Förintelsens minnesdag
Varje år den 27 januari hedras offren för Förintelsen, samma dag som förintelselägret
Auschwitz-Birkenau befriades 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag 2005,
i Sverige har det varit en nationell minnesdag sedan 1999.

Program, Förintelsens minnesdag
27 januari 2022
För gymnasieklasser
Program för gymnasieelever med föredrag, film och workshop
26 och 27 januari.
Vi visar filmen “Masel Tov Cocktail” (Tyskland 2020) på Biograf Panora.
Kostnadsfritt - bokning krävs.
Bokning görs via www.kulturbokning.malmo.se
För mer info: skolbio@malmo.se
Program 1 och 2 sänds live från Stadsbiblioteket i Malmö. Sändingen kan ses på
Kulturförvaltningens youtube-kanal Kultur i Malmö eller på Facebook.

Program 1:
			

Förintelsen av romer –
och osynliggörandet av densamma

10.00 			

Musik med Lelo Nika Jr Trio

10.10 			
Inledningstal av Frida Trollmyr, kommunalråd och ordförande i romska 		
			rådet samt Juraj Daniel, romsk ledamot i romska rådet.
10.20 			

Filmvisning: Romska erfarenheter av Förintelsen

10.40 			

Irka Cederberg, författare

10.50 			

Backaskolan - elever och lärare om sitt filmprojekt om Förintelsen av romer

11.00 			

Musik med Lelo Nika Jr Trio

11.10 			
Avslutande ord Mujo Halilovic, enhetschef på
			RIKC, Malmö stad
			Moderator: Diana Bogelund, samhällsvägledare på
			RIKC, Malmö stad

Program 1 anordnas av Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
och samordnas av RIKC, Malmö stad

Program 2: 		
12.30 VÄLKOMMEN 		
Moderator för dagen Rebecca Stucker, Pedagogisk Inspiration, Malmö stad välkomnar och Lunds
renässansensemble LUREN framför musik från den sefardiska diasporan
12.50 INVIGNING 		
Invigningstal med bland annat moderator Rebecca Stucker, Pedagogisk inspiration Malmö stad
13.00 FÖRELÄSNING ”VITTNESMÅL FRÅN FÖRINTELSEN OCH DE ÖVERLEVANDES BERÄTTELSER”
Malin Thor, Professor i Historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet, Malmö universitet.
Föreläsning om rapporten Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser, historien
bakom några av de samlingar som finns i Sverige och de personer som initierade, bidrog till och
skapade dem.
13.35 PAUS
13.45 OM ARVET EFTER ÖVERLEVNAD
Margit Silberstein, journalist och författare talar utifrån sin bok ”Förintelsens barn” om hur det är att
vara barn till överlevande.
14.30 VIKTEN AV ATT BERÄTTA		
Mira Kelber, från Berättargruppen förintelsens överlevande vid Judiska församlingen i Malmö
mottagare av Svenska kommittén mot antisemitisms Elsa-pris för sitt arbete med att synliggöra och
motverka antisemitismen i det svenska samhället.
14.45 ANITZIGANISM & ANTISEMITISM
Alma Dzafic och Mira Kelber i samtal om att tillsammans öka kunskap och lyfta frågor om
antisemitism och antiziganism.
14.55 AVSLUTNING MED MUSIK
Lunds renässansensemble LUREN framför musik från den sefardiska diasporan och avslutar programmet.

Program 2 görs i samarbete med :
Berättargruppen Förintelsens efterlevande
vid Judiska Församlingen Malmö

Malmökretsen

Kulturförvaltningen

