12.00–12.45 Fr1200.9 
Ian Buruma, KG Hammar

Gud – demokrat eller diktator?
Religionen är åter på frammarsch i Europa. Radikala
muslimer har skapat en rädsla för att islam
ska underminera den västerländska demokratin.
Bakom detta ligger spänningarna mellan religiösa
och sekulära auktoriteter, trots att de flesta idag är
överens om att dessa kan leva sida vid sida. I sin
bok Att tämja gudarna jämför författaren och journalisten
Ian Buruma relationen mellan kyrka och
stat i Europa respektive USA – samt beskriver hur
det religiösa ledarskapet fungerar i Kina och Japan.
Buruma är även aktuell med Skuldbördan, en
reportagebok
om hur Tyskland och Japan har gjort
upp med andra världskriget. Gagnar eller hindrar
religionen demokratin, frågar sig Ian Buruma och
tidigare ärkebiskopen KG Hammar.
Moderator: Arne Ruth, publicist.
Språk: engelska
Arr Natur & Kultur och Se människan/Svenska kyrkan

14.00–14.45 Fr1400.1 
Mpho Tutu

Godheten och viljan
Godheten och viljan att skapa en bättre värld är inprogrammerade
i alla människor. Det är budskapet
i Mpho Tutus bok Om godhet, som hon givit ut tillsammans
med sin far, ärkebiskopen och fredspristagaren
Desmond Tutu. Mpho Tutu är född i Sydafrika
och utbildade sig till präst i episkopala kyrkan
i USA, där hon nu bor. Tutu har arbetat med utsatta
barn i Massachusetts, med våldtäktsoffer i Sydafrika
och med flyktingar, främst från Sydafrika och
Namibia, i New York. På senare år har Mpho Tutu
ägnat mycket tid åt The Tutu Institute for Prayer
& Pilgrimage, ett institut som hon själv har grundat.
Ett samtal om godhet med Marika Griehsel,
journalist.
Språk: engelska
Arr Libris, Se människan/Svenska kyrkan och
Tidningen Dagen

16.00–16.45 Fr1600.2 
Nuruddin Farah, Richard Dowden, Unity Dow, Anders Wejryd

Afrika – ett spektrum av verkligheter
Fattigdom och konflikt dominerar bilden av kontinenten.
Var finns bilden av det moderna Afrika?
Hur kan perspektiven vidgas? Medverkande:
Nuruddin Farah, internationellt välkänd somalisk
författare, Richard Dowden, chef för Royal African
Society, Unity Dow, domare i Botswanas högsta
domstol och deckarförfattare, och Anders Wejryd,
ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Samtalsledare: Marika Griehsel, Afrikakorrespondent.
Språk: engelska
Arr Afrika 2010, Albert Bonniers Förlag, Leopard förlag och Se människan/Svenska
kyrkan

10.00–10.45 Lö1000.5 
Owe Wikström, Maria Küchen, Anders Wejryd

Andliga övningar för tveksamma
Drottning Silvia skriver bönbok. Kyrkan öppnar
bönesajt på nätet. Andaktsböckerna är på väg tillbaka.
Har bönen och de andliga övningarna fått en
renässans? Ett samtal mellan Owe Wikström och
Maria Küchen, författare till de nya andaktsböckerna
Att älska livet mer än dess mening respektive Ett
liv i din dag, samt ärkebiskop Anders Wejryd.
Moderator: Kattis Ahlström, journalist.
Arr Natur & Kultur, Libris, Se människan/Svenska kyrkan och Verbum

14.00–14.45 Lö1400.11 
Ingemar Ernberg, Henrik Brändén, Steven Jörsäter,
Antje Jackelén

Vad är liv?
Att försöka förstå livets mirakel är en av vetenskapens
största utmaningar. Med den naturvetenskapliga
revolutionen under 1600-talet ökade intresset
för att observera och studera liv och biologi. I takt
med att Darwins evolutionslära vunnit acceptans
och den pågående kunskapsrevolutionen inom biomedicin,
har nu frågan blivit tillgänglig för vetenskaplig
analys på allvar. Stora framsteg görs inom
flera forskningsfält, inte minst inom biologi och
systemteori, vilka ger oss möjligheter att förstå liv på
ett djupare plan. Medverkande: Ingemar Ernberg,
professor i tumörbiologi, Henrik Brändén, fil lic
biologi, Umeå universitet, gen-etiknämnden och
VR, Steven Jörsäter,
doc i astronomi SU, Antje
Jackelén,
biskop i Lund.
Moderator: Anne-Louise Eriksson, forskningschef
Svenska kyrkan.
Arr Karolinska Institutet University Press och Se människan/Svenska kyrkan

15.00–15.45 Lö1500.12 
John-Henri Holmberg, Anna Höglund, Andreas Roman,
Yvonne Leffler

Vårt behov av skräck – vampyrer i en tradition
Varifrån kommer vårt ständiga behov av att skrämma
slag på oss själva? Böcker och filmer har gett oss
vampyrer i folkhemmet, vampyrer för tonåringar
– finns det en vampyr för alla? Hur ser kristendomens
förhållande till skräckmyterna ut? Ett samtal
om vampyrer från 1700-talet till nutid och skräckgenrens
utveckling genom kulturhistorien. Medverkande:
översättaren John-Henri Holmberg, Anna
Höglund, lektor i litteraturvetenskap som skrivit
doktorsavhandlingen Vampyrer, Andreas Roman,
författare som skriver ryslig litteratur om skräcken i
att möta sina innersta rädslor, och Yvonne Leffler,
professor i litteraturvetenskap.
Moderator: Johan Wopenka, journalist och författare.
Arr Kraft&Kultur, Svenska Deckarakademin och Kyrkans Tidning

16.00–16.45 Lö1600.1 
Ingrid Le Roux, Denis Mukwege

I mänsklighetens tjänst
Ett samtal om livskall och uppdrag till nytta för
andra. Medverkande: den svenska läkaren Ingrid
Le Roux, grundare av hälsokliniker i Kapstadens
kåkstäder och Desmond Tutus livmedicus, och den
kongolesiske läkaren Denis Mukwege som mottagit
FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof
Palmes Pris för sitt arbete med våldtäktsoffer i det
krigshärjade Kongo-Kinshasa.
Moderator: Marika Griehsel, Afrikakorrespondent.
Språk: engelska
Arr Libris, PMU InterLife och Se människan/Svenska kyrkan

11.00–12.00 Sö1100.5 

Litterär gudstjänst
En gudstjänst med utgångspunkt i utanförskap på
olika grunder: missbruk, ensamhet, marginalisering.
Om att vara annorlunda och att inte passa in. Genom
författaren Susanna Alakoskis med fleras texter bearbetas
olika former av utanförskap. Gudstjänsten
leds av prästen Birgitta Westlin och spelas in av
Sveriges Radio P1.
Arr Albert Bonniers Förlag och Svenska kyrkan

