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BERETNING VED LANDSFORENINGEN
Rubrikkens ordlyd gentages
her på første'manus. ark

DANMARK SOVJET UNIONENS KONGRES
den 22.2.1970
ved
Allan Fridericia

Siden sidste kongres
har Landsforeningen Danmark Sov;
elt
unionen kunnet fejre! sit 45 års
jubilæum. Vi markerede ikke begiven
heden udad, selvom der er god grund
til at gøre opmærksom på indsatsen
og ikke mindst udbrede"kendskabet
til den fremgang, som faktisk finder
sted.,' på trods af de mange angreb,
Sovjet unionen udsættes for både fr<
venstre og højre side.
Landsforeningen
startede

idet to vidt

forskellige kredse gik sammen om op
gaven. Fra arbejderbevæaelsen kom
de, som M^t.iu-Arvéers^n Nexø'^r be*
rømte ord "Hænderne væk fra Sovjet"
havde overbevist - mens betydelige
danske industriforetagender erkend
te at man kunne opbygge ny og frugt
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bar handel med Sovjet unionen.
Det var således den
ny stat, Sovjet unionen, man ønskede
at udbrede kendskabet til og øge for
bindelsen med. Had;ur 1 igt nok-irrårtire'!
en sådan forening»srøFF-t tiltrække
alle de som beskæftigede sig med
de sprog - først og fremmest russis
- der taltes indenfor Unionen, og
kulturelt interesserede. Når opgaven
er af særlig betydning skyldes det
to forhold: folk, som stod eller
står fjendtligt overfor soci al ismen
tolker sovjetiske forhold negativt
og kommer derfor til at give et
skævt billede af landets interna
tionale politik, økonomiske udvik
ling og kultur. Denne fejltolkning
blev jo skæbnesvanger for det nazi
stiske Tyskland- og modsat, over
vindelsen af fejltolkningen ligger
som eeft vægtig årsag til Sveriges og
Finlands politiske og økonomiske
internationelt anerkendte stilling.
Heroverfor har udviklingen demon
streret at statsdannelsen Sovjet
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unionen ikke er en videreførelse af
stater i traditionel forstand. Dens
resultater på økonomiske, tekniske,
videnskabelige, sociale og kulturel
le områder udgør en af de vigtigste
inspirationskilder selv i det højt
cS4Vfot
udviklede vest - ogC3tø^^"u7fdlægI
gende målsætning i international
pol it ik ,'som den al 1erede^Tormul e1
h N H N H ^ Fo 14 eforirørnkH^-e# den totale afskaffelse af alt militær, er
gang på gang blevet gentaget, sålejen*.
des at den Ifcfcwærr en påtrængende
inspiration for mennesker i alle
.

- •

stater og under alle eksisterende
samfundssystemer.
For hele verdens befolkning må
i
forhindringen af fremtidige krige
være hovedopgaven.
Det er kun et for
svindende mindretal i Danmark, der
ikke vil kunne tilslutte sig Lands
foreningens målsætning: at udbrede
kendskabet til Sovjet unionen og
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arbejde for venskabelige forbindelser
mellem de to lande. Og efterhånden
som Landsforeningen demonstrerer si
ne muligheder og sin vilje til at
arbejde ad disse baner, vil fler og
fler tilslutte sig den.
I denne kreds er det næppe nødven
digt at understrege forudsætningen:
nemlig at foreningen i al sit virke
står udenfor partipolitik. Forenin
gen har aldrig svigtet på dfette fe11
Og derfor nyder den også respekt på
officielt plan og står som en frem
adrettet og positiv formidler for
dansk industri.
Mærkeligt nok kan
man konstatere, at Landsfoerningens
betydning på dette officielle plan
er mindst ligeså stor i politisk
spændte situationer, som i perioder
hvor alle på hver sin måde realise
rer samme ideer som Foreningen.
◄
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Ikke alene i forbin
delsen med Landsforeningens 45 års
jb bi 1a u m , er der grund til at resumere dens målsætning. Holdbarheden
og den praktiske udformning , som vi
ser den idag, bærer ikke mindst præg
af Landsforeningens tidligere formand,
professor Jørgen Jørgensen, som be
klædte denne stilling 1950 til 64 og
lige til sin død - efter sidste koni
gres - sat i vor hovedbestyrelse.
Hans indsats sammen
falder nogenlunde med den kolde krig,
og den vil uden tvivl - ikke mindst
på basis af vore arkiver - blive gen
stand for grundig forskning af frem
tidige historikere. Som filosof og
logiker var Jørgen Jørgensen nået
til en opfattelse af samfundets me
kanik og af drivende motiver i inter
national politik, der er yhyre sjæl
den i et lille land. Hans saglige
viden havde givet ham en tilsynela
dende intuitiv fornemmelse af moti
ver i og om begivenhederne. Herved
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fik han ikke alene organisatorisk
talent til at føre Landsforeningen
frelst gennem de vanskelige år, men*
formåede positivt at foreslå opgaver
og indsatser, som tjente meget vide
kredse i Danmark.
For mig betød prof. Jørgensens ar
bejdsmetode og indstilling ns så m e 
get, at jeg foruden kendskab til* dem
slet ikke havde vovet at påtage mig
mer betydelige opgsver i Landsforeni ngen.
Ære være hans minde.
Landsforeniggen har
god grund til at takke den sovjeti
ske søsterforening og ungdomsorgani
sationen Sputnik for gennemførelse
af det forløbne års samarbejde. Vi
har kunnet tilbyde afdelingerne en
række fine foredragsholdere: Nina
Krimova og yor^fessor Mohov, og tale
re med bemærke!sesværdige og aktuel
le specialer: fru Zinald Jonika (om
Sibirien) den lithauiske maler Aua.
Savickas, arkitekt Alexander Rotjegov om byggeriet i USSR og docent
o'n,
.J 7.*---*
I
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munisterne. I alle disse tilfælde
har vi mødt højt kvalificerede folk,
og Foreningen USSR-Danmark har for
midlet grundige biografiske data og
faste tidspunkter for rejserne altså ait det, som er helt nødven
digt for en god forberedelse i Dan
mark.
Vi har været vært
for ikke mindre end tre folkeensembi
ler, hvoraf de to "Junost" fra Ukreine og "Prietenia" fra .Moldavien ger
nemførte landsomfattende tourneer,
mens det tredie "Siverko" fra Sibi
rien blev kendt i utroligt vide kred
se gennem deres forestillinger og
TV transmissioner.
Folkeensemblerne har betydet en
meget stor propaganda, ikke blot
for de sovjetiske folk, men også
for det, som ligger til grund for
deres eks istens , (&e+ré kul turhusf i>+~

S / yiaaM "

bevægelsen somVudtryk for Sovjetisk
kulturpol itik.
Rejsevirksomheden
har været gennemført med fin - en
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Der har været rejser til Moskva og
fjerne dele af Sovjet unionen, og
først og fremmest til Leningrad hvor
et billigt arrangement tiltrak ikke
mindre end 75 medlemmer.
Hertil kommer expang^ionen i vore
sprogrejser (til Leningrad: 32 del
tagere, til Moskva 9 deltagere) og
sproglige studierejser: 3 russisk
lærere til det 9. russiske lærerse
minar og een 10-md-rs stipendiat.
Især i København
har der været en meget betydelig
filmvirksomhed, dels i frobindelse
med sovjetiske mærkedage, dels ved
den store række Lenin-film, hvor
af 2. eerie just startede den 20.2..
batetirr (skaldet/
nævnes at der har været adskillige
danske foredrag, til dels holdlfaf
vore kultur- og fagdelegationers
medlemmer efter hjemkomsten.

Kalas Landsforenin
gens ny lokaler har medført at vi
kan påtage os fler arrangementer
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somhed. På det sidste felt skal næv
nes udstilling af lithauisk grafik,
senere skænket Kobberstikssaml ingen
og sovjetiske børnetegninger, der
nu sendes rundt til interesserede

Z illd

{ n id fify in t ft jt r t o j

iiMl:' i

biblioteker og institutioner i Dan
" " 'N

jtjlokfakufrtua.

Zttff

mark,
I foråret flyttedes

\fui Z Njj-tftfiij

til ny lokaler, dette gav samtidig
\

anledning til en reorganisation af
kontordriften, hvor man

bkm

bl.a,

heldigt gennemførte en kampagne
for at bringe mediemsrestencer ud
af verden.
Frafaldet af "skyldige" var for
svindende. Og tværtimod har foreninir m

gen,

4 1#

f&urJ/j dj'jf4ihdcé^t

d#r

>W fa*

iåicåi i M b i j v w W f : y J t ø ’
vUtn t y W nu rruZiJirJji/-

i København^Kunnet

notere en ret betydelig medlems
tilgang.

Vort forhold til tidskriftet "Fak
ta fra Sovjet unionen" har også væ
ret glimrende. Vore meddelelser er

ttmlMu )%il jy de Ulfotu
itpé{ihr

blevet bragt meget smukt opsat og
vi har kunnet notere stigende inter-

"

Ujdtdh,
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esse for at tegne abonnement fra vo
re medlemmers side.
Landsforeningen er på vej til at
styrke det praktiske ssmarbejde med
andre venskabsforeninger i Europa.
Vi har fiaft representanter til f a

mj

fælles nordisk nøde, hvis resulta

ti

ter om samarbejde vil gøre sig gæl
dende på lidt længere sigt. Vi har
også stiftet nærmere bekendtskab med
V

den store Forening DDR-Sovjet unio
nen gennem en studierejse.
Korrespondencen med de vesteuro
pæiske venskabsforeninger er ved
at komme igang.

rfém andres erom i fiælr
UciixgiHfcxxkaixdBfcxpå
Det skal påpeges, at den forløbne
sæson har rummet eet bemærkelses^
værdigt fremskridt. Vi afholdt et
møde med titlen den dansk-sovjetiske
samhandel, hvor udenrigsråd Niels
Groot talte. Ikke mindst for pro-
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11
ligheder i at skabe debat og oplysn ng
,
9©s>€x>fx»n<>e>txjfeegwex M^xwtroexrDerttx rfjnaxxrane
i samarbejde med danske myndigheder der
n^djrøwteosx >$xi>d>€%x
,
har samarbejde med Sovejt unionen,fc +-eflnt^
Allerede fra efter
årets begyndelse kom en del af vor
virksomhed til at xfcåxxxelBixfb præ
ges af det forestående Lenin jubilæ
um. Således kan nævnes 1. Lenin film
række og den danske deltagelse i bo
gen "Lenin og norden"..
I det kommende for
år gennemfører Landsforeningen en
hel række arrangementer i denne for
bindelse: vi sender efter ønske ud
stillinger om Lenin og hans virke
ud til provinsen, vi holder medlems
aftener med foredrag og film om Le
nin, deltager i publiceringen af
et bilag "Lenin i Danmark" og af
holder i begyndelsen af april en
række festaroangementer, hvor det
fine soejetiske ensemble "Sadko"
medvi rker.
Foreningen deltager i et interna
tionalt seminar, som afholdes i
Sveits, hvor vor representant skal
■Fnpplannno om not "I oninc
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her på første manus. ark

udover stillet sine arkiver og billedsamlinger til rådighed for de
mange andre Leninudsti 11 in g e r , som
bliver afholdt her i landet, bl.a.
på Det kgl. bibliotek.
Vi står overfor flere bemærkelses-^
værdige og højaktuelle foredrag.
Først kommer en representant fra
de sovjetiske fagforeninger, der
specielt

til at møde danske

tillidsmænd og derefter kommer sek
retær i det sovjetiske forfatter
forbund, redaktør Tjakovskij* som
Afr>vc

holder tre møder med ramnet 11L4-i eJ £*■*t

r a t u ren s ftrrh irh iI i4 S o v j e t unionen

c-(iL

y

W g \
Landsforeningen
fortsætter således med at løse op
gaven: at formidle aktuel og saglig oplysning om Sovjet unionen.
Men i den kommende tid påtager vi
os yderligere spændende intiativer.
Det er, |s^ffl^d^t~~s-eeerne-— r-tfelraTTTéf
VLi-ver vis-t-?, lykkedes at få udvi
det vore muligheder for danske læreres
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og studerendei"|^Hi#^r^“iti-ve-^th--for
t C deltage/i sprogstudier i Sovget
unionen, /N-~b^dfr-a'§trer—
vigtigt praktisk resultat af vor
aktivitet
som må have
russisk læreres største interesse.
Overfor skole og
fritidspndervisning kommer Lands
foreningen til at tage et initiativ,
der vil kunne medføre øget viden og
forståelse om sovjetiske forhold.
Vort-tilbud kommer i første række
til at vende sig til Fællestimearran
gementerne i gymnasi eskolerne og
det er hensigten at udsende en liste
over foredragsholdere, som vil ta|e
om vigtige områder eller kulturper
soner, der vil have særlig aktuel
interesse ^etK-a-t-"MTyTdé"9 YTlmi^t'ål'V
Alexander
Nevskij*, forfatterne Jessenin og
Bunin,

‘

Landsforeningen
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har endelig et stadigt vigtigere
p u n k O f a t formidle den personlige
kontakt, både på det faglige og det
almene område.
\rh'ic^effltreiteTr|W4--^

fortsæt-

kt>mm-etv^h^-^0^-n-d^tr
Ti modtager et stigende antal
forespørgs1et om arrangementer af
i

ungdomsrejser. Det er med stor glæde
at vi ser, at den danske ungdom
ikke ligger under for den mange
gange hadefulde kritik og de direk
te fordrejelser, der rettes mod
Sovjet unionen.
Vi véd at vi tpener denne ungdom
og dens mulighed for at leve et
liv uden krig ved at give den sag
lig viden om Sovjet unionen og for
at gæste dette store land.

◄

