det är bättre att argumentera 
för demokrati och alla män-
niskors lika värde innan de 
mörka krafterna tagit mak-
ten, säger Amanda Lind från 
scenen. 

”Hör inte hemma i Sverige”
Under de tolv år nazisterna 

hade makten i Tyskland mör-
dades cirka sex miljoner 
judar, drygt en miljon av dem 
i Auschwitz. Löfven är beslut-
sam om att judehat och anti-
semitism ska bekämpas i Sve-
rige.

– Judehat och antisemitism 
hör inte hemma i Sverige.

Johan Ronge
johan.ronge@expressen.se

Statsminister Stefan Löfven  
i Expressen TV.

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

Auschwitz-lägret i Polen, som 
blivit en symbol för nazismens 
brott mot mänskligheten, var en 
av platserna där det under sön-
dagen hölls en minnesceremoni. 

Hitlers naziregim och  
dess allierade beräknas ha mör-
dat 6 miljoner judar, 5 miljo-
ner slaver, 3 miljoner etniska 
polacker, 200 000 romer, 250 000 

personer med fysiska och psy-
kiska funktionshinder och 9 000 
homosexuella män. 

Under en minnesceremoni i 
Jerusalem deltog Italiens utri-
kesminister Enzo Moavero 
Milanesi, och i Amsterdam hölls 
en minnesmarsch. 

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

Johan Ronge
johan.ronge@expressen.se

Förintelsemuseet Yad Vashem i 
Jerusalem.  Foto: AP

Förintelsens offer hedrades i världen


