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Människovärde och demokrati

FÖRINTELSENS MINNESDAG
I NORRKÖPING
Onsdagen den 27 januari 2016

Måndagen 25 januari
Filmvisning: TAIKON
Visning av filmen Taikon med kort
efterföljande samtal med Emir Selimi,
ordförande för Unga Romer i Sverige.
Fri entré.
Tid: 18.00
Plats: Cnema

Tisdagen 26 januari
”Aldrig mer?”
En kväll med föreningen BosnienHercegovina om folkmordet i Srebrenica.
Förevisning av filmen ”Skriket från
Srebrenica”. Medverkande i programmet:
Skådespelaren Adem Smajlhodzic,
Föreningskören Bosnien-Hercegovina
samt på plats finns överlevande från
Srebrenica samt besökare av minnesplatsen i Srebrenica
Tid: 18.30
Plats: Arbetets museum, Alvarummet

Onsdagen 27 januari
Förintelsens minnesdag
Rådhusklockorna ljuder
Klockspel av Ulf Tellin på tema människovärde och demokrati.
Tid: 12.55, 16.55, 18.30
Plats: Rådhustornet, Tyska torget
Miniföredrag i Hedvigs kyrka
Filmen” Att återupprätta en identitet” - om
kibbutzen ”Friheten” i Hedvigs prästgård.
Orgelmusik av Ulf Tellin. Efterföljande
sopplunch i Hedvigsgården.
Tid: 11.45
Plats: Hedvigs kyrka samt Hedvigsgården
Föredrag: Varje människa är
oersättlig
Föredrag av biskop emeritus
Martin Lind. Musik av Fredrik
Ingå, piano och Lotta
Källström, sång.
Tid: 17.00
Plats: Hedvigs kyrka
Fackeltåg
Efter föredraget och musiken i Hedvigs
kyrka direkt samling på Tyska torget för
fackeltåg som avgår kl. 18.30 till
Norrköpings synagoga, därefter vidare
till den judiska begravningsplatsen. Kort
reflektion: biskop emeritus Martin Lind.
Tal: landshövding Elisabet Nilsson. Sång
och bön: Peter Freudenthal, Norrköpings
synagoga
Tid: Samling 18.15, avgång 18.30
Plats: Tyska torget

Torsdagen 28 januari
Filmvisning: Varför? (45 min)
Varför kommer så många EU-migranter
hit? Filmen lägger fokus på en medmänniskas historia, känslor, rädslor,
förutsättningar och framtid. Filmen
”Varför?” berättar en fraktion av Mariyans
30 åriga liv.
Efterföljande samtal med Marcus André
och Jessica Svensson från Norrköping
som producerat filmen.
Tid: 18.00
Plats: ABF Bergslagsgården,
Västgötegatan 25

Fredagen 29 januari
Projekt människovärde - att bemöta
främlingsfientlighet
Välkommen till en workshop som vill
inspirera till ett ökat engagemang för
ett samhälle där mångfald ses som en
tillgång. Vegetarisk soppa ingår.
Begränsat antal platser, anmälan sker till
kristina.roland@sensus.se
Tid: 12.00–14.00
Plats: Sensus lokaler vid Teatergatan,
Stadshuset

Skolarrangemang i
samband med
Förintelsens
minnesdag 2016
Byrån för diskrimenering
Under veckor 4, 5 och 6 kommer
Byrån mot diskriminering i Östergötland
att uppmärksamma Förintelsens
minnesdag med att erbjuda ett antal
kostnadsfria föreläsningar till
gymnasieskolor i hela Östergötland.
Med föreläsningen ”Rasismen då och
nu”. För att föreläsningen ska kunna
hållas behöver eleverna ha
förkunskap om Förintelsen.
Anmälan till Byrån mot diskriminering
på telefon 011- 10 71 31.
CNEMA
Filmen Taikon - De självbiografiska
böckerna om Katitzi gjorde Katarina
Taikon till en av våra mest lästa och
älskade författare. Innan dess hade
hon gjort sig känd som en karismatisk kämpe för mänskliga rättigheter.
Genom unika bilder får vi följa
hennes fascinerande levnadsöde.
Boka genom www.cnema.se/skolbio
Kostnad: 30 kr/elev.
Guidning Norrköpings synagoga
Skolklasser inbjuds till kostnadsfri
guidning i Norrköpings synagoga.
Bokas genom Sebastian Rachwalski
rachwalski.seb@gmail.com eller
tel 0705-37 04 37.

Förintelsens minnesdag

Foto: Niclas Malmström

Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i
Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade dåvarande statsministern i Sverige,
Göran Persson, den 27 januari till att bli en officiell minnesdag för Förintelsens
offer. Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde,
demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att manifestera avståndstagande från intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet, samt att skapa
handlingskraft idag och in i framtiden.

Förintelsens minnesdag i Norrköping arrangeras av
• Norrköpings kommun • Svenska kyrkan i Norrköping • Byrån mot diskriminering
• Arbetets museum • Mosaiska församlingen Norrköping • ABF Östergötland
• Forum för levande historia • Samfundet Sverige-Israel, Norrköping/Linköping
• Studieförbundet Sensus • CNEMA • Föreningen Bosnien-Hercegovina

Vill du veta mer?

Ring Norrköpings kommun
Anne Olofsson
011- 15 11 20

Alla arrangemang är kostnadsfria om inget annat anges.

