
Seminarier under almedalSveckan 

Får en kriSten ta platS i SvenSk SamhällSdebatt?
29/6 2015 11:00 - 12:00
Bedöms kristna röster och åsikter i samhällsdebatten efter andra, och mer negativa, måttstockar 
än både sekulära och andra religiösa företrädare? Vad beror det i så fall på?  Finns det ett behov av 
förändring och vad krävs för det – av kristna själva och av andra?
Medverkande: Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan. Elisabeth Sandlund, Politisk redaktör, 
Tidningen Dagen. Karin Pettersson, Chefredaktör, Aftonbladet. Ulf Jonsson, Jesuitpater och professor i 
religionsfilosofi, Newmaninstitutet. 

Gud, tahrir och majdan – vad har reliGionen Gjort För revolutionerna?
29/6 2015 16:00 - 17:00
Vilken roll har religionerna spelat i två samtida revolutioner – den “arabiska våren” 2011 och Ukrainas 
“revolution of dignity” 2014 – och i samhällsutvecklingen därefter? Har svensk rapportering och debatt 
speglat denna roll på rätt sätt?
Medverkande: Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent, Sveriges Radio. Eli Göndör, Religionshistoriker 
med inrikting mot islamologi och Mellanöstern. Christoph Hermann, Jesuitpater med rötter i Ukraina, 
Newmaninstitutet. 

var kommer barnen in?  konSekvenSer av att kommerSialiSera barn
30/6 2015 11:00 - 12:00
Barn betraktas allt oftare som en rättighet och som en självklar beståndsdel i ett individuellt 
självförverkligande. Vad betyder det, generellt, och vad betyder kraven på legalisering av 
surrogatmödraskap, specifikt – för barnen?
Medverkande: Kajsa Ekis Ekman, Journalist och författare till en kritisk bok om surrogatmödraskap. Sören 
Juvas, Ordförande, HBT-Socialdemokrater tidigare RFSL. Barbro Westerholm (FP), Riksdagsledamot tidigare 
generaldirektör för Socialstyrelsen, Folkpartiet. Lukas Berggren, Chefredaktör, Världen idag. 

männiSkan bortom GenuSteorin – vem är han?
1/7 2015 11:00 - 12:00
Har genusteorin blivit en svensk överideologi som beskriver en bestämd offentlig antropologi? Kommer 
den som andra förhärskande ideologier att utmanas och i så fall hur och med vad? Behövs en ny syn på 
vem människan är och vad kommer den att innehålla?
Medverkande: Roland Poirier Martinsson, Filosof och författare. Lena Andersson, Författare och journalist. 
Rebecka Bohlin, Frilansjournalist författare feministisk debattör och instruktör i feministiskt självförsvar. 
David Eberhard, Psykiatriker och författare. 

newman.Se/almedalen

newmaninStitutet och StudieFörbundet bilda inbjuder till 

Moderator på samtliga seminarier är 
Thomas Idergard, Jesuit och teol.stud, Newmaninstitutet.

var?
Katolska församlingens trädgård i centrala Visby, 
på S:t Hansgatan 60, i hörnet S:t Drottensgatan 12

kontaktperSon
Christoph Hermann, Newmaninstitutet 
0709567632


