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Längtan och villfarelse i diktaturens
vardag – rapport från den tredje
internationella konferensen om
1900-talets massdiktaturer
”Längtan och villfarelse i diktaturens vardag” var temat på den tredje internationella konferensen om 1900-talets ”massdiktaturer” vilken ägde rum i Pyeongchang-gun, Korea, den 17–19 juni 2005, organiserad av Professor Jie
Hyun Lim, Research Institute of Comparative History and Culture, Hanyang
University, med stöd från Korea Research Foundation. Deltog i konferensen
gjorde drygt ett dussin historiker från bland annat Sverige, Tyskland, Polen,
Storbritannien och Korea. Alf Lüdtke, bäst känd i historikerkretsar som vardagslivets historiker, talade med utgångspunkt från nazismen om de moraliskt svåra val som vanliga människor ställs inför för att kunna överleva i en
diktatur. Jie Hyun Lim, Hanyang University, redogjorde kritiskt för de olika
historiografiska perspektiven på begreppet massdiktatur och hur detta skiljer
sig från exempelvis vis premodern despotism. Zdenek Kavan, University of
Sussex, stimulerade utifrån den post-kommunistiska tjeckiska republikens
erfarenheter till debatt i frågan om i vilken utsträckning historien överhuvudtaget ”spelar någon roll”! Docent Michael Schoenhals, sinolog vid Lunds
universitet och medlem av det av Vetenskapsrådet finansierade nationella
Forskningsprogrammet Kommunistiska Regimer, talade om kinesiska universitetsstudenters beredvillighet att gå den maoistiska partiapparatens ärenden i kulturrevolutionens förföljelse av oliktänkande. Bland övriga teman
som avhandlades vid konferensen kan nämnas den nazistiska ”folkgemenskapen”, folkligt stöd för den stalinistiska repressionen på 1930-talet, opinionsbildning i fascismens Italien, och polska intellektuellas vardagsliv 1956–
1970. Flera av föredragen vid konferensen kommer att publiceras i kommande
nummer av tidskriften Totalitarian Movements and Political Religions. Den
fjärde årliga konferensen (av totalt sex) i serien kommer att äga rum i juli
2006 och ägnas åt ”gender politics” och massdiktaturer.
Ytterligare information kan fås (tyvärr f n endast delvis på engelska) på
http://rich.hanyang.ac.kr/rich_3_5.htm
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