
Att vara människa i antropocen 
 
Pubföreläsning måndagen den 21 januari 2019 
 
 
Humanisterna Kalmar bjuder in till föreläsning med docent Martin Gren från 
Linnéuniversitetet måndagen den 21 januari. 

 
Så här presenterar Martin Gren sin föreläsning: 
Jag kommer att reflektera över utmaningar och 
svårigheter som vi människor ställs inför i den 
nya geologiska epoken Antropocen 
(”Människans tidsålder”). Vad innebär det att 
vara människa när vi i Antropocen blir definie- 
rade som en geologisk kraft som påverkar 
jordsystemets funktioner? Vad innebär det att 
leva i skuggan av planetära klimatförändringar 
som hotar vår jordliga tillvarogrund? Vad 
innebär det att vara människa när vi ställs inför 
kraven att undvika en planetär framtid som 
enligt klimatforskningen kommer allt närmare 
mot oss? Vad innebär det att leva i en tid där 
människans jordliga tillvarogrund placerats i 
centrum, men samtidigt saknar politiska 
berättelser som kan mobilisera? 

 
Martin Gren är docent i kulturgeografi vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsintresse 
kretsar kring människans möjligheter att hantera sin jordliga tillvarogrund i 
Antropocen. 
 
Datum: Måndagen den 21 januari 
Plats: Park Hermina (intill Kalmar konstmuseum) 
Tid: kl 17 - 19.30  
 
Puben öppnar som vanligt kl 17. Föreläsningsdelen med samtals- och frågestund 
börjar kl 18 och håller på till kl 19. Lokalen återlämnas till Park Hermina 19.30.  
Arrangemanget genomförs med stöd av ABF Kalmar Län. 
 
Inget inträde!  
Alla är välkomna!  

 Vänd! 
  

https://lnu.se/personal/martin.gren/


 
Klimat och ändliga resurser - en moralisk fråga?! 
 
Panelsamtal på Kalmar Stadsbibliotek 
måndagen den 4 mars 2019 
 
Samtalspanel: 
Nina Wormbs - KTH, tekn.dr, Stockholm 
Billy Larsson - fil.dr, psykolog, psykoterapeut, Göteborg 
Pella Larsdotter Thiel - ordförande i svenska omställningsrörelsen 
 
Vilket ansvar har “jag” för livsväven och framtida generationers livsbetingelser på vår 
sköra planet? I samtalets form ges en bred genomlysning av de etiska frågor som den 
globala situationen ställer oss alla inför. Det gäller i första hand våra allt för stora 
utsläpp av växthusgaser, men också ändliga resurser, rimlig fördelning, biologisk 
mångfald mm. 
 

 
 
Datum: Måndagen den 4 mars. 
Tid: 18 - 19.30 
Plats: Kalmar Stadsbibliotek - mitt i biblioteket. 
 
Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i nära 
samarbete med Kalmar Stadsbibliotek, Folk och Frö och med stöd av ABF Kalmar 
Län och Linnéuniversitetet.  
 
Inget inträde! 
Alla är välkomna! 

Vänd! 


