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VAD ÄR NATURLIGT?
Kalle Grill & Jon Jordås
Onsdag 22/9 kl. 19.00-20.30
Om vi vill tillbaka till naturen – vart ska vi då? Och hur ska vi ta oss: Är det mer naturligt
att cykla än att åka tåg? Kanske viktigare: Varför ska vi tillbaka till naturen - är det dåligt att
vara onaturlig? Var går förresten gränsen mellan naturligt och övernaturligt? Är detta
naturliga frågor att ställa och har de några naturliga svar?

NATUREN SOM FÖREBILD
OCH FÖRSKRÄCKELSE
Lars Lindblom & Jan Aronson
Onsdag 20/10 kl. 19.00-20.30
Många känner obehag inför miljöförstöring och ett alltmer tekniskt samhälle. Kanske
önskar man sig ett mer enkelt och naturligt liv, men vad innebär det? Kan man säga att
samhällsutvecklingen har förstört våra möjligheter till att leva naturligt, eller är samhället
snarare en förutsättning för att vi ska kunna leva i enlighet med vår natur?

VARFÖR SKA VI BRY OSS OM
NATUREN?
Sara Belfrage & Lars Samuelsson
Onsdag 17/11 kl. 19.00-20.30
Naturen ger oss mat, bränsle, byggmaterial, mediciner och möjligheter till frilufts- och
skönhetsupplevelser. Men bör vi bry oss om naturen av andra skäl än att den är till nytta för
oss människor? Har naturen något värde för sin egen skull? Är det värdet i så fall knytet
till levande organismer? Vad, om något, gör viss natur mer värdefull än annan?

NATURLIGT KÖN OCH
NATURLIG SEXUALITET
Niklas Möller & John Cantwell
Onsdag 15/12 kl. 19.00-20.30
När kön och sexualitet hamnar på agendan blir diskussionerna ofta heta. Ibland blir det också
förvirrande. Är kön något naturligt, och i så fall på vilket sätt? Är sexualitet naturligt, och i så
fall naturligt i förhållandet till vad? Är udda sexualitet eller könstillhörlighet också naturlig?
Eller är den normala sexualiteten den naturliga? Och vad är då normalt? Tråkigt sex?
Är kanske kön och sexualitet konstruktioner? Red ut begreppen med oss.

Efter en kort introduktion för
vi tillsammans utforskande
och reflekterande samtal kring
livets stora frågor. Samtalen
leds av filosofer från Filosofigruppen Sherpa.
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