
Förintelsens minnesdag är en internationell minnesdag för Förintelsens offer. Det var den 27 januari 1945 som fångarna
i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Det är alltså 70-årsdagen i år! Minnesdagen är till för att vi aldrig ska glömma
nazisternas offer och för alla de som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antizigansim på alla fron-
ter i hela världen.

Den 27 januari 2015 lägger vi fokus på hur Förintelsen drabbade romerna, en historia som förtryckts sedan Andra
världskriget och som än idag är okänd för de allra flesta, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Men vi glömmer
inte våra judiska systrar och bröder och alla andra som mördades av nazisterna.

É Romani Glinda fokuserar på hur nazisterna hade valt ut två folk, romerna och judarna, som inte skulle ha någon plats i
det stortyska riket. Hur de systematiskt började utrota de bägge grupperna. Man tror idag att det kan ha varit cirka en
och en halv miljon romer som mördades, de flesta i sina byar eller i läger.

Medverkande i programmet: Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholms domprostförsamling; Fred Taikon, É Romani
Glinda; Berit Kalander barn till överlevande. Representant från Forum för levande historia. Jackie Jakubowski, Judisk
krönika; Maria Taikon, É Romani Glinda; Bengt O Björklund, poet och journalist.

Musik med den romska kören Amé sam rom, Ann Kalmering samt finskromska kören Dzivibosko drom.

Minneshögtiden avslutas traditionsenligt med kaffe och dopp i kyrkan.

Utställningen ”Den okända Förintelsen” kommer att visas mellan den 20 och 28 januari i S:t Jacobs kyrka.

Tid: 27 januari 2015 kl. 18.30
Plats: S:t Jacobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm.

För mer informaiton gå in på www.romaniglinda.se 
eller ring 08-779 40 31
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

É Romani Glinda
bjuder in till minnesstund i 

S:t Jacobs kyrka
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Programmet görs i samarbete med Svenska
kyrkan och Forum för levande historia


