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Alla människor  
är födda fria 
och lika i värde 
och rättigheter
Artikel 1
FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna



TORSDAG 26 JANUARI
12.00 Lunchmusik i S:t Olai kyrka: 

”Fred och framtid tror vi på!” 
Sånger och texter om fred, mod och 
framtidstro. Körensemble under ledning  
av Gunnar Björkvall. 
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping 
Plats: S:t Olai kyrka

16:30-17:20 ”Älskade Anja” 
Dramatisering av en brevväxling  
från en svår tid 

Det är krig i Europa. Bomberna faller 
och människorna flyr. Nioåriga Anja är 
tysk judinna och skickas av sina föräldrar 
till Sverige. Hon skriver brev hem till sin 
mamma och pappa, och får brev från  
dem om kriget och hur de lever.  
Men så en dag upphör breven att komma.  
Av Anja & Lennart Kerbel 
Arrangemanget rekommenderas från 15 år. 
Bokning av biljett: 
norrkopingsstadsmuseum.se 
Arrangör: Norrköpings Stadsmuseum
Plats: Norrköpings stadsmuseum,  
lokal: Rum för fotografi

18:00 Fackeltåg för demokrati-  
och människovärde
I år sker fackeltåget även till Hédi Frieds 
minne. Samling vid Norköpings synagoga 
klockan 17:45. 

Fackeltåget går till judiska 
begravningsplatsen. 

Tal av kommunfullmäktiges ordförande 
Anna Sotkasiira Wik, kyrkoherde Katarina 
Wändahl samt landshövding Carl-Fredrik 
Graaf. 

Bönen ”El Malei Rachamim”framförs vid 
begravningplatsen av Heinrich Keselman. 
Plats: Norrköpings synagoga, hörnet 
Bråddgatan 32 och Tunnbindaregatan 35. 

FREDAG 27 JANUARI 
FÖRINTELSENS MINNESDAG
12:55 och 16:55 Rådhusklockorna
Organist och klockspelare Ulf Tellin spelar 
temat ur Schindler’s List av John Williams. 

12:30–13:15 Visning av verk i 
Konstmuseets samling

Intendent Kristina Mejhammar visar 
konst från tiden kring andra världskriget. 
Konstmuseet stod färdigt och slog upp 
portarna 1946, en tid när Europa låg i 
ruiner. Följ med vår intendent som berättar 
mer om konsten och historien och visar 
verk ur konstmuseets samling under denna 
period. Föranmälan sker via epost:  
konstmuseet@norrkoping.se eller via  
telefon: 011-15 26 00. Max 25 deltagare 
Arrangör: Norrköpings konstmuseum 
Plats: Norrköpings Konstmuseum, 
Kristinaplatsen

14:00 Visning av ”Allt av Nåd-omnia 
gratia” – Norrköpings Konstmuseum

Välkommen på visning av det offentliga 
konstverket ”Allt av Nåd-omnia gratia” 
av Bianca Maria Barmen. Utanför Hedvigs 
kyrka har Bianca Maria Barmen skapat ett 
minnesmärke över prästen Erik Perwe som 
räddade hundratals förföljda människor, 
främst judar. Denna humanitära gärning 
ligger till grund för konstnärens skulptur. 
Verket visas av intendent Mattias Åkeson 
Arrangör: Norrköpings Konstmuseum 
Plats: Hedvigs kyrka

18:00 Film ”Nelly och Nadine”  
på Cnema

”Nelly och Nadine” är den osannolika 
kärlekshistorien mellan två kvinnor 
som blev förälskade på julafton 1944 
i koncentrationslägret Ravensbrück. 
Nellys barnbarn Sylvie bestämmer sig 
för att läsa sin mormors dagbok och 
upptäcker en livslång kärleksrelation, 
präglad av det som hände i lägren. 
Filmen är den tredje delen av Magnus 
Gerttens dokumentärtrilogi som utgår från 
arkivmaterial från april 1945, då överlevare 
från koncentrationslägren anlände till 
hamnen i Malmö. 
Kostnad: 135 kr. 
Arrangör: Cnema 
Plats: Cnema

Digital föreläsning ”Rasismen då och nu”

Arrangör: Byrån mot diskriminering i 
Östergötland. 
Länk till streaming finns på  
www.norrkoping.se/demokratidagar 

LÖRDAG 28 JANUARI 
14:00 ”Antisemitism, rasism, 
folkbildning och yttrandefrihet ”

Ett samtal om ordens roll i arbetet för 
demokrati och människovärde.
Medverkande: Journalisten och 
ordföranden för Svenska kommittén mot 
antisemitism, Willy Silberstein, och Fredrik 
Pettersson, verksamhetschef vid ABF 
och initiativtagare till ”Folkbildning mot 
rasism”. 
Samtalsledare: Jesper Bengtsson, 
ordförande för Svenska PEN.  

Arrangörer: ABF, SENSUS, Svenska kyrkan 
och Norrköpings kommun. 
Plats: Hedvigs kyrka

PROGRAM



SÖNDAG 29 JANUARI
15:00 ”Att lära genom att se och möta”
Elever och lärare från Finspångs högstadie-
skolor och gymnasium har varje år sedan 
2003 gjort så kallade ”toleransresor” och 
besökt före detta koncentrationsläger i 
Polen, Tyskland och Ukraina, Anne Franks 
hus i Amsterdam och rest i krigens spår 
i Bosnien. Läraren Anna Hellerstedt har 
organiserat och deltagit i samtliga resor. 

Hon besöker Hedvigs kyrka tillsammans 
med elever från senaste resan.

Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping 
Plats: Hedvigs kyrka

17:00 Söndagskväll i Hedvigs kyrka  
”Ett okuvligt kulturarv”

Pianomusik av judiska tonsättare.
Bengt Forsberg, pianist. 
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping 
Plats: Hedvigs kyrkaG 27 JANUARI  
S

ONSDAG 1 FEBRUARI
11:45 ”Det judiska Norrköping” 
Miniföredrag i Hedvigs kyrka
En liten grupp invandrare från 
Nordtyskland, främst handelsmän 
och deras familjer, kom att få en 
betydande roll i Norrköpings näringsliv 
och kultur under ett drygt sekel. Ann-
Charlotte Hertz, tidigare stadsantikvarie 
i Norrköping, berättar om judiskt liv i 
staden under 1700- och 1800-talen.

Därefter orgelmusik med Ulf Tellin samt 
sopplunch i kyrkan till självkostnadspris för 
den som önskar.  
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping 
Plats: Hedvigs kyrka

18.00 ”Människovärdets skönhet: 
praktiska råd till dem som försvarar 
demokratin” 

Föredrag med Stefan Jonsson

Stefan Jonsson är författare, forskare, 
litteraturvetare och professor i etnicitet 
vid REMESO (Institutet för forskning om 
migration, etniska relationer och samhälle) 
vid Linköpings universitet. Föredraget tar  
upp frågor om demokrati, berörda i hans 
senaste bok. 
Arrangör: Studieförbundet SENSUS och 
Arbetets museum 
Plats: Arbetets museum

TORSDAG 2 FEBRUARI
18:00-19:30 Why do they call it the 
first woman revolution in the world?

Ett samtal med Linköpings 
fristadsförfattare Mahsa Malek Marzban, 
journalist, författare och översättare 
från Iran. Samtalet belyser den aktuella 
situationen i Iran, kvinnors rättigheter, 
jämlikhet och censur. Samtalet sker på 
engelska.  
Arrangör: Norrköpings stadsbibliotek 
Plats: Stadsbiblioteket, lokal 
Mellanrummet. 

 
LÖRDAG 4 FEBRUARI
13.00 Vad som hände i fång- och 
dödslägren i Bosnien under kriget  
1992-1995
Serif Velic och Nijaz Mujkanovic, författare 
och överlevande berättar om sina 
upplevelser och vad de såg hända i lägren. 
Aktiviteten går att streama eller ta del av 
på BIH-föreningens lokal. Streaminglänken 
finns på:  
www.norrkoping.se/demokratidagar 
Arrangör: Föreningen Bosnien-
Hercegovina i Norrköping 
Plats: BIH-föreningens lokal, Linnégatan 31



Föreläsning – ”Rasismen då och nu” 

Mot bakgrund av Förintelsen under 
andra världskriget tar vi upp:

• Vilka mekanismer ledde till 
Förintelsen?

• Vilka paralleller kan vi se  
i dagens samhälle?

• Hur tar sig rasism och diskriminering 
uttryck i människors vardag, och vad 
kan vi göra för att motverka rasism?

Föreläsningen är kostnadsfri. 

Arrangör: Byrån mot diskriminering  
i Östergötland

Föreläsningen erbjuds alla 
gymnasieskolor i Östergötland under 
vecka 4, 5 och 6. Föreläsningen har 
koppling till läroplanen och centralt 
innehåll i flera ämnen som historia, 
samhällskunskap och svenska. 

Bokas redan nu på  
info@diskriminering.se

FREDAG 27 JANUARI 
FÖRINTELSENS MINNESDAG
Skolbio ”Fannys flykt”

Året är 1943 och Frankrike är ockuperat 
av Tyska trupper. Föräldrarna till 
trettonåriga Fanny skickar iväg henne 
och hennes lillasyster, av säkerhetsskäl, 
till ett barnhem för judiska barn. 
När nazisterna kommer allt närmare 
organiserar barnhemmets personal 
en förflyttning av barnen över till den 
schweiziska sidan av gränsen.  
Filmen är baserad på en sann historia.
Kostnadsfri skolvisning av filmen. 
Bokas genom 

www.norrkoping.se/cnema. 

Begränsat antal platser.

Plats: Cnema

ERBJUDANDE TILL GYMNASIESKOLOR

• Arbetets museum

• Byrån mot diskriminering  
i Östergötland

• Cnema

• Föreningen Bosnien-Hercegovina

• Föreningen Synagogans Vänner

• LO-distriktet i Mellansverige

• Mosaiska församlingen i Norrköping

• Norrköpings Konstmuseum

• Norrköpings Stadsbibliotek

• Norrköpings Stadsmuseum

• Studieförbundet ABF

• Studieförbundet SENSUS

• Vänskapsförbundet Sverige  
– Israel, Norrköping/ Linköping

NORRKÖPINGS KOMMUN OCH SVENSKA  
KYRKAN I NORRKÖPING I SAMARBETE MED:

FÖRINTELSENS  
MINNESDAG  
27 JANUARI

Till Hédi Frieds minne – Fackeltåg för 
demokrati och människovärde
26 januari, samling kl. 17:45 vid Norrköpings Synagoga



Arrangemangen under Demokrati- och människovärdedagarna  
är kostnadsfria om inget annat anges. 

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

DEMOKRATI- OCH  
MÄNNISKOVÄRDEDAGAR 2023



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

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.


