Til delegerede og gæster ved kongressen i landsforeningen DanmarkSovjetunionen den 9. februar 1969.
Det efterfølgende er en redegørelse for landsforeningens virksom
hed i det forløbne år. Den vil i nogen grad erstatte beretningen,
men er først og fremmest udarbejdet i håb om, at kongresdeltagerne
derved får bedre tid til at koncentrere sig om planerne

for det

fremtidige arbejde, forslag til forbedringer i vor virksomhed osv.
1. DEN ALMEUE VIRKSOMHED
foreningens almene virksomhed er blevet bedrevet efter de hid
tidige retningslinjer. Begivenhederne iden internationale politik
har i nogen grad hæmmet aktiviteten, dels da de medførte en enkelt
udmeldelse af hovedbestyrelsen, dels da landsforeningen under efter
årets løb har undladt at afholde offentlige møder.
Medlemsudviklingen for provinsens vedkommende bliver først kendt
under kongressen, men her kan det siges at for Københavns vedkommen
de er der trods alt skete en lille medlemsfremgang (Udmeldelser:22,
indmeldelser: 43).
Foreningen har overfor offentligheden manifesteret sig gennem en
række pressemøder med sovjetiske gæster, hvorved oplysningsvirksom
heden er blevet styrket. Disse pressemøder har samtidig virket som
en nyttig propaganda for gæsternes foredrag.
Foreningen er igang med en større reorganisation på praktiske
felter. Det gælder: a. kontordriften (incl. udsendelser, opkrævning,
medlemskortets udseende etc.), b. biblioteket (se tilsendte redegørel
se) m.m., c. rejsernes tilrettelæggelse.
2. FOREDRAG OG STUDIEKREDSE
landsforeningen har i årets løb tilbudt lokalafdelingerne følgen
de sovjetiske foredragsholdere, der har været i Danmark, dels som
vore gæster, dels opholdt sig som turister:
Prof. Komarov, filmspecialist. Her i Danmark talte han bl.a. på Det
danske filmakademi, for vore medlemmer m.m.
Observator Zinaidu Sokalovskaja,besøgte forsk, institutioner og kol
leger bl.a. i Irhus.
Prof. Herman Sverdlov, talte for vore medlemmer, rejste med en 16
mand stor gruppe i provinsen.
Docent Leonid Zlomanov, nationaløkonomi, talte på Khh. Universitetet,
i Aalborg og i København. Talte for studenter mm.
Docent Rimma Harysjkina, juridisk specialist i familielovgivning,
adskillige konferencer med danske fagfæller. Talte i Irhus og Køben
havn.
landsbrugsminister M. G-rigaljunas (Litauen) talte i København.
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I København blev studiekredsplanen for efteråret anerkendt under Aften
skoleloven. Den har været velbesøgt, om emnet: Aktuelle sovjetiske pro
blemer som opfordrer til efterligning i provinsen.
Under studiekredsen viste det sig, at der er et behov for at holde
aftener, hvor indledning og diskussion føres på russisk. Derved kan man
opnå kontakt med russisk-studerende ved universiteterne og andre inter
esserede kredse.
3 REJSEVIRKSOMHED
Landsforeningen har dels selv arrangeret rejser, dels formidlet rej
ser. De vigtigste skal her opregnes.
Operafestival, Moskva, maj (24 deltagere)
"Hvide nætter", Leningrad (plus Jalta), juni (19 deltagere)
Tallin-Riga, juli (14 deltagere)
Samarkand m.m., aug.-sept. (17 deltagere)
Nytårsrejsen, Moskva (i samarbejde m. Folketurist) (2o deltagere)
Vi har formidlet:
Dansk Fritidsseminariums rejse til Leningrad, feb.-marts, (45 deltagere)
Åbyhøj Gymnasiums
"
" Leningrad-Moskva, juli (25
"
)
samt
sprogkurser sidste sommer.
Som arrangører har vi stået som vært for 3o landbrugsstuderende, der
gæstede provinsen og København i et dygtigt ledet og tilrettelagt 14
dages ophold. Landsforeningen samarbejdede med Landbohøjskolens stude
rende .
4. DELEGATIONER
Landsforeningen har, udover de nævnte foredragsholdere, været vært
for en delegation, som omfattede M. Grigaljunas og K. Matskjavitjus
(begge fra den nyoprettede forening Litauen-Danmark) samt J. Zotikov
fra Venskabsforeningerne i Moskva.
Fra dansk side har følgende delegationer aflagt besøg i USSR:
a. en delegation fra Landsforeningens ledelse (A. Fridericia, S. Madsen,
I . Wagner).
b. do. til Litauen (E. Stahl, S. Bennetsen)
c. en højskoledelegation til Moskva-Leningrad (forstander Johs. Rosendahl, højskolelærer Th. Skat Rørdam, højskolelærer Rich. Andersen).
5. FORBEREDELSER TIL LENINS 100 ÅRS DAG
Under årets løb har man indgående diskuteret, hvad Landsforeningen
kan gøre for at bidrage til de store og verdensomfattende arrangementer,
der vil finde sted til næste år.
Vi er standset vedr. flg.: at bidrage til udgivelsen af en bog om
"Lenin og norden", hvor vi har fået overenskomst med de øvrige nordiske
venskabsforeninger.
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Vi ønsker at samarbejde med den svenske forening angående en særlig
lenin-tur.
Vi agter at afholde en studiekreds, filmaftener-m.v. med Lenin som
tema. Alt dette vil være så tidligt forberedt at provinsens afdelinger
kan få glæde deraf.
6. SKANDINAVISK SAMARBEJDE
Efter invitation har landsforeningen deltaget i den svenske venskabs
forenings kongres. Her var

.der repræsentanter for alle de nordiske

landes venskabsforeninger og det blev, ved et efterfølgende møde beslut
tet, fremover at starte et omfattende samarbejde.
I første omgang drejer dette sig om:
a. nordisk-sovjetisk historiker seminar
b. samarbejde om fordrag af ledende sovjetiske personligheder
c. undersøgelse af samarbejde om kunstneriske arrangementer
d. om enkelte turistrejser, bl.a. således at Sydsveriges medlemmer
tilbydes vore rejser.
7. ØVRIGE VIRKSOMHED
Ved sit efterårsmøde besluttede hovedbestyrelsen at rette en henven
delse til Let sovjetiske Kulturministerium vedr. afholdelsen af sovjetiske
kulturuger i Danmark. Svaret på henvendelsen er endnu ikke bekendt for os,
men i givet fald vil Landsforeningen lægge stærk vægt på at arrangement
erne ikke blot koncentreres om København.
Vi har på forhånd udtalt vor interesse for at gennemføre teatergæste
spil (evt.Moskva kunstnerteater), balletgæstespil m.v. der

oprindeligt

var plalagt mellem de to landes kulturministerier.
Herudover har vi opfordret til en offentlig diskussionsaften mellem
sovjetiske og danske kuntnere indenfor forskellige genrer, foreslået et
gæstespil med ballet-elever fra Moskva eller Leningrad, med amatørensemb
ler og med unge musikere, som vi håber at kunne engagere på udvekslings
basis. I forbindelse med de unge musikeres besøg er det os uhyre magtpå
liggende at nå veje, hvor vi kan komme i kontakt med provinsens musikfor
eninger .
Til brug for provinsen er Landsforeningen ved at udarbejde fordrags
holderlister, som kan tilbydes afdelingerne, skoler og andre Interesse
rede organisationer.

