Invitation til lærerkursus:

”Holocaust og det personlige ansvar”
Mandag d. 30. september.

Baggrund
I oktober i år er det 70 år siden, at den nazistiske besættelsesmagt indledte forfølgelsen af danske
jøder. I løbet af ganske få uger lykkedes det for størstedelen af den dansk-jødiske befolkning at flygte til det neutrale Sverige, mens næsten 500 danskere med jødisk baggrund blev tilfangetaget og
deporteret til KZ-lejren Theresienstadt. Flugten over Øresund var kun mulig, fordi de danske jøder
blev hjulpet på vej af danske medborgere. Nogle blev hjulpet med penge til flugten, andre med
transport, husly eller mad undervejs. Indsatsen fra andre danskere betød i sidste ende, at flertallet
af de danske jøder undslap Holocaust og dermed den skæbne, der tilfaldt millioner af europæiske
jøder. Danskernes hjælp til deres jødiske landsmænd og modstanden mod besættelsesmagtens overgreb rejser en række spørgsmål om det personlige og det civile samfunds ansvar: Hvorfor reagerede danske landsmænd, civile organisationer og de sociale netværk som de gjorde? Hvordan udmøntede hjælpen sig konkret? Kan man uddrage en lære af begivenhederne i oktober 1943? Dette
lærerkursus har fokus på undervisning i spørgsmål omkring det civile samfund og personligt ansvar
under Holocaust.
Kurset
Kurset er tilrettelagt for lærere, der er interesserede i at arbejde tværfagligt med den nye viden, der
findes om emnet. Du kan møde forskere, lærere og formidlere, der er i Danmark for at deltage i en
international konference om det civile samfunds reaktion på Holocaust.
Dagen består af en kombination af faglige oplæg og introduktion til undervisningsmaterialer. Du
kommer hjem med inspiration fra specialister i undervisning og formidling af begivenhederne i
oktober ’43 og Holocaust ude i Europa. Desuden modtager du et tværfagligt undervisningsoplæg med henblik på fagene historie, samfundsfag, religion, dansk, engelsk, tysk og filosofi - plus en ny
antologi om det civile samfunds reaktion på Holocaust, skrevet af internationale specialister fra 10
lande, og den hidtil største kildesamling om oktober ’43.
I forbindelse med kurset har du også mulighed for at tilmelde dig den efterfølgende internationale
konference.
Arrangør
Kurset arrangeres af den danske afdeling af ’Humanity in Action’, som hvert år arrangerer et sommerakademi i København om menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse - i samarbejde med
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.

Oplægsholdere:
Anders Jerichow, seniorkorrespondent, forfatter og formand for Humanity in Action, Danmark
Cecilie Stockholm Banke, seniorforsker, DIIS
Constanty Gebert, essayist og forfatter, Warszawa
Solvej Berlau, cand.scient.soc., projektkoordinator, DIIS.
Otto Rühl, Cand.mag., historie & religion. Undervisningskonsulent, DIIS. Medlem af the International Taskforce for Holocaust
Ronald Leopold, direktør for Anne Frank-huset, Amsterdam
Yiftach Meiri, Yad Vashem’s International School of Holocaust Studies
Wolf Kaiser, Gedenkstätte Haus am Wannsee, Berlin
Hanna Skop, flygtning i Sverige ’43-45
Herbert Pundik, seniorkorrespondent, forfatter, flygtning i Sverige fra ’43 til 45
Bo Lidegaard, chefredaktør, historiker, udgiver i september en ny bog om Oktober ’43.
Program
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.40
10.40-10.55
10.55-11.30
11.30-13.00
		

Ankomst - kaffe!
Anders Jerichow: Personligt ansvar, civilt samfund i lektien af Holocaust
Hanna Skop: Flygtning i Sverige fra oktober ’43 - en personlig beretning
Kaffepause
Cecilie Stockholm Banke: Ny viden om oktober ’43 i Danmark
Otto Rühl: Nyt tværfagligt undervisningsforløb
Solvej Berlau: et nyt net-baseret undervisningsmateriale fra DIIS

13.00-13.45

Frokost

13.45-14.30 Konstanty Gebert: Victim, perpetrator, observer? As it happened in Poland…
14.30-16.15 Why we teach the Holocaust and civil responsibility:
			
Ronald Leopold, Anne Frank Museet i Amsterdam
			
Yiftach Meiri: Yad Vashem’s International School of Holocaust Studies
			
Wolf Kaiser, Gedenkstätte Haus am Wannsee, Berlin
16.15-16.30
16.30-17.00

Kaffe
Anders Jerichow: Ny antologi, ny kildesamling om oktober ’43

Derefter deltager vi i den internationale konferences første aften:
18.00 – 19.30

Dinner

19.45 – 20.00
		
20.00 - 20.30
			
20.30 – 22.00
			
			
20.00 - 20.30
20.00 - 20.30

Herbert Pundik, Senior Correspondent and ‘43-refugee:
“The Final Day of My Childhood”
The Czech Janacek Trio: Irene Herajnova, violine; Marek Novak, violoncello;
Marketa Janackova, piano: Compositions from Theresienstadt
Bo Lidegaard, Editor-in-Chief; Cecilie Stokholm Banke, Bent Blüdnikov,
Historians: The Ambivalence of Holocaust history
Moderator: Klaus Rothstein, Writer
The Czech Janacek Trio
The Czech Janacek Trio

Praktiske oplysninger
Tid: Kurset afholdes d. 30. september fra 9.30 – 19.00
Sted: Vilvorde Konference Center, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund.
Pris: Kursus m. tre måltider plus eksemplar af nyt tværfagligt undervisningsoplæg v. Otto Rühl
og eksemplar af to dugfriske værker: En antologi om civilsamfundets reaktion på Holocaust i 10
forskellige Europæiske samfund og den hidtil største kildesamling om Oktober ’43, redigeret af Cecilie Stockholm Banke og Anders Jerichow – 925 kr.
Konference: Efter lærerkurset afholdes – også på Vilvorde – to døgns international konference om
civilsamfundet & Holocaust med deltagelse af internationale topforskere. Konferencen omfatter en
ekskursion til Gilleleje og adgang til en afsluttende særforestilling på Det Kgl. Teater onsdag d. 2.
oktober om aftenen. Program for konferencen: http://www.humanityinaction.org/Denmark. Konferencen foregår på engelsk.
Tilmelding: Skal se via nedenstående hjemmeside inden 11. juni.
https://humanityinaction.wufoo.com/forms/holocaust-og-det-personlige-ansvar/
Hvis du er interesseret i at deltage i den internationale konference, kan nærmere information findes
på www.humanityinaction.org/october43
Tilmeldingsfrist: Begrænset antal pladser. Tidsfrist for tilmelding 11. juni.
Humanity in Action
Humanity in Action er en international menneskerettigheds og minoritetsbeskyttelsesorganisation,
der har til formål at uddanne fremtidens ledere og sikre, at menneskerettigheder indgår som et
naturligt omdrejningspunkt for samfundets udvikling og for internationalt og europæisk samarbejde. Se mere på www.humanityinaction.org

