
Kulturkvällar

Torsdag 16 mars kl 19
Stig Dagerman 100 år

Regeringen har övergivit åtagandet att avsätta en procent av Sveriges välstånd till
internationellt bistånd. Varför ska vi ge bistånd? Vilken roll spelar samfunden idag? Behöver
vi lämna den gamla bilden av bistånd och skapa en ny berättelse om hur global solidaritet
kan se ut i framtiden? Kort sagt: vart är vi på väg med biståndsviljan och dess konkreta
uttryck?
Gudrun Brunegård, riksdagsledamot (KD), biståndspolitisk talesperson för KD
Wanja Lundby-Wedin, vice ordf i styrelsen för Svenska Kyrkan och tidigare LO-ordförande
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan
Mattias Brunander, tf generalsekreterare vid Diakoni
Samtalsledare: Andreas Miller
Samarrangemang med förbundet Kristen Humanism

I år är det 100 år sedan en av Sverige internationellt mest kända författare föddes: Stig
Dagerman (1923-1954.) Under ett kort liv hann han skriva romaner, dikter, dramatik och
reportage som ännu är stilbildande.
Ett samtal om en författare som ständigt blir aktuell på nytt. Vad säger han till oss idag?
Vad i hans arv är mest levande?
Arne Ruth författare och journalist, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheters
kulturredaktion.
Gunilla Kindstrand, journalist, tidigare kulturchef för Gefle Dagblad, TV-producent och
programledare.
Samtalsledare: Ola Larsmo
Samarrangemang med Litteraturcentrum

Torsdag 9 februari kl 19
Biståndsviljan – vart är den på väg?



Klimatkrisen drabbar olika delar av världen på olika sätt. I Mellanöstern förutspås klimatet
bli allt torrare och hetare med drastiskt försämrade livsvillkor som följd. FN har varnat för
att det snart inte längre är möjligt att leva i Gaza om inte något drastiskt görs, även på
Västbanken är situationen krisartad på sina håll. Klimatkrisen förvärras genom Israels
långvariga ockupation som gör palestinier mer sårbara inför klimatförändringarna.
Johanna Wallin mfl, Palestinagrupperna
Reflektion av Arne Carlsson, pastor emeritus, Uppsala Missionskyrka
Samarrangemang med Palestinska folkets förening

Vad händer när det offentliga backar i sitt ansvar?
Ska de idéburna organisationerna då ta ett större ansvar?
Vilken roll kommer folkrörelser, föreningar och trossamfund att spela?
Spelar det någon roll om marknadslogiken styr även i civilsamhället?
Ett samtal om välfärd och civilsamhälle och vilket samhälle vi vill ha.
Helle Klein, journalist, direktor vid Sigtunastiftelsen
Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm med fokus på civilsamhället
Lisa Pelling, chef för Arena idé med fokus på välfärds- och demokratifrågor
Samtalsledare är journalisten Dag Tuvelius
Samarrangemang med förbundet Kristen Humanism

50-talets tro och vetande-debatt är nu länge sedan. Idag märks ett förnyat intresse för
det kristna språkets betydelser. Hur lever det i dagens Sverige? På vilket sätt skär det in i
vardagen och hur skapar det mening - mening nog att förändra liv?
Om sådana frågor har KG Hammar och Per Svensson på senare år fört ett samtal som vi
nu får ta del av.
KG Hammar, känd teolog och tidigare ärkebiskop för Svenska kyrkan
Per Svensson, författare, tidigare kulturchef på Expressen och politisk chefredaktör för
Dagens Nyheters ledarsida.

Torsdag 30 mars kl 19
Klimat (o)rättvisa i Palestina

Torsdag 20 april kl 19
När välfärden krisar – är mer välgörenhet lösningen?

Tisdag 9 maj kl 19
Modern kristendom? - ett samtal om det levande kristna språket
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