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FREDAG 27 SEPTEMBER
11.00–11.45
Om godheten och girigheten
Vårt samhälle utvecklas mot större
klyftor. Politiken har i decennier satt sin
tilltro till ett ekonomiskt system där
banker och andra aktörer har rätten att
ta ekonomiska risker med våra gemensamma tillgångar, utan att riskera något
själva. Men forskning visar att ett samhälle där de rika och de fattiga lever i
olika världar är dåligt för alla. Om detta
handlar Stefan Jarls film Godheten.
Stefan Jarl samtalar med Kajsa Ekis
Ekman, aktuell med boken Skulden, om
krisen i Europa, ekonomijournalisten
och författaren Andreas Cervenka och
biskop em Caroline Krook.
Samtalsledare: Marit Kapla, konstnärlig
ledare Göteborg International Film
Festival.
Se människan/Svenska kyrkan, Göteborg
International Film Festival och Leopard

13.00–13.45
Religion – positiv kraft
eller konfliktorsak?
Är religion främst en försvårande
omständighet och källa till bittra
kon-flikter – eller en positiv kraft i
samhällsarbete och förändring? Frågan
var högaktuell under den ”arabiska

våren” och är lika brännande i det
svenska samhälle där olika religiösa
grupper lever sida vid sida. Vad händer
när de möts? Ett samtal mellan professor
Mohammad Fazlhashemi, som skrivit
boken Den arabiska våren och docent
Sven Halvardson, författare till Kanske
har alla rätt – eller fel.
Samtalsledare: Magnus Stenberg,
Mellanösternansvarig på Studieförbundet Bilda.
Studieförbundet Bilda, Artos & Norma,
Historiska Media, Se människan/
Svenska kyrkan

16.00–16.45
På djupet med Leif GW Persson
Kriminologen Leif GW Persson känner vi
som en samhällsdebattör som tar
många strider och en författare som
skriver i många genrer. Den första boken
hette Grisfesten – höstens nya Den sanna
historien om Pinocchios näsa. Leif GW
Persson är idag en av Sveriges mest lästa
författare, och självbiografin Gustavs
grabb som kom nyligen blev hyllad av
många. Men vad är det som driver
honom? Ärkebiskopen Anders Wejryd
samtalar med Leif GW Persson om hans
livssyn och personliga övertygelser.
Samtalsledare: Erika Hedenström
Albert Bonniers Förlag,
Se människan/Svenska kyrkan

LÖRDAG 28 SEPTEMBER
10.00–10.45
Franciskus av Assisi
– en helhjärtad inspiratör
Vad kan en tiggarmunk från 1200-talet
ha att säga oss 2000-talsmänniskor?
Prästen Ted Harris och journalisten
Carolina Johansson utforskar i sin bok
Att leva helhjärtat en livsinställning som
har påverkat människor över hela världen i 800 år. De lyfter särskilt fram den
helige Franciskus längtan efter äkthet –
och att han lär oss att ta denna längtan
på allvar. Ted Harris har lång erfarenhet
som ledare för olika kurser och retreater
utifrån Franciskus tänkande. Carolina
Johansson är ekonomijournalist, men
har de senaste åren skrivit alltmer om
existentiella frågor.
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och vem blir nedtystad? I den litterära
gudstjänsten hörs de medverkande författarnas texter, musikernas tolkningar
och gudstjänstens språk i ett gemensamt
tonläge utan att säga samma sak.
Medverkande: författarna Athena
Farrokhzad, Kristian Lundberg och
Niklas Rådström samt musikerna
Anna Stadling, Pecka Hammarstedt
och Andreas Nordell. Under ledning av
prästen Birgitta Westlin.
Gudstjänsten direktsänds i Sveriges
Radio P1.
Se människan/Svenska kyrkan, Albert
Bonniers Förlag, Wahlström & Widstrand
Giottos fresk "Franciskus predikan för
fåglarna" i Sankt Franciskus basilika i
Assisi.

Samtalsledare: Lisbeth Gustafsson,
journalist och biträdande förbundssekreterare på Bilda.
Libris förlag, Studieförbundet Bilda,
Se människan/Svenska kyrkan

12.00–12.45
Min bok är din bok
Den jordanska barnrättskämpen Hanaa
al-Ramlis passion för böcker fick
henne att via sociala medier sprida
idén om att starta bibliotek i flyktingläger runt om i Mellanöstern genom
att samla in böcker från privata hem.
Projektet har också aktiviteter för att uppmuntra och motivera barn att besöka
bibliotek och att läsa. Initiativet, som
startade i ett palestinskt flyktingläger i
Jordanien 2009, har nu spridits över
hela arabvärlden. På tre år har 25
bibliotek med 3 000 böcker var
byggts upp i flyktingläger och andra
fattiga områden.
Hanaa al-Ramli samtalar med BRIS
generalsekreterare Kattis Ahlström.
Diakonia, Rädda Barnen, Studieförbundet
Bilda, Se människan/Svenska kyrkan,
Postkodlotteriet

SÖNDAG 29 SEPTEMBER
11.00–12.00
Röster från levande
och döda
Vilka röster lyssnar vi till? Vem blir hörd

13.00–13.45
Hur pushar man sig själv
och sina barn lagom mycket?
Vi lever i ett prestationssamhälle, men
ofta kommer de hårdaste kraven inifrån.
Krav som vi kanske sedan för över på
våra barn. Som förälder kan det vara
svårt att skilja sina egna ambitioner från
vad barnen själva vill
och vad som är bäst
för dem.
Hur
skapar vi
rimliga förväntningar på
oss själva och våra
barn? Är tävlande
och konkurrens
en bra drivkraft?
Finns det
en ”lagom”
press för att prestera
bra? Cajsa Tengblad,
friskvårdpedagog och
aktuell med boken
Prestationsprinsessan –
min revolt mot duktigheten samtalar med Magnus Hedman,
tidigare landslagsmålvakt i fotboll,
aktuell med boken Låt ditt barn vinna.
Samtalsledare: Kattis Ahlström, journalist och BRIS generalsekreterare.
Libris förlag, Studieförbundet Bilda,
Se människan/Svenska kyrkan,
Idrottsförlaget

