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Program föredrag och debatt
Plats: Litteraturens hus/Åhuset 29 augusti-26 september – öppettider ons-sön 12-16

29/8 Invigning kl 12.30 av ärkebiskop Antje Jackelén
Annika Strömberg, utvecklingsledare, kulturförvaltningen Uppsala och Detlev Briese, fi ol och lira.

1/9 kl 18.00 – Antisemitism i Ungern – igår och idag 
Den ungerska Orbánregeringens nationalism, propaganda och historiesyn har bidragit till växande 
antisemitism. Vad ligger bakom politiken och vad tycker Ungerns judar själva om situationen? 
Joakim Medin, journalist och Ungernkännare, som har skrivit reportageboken ”Orbánistan.”

2/9 kl 18.00 – Mod smittar! Civilkurage från paret Langlet till idag
I människans historia fi nns många personer som har riskerat allt för det gemensamma goda. Vad motiverade 
dem? Hur kan de få oss att refl ektera över mänskligheten, vad vi är till för? 
Brian Palmer, socialantropolog, lektor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

9/9 kl 18.00 – Ensamvargar, fascism och föreställningen om det stora folkutbytet
Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala universitet och författare.

15/9 kl 18.00 – Rum för motstånd – motkrafter då och nu. Vad är hoppet?
En debatt kring frågor om motkrafter till det onda, hur motståndet ser ut idag jämfört med förr. Finns det något 
motstånd, motkrafter - vad är hoppet? Lisa Bjurwald, författare bl.a. till böcker om extremhögern, journalist,
föreläsare, Daniel Poohl, journalist/vd i stiftelsen Expo, Svante Weyler, skribent/ordförande i Svenska
kommittén mot antisemitism (SKMA). Moderator: Anna Franklin journalist och författare.

22/9 kl 18.00 – Motstånd och räddning – Svenska hjälpinsatser i Budapest under Förintelsen
Om tiden under den tyska ockupationen 1944 och personer som paret Langlet arbetade med och räddade. 
Koppling till vår samtid, fl yktingpolitik och människosyn.
Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare för Svenska institutet för Förintelseforskning,
Laura Brander, Fil dr i historia och pedagogisk utvecklare.

23/9 kl 18.00 – En bortglömd hjälte – Valdemar Langlet i andra världskrigets kaotiska Budapest
Historien om Valdemar Langlet som vid 72 års ålder tillsammans med sin fru Nina Langlet organiserade en stor 
räddningsaktion. En svensk vars namn inte många känner till.
Ágnes Harrach, ungersk översättare/tolk. Langletkännare och tidigare lärare i svenska vid Valdemar
Langletskolan i Budapest.

25/9 Finissage kl 13.00
Utställningen Rum för motstånd är slut, vårt budskap kring frågor om mänskliga rättigheter, rasism,
antisemitism, civilkurage och yttrandefrihet. Men engagemanget fortsätter och går vidare ut i världen. Musik, 
mingel och slutord av Peter Wallensteen, seniorprofessor, freds- och konfl iktforskning, Uppsala universitet.
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