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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lägga fram förslag till 

kyrkomötet om att Svenska kyrkan årligen uppmärksammar den  27/1 som en 
minnesdag för förintelsens offer 

Motivering 
27/1 2020 gjorde biskoparna i Svenska kyrkan ett uttalande om förintelsen i 
åminnelse om att det var 75 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades. 
Biskoparna sa bl a: ”Den internationella minnesdagen för förintelsens offer markerar 
slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska. 2015 
uttalade vi oss på förintelsens minnesdag och idag påminner vi igen om 
nödvändigheten att minnas. 
 Antisemitismen började inte med det nazistiska maktövertagandet 1933 utan har 
mycket gamla rötter. Som biskopar i Svenska kyrkan är vi medvetna om att det 
också i vår kristna tradition finns smärtsamma exempel på hur Jesu efterföljare i 
olika tider övergett och rentav vänt sig mot Jesu eget folk. 
 Antisemitismen upphörde heller inte vid krigsslutet 1945. Attentaten under 2019 
mot synagogorna i San Diego, i USA, och Halle i Tyskland, är ett förskräckande 
exempel på hur hatet sprids, också här och nu. I Sverige har judar trakasserats och 
synagogor vandaliserats. Vi tar kraftigt avstånd från allt sådant.” 
  
 Sedan 1999 har 27/1 varit en nationell minnesdag i Sverige och FN deklarerade 
2005 denna dag som internationell minnesdag. Det innebär att den här dagen är en 
minnesdag till åminnelse av förintelsen både nationellt som internationellt. 
 Det vore värdefullt att Svenska kyrkan årligen uppmärksammar den 27/1 som en 
minnesdag för förintelsens offer. 
 Vi kan inte utse den till en helgdag eftersom det är riksdagen som fattar sådana 
beslut, men som en särskild minnesdag vore lämpligt att göra. 
 För det fanns en tid när Sverige var känt som landet som räddade judar och stod 
upp för alla människors lika värde. Namn som Raoul Wallenberg, Dag 
Hammarskjöld och Emil Sandström har för evigt etsat sig in i mänsklighetens 
kollektiva minne. 
 Och det var inte länge sedan denna ärorika tradition återupplivades av den 
socialdemokratiske statsministern Göran Persson med hans massiva satsning på 
folkbildningskampanjen ”Om detta må ni berätta”, samt den internationella 
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Mot 2019:x minneskonferensen för Förintelsens offer i Stockholm år 2000. 
  
 
 
Träslövsläge torsdag 3 juni 2021 
 
Karl-Gunnar Svensson (KR), 
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