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Konference fredag den 9. september 2016, kl. 13.00 – 17.30 
 

Konferencens baggrund 
Krigen i Syrien og det seneste kupforsøg i Tyrkiet har grebet stærkt ind i både Tyrkiets og EU-

landenes situation og forhold til hinanden og til USA, lige som Rusland er blevet inddraget i 

konflikten. Regionens minoriteter, især kurderne, er under voldsomt pres. Konferencens mål er at 

trænge ind bag overskrifterne og se hvilke muligheder for fred og forsoning der stadig kan være. 

Hvad kan vi bidrage med fra dansk, og europæisk, side? 

 

 

Konferenceprogram 
 

På grund af den aktuelle politiske situation i Tyrkiet må der tages forbehold for ændringer. 

Samtidig har vi, hvor det er markeret, ikke fået bekræftet deltagelse af den inviterede oplægsholder. 

Et enkelt sted har vi valgt endnu ikke at bringe navnet på den påtænkte oplægsholder.  

 

Klaus Slavensky er konferencens moderator 

13.00 Velkomst ved konferencens vært fra Folketinget 

 Mette Gjerskov, MF (S), formand for Folketingets Europaudvalg 

13.10 Indledning ved Per Bo, formand for Globale Seniorer  

13.20 De territoriale konflikter i regionen set fra Ankara  

13.40 Den russiske vinkel og NATO-vinklen 

Flemming Splidsboel Hansen (ikke bekræftet) 

Forskningskoordinator og seniorforsker ved DIIS 

14.10 Opklarende spørgsmål fra salen til de to oplægsholdere 

14.20 Tyrkiet og Syrien efter det fejlslagne militærkup 

 Anders Jerichow (ikke bekræftet) 

 Seniorkorrespondent og lederskribent, Politiken 

14.40 Krigen og de etniske og politiske grupperinger i Tyrkiet og Syrien 

Pola Rojan Bagger (ikke bekræftet), forfatter, cand.comm.  

15.00 Opklarende spørgsmål fra salen til de to oplægsholdere 

15.10 Kaffepause 

  

 Tyrkiet og Syrien - i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation 
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15.40 Den islamiske vinkel og de religiøse grupperinger i Tyrkiet og Syrien 

Jakob Skovgaard-Petersen, Prof. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

Københavns Universitet 

16.00 Den kurdiske vinkel og de europæiske organisationer 

 Faik Yagizay, kurdisk politiker, repræsentant for HDP overfor Europarådet 

16.20 Opklarende spørgsmål fra salen til de to oplægsholdere 

16.30 Afsluttende paneldebat med spørgsmål fra salen 

17.10 Opsummering af konferencen ved Karsten Fledelius, Lektor Emeritus, Københavns 

 Universitet, formand for Den danske Helsinki-Komite for Menneskerettigheder 

 

17.25 Afslutning ved Klaus Slavensky og Karsten Fledelius 

 

Konferencens sprog er dansk med mulighed for enkelte oplæg på engelsk. 

 


