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Judarnas historia i Sverige tema för
symposium
Den 20-22 november samlas svenska och utländska forskare med intresse för
judarnas historia i Sverige till symposium vid Uppsala universitet. På
programmet står föreläsningar och diskussioner om bland annat antisemitism
på högerextremistiska webbplatser, förintelsemonument i Sverige samt
teologi och antisemitism.
Symposiet arrangeras av det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i
Sverige
- en minoritets historia" som har sin bas vid Centrum för multietnisk
forskning, Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord samt vid
historiska institutionen, alla vid Uppsala universitet.
Symposiet inleds på fredagseftermiddagen med bland annat föreläsningar av
de två huvudtalarna, professor Stefanie Schüler-Springorum från institutet för
de tyska judarnas historia i Hamburg och Tobias Brinkmann, professor i
judiska studier och historia vid Penn State University i USA. SchülerSpringorum kommer att tala om politik, skuld och moral, medan Brinkmanns
föredrag handlar om judisk migration i och utanför Europa under perioden
1918-1948.
Andra ämnen som tas upp under symposiet är bland annat antisemitism på
svenska högerextremistiska webbplatser, nutida judiska skribenter i Norden,
teologi och antisemitism, förintelsemonument i Sverige samt antisemitism
och antiamerikanism.
Representanter för media är välkomna till symposiet.
Tid och plats: den 20-22 november i Humanistiskt centrum, Engelska parken
(Thunbergsvägen 3D ), hus 4, sal ENG 2-1077

Program: se bifogad pdf-fil.
För mer information, kontakta Lars M Andersson, 018-471 15 38, 070-567 45
41, e-post: Lars.M.Andersson@hist.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i
världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv
och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade
lärosäten.
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