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Söndag 9/2
Sydafrika efter Mandela
Sällan har en ledare blivit så hyllad som Mandela, från höger till vänster. Men vilket Sydafrika
lämnar han efter sig? Och hur gick det efter att befrielserörelserna tog makten i Angola,
Mocambique och Zimbabwe, befrielse eller förtryck? Anders Nilsson inleder. Han är lektor i
fred och utveckling på Linnéuniversitetet och har bott och arbetat i bl a Mocambique.
Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16, Kulturhuset Hofs Lifs, Linnégatan 20.

Söndag 16/2
Workshop: Medskapa framtiden
Tänk om det bara krävs människor som du och jag för att nå en hållbar, rättvis och meningsfull
tillvaro i samklang med natur, medmänniskor och oss själva. Denna vision tar vi upp i en
upplevelsebaserad workshop. Den ger insikt i var vi står i vår utveckling som människor, hur vi
kom hit och vad alla kan göra för att tillsammans medskapa den framtid som vi vill se. Du som
är redo att bli inspirerad och omskakad till handling är hjärtligt välkommen.
Jesaia Lowejko från Studiefrämjandet leder oss genom workshoppen.
Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 13-17, Gamla Handelsboden, Linnégatan 1 (mitt emot domkyrkan).

Lördag 1/3
Vågar palestinska familjer hoppas på en bättre framtid?
Vad vet vi egentligen om världens mest bevakade konflikt och vad klarar vi att ta till oss av
rapporteringen? Ofta bantas konflikten ned till nyhetsanpassade attacker eller till
provocerande ståndpunkter av olika slag. Hur upplevs konflikten av de människor som bor i
området, människor som inte kan reduceras till rubriker om terrorister och fundamentalister
eller annat. Pernilla Alsén inleder. Litteratur av Alsén: En fattig familjs hem tar bara fem minuter
att riva.
Samarrangemang med Kyrkorna i Växjö.
Kl 16-18, Bergösalen i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 (tidigare Missionskyrkan).

Onsdag 5/3

Godheten
En film av Stefan Jarl. ”Godheten” (2013) tar tempen på vår tids anda av girighet, egoism,
privatiseringar och riskkapitalism. Den ifrågasätter riktningen som dagens samhälle är på väg
att ta. ”Today almost everything is up for sale”, säger professor Sandel från Harvard. Skola,
omsorg, ja, till och med vår miljö. Thommy Berggren spelar Den Girige och sig själv. Efter filmen
samtalar vi om filmens budskap och om vilka lösningar det finns. Vad tjänar vi på att de
gemensamma tillgångarna säljs ut? Är det värt det? Hur får vi ett hållbart ekonomiskt system?
Samarrangemang med Cinema Campus - en filmförening, och Tanketrust.
Kl 18-21, Sal Myrdal, K-huset, Linnéuniversitetet.

Tisdag 11/3
Ekologisk ekonomi eller evig tillväxt på en ändlig planet?
Skulle hela jordens befolkning leva som vi i väst behövs 2,5 jordklot. Ska vi undvika en
katastrofal klimatförändring måste CO2-utsläppen minska med 80-90 %. Ska alla bilar gå på
etanol räcker inte marken till mat. Varför älskar då ekonomer och politiker tillväxt? Vilken
omställning krävs för att få en verkligt hållbar utveckling? Hur kan en ekologisk ekonomi se ut?
Kenneth Hermele inleder med föreläsing. Han är ekonom på Forum Syd och lektor i
humanekologi vid Lunds universitet. Litteratur av Hermele: Vad kostar framtiden och Det
globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin.
Samarrangemang med Kyrkorna i Växjö och Naturskyddsföreningen.
Kl 19-21, Bergösalen i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 (tidigare Missionskyrkan).

Söndag 6/4
Varför stadsodling?
Stadsodlingen sprids nu snabbt över världen. I miljonstäder som Havanna och Detroit såväl
som i Växjö. Ekobacken har blivit en ny mötesplats i Växjö, förutom vår tradition av koloniträdgårdar har vi nu en organiserad stadsodling i vår stad. Här odlas ekologiska grönsaker. Men
varför ska vi odla grönsaker inne i staden? Vad har stadsodlingen i Växjö och Havanna
gemensamt? Är detta en trend eller blir odling i staden nödvändig i framtiden? Agnieszka
Årevall har skrivit en avhandling om stadsodling och hållbarhet med Havanna som exempel.
Årevall och Ekobackens Ingemar Karlsson och Åsa Nyhlén inleder.
Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16, Gavelrummet på IOGT-NTO, Vattentorget.

Söndag 27/4
Sydeuropa i åtstramningens fälla
EU-kommissionen, IMF och ECB - påstår att en återhämtning är på väg i de krisdrabbade
euroländerna men att fler restriktioner är nödvändiga. Efter sex års recession är arbetslösheten
i Grekland 27% (57% för dem under 25 år). Löner och pensioner har sänkts kraftigt. Öppet
fascistiska Gyllene gryning växer. Situationen i övriga sydeuropa är liknande. Hur reagerar folk?
Finns några alternativ till åtstramningspolitiken? Hur kan vi solidarisera oss med de
sydeuropeiska folken? Anna-Lisa Eneroth och Pål Karlsson inleder med utgångspunkt från bl a
Kajsa Ekis Ekmans bok Skulden. Eurokrisen sedd från Aten och ekonomen Yanis Varoufakis idéer.
Samarrangemang med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 14-16, Gavelrummet på IOGT-NTO, Vattentorget.

Söndag 11/5
Mer fred med annat försvar
Vilken är rätt ordning för att diskutera frågor om vårt lands intressen och uppgift i världen? Bör
ordningen vara: Fred, säkerhet och därefter försvar? Hur bidra till en tyngdpunktsförskjutning
från militär krishantering till civilt arbete? Hur främja förebyggande av våld och väpnad konflikt
samt fredsbyggande som huvudkomponenter i svensk freds- och säkerhetspolitik?
Anders Mellbourn inleder. Mellbourn är statsvetare och före detta chef Utrikespolitiska
institutet och som chefredaktör för DN.
Samarrangemang med IKFF, Kyrkorna i Växjö, Folket i Bild/Kulturfront och ABF.
Kl 15-17, Victoriasalen på IOGT-NTO, Vattentorget.

Välkommen att ta plats!
Fika 20 kr.
Obs! Programmen hålls på olika platser i Växjö, så läs noga.

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.
Från i höst 2013, då vi startade, har arbetsgruppen växt från fyra personer till elva personer! Det
gillar vi och vi gillar olika åldrar och olika kulturer, samt oliktänkande med acceptans och ett
främjande av samtalet. Välkommen med idéer på ämnen att ta upp, du är också välkommen att
vara med i arbetsgruppen för Tankarnas trädgård.
Kontaktpersoner:
Pål Karlsson pal.v.karlsson@gmail.com 0470-680 14 eller 0701-85 31 04
Kasplina Berggren berggren@kasplina.se 0701-480561
Kenneth Kimming kenneth.kimming@gmail.com 070-6354708
Anna-Lisa Eneroth ansa.eneroth@swipnet.se 0470-789178
Vi finns på facebook: Tankarnas trädgård i Växjö.

