FOKUS: MELLANÖSTERN
I höst fortsätter Medelhavsmuseets samtalsserie där forskare och journalister tar sig an dagsaktuella
frågor som berör Mellanöstern och Sverige. Serien ges i samarbete med Re:Orient, Lunds Universitet,
Södertörns Högskola och Medelhavsmuseet.

JIHADISM I EUROPA
Tisdag 27 september kl 18,
Medelhavsmuseet

Jihadism och rekrytering till
våldsbejakande extremism breder
ut sig i Europa och Sverige.
Hur arbetar man ute i Europa
för att stoppa rekryteringen till
våldsbejakande islamistiska
grupper? Finns det olika sätt
att förebygga radikalisering?
Medverkande: Markus Holdo,
Centrum för Mellanösternstudier i Lund och Emin
Poljarevic, Uppsala universitet.
Moderator: Nathalie Besèr

DRÖMMEN OM DET
OSMANSKA IMPERIET

SUNNI-SHIAPOLARISERING

Tisdag 11 oktober kl 18,
Medelhavsmuseet

Splittringen mellan sunni- och
shiamuslimer anses ligga till
grund för krig och konflikter i
Mellanöstern under de senaste
åren samt även underbygga
transnationell jihadism. Men är
den analysen korrekt? Hur
ser forskare på relationen sunni
och shia? Medverkande: Leif
Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier i Lund och Simon
Sorgenfrei, Södertörns högskola.
Moderator: Bitte Hammargren

Att Erdogans maktanspråk är
stora är tydligt. Oliktänkande
från alla delar av det offentliga
samhället fängslas och avskedas. Det odlas en bild av det
forna osmanska riket, att åter
bli en stormakt och centrum
för islam. Men hur väl stämmer
den bilden med det osmanska
rikets långa historia? Medverkande: Olof Heilo och
Umut Özkirimli, Centrum för
Mellanösternstudier i Lund.
Moderator: Bitte Hammargren.

Tisdag 25 oktober kl 18,
Medelhavsmuseet

FRAMTIDEN FÖR
ORIENTALISKA KYRKOR
Tisdag 8 november kl 18,
Medelhavsmuseet

Flera av de orientaliska kyrkorna
finns representerade i Sverige
idag. Men hur ser framtiden ut
för dessa kyrkor i Mellanöstern
när kristna minoriteter fördrivs
av islamistiska extremister?
Vad görs från svenskt och
europeiskt håll? Medverkande:
Dan-Erik Andersson, Centrum
för Mellanösternstudier i Lund
och Svante Lundgren, Lunds
universitet. Moderator:
Nathalie Besèr.

Entré 80 kr/TILLFÄLLE (Re:Orient 2016-medlem: 60 kr/TILLFÄLLE)
Info & bokning: bokning@medelhavsmuseet.se, 010-456 12 98
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