
Medverkande:
Wuokko Knocke är docent i sociologi, tidigare verksam 
vid Arbetslivsinstitutet. Hon har publicerat en rad rappor-
ter och artiklar om den invandrade befolkningens situation 
i arbetslivet och på arbetsmarknaden med utgångspunkt i 
de tre socialt organiserande maktstrukturerna kön, klass 
och etnicitet.

Caroline Mellgren är Dr i medicinsk vetenskap och 
verksam som lärare och forskare vid institutionen för 
kriminologi, Malmö högskola. Hon leder för närvarande 
olika projekt som fokuserar på utsatthet och upplevelser 
av hatbrott.

Lawen Mohtadi är författare, dokumentärfilmare och 
förläggare på Natur & Kultur. 2012 utkom hon med den 
prisbelönta biografin Den dag jag blir fri - en bok om 
Katarina Taikon. Hon har också tillsammans med Gellert 
Tamas gjort filmen Taikon.

Nils-Eric Sahlin är filosof och professor i medicinsk etik 
vid Lunds universitet. Han är också sakkunnig i Statens 
medicinsk-etiska råd.

Birger Schlaug är samhällsdebattör och föreläsare. 
1985-1988 och 1992-2000 var han språkrör för Miljöpartiet 
de gröna. Han har också varit programledare i Kunskaps-
kanalen.

Sven-Erik Alhem har varit överåklagare i Malmö och 
dessförinnan i Stockholm. Han är förbundsordförande i 
Brottsofferjouren Sverige samt oberoende samhällsdebat-
tör. Därtill arbetar han som rättslig kommentator åt media 
i straffrättsliga frågor.

Sune Nordgren är skribent och projektledare inom 
samtidskonst. Sedan 40 år tillbaka intresserar han sig 
för den utanförställda och marginaliserade konsten.

Göran Rosenberg är författare och journalist. 
Bland hans böcker märks Plikten, profiten och konsten 
att vara människa: essä, som utkom första gången 2003, 
och Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012) som 
tilldelades Augustpriset 2012 för bästa skönlitterära bok.

Tredje rummet

Åtta tisdagskvällar 
8 mars-26 april kl 19.00 (insläpp 18.30)
Victoriateatern
Södra Förstadsgatan 18, Malmö 
Fri entré!

TREDJE RUMMET är en återkommande 
serie med publika samtal på ett givet 
tema. Samtalen inleds alltid av en in-
bjuden gäst/föreläsare. Föreläsarna 
är valda så att perspektivet på huvud-
temat blir olika varje gång.

ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA? 
OM MÄNNISKOSYN ELLER 
KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA.
Del ll
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ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA? 
OM MÄNNISKOSYN ELLER 
KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA.
Del ll
8 mars 
Wuokko Knocke: 
Samhällets etnifierade ojämlikhet 
– En kort historisk överblick.
15 mars 
Caroline Mellgren: 
Utsatthet och upplevelser av hatbrott.
22 mars 
Lawen Mohtadi: 
Katarina Taikon - den bortglömda
människorättsikonen.
29 mars 
Nils-Eric Sahlin: 
Vems och vilka värderingar skall styra 
utvecklingen inom det reproduktions-
medicinska området? 
5 april 
Birger Schlaug: 
Om basinkomst, trygghet och förståelse-
samhälle.
12 april  
Sven-Erik Alhem:  
Alla människors lika värde
- myt eller verklighet?
19 april 
Sune Nordgren: 
Konstens särlingar.
29 april 
Göran Rosenberg: 
Gränsen för det mänskliga.

Producent och samtalsledare: Ingrid Rasch
Arrangörer: Tredje rummet, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Arbetarnas Bildningsförbund och Folkuniversitetet 
med stöd från Malmö Kulturnämnd

Tredje 
rummet

Teorin om Tredje rummet har utvecklats av 
Homi Bhabha, litteratur-och kulturteoretiker, 
verksam vid Harvard University i USA. Han talar 
om ett ”tredje rum” där olika kulturer kan mötas 
och påverka  varandra (”hybridiseras”) och där 
nya identiteter ständigt skapas.
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DEN HALVFÄRDIGA HIMLEN
Modlösheten avbryter sitt lopp.
Ångesten avbryter sitt lopp.
Gamen avbryter sin flykt.

Det ivriga ljuset rinner fram, 
även spökena tar sig en klunk.

Och våra målningar kommer i dagen,
våra istidsateljéers röda djur.

Allting börjar se sig omkring.
Vi går i solen hundratals.

Var människa en halvöppen dörr
som leder till ett rum för alla.

Den oändliga marken under oss.

Vattnet lyser mellan träden.

Insjön är ett fönster mot jorden.

Tomas Tranströmer
(ur Den halvfärdiga himlen 1962)


