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INFÖR LIV ELLER DÖD:
KVINNOHISTORISK KONFERENSDAG
TILL MINNE AV ELSA LAULA RENBERG

Buerie båeteme!
Buerestbåhtieme!
Buorisboahtem!
Buresboahtin!
Välkommen!

År 1904 publicerade Elsa Laula Renberg sin kampskrift ”Inför lif eller
död? Sanningsord i de lappska förhållandena”. I skriften ställer hon
krav på självbestämmande över mark och vatten för det samiska
folket. Elsa Laula Renberg var också med och bildade den första
sameföreningen på svensk sida. Hon var också en av de drivande
krafterna bakom det första samiska landsmötet i Tråante/Trondheim
för hundra år sedan.
Tidigare i år instiftades den 29 november som en allmän samisk
flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären
Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska
utvecklingen i Sápmi.
I syfte att uppmärksamma både Elsa Laula Renbergs historiska
gärning och denna nya samiska flaggdag har en samling olika aktörer
och organisationer i Umeå gått samman för att i samverkan arrangera
en kvinnohistorisk konferensdag till Elsa Laula Renbergs minne.
Konferensen arrangeras av SKOGH (Föreningen Sveriges kvinno- och
genushistoriker), Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå
centrum för genusstudier, Såhkie – Umeå sameförening och
Kvinnohistoriskt museum. Konferensdagen är också ett evenemang
inom Genusjubel som firar och uppmärksammar den långa tradition
av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå
universitet.
Med Elsa Laula Renberg i förgrunden och med det samiska i fokus vill
vi uppmuntra till samtal och kunskapsutbyte kring de koloniala och
normativa uteslutningar som fortfarande präglar den kvinnohistoriska
historieskrivningen.

Program

Onsdag 29 november 2017
Kvinnohistoriskt museum

Konferencier: Åsa Össbo, Vaartoe – Centrum för samisk forskning
09.00-09.30

Arrangörerna hälsar välkomna!

09.30-10.20
		

Johan Sandberg McGuinne: Bremer, Laula och Karnell:
Inför Undergången, men för vem?

10.20-10.40

Rast med kaffe

10.40-12.00
		
		
		

Sessionspass (leds av Daniel Nyström)
Bortträngda kvinnohistorier och kvinnorörelsens självbild
Christina Douglas: En kolonial elits kvinnorörelse:
en ambivalent historia
Christian Gerdov: Möten med moderniteten

12.00-13.00

Lunch

Sessionspass (leds av Liselotte Eriksson)
Historiografi och makten över kvinnohistorien
		
Yulia Gradskova: Postkoloniala perspektiv på
		
kvinnoemancipation i Sovjetunionen?
		
Daniel Nyström: Konstruktioner av ett före och ett efter
		kvinnorörelsen
		
Isabelle Brännlund: En lång vandring eller ett kort språng:
		
Hur lång är vägen till huvudstaden?
13.00-14.20

14.20-14.40

Rast med kaffe

14.40-15.30
		

Anna-Lill Drugge: I betraktarens öga – (Synen på) samiska
kvinnor i ett dynamiskt Sápmi

15.30-16.10

Avslutande diskussion (Åsa Karlsson Sjögren)
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