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RELIGIONSDIALOG 2010 – PROGRAM
Guds lag – för den troende och i samhället.
Judisk, kristen och muslimsk tradition.

Centrum för Samtidsanalys inbjuder härmed till 2010 års religionsdialog
mellan judar, kristna och muslimer med samtal om existentiella frågor.
Det är vårt elfte seminarium och i år håller vi seminariet på svenska.
2009 års manifestation på temat Religions for peace med bidrag från Syrien, Israel och
Egypten väckte frågan om vilken roll Guds lag spelar i den enskildes och i samhällets liv.
Vi lägger inom de olika traditionerna tyngdpunkten olika i tolkningen av Torah, de nytestamentliga breven och av sharia. Detta får konsekvenser både för den enskilde och för
samhället. Den bakomliggande frågan är hur vi tillämpar rättvisa och rättfärdighet.
Detta vill vi belysa utifrån den mångkulturella och mångreligiösa situation som idag är vår.
Plats: Stockholms judiska församlings sessionsal, Wahrendorffsgatan 3 B
När: 16 och 17 mars 2010
Bengt Wadensjö
Direktor
– – –

Susanne Wigorts Yngvesson
Biträdande direktor
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PROGRAM 16-17 mars 2010

16 MARS
10.00
Bengt Wadensjö / Välkomstanförande:
Biskop Gud – fundament för en global etik?
10.45
Morton Narrowe, f.d. överrabbin / Torah som källa till bud och etik för enskilde och för
samhället.
11.45
Paus / Förfriskningar.
12.00
Kjell-Åke Modéer, professor / Rättens djupstrukturer. Det gränslösa rättsflödet.
Utblick mot den kanoniska lagen och dess relation till romersk rätt och germansk rätt.
13.00
Lunch.
14.30
Sherin Awad, jur. kand. / Vad är sharia? Tolkningen av sharia. Familjerätt och övrig
samhällsrätt.
15.30
Jan Hjärpe, professor / Nationalstaten och den religiösa lagen.
16.30
Susanne Wigorts Yngvesson, teol. dr. / Toleransens gränser.
18.00
Buffémingel.
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17 MARS
10.00
Göran Larsson, professor / Staten Israel, profeterna och sharia.
11.00
Muhammad Sayed Fazlhashemi, professor / Sharia i Iran.
12.00
Lunch.
13.30
Nadja Hatem, jur. kand. / Kan pluralism i det svenska rättsväsendet undvikas?
14.30
Samtal.
15.00
Förfriskningar.
15.30
Olof Buckard, satiriker, kulturjournalist, predikant / Laglydnad som verklighetsflykt,
konst som andlig grogrund.
16.30
Bengt Wadensjö / Avslutning.
---

Särskilt inbjudna
Olle Abrahamsson, Mattias Gardell, Elena Namli, Kjell-Åke Nordqvist, Rebecca Stern,
Jayne Svenungsson, Bo Teutenberg, Ulf Yngvesson.
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Praktisk information
Information och kontakt: http://www.samtidsanalys.nu
Plats: Judiska församlingen, Wahrendorffsgatan 3 B, Stockholm
Pris: (inklusive lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika)
Hela seminariet, fullbetalande: 1 975 kr
Pensionärer, hela seminariet: 1 000 kr
En dag, fullbetalande: 1 000 kr
En dag, pensionärer: 600 kr
Buffémingel: 300 kr
Erbjudande: Skaffa tre deltagare och få fem trisslotter (ange deras namn på pg-talongen).
Anmälan: senast 18 februari. Betala anmälningsavgiften till pg 4057033 – 5, ange namn
och form av deltagande på talongen. Betala även för ev deltagande i buffémingel. Skriv
mejl-adress på samtliga anmälda.
All kommunikation sker via mejl. Inför seminariet sänder vi ut information. Vid avbokning
efter 18 februari debiteras 20 procent av kostnaden.
///

