
In November 2019, the Supreme Court of India granted the land on which
the historical Babri mosque stood, until its destruction in 1992, to god
Rama and other Hindu litigants. While the Hindu right wing celebrated this
verdict as the rightful restoration of the birthplace of lord Rama, this
decision left the Muslim minority of India feeling threatened and insecure
of their status in the largest democracy in the world. The panel will
discuss the consequences of the Ayodhya conflict, its implications for
notions of religion and state, and the politics of history, archeology and
justice in modern India, as well as its relevance to inter-religious conflicts
in the Middle East.
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בנובמבר 2019, בית המשפט העליון של הודו פסק ששטחו של מסגד באברי
באיודהיה, שנהרס על ידי פעילים הינדואים ב 1992, יינתן להינדואים כך

שיוכלו לבנות במקום מקדש לאל ראמה. בעוד שהימין ההינדואי רואה
בהחלטה הזו מימוש של זכות ראשונים על מקום הולדתו של האל ראמה,
המיעוט המוסלמי בהודו רואה בכך תקדים מסוכן לגבי בטחונם ומקומם

בדמוקרטיה הגדולה בעולם. הפאנל יעסוק בהשלכות הקונפליקט באיודהיה
ופסיקת בית המשפט על יחסי דת ומדינה והפוליטיקה של היסטוריה

וארכיאולוגיה בהודו המודרנית, והאם ומה ניתן ללמוד מכך על קונפליקטים
באיזורנו

פאנל על הקונפליקט הבין-דתי באיודהיה, הודו

הפאנל יתקיים באנגלית
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