KOM TIL FOREDRAG PÅ SG!
ALLE FOREDRAG ER GRATIS

DET ULYKKELIGE ARABIEN - HVORFOR FORTSÆTTER KRIGENE?
Torsdag den 8. marts kl. 19:00
Carsten Højmark, lektor på SG, underviser i historie og samfundsfag

Mellemøsten har i årtier været fast leverandør af dårlige nyheder. Krige, konflikter,
flygtningekriser og terror fylder overskrifterne. Situationen er kompliceret, og under
overfladen spiller mange elementer sammen – religion, historie, olie, etnicitet og
udenlandske interesser. Mens amerikanerne gradvist forsøger at reducere deres rolle i
Mellemøsten, indtages scenen af to modstandere, der begge mener, at de er den naturlige
leder af regionen. Foredraget vil derfor fokusere på, hvordan Iran og Saudi Arabien kæmper
om at dominere Mellemøsten, og vil belyse baggrunden for - og årsagerne til - de konflikter,
der i dag udspiller sig i området.

CENSUR OG FORBUDT LITTERATUR
Torsdag den 12. april kl. 19:00
Christina Holst Færch, lektor på SG, underviser i dansk og historie

I dag er det en gængs opfattelse, at ytringsfrihed er noget af det, der definerer det danske
samfund. Men denne ret til at ytre sig frit i skrift og tale om et hvilket som helst emne har
ikke altid været selvfølgelig. Foredraget ”Censur og forbudt litteratur” handler om, hvordan
litteraturen og den offentlige mening gennem tiden er forsøgt styret via censur og forbud.
Foredraget kommer gennem en række punktnedslag til at gennemgå ca. 500 års
censurhistorie og ender med at kigge på, hvordan censuren i dag ikke primært udspringer
fra staten, men derimod bliver genindført ad bagvejen af en række globale, kommercielle
mediegiganter som fx Google, Facebook og YouTube. Det aktualiserer debatten om, hvad
censur er, hvem der forvalter den - og især hvordan.

MENINGEN MED MENNESKELIVET - FILOSOFISKE PERSPEKTIVER
Tirsdag den 8. maj kl. 19:00
Asbjørn Sennels, lektor på SG, underviser i filosofi, religion, billedkunst og oldtidskundskab

Det siges, at Gud for længst er død, og at Homo sapiens er verdens klogeste dyr. Men hvis
det virkelig er sandt, hvilken rolle kan religion og filosofi så spille for os moderne mennesker?
I dette foredrag tages der ærligt, tydeligt og kritisk stilling i det kulturhistoriske krydsfelt
mellem religion, filosofi og videnskab. Kan videnskab og religion gå hånd i hånd, eller er
de grundlæggende i konflikt med hinanden? Og hvilke værdier skal menneskets samfund
og sameksistens i dag baseres på? Foredraget henvender sig til ethvert publikum, der
ønsker oplysning – og eventuel diskussion – om de fundamentale spørgsmål i menneskets
møde med verden. Alt sammen selvfølgelig kun for alvor aktuelt, hvis du er menneske eller
kender nogen, der er det…

