9 NOVEMBER
kristallnattens minnesdag
Handledning & talmanus

Handledning
Inledning
I Ung Vänster har vi en lång tradition av att högtidlighålla minnet av Kristallnatten, det görs över
hela landet och i alla Ung Vänsters klubbar. Kristallnatten är hela den antirasistiska rörelsens dag
och ett tillfälle att sträcka ut en hand till andra föreningar och erbjuda dem att ta kampen mot
rasismen och fascismen tillsammans med oss. Vi gör det inte av ren vana - utan vi gör det för att vi
anser att det är det enda rätta. Ju fler vi är desto bredare motstånd skapar vi.

Bakgrund
Natten mellan den 9 och 10 november 1938 har gått till historien som Kristallnatten. Denna natt
markerade inledningen till förintelsen, nazisternas systematiska folkmord i vilket 6 miljoner judar
föll offer. Den 10 november låg gatorna i många tyska städer täckta med krossat glas efter att
nazistiska stormavdelningar och civila vandaliserat tusentals affärsverksamheter ägda av judar och
bränt ner hundratals synagogor. Under novemberpogromerna, under vilka kristallnatten ägde
rum, mördades hundratals människor eller tvingades ta sina liv och många tusen deporterades
till nazisternas koncentrationsläger. Den antirasistiska och antifascistiska rörelsen högtidlighåller
minnet av kristallnatten för att påminna om att rasism, fascism och förtryck till följd av etnicitet inte
är en historisk parentes.
För oss som är vänster och antirasister har de senaste åren ibland kunnat kännas som en rad
nederlag. Vi har chockats över och protesterat mot lagändringar, hatbrott, opinionsmätningar och
valresultat som alla har visat att rasismen är på framfart, både i Sverige och i omvärlden.
Nedan följer korta sammanfattningar av vad som är viktiga att fokusera på.
Nej till antisemitism
Det är lätt att tänka att antisemitism, fientlighet, fördomar eller diskriminering mot judar, är något
som händer någon annanstans eller i en annan tid. Men faktumet är att detta är att många möts av
antisemitism i sin vardag på väg till jobbet eller skolan. Vi kan se detta blad annat genom att kolla
på statistiken. Av alla anmälningar, 2016, för olaga hot/ofredande så hade 49% antisemitiska motiv.
Vi måste stå upp för vår rätt att röra oss fritt i samhället. Ingen ska behöva vara orolig för att någon
ska skrika något rasistiskt efter en.
Nej till rasism
Ung Vänster tar kampen för ett samhälle fritt från rasism. Rasismen beror inte på okunskap eller ondska,
den finns för att någon tjänar på den. Genom en rasistisk världsbild kan man rättfärdiga att människor
utvisas till döden, att nyanlända ska göra samma jobb för lägre lön, eller hot och våld mot alla som inte
passar in. Att kämpa mot rasism är att kämpa för rätten till ett värdigt liv, mot orättvisa och förtryck.

Vad ska ni göra?
Att anordna en lyckad och värdig manifestation är inte svårt, så länge man börjar i tid, planerar och vet
vad man ska göra. I många klubbar och städer finns det sedan länge traditioner kring hur minnet av
kristallnatten uppmärksammas, på andra ställen är det mer öppet och upp till klubben att bestämma. En
gammal tradition i förbundet är att genomföra en tyst demonstration med fackeltåg. Det är en mäktig
uppvisning men inget som är nödvändigt i alla klubbar. Andra sätt att uppmärksamma kristallnatten kan
vara att anordna en ljusmanifestation.

•

Fackeltåg och ljusmanifestation
En stillastående ljusmanifestation är ett enklare alternativ till fackeltåg. Tänd marschaller på
torget, dela flygblad, håll tal och bjud på kaffe. Fundera om man kanske vill ha ett kulturinslag så
som musikuppträdande eller poesi. Eller bjud på kanderade mandlar i höstmörkret. En
ljusmanifestation är ett mycket flexibelt alternativ och ni i klubben kan göra vad ni vill av det.

•

Anordna en föreläsning
Det kan vara anordna en föreläsning om fascismen eller dess historia. Den kan även handla om
fascismens offer och hur det tar sig i uttryck idag. Den här föreläsning kan förslagsvis vara öppen
för alla och då är det bra att göra reklam för den både genom flygblad, rundringning och lägga ut
på sociala medier.

•

Konsert
Har ni klubbmedlemmar som spelar i band? Eller känner ni ortens lokala storheter? Boka dem och
genomför en antirasistisk konsert eller ett kulturevenemang av annat slag.

•

Panelsamtal
Vill ni bredda vilka som deltar i det antifascistiska arbetet eller knyta kontakter till andra som
jobbar antirasistiskt? Ordna ett panelsamtal och bjud in paneldeltagare som lämpar sig för det
fokus ni väljer. Ni kan välja vilka ni riktar er till, om det är eleverna på den lokala högstadieskolan,
ortens föreningsaktiva eller de som sysslar med läxhjälp på boendet för ensamkommande.

Bra att tänka på!
Om ni anordnar aktiviteter utomhus är det viktigt att tänka på att det i november ofta är både kallt
och mörkt i hela landet. Därför är det viktigt att tal och andra inslag inte är för långa, då
orkar folk inte vara kvar. Det är också bra om ni har något varmt att bjuda på: en kopp kaffe eller
alkoholfri glögg är inte fel och gör att folk känner sig välkomna och omhändertagna. Som alltid är
en bra aktivitet bättre än en lång. Särskilt när det gäller den antirasistiska och antifascistiska
kampen är det strategiskt viktigt att visa att vi är många. Därför är det viktigt att vi inte är ensamma
med att uppmärksamma kristallnatten. Bjud in vitt och brett, de deltagande behöver inte ha en
politisk agenda i övrigt, i det här fallet räcker det med att man är antirasist och respekterar och står
upp för människovärdet. Det innebär att ni kan bjuda in elevrådet, lokala idrottsföreningen, judiska
föreningen, LO-förbunden, den lokala tjejjouren och ABF. På kommunens kultur- och fritidskontor
brukar det finnas kontaktuppgifter till alla registrerade föreningar i kommunen. Självfallet ska
Vänsterpartiet hjälpa till att ordna firandet, de har också resurser som vi sällan har som gör att man
till exempel kan annonsera i lokaltidningen.

Hur gör man?
1. När ni kommit överens om vad ni vill göra är det dags att börja planera. Se till att ha en
tydligansvarsfördelning, både mellan Ung Vänster och Vänsterpartiet om vem som ska göra
vad. Till exempel behöver ni diskutera vad olika saker kommer att kosta och hur stor del de
olika arrangörerna ska betala.
2. Om ni ska ha en manifestation eller demonstrationståg kan det vara bra att söka tillstånd,
det gör ni hos polisen. Om ska ni göra något annat kanske ni behöver boka en större eller
mer tillgänglig lokal än klubblokalen. Undersök vilka möjligheter som finns och se till att
vara ute i god tid.

3. Trots att det är en del planering får ni mycket gratis. Till exempel finns det färdiga affischmallar
som ni såklart ska använda er av, det sparar mycket tid och arbete. Kontakta
förbundscentralen så går det snabbt.
4. Självklart vill ni också ha duktiga talare. Hör av er i god tid till förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen, annars blir de uppbokade på andra möten. Distriktets fadder i
förbundsstyrelsen besöker gärna distriktet. Dessutom ska naturligtvis någon från klubben
också tala, ett exempel på tal som ni kan använda er av när ni skriver finns med i den här
handledningen.
5. Se till så ni ordnar alla praktiska detaljer som t.ex. tillgång till elektricitet och ljudutrustning.
Det är också viktigt att vi har med oss relevant material. Inventera så att ni har både
uppdaterat antirasistiskt material. Om det saknas behöver ni se till att beställa det från
förbundscentralen
Nästa steg är att få folk att komma till er aktivitet. När ni sprider information är det viktigt att folk
snabbt uppfattar vad, hur, när, var. Använd de färdiga affischmallarna så slipper ni ödsla tid på att
ta fram en affisch. 9 november är ett tillfälle då det kan vara lämpligt att annonsera i lokaltidningen
eller fixa riktad facebookreklam. Den kostnaden är något som Vänsterpartiet brukar ställa upp
med. Skicka ut pressmeddelande till tidningarna och övrig lokalmedia med information om er
aktivitet och vilka som ska tala eller spela musik. Kontakta redaktionerna och se till att de kommer
för att göra ett reportage. Om de inte kommer, ta egna bilder och skicka ett pressmeddelande i
efterhand, så skriver de i alla fall.
Se också till att sprida information i sociala medier. Skapa ett evenemang på Facebook och
rapportera till info@ungvanster.se så er aktivitet kommer med i vår nationella sammanställning
Allt eftersom 9 november närmar sig måste ni se till att allting klaffar och kontrollera så att ni har
koll på alla detaljer och följa upp er ansvarsfördelning. Dagarna innan är det lämpligt att anordna
en banderollmålning och plakatverkstad.

Demonstrationsvakter
Om ni ordnar en demonstration är det ofta en bra idé att ha demonstrationsvakter.
Demonstrationsvakter ger bättre koll och kontroll över vad som händer under demonstrationen,
och det känns tryggt för deltagarna. Demonstrationsvakternas uppgifter kan vara att hålla ihop
demonstrationståget, se till att man håller sig på marschvägen, att sköta kontakt med myndigheter
och svara på frågor från deltagare. Demonstrationsvakter kan bära en röd armbindel, så att de är
lätta att känna igen. Det är bra för demonstrationsvakterna att ha koll på vilka Ung Vänster-medlemmar
som deltar i demonstrationen. Det är också viktigt att folk ges möjlighet att organisera sig hos oss. Även
om det är hela den antirasistiska och antifascistiska rörelsens dag så finns det ingen anledning för oss att
låtsas som om vi är något annat än Ung Vänster. Det är vi som har organiserat och vi tar kampen mot
rasismen varje dag, hela året. Det är en kamp som vi vill att fler ska vara med och ta.

Talmall 9 November
Idag så minns vi den mörka novembernatten 9 november 1938, den som är döpt efter det
fönsterglas som täckte gatorna i Tyskland, Kristallnatten. En natt då tyska nazister slog sönder
judiska butiker och brände synagogor. Det här blev början på det som sedan skulle bli
förintelsen, där sex miljoner judar dödades. Vi minns den här dagen, för att historien aldrig ska
kunna upprepa sig, nu när vi än en gång hör stöveltramp på våra gator måste vi stå upp
tillsammans mot rasism och fascism.
Idag är det allt fler och fler som upplever rasism i deras vardag. Vi ser hur judiska föreningen
lägger ned, hur människor får utstå glåpord på bussen eller att polisen än en gång ska stoppa
en för en “slumpmässig” kontroll. Att inte kunna vistas i det offentliga rummet utan att vara rädd
för att utsättas för trakasserier på grund av ens religion, hudfärg eller etnicitet är en inskränkning
i ens frihet och ens makt i samhället. Vi måste vända den här utvecklingen, vi måste omfördela
makt i det här samhället. Skapa ett jämlikt samhälle där har vi oavsett ursprung har lika mycket
makt. Antirasism handlar om makt, makten över sin vardag och över sitt liv.
Den fascistiska rörelsen gör sig allt mer synlig, genom demonstrationer, flygbladsutdelningar
och attacker mot manifestationer och privatpersoner. Den här rörelsen är ett hot mot hela vårt
samhälle men utgör ofta ett direkt hot mot personer som oss, socialister, feminister,
fackföreningsorganiserade, antifascister, rasifierade, HBTQ-personer, alla vi som inte vill passa
in i deras mall eller mobiliserar för ett annat samhälle. För att möta detta krävs det mer än
insändare och facebookinlägg, det kräver handling. Vi måste göra motstånd och göra det jobbigt
för dem att organisera sig. För vi vet om vi inte gör det kommer det bli vi som utsätts för våld.
Riv ner deras propaganda, protestera vart de än visar sig och mobilisera för ett annat samhälle.
Tillsammans kan vi göra det jobbigt att vara nazist. Det gäller att vi agerar och gör motstånd för att
motverka den samhällsutvecklingen vi ser, det är därför vi uppmärksammar den här dagen för att
komma ihåg vad som varit för att det inte ska kunna upprepas. Vår mobilisering och protest mot
rasistisk lagstiftning och fascistisk mobilisering, mot den splittring som genomsyrar vårt samhälle är ett
konkret sätt att förhindra att Kristallnatten upprepas. Vår organisering och vårt antifascistiska arbete är
det grundläggande för vår säkerhet och vårt samhälles framtid, tillsammans ska vi krossa rasismen och
nazismen.

