
den arabiska vintern
Tisdag 9 februari kl 18, MedelhavsMuseeT 
Vilka faktorer bidrog till att arabisk vår 
blev till vinter? Ett samtal om orsak och 
verkan, om nödvändig förståelse för att se 
hur en ny förändring kan bli möjlig. Med 
Inga Brandell, Samhällsvetenskapliga 
institutionen vid Södertörns högskola och 
Rouzbeh Parsi , Centrum för Mellanöstern-
studier vid Lunds universitet. Moderator: 
Ivar Ekman.

värvning av jihadister
Tisdag 23 februari kl 18, MedelhavsMuseeT
En ny, aktiv form av värvning av jihadister 
har lett till att stora skaror rest till Syrien 
och Irak. Hur skiljer sig IS/Daesh från 
Al-Qaida och andra grupper? Och hur kan 
vi motarbeta den polariserade världsbild 
de använder sig av?  Med Dan-Erik 
Andersson, Centrum för Mellanöstern-
studier vid Lunds universitet och Emin 
Poljarevic, institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap vid 
Stockholms universitet. Moderator: Kajsa 
Boglind. 

antiseMitisM i MeLLanÖstern 
Tisdag 8 Mars kl 18, MedelhavsMuseeT
Antisemitismen i Arabvärlden är välkänd 
och i mycket av politisk art, skild från den 
som funnits i Europa i århundranden. Mer 
okänt är att flera arabstater efter andra 
världskriget blev hem för nazister från 
Tyskland som kom att verka aktivt och 
sprida sin antisemitiska propaganda. Med 
Eli Göndör, institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap vid 
Stockholms universitet. och Dan-Erik 
Andersson, Centrum för Mellanöstern-
studier vid Lunds universitet. Moderator: 
Nathalie Besèr.
 

FeMinistisk UtrikesPOLitik 
Tisdag 22 Mars kl 18, MedelhavsMuseeT
Den feministiska utrikespolitiken har gett 
avtryck och redan skapat stora rubriker. 
Hur ser handlingsplanen ut för en feminis-
tisk utrikespolitik i Mellanöstern? Med Leif 
Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier 
vid Lunds Universitet och Ann Dismorr, 
chef för UD:s Mellanöstern- och Nord-
afrikaenhet. Moderator: Ivar Ekman.
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FOkUs: MeLLanÖstern
Följ vårens spännande samtalsserie och möt forskare och journalister i samtal om dagsaktuella 
frågor som berör Mellanöstern och Sverige. 


