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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Barbro Norén Sundin
Sophie Nordström
Crister Melander
Emerich Roth
Lena Adelsohn Liljeroth
Björn Frändegård
Karin Hagman
Jesper Magnusson
Constanza Rodriguez

ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (adj)

Samt:
Kerstin Roth
Lill Lindfors
Per Gunnar Mossberg
Ingemar Nilsson
Margaretha Forsman

vice kassör
hedersmedlem
hedersordförande
projektledare, adj. till styrelsen
revisor

Kontaktperson: Ingemar Nilsson 073-650 47 88

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls
den 4 april i Stockholm.

Raoul Wallenberg Academy

Den 17 januari deltog Emerich Roth i ett samtal på Armémuseet tillsammans med Hédi Fried
i ett arrangemang av Raoul Wallenberg Academy. RWA delade ut sitt pris för ”Ungt Kurage”
till ungdomar som vågat höja rösten, sträcka ut en hand eller ha agerat i tysthet för att få
ännu fler att stå upp för medmänsklighet.

Sedan år 2006 delar Emerich Roth ut ett pris till skolor som med stort engagemang arbetar
för att hålla minnet av Förintelsen levande och i förlängningen motverkar att historien
upprepar sig. Priset avser bidrag för en resa till ett valfritt koncentrationsläger. Fondens
önskan är att priset delas ut varje 27 januari under ceremoniella former samt att en utställning
anordnas som dokumenterar resan och arbetet kring denna. 2015 års 27Januaripris har
tilldelats Timrå gymnasium, Österslättskolan Karlshamn och Påskbergsskolan Varberg, vilka
skolor Emerich Roth också besökte och delade ut priset på plats.
Den 27 januari höll Viksjöskolan i Järfälla en minnesceremoni hela dagen.

Emerich Roths föreläsningar & gästtalare

Emerich Roth har fortsatt sina föreläsningar runt om i Sverige om hur man kan motverka
våld, rasism och främlingsfientlighet. Under 2016 föreläste Emerich Roth lite mer sparsamt
än under tidigare år. Han besökte bl a Vesterhavsskolan i Falkenberg och Ängelholms
gymnasium, inbjöds att tala vid Försvarsmaktens utbildningsdag på Karlbergs slott, deltog i
Ungt ledarskap på Slottet, medverkade vid utbildningsdag i Sjöbo arrangerat av Forum för
Levande Historia samt på Centerpartiets årsstämma i Stockholm.

Vision - Loud Liberation

Loud Liberation består av unga vuxna som tillsammans arbetar för att stoppa, våld, hat och
osäkerhet i hemmet, skolan eller inom sig själva. Ungdomarna skall med stöd och inspiration
från Emerich Roth fortsätta att föra hans budskap vidare med bland annat egna föreläsningar.
Under 2016 fick gruppen fler medlemmar och vid ett av deras möten deltog Emerich Roth för
samtal med dem.

Projektet ”Att vandra i Emerich Roths fotspår”

Med finansiering av dåvarande Ungdomsstyrelsen (nu MU
CF) påbörjades under 2014 ett arbete som syftade till att komplettera och vidareutveckla
Emerichfondens pedagogiska material ”Vägen ut ur hatet” (VUUH), vilket under 2015/2016
färdigställdes och projektet kunde sjösättas under namnet ”Vandra i Emerich Roths fotspår”.
Fredens Hus
Emerichfonden uppdrog till Fredens Hus genom dess verksamhetsledare Jesper Magnusson,
tillika styrelseledamot i Fonden att genomföra projektet ”Vandra i Emerich Roths fotspår”.
Till pilotskola valdes Viksjöskolan i Järfälla, som redan deltagit i vårt ursprungliga projekt
VUUH. Pedagogen Antonio Basalo, anställdes för detta projekt och ansvarade för
utbildningen av Viksjöskolans elever och personal.
Viksjöskolan första pilotskola
Under hela läsåret 2016 har elever deltagit i övningar som berör; flykten, civilkurage,
tolerans och normer
- Fortbildning av all personal på Viksjöskolan
- Arbetat med utställningarna ”Ordets Makt”, ”Heteronorm & Etnonorm” och ”Forgiveness”
- Ansöknings- och urvalsprocess för deltagande i Auschwitz-resa - Fokuserade
utbildningsinsatser för de elever som kvalificerat sig för deltagande i Auschwitz-resan Förberedelsearbete med de elever och lärare som ska åka till Polen. Fokus på hur de ska bli
framtida Emerichambassadörer
- Erfarenhetsutbyten mellan lärare på Viksjöskolan och andra skolor - Bearbetning och
planering och genomförande av spridningsaktiviteter
- Deltagande vid 27e januari och andra offentliga tillställningar för att berätta om resan
- Spridningsaktiviteter; Utställningar, fortbildningar och utbildningsinsatser. Viksjöskolan har
under hela projektet haft gott stöd av såväl skolans ledning som kommunens skolansvariga.

För att behålla kontinuiteten i det arbete som Emerichfonden länge har bedrivit måste
framtida utbildningsinsatser övergå till en självklar del av folkbildningsarbetet. Därför har en
dialog inletts med NBV som är representerade i fondens styrelse, om möjligheten att t ex
erbjuda skolelevernas föredrar mfl. studiecirklar under rubriken”Vägen ut ur hatet”.

Ett samarbete med Rikskarkivet har inletts, syftande till att arkivera Emerich Roths rika skatt
av brev, ljudband och filminspelningar. Lena Ånimmer har påbörjat inventering av materialet
och även skickat ett utkast till avtal, som kommer behandlas under 2017, då arbetet också
kommer att intensifieras.

Gotländskt Emerichstipendium

Lisa Blochmann, Fårö, fick 2016 års Emerichstipendium. Hon fick priset för sitt engagemang
i nätverket Tillsammans på norr som hjälper nyanlända att komma in i det gotländska
samhället. Emerichpriset delades ut under Förintelsens minnesdag och det ska gå till en
person som arbetar för medmänsklighet i Emerich Rooths anda.

Invigning av Emerichrummet på Fryshuset den 19 september
Den 19 september invigdes Emerichrummet som Fryshuset förärade Emerich Roth på hans
90-årsdag. Det nya instiftade Emerichpriset tilldelades Katja Wåhlström för hennes
mångåriga insatser på Fryshuset i Emerich Roths anda. Vid invigningen underhöll ungdomar
från Fryshusets musikklass deltagarna från bland annat Emerichfondens samarbetspartners.
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Samarbetspartners
Samarbetspartners har varit NBV, Dagens Nyheter, Fryshuset, Tollare Folkhögskola,
Lärartidningen, Sitrus (fd. JG Communication), Fredens Hus i Uppsala
Ekonomiska bidrag
Emerichfonden har tacksamt tagit emot bidrag från:
• Kronprinsessan Margaretas minnesfond
• Barbro Osher PRO Suecia Foundation
• Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond
• Kungliga Patriotiska Sällskapet
• Privatpersoner

Barbro Norén-Sundin

Sophie Nordström
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Crister Melander
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Emerich Roths bok ”Varför just han” och fler böcker, kan beställas på vår hemsida emerichfonden.nu eller ring Ingemar Nilsson 073-650 47 88
Vill Du stödja vårt arbete - Emerichfonden tar tacksamt emot en gåva på bankgiro 871-9510
eller ”Swisha” enligt bannern nedan.

”En kan inte hjälpa alla,
men alla kan hjälpa någon”
Emerich Roth upplevde nazisternas ondska under andra
världskriget.
I snart 20 år har han föreläst på Sveriges skolor om vad
hatet kan göra med en människa – och vad som krävs
för att sluta hata. Tusentals elever har skrivit till
Emerich och berättat om sina egna erfarenheter. Här
nedan kan du läsa om Emerichs och elevernas tankar –
om att vara barn, om att växa upp, om att hata, om
förintelsen, om vändpunkten och om livet i stort.
www.vagenuturhatet.se

Emerich Roth ambassadörer

Genom att bli ambassadör får du chansen att sprida Emerich’s
budskap och jobba mot att förebygga mobbning, våld, hat och
osäkerheter på vilket sätt som helst. Ett sätt skulle kunna vara att
skapa en stödgrupp, eller att skapa en fritidsgrupp som t.ex. en skateeller yogagrupp. På vilket sätt du vill, kan du skapa en grupp som har
syftet att samla människor i alla åldrar som får träffas och hjälpa
varandra, för att skapa en bättre värld för oss att leva i. Allt detta med
inspiration från den fantastiske Emerich Roth.
Facebook: Loud Liberation
loudliberation@gmail.com

