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Samtalsserie våren 2019
HUR MÅR DEMOKRATIN?
Hur kan vi förstå demokratin i dag med hjälp av lärdomar från historien? Vilka
utmaningar och möjligheter finns? I en tid då demokratin sätts på prov både
i Sverige och i omvärlden bjuder vi in till samtal för att bättre förstå hur det
egentligen står till med demokratin i dag.
Varje tillfälle erbjuder fördjupande och utforskande samtal utifrån olika synvinklar
och perspektiv. Alltid onsdagar kl 17.30-18.30. Alltid FRI ENTRÉ men föranmälan
på www.levandehistoria.se.
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Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12 Gamla stan
www.levandehistoria.se

Onsdag 13 februari 2019 kl. 17:30 till 18:30

HUR MÅR DEMOKRATIN?

Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige idag. Vad ser vi för tendenser i omvärlden?
Vilka är hoten och hur kan vi dra lärdomar från historien?

ADIAM TEDROS
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SHARON JÅMA
Foto Magnus Reed

Moderator: SHARON JÅMA, journalist, moderator och konferencier med lång erfarenhet från bl.a. SVT, UR, TV4
Samtalspanel:
ADIAM TEDROS, enhetschef Svenska institutet, fil. dr i offentlig förvaltning, sekreterare i 2014 års Demokratiutredning
HENRIK ARNSTAD, vetenskapsjournalist och författare till bland annat den aktuella boken ”Hatade demokrati”
AHMED ABDIRAHMAN, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare och grundare av Järvaveckan

Onsdag 13 mars 2019 kl. 17:30 till 18:30

NÄR VI STÄLLS MOT DOM

Demokrati betyder folkstyre. Hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag? Ett
samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”.

JOSETTE
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Moderator: SHARON JÅMA
Samtalspanel:
PAULINA DE LOS REYES, professor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid
Stockholms universitet
JOSETTE BUSHELL-MINGO, prefekt vid Stockholms dramatiska högskola, tidigare konstnärlig ledare för Tyst teater
BENGT WESTERBERG, tidigare partiledare Folkpartiet Liberalerna och socialminister 1991-94

Onsdag 24 april 2019 kl. 17:30 till 18:30

NÄR SAMTALEN TYSTNAR

Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Ett samtal om att uttrycka åsikter och
om vilket samtalsklimat vi skapar tillsammans. När ställs yttrandefriheten på prov och vad kan vi lära oss av
tidigare tillfällen då den kolliderat med andra friheter?

MÅRTEN SCHULTZ
Foto Rikard Westman

ELNAZ BAGHLANIAN
Foto malarky.se

Moderator: SHARON JÅMA
Samtalspanel:
MÅRTEN SCHULTZ, professor i civilrätt och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet
ELNAZ BAGHLANIAN, chefredaktör för Dissidentbloggen och projektledare på Svenska PEN

Onsdag 8 maj 2019 kl. 17:30 till 18:30

NÄR FÖRTROENDET BRISTER

Hur påverkas demokratins motståndskraft av tilliten i samhället? Ett samtal om hur det ser ut med delaktigheten
och samhällsengagemanget idag? Vad kan vi se för utveckling över tid och vad ser vi för framgångsfaktorer
framöver?

GÖRAN ROSENBERG

ATUSA REZAI
Foto Anna Snell

ALEXANDRA PASCALIDOU
Foto Thron Ullberg

ERIK AMNÅ
Foto Örebro universitet

Moderator: SHARON JÅMA
Samtalspanel:
GÖRAN ROSENBERG, författare och journalist, vinnare av Augustpriset 2012
ATUSA REZAI, utvecklingsstrateg som bland annat varit med och grundat Folkets Husby
ALEXANDRA PASCALIDOU, journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker och människorättsaktivist
ERIK AMNÅ, professor och forskare som också varit utredare åt flera regeringar
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DEMOKRATIN OCH DU

Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati. Men vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi
ställs mot dom? När känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig?
Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för
steg. Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet.
Historien skrivs nu. Du är en del av den.
Läs mer om vår demokratisatsning på levandehistoria.se

