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9:00-9:30: Registrering och kaffe. 

9:30 - 9:45: Inledande ord: Gabriel Melki, kommunalråd i Botkyrka
kommun; Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef Mångkulturellt
centrum.  
 
9:45 -10:45: Folkmord – ett brott mot mänskligheten. Klas-Göran
Karlsson, professor i historia, Lunds universitet. 

Brott mot mänskligheten är en juridisk term, men också ett uttryck för insikten att brott
av detta slag är eviga och riktade mot alla. Folkmord är det svåraste av alla brott mot
mänskligheten. Föredraget kommer, efter en diskussion av begreppet, att belysa
folkmord utifrån tre perspektiv: ett historiskt, med fokus på orsaker och verkningar,
intentioner och konsekvenser; ett samhällsvetenskapligt, med inriktning på generella,
återkommande faktorer som ideologi samt ett genealogiskt med utgångspunkt från
eftervärldens historiekulturella och historiepolitiska bearbetningar av folkmord. Särskilt
intresse kommer att ägnas åt ungturkarnas folkmord på kristna i det döende osmanska
riket 1915–1917. 

11:00-12:00: Panelsamtal: Vilka metodologiska och etiska utmaningar
innebär forskning och dokumentation om brott mot mänskligheten? 

Bekräftade deltagare: Robert Nilsson Mohammadi, fil. dr i historia, Malmö universitet;
Edda Manga, vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum. Moderator: Leif Magnusson,
tidigare verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

13:30- 14:30: Sensing the absence: Memoryscapes of the missing.
Maryam Adjam, fil. dr i etnologi, Uppsala universitet.

Focusing on hidden and unmarked graveyards for the missing, political dissidents
victims of state sanctioned violence during the 1980's, the lecture will investigate the
notion of absence in relation to the memories of the missing. Being a battlefield of 
traces left and erased these sites both encapsulate different and overlapping historical
representations of the past, as well as evoking a space of embodied memories bringing
the missing to the fore as present absence. Displacing the act of remembrance from
memoralization to enacting an experience of being missed, the memories of the 
missing embody a history of absences.
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14:40-15:40: Abbasi in Stockholm: Judging the Iranian 1988 prison
massacre from afar. Leila Brännström, docent vid juridiska
institutionen vid  Lunds universitet.  

In one of the most extensive trials in Swedish history an Iranian citizen is at the time of
writing facing charges of war crimes and murder for his alleged role in the 1988 prison
massacre in Iran. The prosecution, made possible by the extensive preparatory work of
groups of Iranian activists in diaspora, is the first ever in relation to the massacre. This
presentation will elaborate on two circumstances leaving their marks on the trial: 1)
distance (temporal, linguistic, and in terms of historical experiences) and 2) tension
between the sensibilities of human rights activism and criminal law.

15:50-16:50: Between human rights and nationalism: memory,
recognition and multiculturalism from a critical perspective. 
Lea David, Assistant Professor, University College Dublin.

The lecture will address the benefits, the pitfalls and the tensions when using memory
politics to create spaces of multiculturalism. The discussion will focus on critically
examining issues related to who is benefiting from memory politics, who is being
marginalised, what is the blind spot to this approach and what are some possible 
trade-offs.

16:50-17:00: Avslutande ord.
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9:00 - 9:30:  Registrering och kaffe.

9.30 - 10:00: Inledande ord.

10:00-11:00: FOLKMORD - FÖRSTÅELSE, RÄTTVISA, FÖRSONING.
Svante Lundgren, docent verksam vid Centrum för Teologi och
Religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Svante Lundgren resonerar kring hur vi kan tala om folkmord så att det ökar vår
förståelse för det som skedde, bidrar till rättvisa för offren och deras efterkommande
samt främjar försoning. Det här handlar inte om att fastna i det förflutna utan om att
bygga för framtiden. Svante Lundgren är docent verksam vid Centrum för Teologi och
Religionsvetenskap vid Lunds universitet och har forskat om Förintelsen och om det
armeniska folkmordet/Seyfo/folkmordet 1915. Hans bok Hundra år av tveksamhet.
Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion utkom till hundraårsminnet
av det senare.

11:10-12:00: Panelsamtal: Arvet av Seyfo

Hur präglar arvet av Seyfos ens världsbild och självbild?
Deltagare: Berolin Deniz, Läsfrämjandeinstitutet; Daniel Boyaciaglu poet, poet och
musiker, Gabriel Melki, kommunalråd i Botkyrka kommun. 
Moderator: Amanda Sokolnicki, politisk redaktör på Dagens Nyheter. 

13:00-13:50: Panelsamtal: Pedagogik och folkmord – hur pratar vi 
med elever om folkmord i skolan? 

Deltagare: Marie Sterling, gymnasielärare i svenska, religion och historia, mottagare av 
K P Arnoldsonpriset; Mirjam Katzin, jur.dr., samordnare mot antisemitism, Malmö stad;
Mujo Halilovic, Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad. 
Moderator: René León Rosales, forskare, Mångkulturellt centrum. 
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14:00-14:50: Panelsamtal: #TigrayGenocide - att jobba med ett
folkmord under medieskugga. Arrangeras av Tigray Relief Sweden 
i samarbete med ABF-Botkyrka Salem.

Deltagare: Besrat Tesfaye; Judith Kiros; Neham Hassen; Dawit Solomon. 
Moderator: Samuel Girma

15:00-15:50: Panelsamtal: Konstens och kulturens möjligheter: 
Vilka möjligheter ger konst, kultur och den visuella historien att närma sig frågor om
brott mot mänskligheten? 

Deltagare: Saadia Hussain, konstnär och konstpedagog, Mångkulturellt centrum; Joanna
Rubin Dranger, affilierad professor knuten till Konstfack; Catherine Anyango Grünewal,
lektor och konstnär på Konstfack. 
Moderator: Joanna Sandell Södertälje konsthall.

16:00-16:50: Panelsamtal: Minnespolitik och monumenten. 
Arkiv, statyer och monument är kopplade till en kollektiv vilja till att minnas vissa
personer och skeenden. Vilka svårigheter, möjligheter och utmaningar finns med
materialiseringen av ett minnesarbete? 

Deltagare: Nicolas Lunaba, Hela Malmö; Johanna Mannergren Selimovicdocent i 
freds- och utvecklingsforskning, Södertörns högskola. Moderator: Nina Edström,
forskningsassistent vid Mångkulturellt centrum. 

16:50-17:00: Avslutande ord: Monica Fundin Pourshahidi, 
ny verksamhetschef, Mångkulturellt centrum.
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