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Bilden föreställer ett
minnesmärke över
Förintelsen i Berlin. Du
ska dit i april.
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ALLMÄNT
1.

Historikern Klas-Göran Karlsson är mannen bakom begreppen: det genetiska, det strukturella
och det genealogiska. Du ska säga om följande meningar till vilken kategori de tillhör.
a. I den franska, kinesiska och den ryska revolutionens svallvågor så ser vi ett pendlande
mönster av radikalisering och normalitet
b. Intresset för eventuella skillnader mellan Lenins och Stalins regimer har ökat sedan murens fall
c. Klassklyftorna i Ryssland gjorde att det fanns få kontakter mellan de olika sociala grupperna
d. Det fanns ingen demokratisk tradition i Ryssland
e. Antalet dödsoffer är stort i många kommunistiska länder
f. Forum för Levande Historia , en statlig myndighet, inrättas 1999 för att bidra till information
om förintelsen. Ett par år senare inkluderas även kommunismens brott i
informationssatsningen

2.

Det har riktats kritik mot FN:s folkmordskonvention.
a. Beskriv ungefärligen vad FN:s folkmordskonvention innehåller
b. Ge exempel på en punkt där kritik har riktats mot denna konvention.
c. Beskriv kortfattat en alternativ definition på folkmord
d. Var terrorn i Sovjetunionen ett folkmord? [svara ganska kort]
Bengt har hävdat att oktoberrevolutionen ska betraktas som en statskupp. Håller du med
honom? Motivera ditt svar.
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Historia är att minnas. Historia är också vad vi minns. Förintelsen och terrorn i Sovjetunionen
har kommit att inta en särskild plats i vårt minne. Förklara ur ett genealogiskt perspektiv hur vi
minns dessa båda tillfällen av terror. Försök förklara varför vi valt att minnas på detta sätt.
Bilden nedan kan vara en utgångspunkt för ditt svar. Bilden har texten ”Förintelsen har aldrig
inträffat”, och är en del av en tysk kampanj för att få folk att bidra med pengar till minnesmärken
för ”Europas mördade judar”. Vilken funktion fyller minnesmärken?

5.

Hur kan terrorn i Sovjetunionen förklaras? [detta bör vara ditt längsta svar och det bör skrivas
på en egen , eller egna, sida eller sidor]

Hemtentan inlämnas den x.x. Deadline går 23.59. Den inlämnas både i pappersform och digitalt. Den
digitala lämnas i mappen ”sovjetisk terror” på dropbox. Döp dokumentet till ditt namn. Om man
absolut inte kan lämna där kan man skicka till dah.katedral@analys.urkund.se.

LYCKA TILL!

