
Pressmeddelande från Humanisterna Kalmar.
(21 september 2012)

Pressmeddelandet har fyra delar. 1) Humanisterna Kalmars inbjudan till ett föredrag 
på Kalmar Konstmuseum. 2) Kontaktpersoner med telefon och epost. 3) En kort 
presentation av praxisfilosofen Tulsa Jansson. 4) Bakgrundsmaterial för den som är 
intresserad. 

Det existentiella samtalet i vardag och vård

I samarbete med Kalmar Konstmuseum och ABF i Kalmar län inbjuder 
Humanisterna Kalmar till föredrag och frågestund med praxisfilosofen Tulsa 
Jansson onsdagen den 10 oktober. 
Plats: Kalmar konstmuseum
Tid: 18 – 20
Inträde: 50 kronor (studenter 20 kr)
Moderator: Johan Signert
Konstmuseet välkomnar de deltagare som så önskar att från kl. 17 gratis se 
pågående utställningar, bland annat utställningen Stagnelium av Max Book. 
Föredrag och frågestund beräknas hålla på till cirka 19.30.
Därefter bjuds på enkel fika för dem som så önskar.

Kontaktpersoner:

Humanisterna Kalmar:
Carl Gustaf Olofsson (ansvarig för pressmeddelandet)
Mobil: 0730-764530, epost: cg.olofsson@buggemala.se  
Helena Modin
Mobil: 070-9262625, epost: modinhelena@hotmail.com  

Kalmar Konstmuseum:
Bengt Olof Johansson
Telefon: 0480-426270, epost: bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se 
www.kalmarkonstmuseum.se

ABF Kalmar län:
Gullan Sverkén
Telefon: 0481-51932, epost: gullan.sverken@abf.se 

Tulsa Jansson:
Mobil: 073-2001200, epost: tulsa@philosophyatwork.com 
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Om Tulsa Jansson:

Tulsa Jansson jobbade som modell, TV-producent och dataprogrammerare innan 
hon sadlade om och började läsa filosofi och då med ett speciellt intresse för den 
sokratiska dialogen. Hon skrev sin magisteruppsats på ämnet personlig autonomi 
och är ordförande och initiativtagare till den ideella föreningen Svenska 
Sällskapet för Filosofisk Praxis ( www.filosofiskpraxis.org). De samarbetar bl.a. 
med rehabiliteringsinstitutet Spinalis i omhändertagandet kring svårt 
ryggmärgsskadade.  Att filosofera och öva sig i att tänka kritiskt är från 
föreningens perspektiv centralt för så väl individuell utveckling som utveckling 
av samhället. Även UNESCO förordar filosofisk praxis i skola, vård och det 
offentliga rummet eftersom de menar att det bidrar till att stävja extremism, öka 
integration och motverka manipulation. I slutet på september kommer hennes 
bok "Du har svaren - filosofi till vardags” ut på Brombergs förlag. Genom 
bokhandeln Dillbergs försorg kommer den att finnas till försäljning i anslutning 
till föredraget. 

Bakgrundsmaterial att läsa för den intresserade:

Dagstidningsartiklar.
”Hämtar kraft ur filosofin”, Helsingborgs Dagblad (25 september 2011)
”Hitta rätt i livet med en filosof”, Dagens Nyheter (8 september 2011)
”Samtal gör livet begripligt”, Sydsvenskan (2 maj 2012) 

Tidskriftsartiklar:
I SANS nr 2/2012 finns en artikel om och med Tulsa Jansson och en artikel om 
filosofisk praxis i Norge som är något av ett föregångsland på området. 
”Filosofen”. Kullaliv (sommaren 2012). 

Böcker: 
Tulsa Jansson: "Du har svaren - Filosofi till vardags”, Brombergs 2012
Stephen Law: ”Kort om Humanism” (Fri Tanke förlag, 2011). I denna bok finns ett 
intressant avsnitt med rubriken ”Filosofi i klassrummet” (s.145 ff). Det handlar om 
filosofi i skolan i England. 

Radio:
Tulsa Jansson medverkade i Filosofiska rummet den 2 september. Rubrik: ”Tvivel 
som livshållning”.  

Spinalis:
Spinalis sysslar med rehabilitering av svårt ryggmärgsskadade. Man har där satsat på 
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att vidarutbilda all vårdpersonal i vad man kallar filosofisk rådgivning. Läkarna 
Richard Levi och Claes Hultling som byggt upp och driver Spinalis sitter båda med i 
styrelsen för Sällskapet för Filosofisk Praxis. Claes Hultling är själv ryggmärgs-
skadad. Man kan läsa om deras projekt för vidarutbildning på Spinalis webbplats 
under ”Våra projekt” och där ”Filosofisk rådgivning” 

Aktuell information finns på 
bloggen Humanisterna Kalmar: http://humanisternakalmar.blogspot.se/2012/09/det-
existentiella-samtalet-i-vardag-och.html 
Event på Facebook: http://www.facebook.com/events/334389883320170/   
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