
LANDSFORENINGEN TIL SAMVIRKE MELLEM DANMARK OG SOVJETUNIONEN

Beretning på kongressen den 27 februar 1966.

Der har iden forløbne periode, siden sidste kongres i janu
ar, 1965, været en stigende linje i samarbejdet mellem Danmark 
og Sovjetunionen. Internationalt har der været en gunstig atmos
fære, som fornylig er kommet til udtryk i det skenske Akademis 
omtale af dommene over de to forfattere, hvori det hedder, at 
dommene vil skade Sovjetunionens anseelse. Det er andre toner, 
end de hidtil kendte.

Året har været kendetegnet af statsminister J. 0. Krags be
søg i Sovjetunionen og den store sovjetiske industriudstilling 
i Forum. Overrækkelse af Bohr-medaljen til professor Kapitsa og 
kosmonauterne, Beljajevs og Leonovs, besøg, hører også til de 
markante begivenheder.

Om Landsforeningens virksom hed skal først omtales nogle or
ganisatoriske forhold. Umiddelbart efter kongressen i 1965 gjor
de fhv, stadsbibliotekar Carl Thomsen opmærksom på, at han kun 
havde givet tilsagn om at være formand et år, hvorfor han bad 
sig fritaget. Da han fastholdt sit standpunkt, har hovedbesty
relsen konstitueret Alfred Jensen som formand. Foreningen er 
Carl Thomsen megen tak skyldig, han trådte til i en vanskelig 
tid og hjalp os over en stor besværlighed. Der skal være udsigt 
til at formandsspørgsmålet klares. Professor Joha. Witt„Hansen 
er blevet inddraget i hovedbestyrelsen.

Samarbejdsaftalen af 1965 har dannet rammen om vor vorksom
hed. I henhold til denne har vi taget mod sovjetiske turister, 
hvor iblandt der var deltagere, der kunne tale om sociallovgiv
ningen. Professor German Sverdlov har foruden at tale i afdelin
gerne i Ålborg, Odense, Århus, Randers og København, tillige 
talt i Udenrigspolitisk Selskab. I forbindelse med turistbesøg 
i maj måned fik Alexandra Kobetskaja og Ejnar Thomassen overrakt 
deres breve som æresmedlemmer,

En udstilling af børnetegninger har efter at være udstillet 
i vore lokaler, GI. Strand 44, været fremvist 24 steder i provin
sen .Bogudstillingen i anledning af 25-året for Estland, Letland 
og Litauens tilslutning til Sovjetunionen, har været udstillet i 
København og Odense. Vi har endnu bøgerne og den kan fortsat ud
stillet, helt eller i uddrag.

Hovedbestyrelsen har sendt en boggave til hver af de 3 gym
nasier, der havde afgangseksamen i russisk. Det er planen at 
fortsætte hermed. Der blev udskrevet en stilekonkurrence på 22 
gymnasier med et 10-dages ophold i Sovjetunionen som præmie. Der 
indkom ialt 65 besvarelser. Udover rejserne blev der givet bog
gaver til de 5 næstbedste bidrag.

Vi har fortsat arbejde ned at skaffe studerende og sproglæ- 
lere videre uddannelse i det russiske sprog i Sovjetunionen.
Der er således sendt en lærer til et 10-måneders studieophold på 
Moskva Universitetet, mens to lærere har deltaget i det 5. inter
nationale seminar i Moskva og 10 deltagere har besøgt sommerkursus.
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Foreningen har sendt en faglig delegation på 5 mand til 
Sovjetunionen i forbindelse med l'maj og en kulturdelegation, 
bestående af Kate Pieren, Ida Bachmann, Halfdan Rasmussen og 
ægteparret Preben ViLmann og frue til Hovem.be r-f es tlighederne. 
Derudover har den-konsti tuerede f ormand deltaget i søsterfore
ningens kongres i Moskva i dec amber med påfølgende besøg i 
Letland.

Gennem forskellige rejsearrangementer har 15O personer be
søgt Sovjetunionen„ Der har således været grupper fra "Egelunds
hused , Gedved og Tønder Seminarier. Foreningens sommerrejse 
gik til Kiew og Gdessa, mens 42 personer deltog i teater- og 
kunstrejse organiseret i samarbejde med Århus Kunstforening og 
en teaterrejse i december satto punktum for årets rejsevirksom
hed r.

hl andre foreteelser må nævnes foreningens arbejde i forbin
delse med. industriudsti.ilingen Foreningen havde en stand på ud
stillingen og; formidlede 5 gruppebesøg. Flere kunne have været 
arrangeret, havde vi haft fuld klarhed derover forud. Her bør 
også nævnes, at vi havde inviteret Teresjkova - den første kvin
delige kosmonaut til et besøgo Danmark i forbindelse med ud
stillingen. 71 havde fået; tilsagn, men fik afbud i sidste øje
blik, dog betids nok til at vi kunne få de føromtalte kosmonau
ter, Beljajev og leonov hertil, kærner- omtale herom er over- 
fkødig - deltagerne her er gennem pressen, radio og TV blevet 
orienteret om deres ophold og færden

Her er omtalt de bestræbelser, der har givet sig udslag i 
håndgribelige resultater. Mon virksomheden omfatter også en 
række sager, der enten ikke har ført til resultat eller først 
senere vil gøre det .Der således arbejdet med' delegationer af 
åndssvageforsorgens medhjælpere. kooperatører og studerende.
Der er allerede arbejde med grupper til sprogkursus. Vort ønske 
om at få information herom allerede i januar måned er ikke gået 
i opfyldelse, mon det går ellers betydeligt bedre med tidspunk
terne Der er sommerkursus x sigte i Leningrad, Moskva, åbram- 
setvo og Dniepr,

Den nye aftale mod søsterforeningen "GSSR-Danija" for året 
1966 er endnu ikke endeligt færdig, så opgaverne for det kommen
de år er ikke onde3.igt fastlagte Vi regner dog med en faglig 
delegation til V'maj og en kulturdelegation senere. Der forelig
ger en invitation fra Letland til en delegation for styrkelsen 
af vort; samarbejde med østersølandene, Vi har arbejdet med at 
bringe kontakt mellem sovjetiske skibsbesætninger og vore afde
linger* Det er endnu ikke i orden, mer vi håber, det vil ske.

Der har lige! odes være-.; arbejdet med udveksling af turist- 
grupper i første række over fagbevægelsen Sluttelig skal nævnes 
at vi efter lange og trange forhandl.nger er nået frem til brev
veksling mellem, edidtpersoner. Men der er ikke kommet rigtig 
gang i det.. Vore venner : Sovjetunionen oeder os om*at gøre en 
indsats for at. få sådanne korrespondance:: i stand. Man kan skri
ve på. modersmåler og foreninger: vil bistå med oversættelsen, 
lige såvel som den viIformidie kontakterne.

Det er ikke så få tving, foreningen har beskæftiget sig med 
og jeg vil ge-ne sige, af der bag .nver enkelt ting ligger et 
ikke ringe arbejde, Det gælder måske mere i vort arbejde end i 
almindelighed, at in sot. går af sig selv . Bag hvert enkelt resul
tat ligger en stor og brydsom indsats, som ikke kunne have væ
ret præsteret uden den faste medhjælp på kontoret, vort utræt
telige faktotum, fru Lohaann,


