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Ansökan om projektbidrag - Förintelsens minnesdag
KN-2019-2571
Sammanfattning

Den 27 januari 2020 är det 75 år sedan det tyska förintelselägret Auschwitz i Polen befriades.
Judiska församlingen i Malmö ansöker om ett bidrag på 50 000 kr för ett större arrangemang
kring denna händelse i samband med Förintelsens Minnesdag på nämnda dag.
Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beviljar Judiska Församlingen ett bidrag om 50 000 kr för
arrangemanget.
2. Judiska Församlingen skall inkomma med en ekonomisk redovisning senast den 31 mars
2020

Beslutsunderlag





Ansökan om projektbidrag - Förintelsens minnesdag, 75 år sedan befrielsen av Auschwitz
Ansökan
G-Tjänsteskrivelse - ansökan om projektbidrag Förintelsens minnesdag

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-05-27
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-06-17
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-08-13
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-08-20
Kulturnämnden 2019-08-28
Beslutet skickas till

Judiska Församlingen
Ärendet

SIGNERAD

2019-08-08

Judiska församlingen i Malmö tillsammans med Judiska Kulturföreningen 1945 arrangerar sedan
20 år tillbaka Förintelsens Minnesdag den 27 januari i Malmö Synagoga. Arrangemanget är öppet
för alla men av säkerhetsskäl finns krav på anmälan. Den 27 januari 2020 är det 75 år sedan det
tyska förintelselägret Auschwitz i sydöstra Polen befriades av ryska trupper. Omkring 1,3
miljoner personer deporterades till Auschwitz, av dessa dog 1,1 miljoner i lägret. Nittio procent
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av dem var judar. De övriga var polacker, romer, sovjetiska krigsfångar och personer av annan
nationalitet. Det fanns även homosexuella i lägret.
Till arrangemanget avser man att bjuda in representanter för kungahuset och en av de tilltänkta
talarna är förre statsministern Göran Persson samt en representant för den tredje generationen
av Förintelsens överlevare. Utöver tal planeras flera kulturella inslag som musik och
poesiläsning. Ansökan avser att täcka olika kostnader såsom hyra av ljud och ljusanläggning samt
ökade kostnader för säkerhet, mm.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

