
Forsknings-
institutioner

Willy-Brandt-Stiftung
Bundeskanzler-Willy-Brandt-
Stiftung har til huse på Rathaus
Schöneberg i Berlin, hvor Willy
Brandt fra 1957-1966 sad i borg-
mesterstolen. Ud over en perma-
nent Brandt-udstillingen på
rådhuset vil stiftelsen arbejde for
at stimulere udgivelser og forsk-
ning om Willy Brandt. Konkret
arbejdes der med udgivelsen af
Willy Brandts skrifter og breve,
registrering af Brandts arkiv
(som findes på Friderich-Ebert-
Stiftung i Bonn). Desuden er der
planer om at supplere udgivelsen
af Brandts egne skrifter med
videnskabelige undersøgelser i
en serie “Studien und Dokumen-
te”.

Institut zur Erforschung
der Europäischen 
Arbeiterbewegung
Institut zur Erforschung der Eu-
ropäischen Arbeiterbewegung er
en tværfaglig forskningsinstitu-
tion ved Ruhr-Universitetet i
Bochum. Instituttet åbnede i
1980 og har rettet sit arbejde
mod udforskningen af tysk og in-
ternational arbejderbevægelse.
Information om instituttet er nu
tilgængeligt på internettet:: 
http://www..ruhr-uni-
bochum.’de/iga/

Her kan findes information om
instituttet, dets bibliotek
(145.000 titler), publikationer
(bl.a. den løbende publikation
“Mitteilungsblatt des Instituts
zur Erforschung der Europäi-
schen Arbeiterbewegung”),
forskningsaktiviteter samt konfe-
rencer og forelæsninger arrange-
ret af instituttet.

Institut zur Erforschung der Eu-
ropäischen Arbeiterbewegung,
Ruhr-Universität Bochum, 
Universitätsstr. 150, 
D-44780 Bohum.

Konferencer

Køn og klasse
Som led i forskningsprojektet
‘Sex og socialisme’ igangsat af
den belgiske arbejderbevægelses
arkiv og museum, Archief en
Museum van de Socialistische
Arbeiderbeweging (omtalt i
Forskningsnyt nr. 4, 1996) afhol-
des der i dagene 27-30. april
1999 et internationalt kollokvi-
um om køn og klasse i det 20.
århundrede. Blandt indlæggene
kan nævnes ‘Sex, køn og sam-
fund’, ‘Mænd og kvinder – rela-
tioner på fabriksgulvet før den 2.
verdenskrig’, ‘Udviklingen i
kvindearbejdet efter den 2. ver-
denskrig’, ‘Kønssygdomme, sek-
sualitet og staten i det 20. århun-
dredes Skotland’ og ‘Køn og ar-
bejderbevægelse i Spanien og
Schweiz’. Programmet inklude-
rer også et besøg på museets ud-
stilling ‘Køn, seksualitet og soci-
alisme’.
Kontakt
Brigitte De Mulder/AMSAB
Bagattenstraat 174, 9000 Ghent,
Belgien
Fax09-233 67 11
e-mailamsab@skynet.be

Utopiens rolle
På universitetet i Warwick afhol-
des 8. maj 1999 en endagskonfe-
rence om den utopiske tænknings
sociale, kulturelle, politiske og
historiske betydning. Blandt em-
nerne er utopiernes rolle og funk-
tion i feministisk, grøn, anarki-
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stisk, socialistisk, fascistisk, libe-
ral og konservativ politik og ide-
ologi, utopiernes retorik, den fol-
kelige utopisme, utopibegrebet
som analytisk redskab, og den
utopiske tænknings fremtid efter
‘The End of History’.
Kontakt
Philip Coupland
Humanities Research Centre,
University of Warwick, Coventry,
CV4 7AL, UK
e-mailcoupland@mcmail.com
internetwww.utopianstudies.mcm
ail.com

Arbejderoplysning
ESREA European Resarch Net-
work, der planlægger et seminar
om ‘workers education’ i dette
århundrede, især 1900-1940, til
afholdelse i Göteborg i 1999, ef-
terlyser forskere fra Danmark,
som har beskæftiget sig med te-
maet arbejderoplysning og som
kan være aktuelle at invitere til
seminaret.
Kontakt
Sigvart Tøsse
Norsk Voksenpedagogisk 
Forskningsinstitut (NVI)
Tlf.73 99 08 53, fax73 99 08 50
e-mailsigvart.tosse@nvi.no
internet:www.nvi.no

Arbejderbevægelsen 
i Tjekkiet/Slovakiet
Institut zur Erforschung der eu-
ropäischen Arbeiterbewegung
(se adresse ovenfor) afholder
sammen med en række andre
forskningsinstitutioner 15.-18.
oktober 1998 en konference om
“socialhistorie, sociale strukturer
og arbejderbevægelse i Tjekki-
et/Slovakiet i det 20. århundre-
de”. Konferencen afholdes i Col-
legium Carolinum i München. 

Projekter og 
afhandlinger
ABA har modtaget meddelelse
om følgende afhandlinger under
udarbejdelse

Forholdet mellem 
nationalisme og 
socialisme
Speciale i historie, RUC
Med udgangspunkt i Otto Bauers
og Karl Renners tekster fra
1899-1914 diskuteres, hvorvidt
deres forestillinger om nationen
og nationalismen er en konsi-
stent videreudvikling af den hi-
storiske materialisme. Andre
samtidige marxisters holdninger
til det nationale spørgsmål ind-
drages.

Forventes afsluttet sept. 1998
Jesper Parsholt
Oehlenschlægersgade 33, 4. tv.,
1663 København V
Tlf.33 21 24 68

Danmark og FN 
1949-1963
Ph.D-projekt i historie, Aarhus
Universitet
FN-medlemsskabets og FN-poli-
tikkens rolle i dansk sikker-
hedspolitik.
Forventes afsluttet juli 2000
Kristine K. N. Midtgaard
Historisk Institut, 
Aarhus Universitet
Nørrebrogade, 8000 Århus C

Europæiske 
samarbejdsudvalg
Speciale i tysk, Trier Universitet
En beskrivelse af eksisterende
europæiske samarbejdsudvalg.
Samarbejdsudvalg som resultat
af globalisering og multinationa-
le selskaber. Udviklingen frem
til det vedtagne EU-direktiv og
omsætningen heraf til tysk og
dansk lovgivning.
Forventes afsluttet juli 1998
Line Leth
c/o Niklas Hall
Rungsted Plads 5, 3. th.,
2200 København N
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