
Tankarnas trädgård

i Växjö

Tankarnas trädgård är:
En annan och bättre värld är både nödvändig och möjlig. Men hur ser den egentligen ut?
Hur kommer vi dit? Vad ska man tycka och tro om utvecklingen i Sverige och världen? Vad
kan man göra för att bidra till ett solidariskt, fredligt och hållbart samhälle? Utvecklingen
ställer många frågor. Massmedia ger ofta en ensidig och snedvriden bild av det som sker.
Det är viktigt att alternativa bilder och berättelser kommer fram. Och det är viktigt att det
finns  forum där  vanliga  människor  i  sann  folkbildningsanda  kan  träffas  och  odla  sitt
tänkande och sin handlingskraft.  I  Tankarnas trädgård förs  ideologiska,  filosofiska och
politiska samtal  över  generations,  organisations och partigränser.  Tillsammans söker  vi
svaren, breddar vår kunskap och vårt medvetande och förändrar världen. Vi hoppas att du
som kommer till Tankarnas trädgård ska växa och få verktyg för att kunna handla för en
bättre värld.

Välkommen att ta plats!



Program hösten 2013

27/10 
Latinamerika - vad händer och vad kan vi lära?
Blev det någon vår i Latinamerika efter kampen mot privatiseringen av naturresurserna? 
Hur avgörande var kvinnorna i denna kamp? Kan man dra någon parallell till samernas 
kamp mot gruvbolagen idag i Sverige? 

Kampen mot nyliberal politik och privatisering av naturtillgångar som vatten och 
naturgas blev inledningen till en ny era i Latinamerika. I en rad länder valde folket öppet 
socialistiska regeringar. Nu förs en liknande kamp i svenska delen av Sapmi. 
   Victoria Gonzalez och Miriam Amarillo inleder diskussionen med information om vad
som hände i det som då var USA:s bakgård. 
Sammarrangemang mellan ABF och Tankarnas trädgård.
Söndag 27 oktober kl. 14-16 i Kulturhuset Hofs Lifs, Linnégatan 20.

7/11 
Minskande fattigdom, växande klimathot – världen, Sverige och vi 

själva
Ett samtal med Stefan Edman, biolog, författare, föreläsare och 
f.d. folkhögskollärare i Växjö.
Samarrangemang mellan Missionskyrkan Växjö, Bilda och Tankarnas trädgård.
Torsdag 7 november kl. 19 i Missionskyrkan.

17/11 
Nyliberalismen, prekariatet och nyfascismen 
Vad låg bakom ungdomskravallerna i Husby och andra miljonprogramsområden i våras?  
Varför växer Sverigedemokraterna? Hur kan arbetarrörelsen och facket agera i en tid när 
allt färre har fast anställning och gästarbetare trälar för svältlöner mitt ibland oss? 

Nyliberalismen har skapat en ny klass av människor som lever i en prekär tillvaro, med 
osäkra anställningsvillkor, ofta kortvariga och dåligt betalda arbeten och utan att kunna 
hoppas på att få det bättre ens på lång sikt. Prekariatet växer snabbt och är 
rekryteringsbas för både Sverigedemokraterna och extrem politisk islamism. Men de skulle 
också kunna utgöra grogrund för en ny radikal vänsterpolitik, med trygghet och solidaritet 
i fokus.  Det hävdar utvecklingsekonomen Guy Standing i boken Prekariatet - den nya 
farliga klassen. Pål Karlsson inleder samtalet med några reflektioner utifrån boken.
Sammarrangemang mellan ABF och Tankarnas trädgård.
Söndag 17 november kl. 14-16 i Kulturhuset Hofs Lifs, Linnégatan 20.



5/12 
Fred är vägen till fred
Ett samtal med KG Hammar, teolog, författare, föreläsare och f.d. ärkebiskop i Svenska 
kyrkan.
Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer 
och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det är möjligt att låta en sådan fred bli 
såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår 
största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och 
ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda.
Samarrangemang mellan Kyrkorna i Växjö, studieförbunden Bilda och Sensus samt 
Tankarnas trädgård.
Torsdag 5 december kl. 19 i Missionskyrkan.

8/12 
Att äga sitt eget frö
Är patenterade fröer, genmanipulerade grödor och frihandel bästa sättet att garantera alla 
mat för dagen? Vad blir konsekvenserna för livet i jorden? Hur påverkar det vår hälsa, 
miljön, ekonomin och lantbruket? Kan vi ta en annan väg eller är det för sent?

En handfull transnationella jättebolag kontrollerar snart hela kedjan i vår matförsörjning 
från fröer, bekämpningsmedel och gödning till livsmedelsfabriker och matbutiker. Världens 
bönder pressas att överge sina traditionella metoder. I tusentals år har de sparat en del av
skörden för nästa års sådd och successivt förädlat grödorna. De tvingas nu överge de 
traditionella metoderna för att istället köpa av storbolagen ägda, patenterade och ofta 
genmodifierade fröer. Marijke Bolle och Frédéric Heeren som organiserade den första 
"March against Monsanto" i Växjö inleder samtalet.
Sammarrangemang mellan ABF och Tankarnas trädgård.
Söndag 8 december kl 14-16 i Kulturhuset Hofs lifs, Linnégatan 20.

Välkommen tillbaka våren 2014!

Kom gärna med idéer på ämnen att ta upp, du är också välkommen att vara med 

i arbetsgruppen för Tankarnas trädgård.



Arbetsgrupp

Pål Karlsson

pal.v.karlsson@gmail.com

0470-680 14 eller 0701-85 31 04

Kasplina Berggren

kasplina@gmail.com

0701-480561

Anna-Lisa Eneroth

ansa.eneroth@swipnet.se

0470-789178

Kenneth Kimming

kenneth.kimming@gmail.com

070-6354708
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