
Pressinbjudan: Refugees Welcome – Fackelmanifestation och
kulturkväll till minne av kristallnatten
Till minne av Kristallnatten kallar Vänsterpartiet till en ljusmanifestation på Möllevångstorget och bjuder in till en kulturkväll på
Biograf Panora för att minnas nazismens offer och kämpa för flyktingarnas rätt idag. Årets manifestation kommer att
uppmärksamma den mänskliga tragedin som utspelar sig vid Europas gränser, i Medelhavet, på Sveriges centralstationer.
Bland annat kommer Mattias Gardell att lansera sin senaste bok "Raskrigaren - seriemördaren Peter Mangs".

- Vi befinner oss i en historisk humanitär katastrof. I detta läge väljer regeringen att gå högerut och slå fast en flyktinguppgörelse som
försvårar för människor att komma hit. Och det värsta av allt är att de köper rasisterna logik om att flyktingströmmen drabbar välfärden. Ikväll
samlas vi för att minnas historien men också för att visa motstånd mot dagens rasism och förtryck. För att visa att det finns en annan väg, att
det går att välkomna människor och samtidigt bygga ett bra samhälle för alla, säger Hanna Thomé (V) oppositionskommunalråd.

Hanna Thomé, 0709 13 46 61 

Presskontakt, Roxana Ortiz 0768 76 77 08

PROGRAM:

17.00 MANIFESTATION TILL MINNE AV KRISTALLNATTEN på Möllevångstorget
Tal, musik och ljusmanifestation med lyktor och facklor.

Insamling av förnödenheter till flyktingar. Det kommer att stå en lastbil på Möllevångstorget som samlar in förnödenheter till flyktingar. 

Tal hålls av: 
Håkan Blomqvist, docent i historia vid Södertörns högskola och specialiserad på arbetarrörelse, rasism och antisemitism. 

Hanna Thomé (V),
oppositionskommunalråd för Vänsterpartiet Malmö som länge i kommunen aktivt arbetat mot diskriminering, antisemitism och rasism

Kenneth Pettersson,ordförande för stridbara Transportarbetareförbundet avdelning 12 i Malmö med en lång tradition av att delta i kampen mot
rasism och antisemitism.

18.00 Insläpp till Biograf Panora och caféet öppnar

18.30 KULTURKVÄLL TILL MINNE AV KRISTALLNATTEN PÅ BIOGRAF PANORA

18.35 OM INTE NU S NÄR? OM INTE VI SÅ VEM?
Skådespelaren och regisören Håkan Paaske på Malmö Stadsteater levandegör Stefans berättelse som överlevde förintelsen. Vad var det
egentligen som hände under förintelsen och hur drabbade det den enskilda människan? I samarbete med Malmö Stadsteater.

19.00 FIRKA OUD - traditionell arabisk musik
Azmat Labad kom till Sverige för tre månader sedan – en av Syriens främsta oud-spelare har samlat en grupp som kallar sig Firka Oud. 

19.35 VITTNESMÅL FRÅN FLYKTEN 

19.45 Paus

20.00 NORIA - Klezmermusik
Kvartetten Noria minns kristallnatten med sin intensiva klezmermusik som tar oss med på en resa vi sent ska glömma.

20.30 BOKRELEASE:
”Raskrigaren – om seriemördaren Peter Mangs”
Seriemördaren Peter Mangs sköt muslimer, svarta, judar, romer och ”rasförrädare” och gäckade Malmöpolisen i nära ett årtionde. Varken
media eller rättsväsende förstod att de hade att göra med en ideologiskt medveten rasist.

Religionshistorikern, författaren och aktivisten Mattias Gardell har skrivit en bok som låter oss ta del avd en värld som inspirerat honom.
Genom djupintervjuer med Peter Mangs och samtal med Breivik, Mangs egna texter som aldrig tidigare offentliggjorts, intervjuer med offer,
anhöriga och andra malmöbor samt den omfattande polisutredningen ställer Gardell frågor om oss själva och vår tid. En tid när extremister
inte kommer utifrån utan i hög grad inifrån.

Mattias Gardell samtalar med Mujo Hallilovic, aktivist för romers rättigheter.

Boken säljs och signeras i foajén till releasepris. Betalning kan ske med SWISH och kontanter.

21.15 BOKSIGNERING & CAFÉ



Arrangörer: ABF, Folkets Bio, Antirasistiska Filmdagar, Kvarnby Folkhögskola, Vänsterpartiet, Vänsterns Studentförbund, Asylgruppen, Aktion
mot Deportation, Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, Ung Vänster, Ariana – Afghansk kulturförening, Grupp 194,
Transportarbetareförbundet avd 12.
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