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DEMOKRATI- OCH
MÄNNISKOVÄRDEDAGAR
23 JANUARI - 30 JANUARI 2022

DEMOKRATI- OCH MÄNNISKOVÄRDEDAGAR
Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte
är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande
demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi
står emot det som hotar öppenheten och mångfalden.
Fokus under dessa dagar är:
• Hur försvarar vi demokrati- och människovärde?
• Hur kan vi tillsammans arbeta för öppenhet och mångfald i Norrköping?
www.norrkoping.se/demokratidagar
Arrangemangen under Demokrati- och människovärdedagar sker i enlighet med gällande
rekommendationer och restriktioner. Detta kan innebära att besökare till arrangemang kan behöva visa
covid-pass för att delta eller att deltagarantalet eventuellt kan komma att begränsas.

PROGRAM
FASTA ARRANGEMANG UNDER VECKAN
• Norrköpings Stadsmuseum: Utställningen ”Medlöperi och
motstånd”
• ABF, Bergslagsgården- Miniutställningen ”Motstånd”
• ”Rasismen då och nu” av och med Byrån mot diskriminering i
Östergötland- föreläsning som visas på norrkoping.play
från 28 januari
• Norrköpings stadsbibliotek: Romer- en del av Förintelsen.
Utställningen, som ges på romska och svenska, berättar om den
romska resan till Europa, språket och situationen för romer under
andra världskriget och om romer idag. Arrangeras i samverkan
med föreningen Norrköpings romer.

PROGRAM MED SÄRSKILDA
ARRANGEMANG
Arrangemangen är kostnadsfria om inget annat anges.

12.10-12.30 Orgelmusik: ”En sång om fred”
Musik på temat ”En sång om fred” framförs av organist Ulf Tellin.
Plats: Hedvigs kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping
18.00 Författarbesök- Elin Anna Labba ”Herrarna satte
oss hit”
Labba vann Augustpriset för årets fackbok 2020. Boken skildrar
de samiska renskötarnas tvångsförflyttningar och förföljelser från
svenska myndigheter under tidigt 1900-tal.
Plats: Mellanrummet, Norrköpings stadsbibliotek
OBS! Entré 50 kr. Förbokas här på bibliotekets hemsida.
Arrangör: Norrköpings Stadsbibliotek
18.30 Film- ”Pojken i randig pyjamas”
Efter filmen samtal och fika.
Plats: Kunskapens Hus, Klockaretorpet
Anmälan görs till: Kunskapenshus@hyresbostader.se
Arrangör: Svenska kyrkan och Kunskapens Hus

SÖNDAG 23 JANUARI
17.00 Söndagskväll i Hedvig:
Konsert: Olivier Messiaens ”Quatuor pour la fin du temps –
Kvartett för Tidens ände”
Konsert med pianisten Mats Jansson som tillsammans med musiker
ur Norrköpings symfoniorkester, Mikael Wenhov (violin), Álvaro
Jiménez Pastor (klarinett) och Erik Uusijärvi (cello) framför musik från
Frankrike och förra seklet. Olivier Messiaens ”Quatuor pour la fin du
temps – Kvartett för Tidens ände” komponerades 1940-41 under
Messiaens fångenskap i det tyska fånglägret Stalag VIIIA i Görlitz.
Plats: Hedvigs kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping

TORSDAG 27 JANUARI
FÖRINTELSENS MINNESDAG
12.55, 16.55 och 17.30 Rådhusklockorna spelar
Organist och klockspelare Ulf Tellin spelar temat ur filmen
Schindler’s List av John Williams.
12.00-12.30 Lunchmusik: ”En bön för fred”

MÅNDAG 24 JANUARI

Musik på temat ”En bön för fred” framförs av Cecilia Norinder
och Ola Fagrell.

18.00 Föreläsning: Om hotet mot utställningen

Plats: S:t Olai kyrka

”Medlöperi och motstånd”.
Föreläsare : Ellika Kyndel, Norrköpings Stadsmuseum

Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping

Plats: ABF, Bergslagsgården, Västgötebacken

14.00-15.00 Öppen föreläsning ”Rasism då och nu.”

Arrangör: ABF Östergötland

Föreläsning från Byrån mot diskriminering i Östergötland.

TISDAG 25 JANUARI
18.00 Filmen ”SAMEBLOD” visas
Inledning av Eleonora Marsfjell, Sápmi i Östergötland.
Filmen skildrar den samiska flickan Elle-Marja som försöker kämpa mot
det svenska samhällets fördomar. Vi får följa Elle Marjas väg för att
passa in, där hon vågar följa sin egen vilja.
Regi: Amanda Kernell | Land: Sverige
Längd: 1 h 53 min
Observera att detta inte är en kostnadsfri aktivitet.
Pris: Ordinarie 100 kr, Pensionär 80 kr, Ungdom 70 kr
Plats: Cnema

ONSDAG 26 JANUARI
11.45-12.10 Miniföredrag: ”Ensamkommande
ungdomar berättar”
Att som barn komma till Sverige och söka asyl utan
vårdnadshavare innebär stora utmaningar. Ghorban, ungdom
aktiv i föreningen Frivilliga Familjehem i Norrköping, berättar om
sina erfarenheter.
Plats: Hedvigs kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping

Mot bakgrund av Förintelsen under andra världskriget berättar
Byrån om: Vilka mekanismer ledde till Förintelsen? Kan vi se
paralleller i dagens samhälle? Hur tar sig rasism och diskriminering
uttryck i människors vardag, och vad kan vi göra för att motverka
rasism?
Från den 28 januari går det att ta del av föreläsningen på
norrkoping.play: Rasismen då och nu
Plats: Hageby bibliotek, Mirum Galleria
16.00-17.30 Föreläsning med författaren Bertil Oppenheimer
Bertil Oppenheimers föräldrar, båda överlevande, pratade aldrig
om sina erfarenheter av kriget.
I detta föredrag berättar Bertil om sin familj och sin släkt och även
om det juderegister som fanns i Sverige fram till mars 2020.
Arrangemanget är kostnadsfritt men måste förbokas på
Norrköpings stadsmuseums hemsida.
Boka föreläsningen här
Plats: Norrköpings stadsmuseum

Arrangör: Norrköpings stadsbibliotek
Plats: Mellanrummet, Norrköpings stadsbibliotek
Kostnadsfritt men måste förbokas. Här kan du boka din plats
14.00-15.00 ca ”Älskade Anja”
En dramatisering utifrån Anja och Lennart Kerbels bok ”Älskade
Anja”. Arrangemanget är kostnadsfritt men måste förbokas på
Norrköpings stadsmuseums hemsida.
Här kan du boka föreställningen
Plats: Norrköpings stadsmuseum
13.00 Föreläsning och samtal på tema ”Bosniska språket- ett
förbjudet språk?”
Det bosniska språket är förbjudet i vissa delar av Bosnien.
Presentation av historiska fakta om språket och utvecklingen. Samtal
om dagens situation där barnen inte får lära sig språket i skolorna.
Arrangör: Föreningen Bosnien-Hercegovina
Plats: Digital sändning från föreningens lokal
Länk till programmet

SÖNDAG 30 JANUARI
18.00 Fackeltåg för Demokrati och människovärde
Samling kl. 17.45 utanför Norrköpings synagoga. Fackeltåget går
kl. 18 till den mosaiska begravningsplatsen vid Matteus kyrkogård.
Tal av landshövding Carl-Fredrik Graf, kommunfullmäktiges
ordförande Maria Sayeler Behnam, kyrkoherde Thomas Wärfman
samt sång av Yako Shilo.
Arrangör: Norrköpings kommun och mosaiska församlingen

17.00 Söndagskväll i Hedvig: ”Flyktinglägret i Doverstorp”
Flyktinglägret i Doverstorp var under åren 1944-46 ett av
Sveriges största. Närmare 8000 flyktingar och överlevande från
koncentrationsläger i Europa passerade lägrets portar innan det
avvecklades. Jan-Erik Svenblad, ordförande i Föreningen Doverstorps
flyktingläger, berättar om lägrets historia.
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping
Plats: Hedvigs kyrka

19.00 Human love – en kväll att hylla demokrati och
människovärde
På programmet: dans, dikter, sång, och jojk.
Medverkande: Dansperformancegruppen Mihwar Dance Group
som ger föreställningen ”We are the Ocean”, samt Anne
Olofsson, Sara Bokvist, Sapmi Östergötland och somaliska
kvinnogruppen.
Diktläsare och konferencier: Göran Sarring, Skådebanan.
Arrangör: Föreningen ”Imagine what you can do” i samverkan
med Skådebanan.
Plats: Dynamo, Tunnbindargatan 37, entré från Bråddgatan 34.

ERBJUDANDE TILL SKOLOR
Rasismen då och nu” – kostnadsfri föreläsning riktad till
gymnasieskolor
Frågeställningar som tas upp:
• Vilka mekanismer ledde till Förintelsen?
• Vilka paralleller kan vi se i dagens samhälle?

FREDAG 28 JANUARI
15.00-16.00 Visning av utställningen ”Medlöperi och
motstånd, nazismen i Norrköping – då och nu”
Inledning av kommunfullmäktiges ordförande Maria Sayeler
Behnam. Kostnadsfritt arrangemang men förbokning krävs.
Boka visning av utställningen

• Hur tar sig rasism och diskriminering uttryck i människors
vardag, och vad kan vi göra för att motverka rasism?
2022 har föreläsningen tydligare fokus på aktuella exempel.
Tid: 60 minuter
Arrangemanget är kostnadsfritt.
Hur: Byrån kommer till ert klassrum eller aula
När: Utbildningen går att boka 23/1- 11/2. Boka föreläsningen

Arrangör: ABF Östergötland samt Norrköpings stadsmuseum
Plats: Norrköpings stadsmuseum

Skolbio på Cnema – Filmen ”Sameblod”
När: 25/1, 26/1 och 27/1 kl. 09.00. Boka skolbio

LÖRDAG 29 JANUARI
13.00 Författarbesök - Margit Silberstein
Margit Silberstein är sedan 70-talet verksam som journalist
och politisk kommentator. Hennes senaste bok ”Förintelsens
barn” behandlar hennes uppväxt i Norrköping och arvet efter
hennes föräldrar som flytt Auschwitz och nazismen. Inledning av
kommunfullmäktiges ordförande Maria Sayeler.

Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola
och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli
svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala
historia, om hemhörighet och utanförskap, hjälteskap och uppror,
skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till
viktiga samtal om historieskrivning. Från 11 år.
Filmhandledning till lärare finns här

Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar
framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer.
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSENHETEN
Anne Olofsson
anne.olofsson@norrkoping.se
011-15 30 20

