Seminarier
10.00–10.45 Fr1000.4
Andalusiska möten
Föreställningen om Andalusien som en plats för tolerans, där tre kulturer eller religioner fredligt
kunde leva tillsammans tycks delvis vara idealiserad och har också använts för olika politiska och
ideologiska syften. Levde man verkligen tillsammans i fred här? Kan vi leva tillsammans nu? Kan
religionerna mötas och är Andalusien i så fall en förebild för oss i dag? Professor Maribel Fierro
från Madrid guidar oss i den andalusiska historien med fokus på den muslimska närvarons
historiska betydelse i området. Övriga medverkande: Göran Larsson, religionshistoriker från
Göteborgs universitet, och Daniel Uddling, från Andalusiska möten, ett projekt som vill finna en
ny plats för religionsdialog
med resan som metod.
Moderator: Marika Palmdahl, präst och projektledare för interreligiös dialog vid Göteborgs stift.
Språk: engelska
ISe människan/Svenska kyrkan och Makadam förlag

11.00–11.45 Fr1100.7
Uppdrag samliv
En av vår tids stora frågor handlar om hur samlevnaden mellan människor ska regleras. Det
gäller inte minst frågan om äktenskapet. Hur kan äktenskapet förstås i dag och inom vilka
juridiska former kan kärlek uttryckas? Ett samtal om juridik, trohet och tillit i relationer mellan
Göran Hägglund, socialminister, förre ärkebiskopen KG Hammar, gästprofessor i teologi vid
Lunds universitet, och Elisabet Sandlund, chefredaktör för Dagen.
Moderator: Barbro Matzols, journalist.
Verbum, Kyrkans Tidning och Se människan/Svenska kyrkan

17.00–18.30 Fr1700.10
Livet är skört
Mitt i livet kan allt slås sönder, men även bland drabbade människor finns skillnader i fattigdom
och utsatthet. Vad gör att skyddsnäten brister? Medverkande: Britta Broman, direktor Göteborgs
Kyrkliga Stadsmission, Martin Lindgren, ”rövare” som levt i hemlöshet, Marika Markovits, direktör
Stockholms Stadsmission, Joakim Palme, professor och vd för Institutet för Framtidsstudier, Lars
Svedberg, professor, föreståndare för Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta
Sköndal högskola, Mia Törnblom, författare och föreläsare i personlig utveckling, Anders Wejryd,
ärkebiskop Svenska kyrkan.
Moderator: Jens Orback, journalist.
Stadsmissionerna – tema utsatthet, Bokförlaget Forum, Se människan/Svenska kyrkan och
Sensus studieförbund

10.00–10.45 Lö1000.5
Religion, moral och politik i Spanien
Sjuttio år efter inbördeskrigets slut är Spanien på väg att omformas i grunden. Tiden ser slutligen
ut att vara mogen att belysa inbördeskrigets övergrepp och även den katolska kyrkans roll under
den långa diktaturen. Förändringarna i samhället går snabbt. Spanien har redan passerat en rad
europeiska länder när det gäller homolagstiftning. Men nu mobiliserar den katolska kyrkan mot
aviserade förändringar i abortlagstiftningen. Vad är orsaken till dessa politiska svängningar och
vilka blir konsekvenserna när gamla konservativa katolska värderingar utmanas? Medverkande:
Thomas Gustafsson, Spanienkännare

och författare till Spanien: En färd genom historien, Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör i
Vatikanen, och Barbara Dührkop, spansk EUpolitiker född i Sverige.
Moderator: Svante Fregert, journalist.
Kyrkans Tidning, Carlsson Bokförlag och Se människan/Svenska kyrkan

10.00–10.45 Lö1000.11 Om konsten att tala allvar
De som har makten i media har också ansvaret för den människosyn som förmedlas. Med makt
följer alltid ett ansvar: hur ser det ansvaret ut i dag? Bidrar medierna till humanism och
eftertanke eller till dess motsats? Vilket ansvar har producenter och konsumenter? Om detta talar
filmaren Roy Andersson, aktuell med en reviderad utgåva av Vår tids rädsla för allvar, och
professor Stefan Einhorn, som i sin nya bok Vägar till visdom undersöker visdomens historia och
våra möjligheter till ett fördjupat liv. Samtalet leds av Marit Kapla, konstnärlig ledare för
Göteborg International Film Festival.
Wahlström & Widstrand, Göteborg International Film Festival och Se människan/Svenska kyrkan

12.00–12.45 Lö1200.2
Klimatkrisen och demokratin
Svensken släpper i genomsnitt ut tolv ton växthusgaser per person och år. Det måste minskas till
ett ton. Hur gör vi för att reducera utsläppen med nittio procent på relativt kort sikt? Vem vågar
fatta besluten? Räcker demokratin som styresform för en så radikal omställning? Och vad händer
med tilliten i ett samhälle som ser problemen men väjer för dess lösningar? Medverkande:
Anders Wejryd, ärkebiskop och initiativtagare till Interfaith Climate Summit, Folke Tersman,
professor i praktisk filosofi aktuell med Tillsammans. En filosofisk debattbok om klimatet, och
Johanna Stål, chefredaktör för livsstilsmagasinet Camino. Samtalsledare: Dag Tuvelius,
chefredaktör Kyrkans Tidning.
I samarb med Se människan/Svenska kyrkan

13.00–13.45 Lö1300.2
Förtryck i Guds namn
I ett tryggt katolskt kloster, i en visionär, karismatisk frikyrka eller bland dansande Hare
Krishnamunkar – maktmissbruk och förtryck i Guds namn kan finnas överallt. Tre författare med
egna erfarenheter av att leva i och lämna religiösa sammanhang med starka maktanspråk möts
här i ett samtal – Margaretha Sturesson som skrivit Om det så skulle kosta mig livet om sina år i
Kristet Center Syd, Helene Hägglund, författare till Inte längre nunna och Anders Haag, tidigare
Hare Krishna-medlem och författare till boken Att vinna en tro och förlora sig själv.
Samtalsledare: Lisbeth Gustafsson, journalist och kultursekreterare i Svenska kyrkan.
Libris, Cordia, Natur & Kultur och Se människan/Svenska kyrkan

13.30–13.50 Lö1330.4
Jesus enligt Jonas Gardell
Jonas Gardells Om Jesus är en bok för troende, tvivlande och för alla oss som undrat vem Jesus
var – på riktigt. Kan vi tänka oss Jesus tandlös? Kan vi tänka oss Jesus som obildad? Samtal med
förre ärkebiskopen KG Hammar om den historiske Jesus.
Norstedts och Se människan/Svenska kyrkan

15.00–15.45 Lö1600.1
Jesus enligt Jonas Gardell

I våras blev Jonas Gardell hedersdoktor i teologi vid Lunds universitet. I sin nya bok Om Jesus
tecknar han ett inträngande porträtt av Josua, en enkel hantverkare från den galileiska
landsbygden som spred sitt budskap om Guds rike. Vi är vana att möta bilden av en Kristus som
den från himlen återkommande kungen för att döma levande och döda. Men mycket lite av våra
föreställningar om Jesus Kristus stämmer överens med Josua från Nasaret. Efter många år av
idoga studier av evangelierna, teologisk, sociologisk och historisk forskning utmanar Gardell vår
gängse bild av Jesus. Följ med Jonas Gardell på en omskakande spaning efter Jesus. Ett samtal
tillsammans med förre ärkebiskopen KG Hammar.
Se människan/Svenska kyrkan och Norstedts

14.00–14.45 Sö1400.5
Pilgrimsvandring – en existentiell rörelse
Vem är pilgrimsvandraren idag? Ett seminarium
om pilgrimsvandring i tider av klimatkris och existentiell
oro. Medverkande: Anna Davidsson Brännborg,
forskare vid Lunds universitet och aktuell
med ny bok om pilgrimsvandring, Olle Sahlberg,
författare och vandrare samt Torbjörn Ahlund,
kyrkoherde i Vadstena.
Samtalsledare: Agneta Lagercrantz, journalist.
Cordia och Se människan/Svenska kyrkan

