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Uitnodiging :
U wordt bij deze uitgenodigd voor deelname aan de conferentie Legacy of Slavery and Indentured
Labour die door de Anton de Kom Universiteit wordt georganiseerd van 18 tot en met 22 juni
2018.
Plaats: het IGSR gebouw.
De opening vindt plaats op maandag 18 juni om 7 uur en de panelsessies vinden plaats op dinsdag
19 tot vrijdag 22 juni. Het geheel wordt afgesloten met een excursie op zaterdag 23 juni.
De deelnamekosten is: SRD 150,- per persoon voor de hele duur van de conferentie. : SRD 100,voor 1 dag (inclusief lunch)en voor dagdeel SRD 50, -.(zonder lunch. Zij die zich voor de hele
conferentie inschrijven ontvangen een conferentietas met inhoud, hebben recht op een lunch en
mogen de side events bezoeken.
Indien u belangstelling heeft kunt u zich registreren bij het secretariaat van de conferentie op het
IGSR op de Universiteitscampus. Tel. 490090; E-mail: karishma.kishna@uvs.edu ;
diasporaconfsuriname2018@gmail.com
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het programma van de openingssessie en het
programma van de conferentie op de conferentie website: https://lsil2018.com/
Zie verder de algemene bekendmaking die als bijlage bij deze uitnodiging is aangehecht.
Met vriendelijke groet,
Namens het organisatiecomité

Maurits S. Hassankhan - Coördinator
Bijlage: 1
Bekendmaking over conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labour
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Bijlage:
Universiteit organiseert een grote internationale conferentie van 18 tot 23 juni ter
gelegenheid van lustrumherdenkingen in 2018.

De Universiteit organisert van 18 tot 23 juni 2018 een grote internationale conferentie ter
gelegenheid van een aantal lustrumherdenkingen in het jaar 2018, namelijk
165 jaar immigratie van Portugezen;
165 jaar immigratie van Chinezen;
155 jaar afschaffing van de slavernij;
145 jaar begin van de immigratie van Hindoestanen;
100 jaar formele beëindiging van de immigratie van Hindoestaanse contractarbeiders
en
het 50 jarig bestaan van de Universiteit van Suriname
De conferentie is getiteld “ Legacy of Slavery and Indentured Labour: Linking the Past with
the Future”. Het onderwerp ervan is de erfenis van slavernij en contractarbeid en vraagstukken
met betrekking tot migratie, diaspora en identiteitsvorming .
Plaats: IGSR, Universiteitscampus
Het doel van de conferentie is onder meer om resultaten van wetenschappelijk onderzoek
over bovengenoemde onderwerpen/thema’s uit te wisselen, het vormen van netwerken tussen
wetenschappers uit verschillende delen van de wereld en om wetenschappelijke publicaties te
bevorderen. De universiteit verwacht niet alleen dat de uitwisseling van kennis en ideeën zal
leiden tot kennisverrijking van de deelnemers, maar dat die op langer termijn een bijdrage
betekent tot de bevordering en ontwikkeling van de wetenschap in Suriname en tot een
bijdrage tot de ontwikkeling van de samenleving.
Het bestuur van de universiteit heeft in mei vorig jaar een organisatiecomité benoemd die belast is
met de voorbereiding en de organisatie van de conferentie en tevens met het zoeken van de nodige
middelen daarvoor. De conferentie wordt georganiseerd met medewerking van een aantal
gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, zoals het Nationaal Archief Suriname
(BIZA), het Directoraat Cultuur en culturele organisaties uit verschillende etno-culturele groepen,
zoals NAKS, Federasi fu Afrikan Srananman, de NSHI, de CUS en de VHJI.
De openingssessie vindt plaats op maandag 18 juni om 7 uur in het Staatsoliegebouw van het
IGSR. Bij de openingssessie zullen naast functionarissen van de universiteit en de overheid ook
enkele buitenlandse gasten het woord voeren namelijk vertegenwoordigers van de herkomstlanden.
De conferentie wordt formeel geopend door de Vice President.
De eerste key-note toespraak wordt gehouden door dr. Vijaya Teelock uit Mauritius die de link zal
leggen tussen onderzoek van slavernij en van contractarbeid. Dr. Teelock is momenteel voorzitter
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van zowel de wetenschappelijke commissie van de Slave route Project van de UNESCO en van de
Indentured Labour Route Project .
Op de conferentie worden panelsessies gehouden waarin verschillende disciplines of
wetenschapsgebieden aan de orde komen, variërend van geschiedenis, archeologie, demografie ,
cultuur, talen en literatuur tot sociologie, politicologie, rechten, economie, antropologie,
internationale betrekkingen, psychologie, biologie en medische wetenschappen.
Wij verwachten op de conferentie een totaal van 130 papers die verdeeld zijn in panels van drie tot
vijf. Het aantal panels is dertig. Voor een overzicht, verwijs ik naar de bijlage.
Onderwerpen als slavernij, contractarbeid en hun erfenis, relatie tussen etnische groepen, etnische
identiteit, werking van de politiek in multiculturele samenlevingen, sociale aspecten van
gezondheid en ziekten en genderissues komen aan de orde. Ook vraagstukken van migratie en
diaspora krijgen ruime aandacht. Daarom is speciaal uit India een wetenschapper gevraagd een keynote toespraak te houden over Diaspora en ontwikkeling.
Het bestuur van de Universiteit heeft gemeend deze activiteit een onderdeel te maken van de
activiteiten in het kader van de herdenking van het 50 jarig bestaan van de Universiteit,
De conferentie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden tegen betaling van een inschrijfgeld van
SRD 150,- . Voor studenten is een korting van 50% geïntroduceerd.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot het bureau van het IGSR, tel. 490900.
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