ULag konference
Landstingssalen i Christiansborg, den 25. september 2012, kl. 9.00 - 17.00
Arrangører:
Vært:

Den Danske Helsinki-Komité, Dansk-Russisk Forening og gulag.dk
Folketingets formand, Mogens Lykketoft, S

Støttet af:

Hermod Lannungs Fond og Politikenfonden

Konferencens sigte er at give et førstehåndsindtryk af Stalins lejrsystem, GULag, der fik stor betydning for hele Det Tyvende Århundrede som forbillede for arbejdslejre i alle diktaturer helt op til i
dag. Der vil også blive informeret om hvilket materiale, der findes til undervisning i emnet på gymnasieniveau og til Folkeskolens ældste klasser.
Konferencen tager mindre udgangspunkt i GULag’s historie, som vi forudsætter at tilhørerne har
et grundlæggende forhåndskendskab til, men langt mere om, hvilken forskning der udføres på
området i henholdsvis Rusland og Danmark. Her vil det blive belyst, hvilke forhold forskningen er
underlagt og hvordan emnet kan indgå i undervisningen. For at give et indtryk af meningen og
betydningen af GULag, bliver emnet ikke alene gennemgået af faghistorikere, men også af en
tidligere fange, der rent faktisk har været i en af de mange lejre. Eksperterne vil søge at udbrede
forståelsen af konceptet ”GULag” som et tema i samtidig russisk politik. Endvidere vil en pensioneret oberst fra Ruslands nuværende straffesystem, der selv blev undervist som mening lejrvagt
af de tidligere officerer fra GULag’s administration, fortælle om GULag set fra administrationens
perspektiv.
Tilmelding se neders side 2.
Tvivlsspørgsmål kan rettes til den Danske Helsinki-komité på e-mail: main@helsinki-komiteen.dk eller telefon 33918118.

AGENDA den 25. september 2012, Landstingssalen, Folketinget
Kl. 8:00 - 8.45

Kl. 11:30

Registrering af deltagerne. Der vil være en
kop kaffe og et rundstykke i ventetiden.

Velkomst ved Folketingets formand, tidl.
udenrigsminister Mogens Lykketoft.

Forsker ved Memorial og redaktør af www.
gulag.dk, Jens Alstrup: Det dansksprogede
undervisningsmateriale om GULag og
introduktion til Kolyma (Dalstroi) lejrene,
hvorfra de to næste talere har deres personlige erfaringer.

Kl. 9:15

Kl. 12:00

Velkomst ved Carl Erik Foverskov,
Den Danske Helsinki-Komité.

Pensioneret oberst, USTVITL, forfatter og forsker, Nikolaj Vasilivitj Siderov: GULag set fra
en vagts perspektiv (primært transitlejrene
under Dalstroj i og ved Vladivostok).

Kl. 9:30

Kl. 12:30

Cand.mag. Kim Frederichsen, næstformand
Dansk-Russisk Forening, Introduktion til
GULags historie fra et dansk perspektiv.

Forfatter og digter, tidligere lejrfange, grundlæggende medlem af Memorial, Jurij Lvovitj
Fidelgolts: GULags betydning for de tidligere
lejrfanger.

Kl. 10:00

Kl. 13:00

Professor Nikolaj Karlovitj Svanidze, MGGU,
GULag: Forskningen i Rusland og arbejdsforholdene (arkivadgang etc.). Svanidze er i
familie med Stalin selv og det kostede mange
familiemedlemmer livet.

Frokost.

Kl. 10:30

Kl. 13:30

Vicechefredaktør ved avisen Novaja Gazeta
Oleg Kolesnikov: Fremstillingen af GUlags
historie i dagens Rusland og konceptet GULags betydning for det nuværende Ruslands
politiske og daglige liv.

Spørgsmål fra salen og derefter spørgetid hos
den enkelte paneldeltager.

Kl. 11:00

Kl. 16:00

Kaffepause

Tid afsat til interviews.

Kl. 9:00

Kl. 15:30
Afslutning af det åbne program.

Kl. 17:00
Afslutning, præcist af hensyn til Folketingets
sikkerhedsreglement.

TILMELDING

OBS: Seneste tilmelding
den 22. september!

Tilmelding skal ske til email:
gulag@helsinki-komiteen.dk
Telefon for evt. mere information:
24 82 98 26
Deltagergebyr (dækker forplejning):
Kr. 250,00
Betales til konto (husk at anføre navn):
4180-4180641106
OBS: Oplys venligst fornavn + mellemnavn, efternavn, evt.
institution/firma eller beskæftigelse, samt adresse, telefonnummer. Dette er et krav for at få adgang til Folketinget.

