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FILIPPINERNA. Minst 20 perso-
ner dödades och över 70 skadades 
när två bomber exploderade vid 
katedralen i Jolo i Filippinernas 
Suluprovins. Presidentens tales-
person säger att de ansvariga ska 
krossas.

Bilder inifrån katedralen visar 
hur flera kyrkbänkar är total-
förstörda med bråte liggandes 
över det svärtade golvet. Den 
första bomben ska ha explode-
rat i katedralen under en guds-
tjänst på söndagsmorgonen. 
När polis och soldater kom dit 
exploderade en andra bomb på 
en parkeringsplats.

Uppgifterna om antalet döda 

varierar. Flera av dödsoffren 
uppges vara soldater. Dådet be-
skrivs som ett av de dödligaste 
på flera år i en region som präg-
las av stor instabilitet.

– Filippinernas väpnade styr-
kor kommer att anta utmaning-
en och krossa dessa gudlösa 
brottslingar, säger Salvador Pa-
nelo, talesperson för president 
Rodrigo Duterte.

Försvarsminister Delfin Lorenza-
na kallar dådet en feg handling 
och uppmanar lokalbefolkning-
en att vara vaksam.

”Vi kommer att använda la-
gens fulla kraft för att gärnings-
männen som ligger bakom den 

här händelsen ställs inför rät-
ta”, säger ministern i ett utta-
lande.

Enligt Gerry Besana, tales-
person för militären, kommer 
en granskning av bombmateri-
alet troligen kunna ge informa-
tion om vem som ligger bakom 
explosionerna.

Ingen har tagit på sig dådet, men 
provinsen är ett fäste för extre-
mistgerillan Abu Sayyaf. Geril-
lan hålls ansvarig för det hittills 
värsta terrordådet i Filippiner-
na, ett bombattentat 2004 mot en 
färja i Manilabukten som kräv-
de 116 liv.
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20 döda efter attentat 
mot filippinsk katedral

Katedralen i Jolo.  FOTO: AP/TT

INRIKES. Många överlevare med-
verkade när Förintelsens minnes-
dag uppmärksammades runt om i 
Sverige. 
– Era minnen kommer inte att för-
svinna in i tomheten. De ska leva 
kvar, sade statsminister Stefan 
Löfven (S) i Stora synagogan i 
Stockholm.

För 74 år sedan befriades fång-
arna ur nazisternas förintelse-
läger Auschwitz-Birkenau. Ste-
fan Löfven lyfte i sitt tal under 
minneshögtiden i synagogan 
fram att hotet och hatet mot ju-
dar fortfarande är omfattande  
i Sverige.

– I dag pågår fortfarande en 
strid om värderingar, som ännu 
inte är vunnen, och kanske ald-
rig kommer att kunna slutgil-
tigt vinnas.

Stefan Löfven påminde också 
om att antisemitismen kommer 
från flera håll: högerextrema, 

vänsterextrema och islamistis-
ka miljöer samt konspirations-
teorier på nätet.

– Här kan ingen tomhet, ing-
et värderingsmässigt vakuum, 
få finnas. Här måste vi kliva in 
och med tydlighet belysa, be-
möta och bekämpa antisemitis-
men, var den än visar sig och 
vem som än uttrycker den.

Att ta till vara överlevarnas rös-
ter är en del i arbetet mot his-
torieförnekande. Det var något 
Stefan Löfven tog upp i sitt tal, 
att en del av försvaret är ”beva-
randet av minnena”.

Upprättandet av ett museum 
för Förintelsens överlevande  
i Sverige är exempel på arbetet 
för att bevara minnena när de 
överlevande själva inte längre 
orkar.

– Tillsammans med den in-
ternationella konferensen som 
vi arrangerar nästa år, kommer 

detta museum ligga till grund 
för ett fördjupat och förstärkt 
arbete för hågkomsten i Sveri-
ge och i världen, säger Stefan 
Löfven.

Den växande antisemitismen och 
rasismen världen över bidrar 
till att årets program för min-
nesdagen innehöll över 100 ar-
rangemang.

– Antisemitismen är ett hot 
mot hela det demokratiska 
samhället – vi vet att hat mot 
en grupp föder hat mot en an-
nan. Det universella budskapet 
med Förintelsen är att det här 
är något som berör som alla, sä-
ger Ingrid Lomfors, överinten-
dent på Forum för levande his-
toria.

Vid den traditionsenliga ljus-
tändningen på Raoul Wallen-
bergs torg i Stockholm deltog 
Hania Rosenberg, som överlev-
de Förintelsen som barn.

– Vad kan vi göra för att det 
som hände under Förintelsen 
aldrig ska hända igen, frågade 
hon sig i sitt tal.

Även den amerikanska histo-
rikern Deborah Lipstadt, känd 
från filmen ”Denial”, och de-
mokrati- och kulturminister 
Amanda Lind talade.

Bodil Ekermann, 60, var en av 
hundratals människor som 
kommit för att lyssna i kylan 
och tända ett ljus vid skulptu-
rerna.

– Det finns judiskt påbrå i min 
släkt. Om Hitler hade tagit över 
Sverige hade min farfar och 
pappa antagligen inte funnits, 
och inte heller jag, säger hon 
till TT.

– Man får inte glömma. Det 
får inte hända igen, oavsett vil-
ken grupp människor det är 
som utsätts.

I Malmö högtidlighölls dagen 

under rubriken ”Demokratins 
sårbarhet – 80 år sedan andra 
världskriget bröt ut”, med före-
drag, panelsamtal och musik. 
Malmö stads råd för den natio-
nella minoriteten romer bjuder 
också in till en manifestation.

Göteborg har i år flyttat mani-
festationen ”Samling för demo-
kratI” till måndagen den 28 ja-
nuari.

På bibliotek, i kyrkor och an-
dra lokaler pågår aktiviteter 
med Förintelsen och antisemi-
tism som tema. Bland annat vi-
sas den nedladdningsbara mi-
niutställningen ”Antisemitism 
– då och nu” på flera håll i lan-
det. På måndagen visas filmen 
”Denial” på tio biografer, med 
möjlighet att ställa frågor via 
videolänk till historikern De-
borah Lipstadt efteråt.
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Löfven: Antisemitismen måste bekämpas

Statsminister 
Stefan Löfven 
(S) träffar en 
Förintelseö-
verlevare när 
Micael Binde-
felds Stiftel-
se till minne 
av Förintel-
sen delar ut 
2019 års sti-
pendium.  
 FOTO: JANERIK 

 HENRIKSSON/TT

XXFörintelsen är en benämning 
på nazisternas folkmord på judar 
under andra världskriget 1939-
1945. Förutom judar föll romer, 
homosexuella och andra grupper 
som av nazisterna klassades som 
”undermänniskor” offer för folk-
mordet. Största delen av offren 
krävdes under åren 1941-1945, 
sedan Tyskland inlett offensiven 
mot Sovjetunionen, med perio-
den februari 1942 till april 1943 
som kulmen.
XXOmkring sex miljoner judar dö-

dades enligt FN:s officiella siffra, 
närmare hälften i de stora lägren 
och gettona. Utöver judarna dö-
dades uppskattningsvis 4-5 miljo-
ner romer, politiska fångar, krigs-
fångar och andra.
XXDen 27 januari uppmärksam-

mas officiellt i almanackan som 
Förintelsens minnesdag för att 
hedra förintelsens offer. Det var 
den dagen 1945 som sovjetiska 
trupper befriade förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau i Polen.
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