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Höstens forumkvällar 
Modiga hjältar eller mänskliga medmänniskor med civilkurage? Under fyra 
onsdagar bjuder Forum för levande historia in till samtal om mod. 

26 september kl. 18.00-19.30
Mod som förändrar världen
Sofie Scholl lämnade sina lektioner för att i hemlighet distribuera flygblad mot Adolf Hitler. Elvaåriga Malala 
Yousafzai bodde i talibanernas skugga och bloggade om deras brutalitet. Antropologen Brian Palmer samlar 
visdom från heroiska liv och tillämpar den på vardagliga frågor om att överleva som idealist i en hård värld. 
Medverkande: Brian Palmer.

10 oktober kl. 18.00-19.30
Zaida Cataláns mod
Den svenska FN-experten och tidigare språkrör i Miljöpartiets ungdomsförbund Zaida Catalán försvann och 
mördades förra året i Kongo när hon skulle undersöka om kongolesiska soldater begått krigsförbrytelser. 
Zaida Catalán arbetade outtröttligt för fred och rättvisa, och riskerade sitt eget liv för att rädda andras.
Medverkande: Zaidas mor Maria Morseby och syster Elizabeth Morseby samt journalisterna Fredrik 
Krohnman och Staffan Lindberg, som just nu skriver en bok om Zaida, samtalar med Brian Palmer om hur 
Zaidas liv och död utmanar vår förståelse av mod.

24 oktober kl. 18.00-19.30
Mod som galenskap
Många ser det hjältemodiga i att vara modig. Men det är lika viktigt att också se och begrunda det som är 
svårt, olämpligt eller till och med farligt med att vara modig. Kan till exempel modiga insatser vara felriktade 
eller till och med onda? Medverkande: Anna Hjälm, disputerad kulturgeograf med bred erfarenhet av freds-
arbete i Jerusalem, Pelle Strindlund, politisk aktivist och författare och Jenny Burman som driver podcasten 
Slumpens hjältar. Samtalsledare: Brian Palmer.

7 november kl. 18.00-19.30
Samtal med årets Per Anger-pristagare Teodora del Carmen Vásquez
Hon födde ett dött barn, anklagades för abort och dömdes till 30 års fängelse för mord i sitt hemland  
El Salvador. Efter tio år i fängelse släpptes hon. Inifrån fängelset och efter frigivandet har hon trots den fara 
det innebär kämpat för andra kvinnor som drabbats och för en ändrad abortlagstiftning. Möt årets Per-Ang-
erpristagare Teodora del Carmen Vásquez i ett samtal om mod och civilkurage tillsammans med Anders 
Kompass Sveriges ambassadör i Guatemala och Johan von Schreeb grundare av Läkare utan gränser i 
Sverige.  Samtalsledare är Dona Hariri jurist och föreläsare inom mänskliga rättighetsfrågor. 


