Kom på lördagen, den 23 augusti kl 15.00 till Norrmalmstorg
för att visa ditt stöd till folken som idag kämpar för sin frihet och självständighet!
Den 23 augusti 1939, för 75 år sedan undertecknades Molotov-Ribbentroppakten som med sitt
hemliga tilläggsprotokoll la grunden till delningen av östra Europa mellan de två totalitära
makterna- Sovjetunionen och Tyskland. Det satte igång en händelsekedja av stalinistiska och
nazistiska brott mot en rad folk.
För 25 år sedan stod ester, letter och litauer i en mänsklig kedja genom alla de tre baltiska
länderna för att uppmärksamma samma sorgliga datum. Den Baltiska Kedjan blev också symbolen
för ländernas frihetskamp.
Den 23 augusti är också utnämnd till minnesdagen för kommunismens och nazismens offer.
Vi samlas åter för en demonstration för att skänka en tanke åt friheten, minnas offren för de
totalitära ideologierna och visa vårt stöd till folken som kämpar för sin frihet och självständighet!
Närvarande är Peeter Luksep, Håkan Holmberg och Gunnar Hökmark som lade grunden till
måndagsrörelsen i början av 90-talet. Som gäst deltar också Sarmite Elerete från Lettland.
Mötet ordnas av Lettiska Riksorganisationen i Sverige, Sverigeesternas Förbund, Svensk-Lettiska
Föreningen, Litauiska Föreningen i Sverige, Svenska Odlingens Vänner och Måndagsrörelsen.
Info: Austra Krēsliņa austra.kreslina@gmail.com, +46 73 727 08 83.

MÅNDAGSRÖRE
LSEN
Litauiska Föreningen i Sverige bjuder in till visning av filmen “The Excursionist” (2013) på
Filmhuset kl 18.00, den 23 augusti.
”The Excursionist” är ett historiskt drama om en 11 årig
flicka som lyckas rymma från deportationståget till
Sibirien. Hennes 6 000 km långa hemväg är full av
umbäranden - men också tro och kärlek, som kan göra
underverk.
Filmen utnämndes till Litauens bästa film 2013 och har
fått en rad internationella utmärkelser. Filmen är på ryska
och textad till engelska.
Biljetter: vuxna kostar 120 kr, för barn och unga upp till
18 år 100 kr och säljs av Litauiska Föreningen i Sverige,
PG 223 029-0.
Vid betalning skriv namn och antal biljetter. Anmäl deltagande på http://simplesignup.se/event/48540.

Filmhuset, Borgvägen 1-5, Gärdet, sal Mauritz.

Info: ruta.smertiniene@gmail.com

