
2014-09-25

Medverkande: Francisco van der Hoff Boersma, Gunilla HallonsEwaldsten, Jonas Ewald

Kaffets svarta ursprung

17.00–17.45

Arr Se människan/Svenska kyrkan och Sackeus

To1700.2

Några av världens fattigaste och mest utsatta människor betalar priset för det kaffe vi dricker. Fransisco
van der Hoff Boersma, som skrivit boken De fattigas manifest, är en av initiativtagarna till Fairtrade som
arbetar för rättvisa villkor för de människor i tredje världen som producerar våra livsmedel. Tillsammans med
Jonas Ewald, Senior Lecturer (PhD), Peace and Development Studies, Linneaus University, samtalar han om
de orättvisa villkoren för många av världens kaffeproducenter.
Moderator: Gunilla Hallonsten, vid Svenska kyrkans Internationella avdelning.

2014-09-26

Medverkande: Francisco van der Hoff Boersma, Anna Borgeryd, Per Molander, Kenneth Hermele

Botar tillväxt fattigdom?

11.00–11.45

Arr Se människan/Svenska kyrkan, Sackeus och Weyler förlag

Fr1100.6

Francisco van der Hoff Boersma, katolsk präst som arbetar och lever tillsammans med mexikanska
småbönder, är en av initiativtagarna till Fairtrade, en världsomspännande rättevisemärkning av varor
från utvecklingsländer. I sin bok De fattigas manifest ifrågasätter han tanken på tillväxt som en
självreglerande väg till ett bättre liv för alla. Om detta samtalar han med Anna Borgeryd, svensk
företagare, koncernstrateg och författare till romanen Tunna väggar, och Per Molander, generaldirektör
och författare till Ojämlikhetens anatomi.
Samtalsledare: Kenneth Hermele, ekonom, humanekolog och författare.

Medverkande: Desmond Tutu, Mpho Tutu, KG Hammar

Att bli hel igen – om förlåtelse och försoning

13.00–13.45

Arr Libris och Se människan/Svenska kyrkan

Fr1300.10

Hur gör man om man vill förlåta? Och kan allting verkligen förlåtas? Som ordförande för Sannings- och
försoningskommissionen i Sydafrika har Desmond Tutu, som tilldelades Nobels fredspris 1984, ofta fått
frågan hur människor har kunnat förlåta övergreppen under apartheidtiden. Tillsammans med sin dotter
Mpho Tutu, även hon präst, har ärkebiskop Desmond Tutu skrivit Förlåtelse – Den fyrfaldiga vägen till
helande för oss och vår värld, en bok om hur man uppnår förlåtelse och försoning. Tillsammans med
tidigare ärkebiskopen KG Hammar samtalar författarna om sin övertygelse: att allt kan förlåtas och att
alla förtjänar förlåtelse.



2014-09-27

Medverkande: Lars H Gustafsson, Owe Wikström, Annika Koldenius, Anna Lindman

Kan man vara förberedd inför döden?

11.00–11.45

Arr Libris förlag, Natur & Kultur, Weyler förlag, Studieförbundet Bilda och Se människan/Svenska kyrkan

Lö1100.8

Tystnaden kring döden är inte längre riktigt så kompakt i vårt samhälle, det finns ett nyvaknat intresse
att samtala om det svåra och obegripliga, bland annat i bloggar och i sociala medier. I sin bok Det blå
arkivet skriver läkaren Lars H Gustafsson om vikten av att förbereda sig för döden, något som också gör
livet rikare. Religionspsykologen Owe Wikström resonerar i sin nya bok Den dolda dörren mer kring
dödens innehåll än vägen dit. Vad är egentligen döden? Vad händer sedan? Vi var alltid beredda är
litteraturkritikern Annika Koldenius berättelse om att förlora ett barn i en medfödd sjukdom. Det handlar
om att få vardagen att gå ihop, att alltid vara beredd, tackla ett efteråt, hur olika man kan hantera sorg
och mycket mer. Anna Lindman, journalist och programledare för SVT-serien Döden, döden, döden
samtalar med de tre författarna om deras tankar och erfarenheter kring döden.

Medverkande: Stefan Einhorn, Antje Jackelén, Jan Guillou, Erika Hedenström

De nya dödssynderna

16.00–16.45

Arr Se människan/Svenska kyrkan, Forum och Piratförlaget

Lö1600.9

Högmod, girighet, avund – vilka är de värsta egenskaper du vet hos en människa? Stefan Einhorn har
låtit över tusen svenskar svara på en enkät om vilka karaktärsdrag och egenskaper de tycker sämst om
och jämfört dem med de sju klassiska dödssynderna. I boken De nya dödssynderna presenterar han det
tankeväckande resultatet. Vår moral och självförståelse har helt klart förändrats med tiden. Stefan
Einhorn samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén och författaren Jan Guillou om varför vi människor har
dåliga egenskaper, om vad som formar vår syn på vad som är acceptabelt och vad som är förkastligt.
Och om det är möjligt att bli en bättre människa.
Samtalsledare: Erika Hedenström, journalist.

2014-09-28

Medverkande: Desmond Tutu, Mpho Tutu, Antje Jackelén, Birgitta Westlin, Kersti Esselwall-Smårs, Sofia
Nordlund, Rickard Larsson, Magnus Strandberg

Steg till förlåtelse – en möjlig väg för oss och vår värld

11.00–12.00

Arr Se människan/Svenska kyrkan

Sö1100.6

Det finns inget brott som inte kan förlåtas. Bara människor som har hittat fram till förlåtelse – trots att
de själva har blivit utsatta för och bevittnat värsta tänkbara brott – kan uttala en sådan övertygelse med
någon slags trovärdighet. I en gudstjänst får vi möta Desmond Tutu, sydafrikansk ärkebiskop emeritus,
med ansvar för Sanningskommissionen efter apartheidregimens fall, och hans dotter Mpho Tutu, präst i
anglikanska kyrkan i Sydafrika. De har mycket att lära oss om varje förlåtelseakt, liten som stor. Inte
minst vad förlåtelse inte är. Båda är författare till boken Förlåtelse – den fyrfaldiga vägen till helande för
oss och vår värld. Övriga medverkande är ärkebiskop Antje Jackelén. Musik: Kersti Esselwall-Smårs,
Sofia Nordlund, Rickard Larsson, Magnus Strandberg som deltar med tonsatta dikter av den brasilianske
biskopen Don Helder Camara. Gudstjänsten leds av prästen Birgitta Westlin och kommer att sändas i
Sveriges Radio P1.


