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Auschwitz-dag 27. januar 2021 
 
Antisemitisme  

Den 27. januar er en mindedag for Holocaust, der markeres i FN, EU, rundt omkring i Europa og andre 

steder i verden. I Danmark har markeringen fået navnet Auschwitz-dagen, hvor vi mindes ofre for 

Holocaust og andre folkedrab.  

I 2021 reflekterer vi over Holocaust som udtryk for antisemitismen i sin mest ekstreme form. Men 

fænomenet er langt ældre, og antisemitismen eksisterer fortsat og er i vækst i en række lande verden over, 

også i Danmark. 

Det er derfor afgørende vigtigt at både erindre og mindes de frygtelige konsekvenser af antisemitismen og 

oplyse og uddanne kommende generationer om de tanker og forestillinger, der har ført og fortsat fører til 

forfølgelse og folkedrab. Særligt i denne tid, hvor de sidste vidner er ved at forsvinde, er det mere vigtigt 

end nogensinde fortsat at have fokus på historien og dens konsekvenser. Historien forsvinder, hvis den ikke 

bliver fortalt. 

Et vigtigt led i modarbejdelse af antisemitisme er implementeringen af nationale og internationale 

handleplaner mod antisemitisme. Disse handlingsplaner har på struktureret vis til formål at dæmme op for 

tilstedeværelsen af antisemitismen gennem politiske tiltag og udbredt oplysnings- og 

uddannelsesvirksomhed. I 2021 præsenterer den danske regering sin handleplan, og derfor sætter 

Auschwitz-dagen 2021, med udgangspunkt i erindringen, fokus på antisemitismen som udtryk for et mere 

overordnet behov for oplysning, uddannelse, dialog og debat med henblik på at forebygge fremtidige 

fordomme og folkedrab. 
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Program 
Kl: 19:00 

Velkomst ved museumsdirektør Janus Møller Jensen, Dansk Jødisk Museum. 

 

Kl. 19:05 

Velkomst ved aftenens vært, kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, Københavns Kommune. 

 

Kl. 19:10 

Tale ved justitsminister Nick Hækkerup. 

 

Kl. 19:20 

Tale ved Postdoc og ph.d. ved Nationalmuseet Jacob Halvas Bjerre.  

 

Kl. 19:35 

Vidnesbyrd: 

Vidnesbyrd: fra folkedrab i Bosnien Vladimir Tomic. 

 Vidnesbyrd: efterkommer af danske jøder Kathrine Tschemerinsky.  

Vidnesbyrd: fra KZ-Theresienstadt Birgit Krasnik Fischermann 

 

Kl. 19:50 

1 minuts stilhed og musik ved Goldschmidts Musikakademi: Alma Vindsmark Søholm - vokal, Henrik 

Goldschmidt - obo, Bilal Irshed - oud. 

 

Kl. 20:00 

Ambassadør Hr. Benny Dagan, Israel  

Ambassadør Fr. Aud Kolberg, Norge 

Ambassadør Fr. Elida Petoshati, Albanien 

 

kl. 20.15 

Afslutning ved kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, Københavns Kommune. 
 

Vært: Københavns kultur- og fritidsforvaltning 

Dansk Jødisk Museums styregruppe for Auschwitz-dag består af:   

Udpeget af Det Jødiske Samfund i Danmark, Nili Baruch. 

Museumsdirektør Janus Møller Jensen, Dansk Jødisk Museum. 

Museumsinspektør Sara F. Stadager, Dansk Jødisk Museum. 

Rådgivning fra Dansk Institut for Internationale Studier. 


