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De dictatuur van Vladimir Poetin treedt de integriteit van Europa met voeten, terwijl
terrorisme onze open samenleving aan alle kanten bedreigt. Het tijdperk van globalisering heeft geleid tot botsingen die de baten tenietdoen. Na de val van de Berlijnse
muur dachten we dat het niet langer nodig was de individuele vrijheid te verdedigen of een agressieve buitenlandpolitiek te voeren. Recente ontwikkelingen hebben ons die illusie ontnomen. We moeten onze positie herzien in de wetenschap
dat onze wereld nog altijd doordesemd is van kwade machten, die alleen maar zullen
groeien wanneer we ons er niet tegen verzetten. Want samenlevingen die hun burgers niet kunnen beschermen, zullen niet lang open blijven.
Garry Kasparov (Rusland, 1963) werd op 22-jarige leeftijd de jongste schaakkampioen ooit en domineerde ruim twintig jaar de wereldranglijst. Zijn aanhoudende
strijd met Anatoli Karpov om de wereldtitel en zijn beroemde tweekamp met i b msupercomputer Deep Blue hielden de wereld jarenlang in de ban van het schaakbord. Ook na de beëindiging van zijn schaakloopbaan bleef hij actief met The
Kasparov Chess Foundation. Bovenal werd Kasparov bekend als voorvechter van
democratie en mensenrechten met zijn openlijke verzet tegen het regime van
Vladimir Poetin. Hij is president van het Verenigd Burgerfront, dat hij in 2005 oprichtte, en is medeoprichter van het Andere Rusland, een samenwerkingsverband
dat oproept tot vrije en eerlijke verkiezingen.
Entreekaarten zijn te bestellen op www.nexus-instituut.nl of via de aangehechte
aanmeldkaart.
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Aanmeldkaart
Nexus-lezing door Garry Kasparov
op 21 maart 2015 in Tilburg
Ik bestel:
			

kaart(en) als Vriend van het Nexus Instituut 			 gratis

			

kaart(en) als abonnee op het tijdschrift Nexus (max. 2)

€ 30,00

p.p.

			 kaart(en) voor het standaardtarief

€ 45,00

p.p.

		 O 1 kaart als Nexus Connect-lid

€ 20,00

p.p.

		 O 1 kaart als jongere (t/m 30 jaar)

€ 25,00

p.p.

Ik profiteer graag van een korting op de entreeprijs door mij hierbij
aan te melden als:
O	Abonnee op het tijdschrift Nexus
( jaargang 2015, drie afleveringen)
O Lid van Nexus Connect (< 36 jaar)
(incl. abonnement Nexus)
O Vriend van het Nexus Instituut

€

65,00

€

50,00

zie website

hier afscheuren

De lezing van Kasparov wordt in gebonden, tweetalige editie
gepubliceerd in de Nexus Bibliotheek. Ik reserveer:
exemplaar / exemplaren à € 15,00
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