Program för gymnasieskolan i samband med

Förintelsens Minnesdag 2014
Samtliga program är KOSTNADSFRIA

Måndag 27 januari
För lärare på högstadiet/gymnasiet, samt allmänheten

Föredrag: Romerna under Förintelsen

Med presentation av ett helt nyutkommet skolmaterial!
Tid: Kl 16.00
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen föranmälan

Från utställningen: ”Romerna under Förintelsen”
Visas på Stadsbiblioteket 24 jan - (prel.)16 feb.
Delar av den romska familjen Kier före deportationen
till Auschwitz. Familjen var bosatt i Tjeckoslovakien. Av
sammanlagt tio familjemedlemmar överlevde endast tre
barn. Tack till Museum of Romani culture i Brno, Tjeckien.

Stefan Andersson, Forum för Levande Historia, berättar om Romerna under
Förintelsen i anslutning till utställningen med samma namn samt presenterar
ett helt nyutkommet skolmaterial i ämnet och Forums treåriga satsning mot
antiziganism.
_______________________________________________________________
Onsdag 29 januari
För skolungdom och för lärare, samt allmänheten

Mietek Grocher föreläser om Förintelsen
Mietek Grocher kom till Sverige 1945, efter att ha överlevt nio koncentrationsläger i Polen och Tyskland. Han föddes i Warzawa 1926, och var som tonåring också
med om upproret i Warzawa-gettot. Sedan pensioneringen 1991 ägnar han hela
sin tid åt att resa runt i skolor och berätta om sina upplevelser i nazisternas koncentrationsläger. Han har också skrivit boken ”Jag överlevde” om dessa upplevelser.
Tid: Kl 14.00 -15.30
Plats: Culturen Box 1
Begränsat antal platser - först till kvarn! Så här bokar du plats:
Skicka ett e-post till: leyla.atak@vasteras.se
Vi behöver fullständiga uppgifter om:

Mietek Grocher

• Skolans namn samt klassbeteckning
• Antal elever
• Antal vuxna/lärare
• Namn på kontaktperson
• Telefonnummer till kontaktperson
• E-postadress till kontaktperson
All bokning sker via e-post. Ni får alltid en bekräftelse på er bokning via e-post.

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger. 50 år senare högtidlighölls minnet av Förintelsen för första gången i Sverige.
Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell minnesdag över Förintelsens offer. I Västerås uppmärksammas Förintelsens
minnesdag genom en rad arrangemang under ett flertal dagar i januari.

