SAMTAL

Alla samtal i serien sker på
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2,
Stockholm.
Samtalen börjar kl 18.00,
men dörrarna öppnas kl 17.45.
Biljetter kan köpas på plats
men med fördel bokas i förväg.
Info om bokning finner ni på
www.reorient.se

FOKUS
MELLANÖSTERN
Mitt i centrala Stockholm, mittemellan Slottet och Gallerian ligger
Medelhavsmuseet, ett museum med allehanda skatter som mumier
från Egypten och vaser från Mesopotamien. Här har vi under flera år
producerat en serie av dagsaktuella samtal om Mellanöstern.
Serien görs i samarbete med Uppsala universitet och Södertörns
högskola vars forskare här delar med sig av sin kunskap.

TISDAG 20 FEBRUARI, KL 18.00
FOKUS MELLANÖSTERN:
Ett självständigt Kurdistan
– En framtida verklighet?

TISDAG 20 MARS, KL 18.00
FOKUS MELLANÖSTERN:
Afghanistan
– vart är landet på väg?

Efter folkomröstningen i irakiska Kurdistan står
det klart att kurderna vill ha en självständig stat.
Ett besked som skapar oro hos grannländerna.
Inte minst i Turkiet. Efter omröstning om kurdisk
självständighet agerade båda Turkiet och Iran
direkt, Iran med att stänga sina luftgränser mot
kurdiska regioner i Irak och Turkiet med att
stänga gränserna och hota med att förbjuda
oljeleveranserna.
Vilka förutsättningar finns det egentligen för
en framtida kurdisk stat?

CIA uppges utöka sina hemliga insatser i
Afghanistan och skickar erfarna anställda och
konsulter för att bistå afghanska styrkor med att
jaga och döda talibaner. CIA är också redo att
skicka fler drönare till Afghanistan, enligt New
York Times. Tidigare har de insatserna främst
skett i de pakistanska klanområden, och ibland
i Syrien och Jemen.
Hur ser säkerhetssituationen ut i Afghanistan?
Vilka stormakter är aktiva där och varför?
Hur ser relationen mellan Pakistan och
Afghanistan ut?

Medverkande: Svante Lundgren (Lunds Universitet)
och Paul T. Levin (direktör Turkietcentrum vid
Stockholms Universitet).
Moderator: Nathalie Besèr.
TISDAG 6 MARS, KL 18.00
FOKUS MELLANÖSTERN:
Israel i det nya landskapet i
Mellanöstern
Den politiska kartan i Mellanöstern förändras
ständigt. Gamla relationer kan klippas över en
natt och nya skapas i dess ställe. Hemliga
samtal har pågått mellan Israel och Saudiarabien
om ärkefienden Iran, men också om Libanon.
Israels förhållande till sina grannländer Palestina,
Libanon, Egypten, Jordanien och Syrien är
under ständig utvärdering. Länge påstod den
israeliska regeringen att landet var omringat av
fiende som vill utplåna Israel.
Vilken är Israels roll i Mellanöstern och hur ser
landets relationer ut till sina grannländer?
Medverkande: Björn Brenner (Försvarshögskolan)
och Anders Persson (Lunds Universitet).
Moderator: Nathalie Besèr.

Medverkande: Andreas Stefansson (generalsekreterare SAK) och Johanne Hildebrant
(författare och journalist).
Samtalsledare: Nathalie Besèr.
TISDAG 10 APRIL, KL 18.00
FOKUS MELLANÖSTERN:
Religion och Revolution
– vad förenar dem och vad
skiljer dem åt?
Hur ser relationen ut mellan religion och
revolution, är dessa termer alltid motsägelsefulla
som aldrig kan gå hand i hand eller finns det ett
tydligt samband där den osäkra och turbulenta
period av revolution kan följas av en tid där
folket vänder sig till religionen? Kan både religion
och revolution vara två sidor av samma mynt?
Är religion och revolution två verktyg som
används för att göra motstånd?
Medverkande: Elena Namli (Uppsala Universitet),
Mattias Gardell (Uppsala Universitet ) och
Mohammad Fazlhashemi (Uppsala Universitet).
Samtalsledare: Nathalie Besèr.

I samarbete med Uppsala universitet,
Medelhavsmuseet och Södertörns högskola.

