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Religion, politik, vetenskap – kan vad som helst vara sant?
Öppet seminarium Sigtunastiftelsen torsdag 19 oktober 13.30 – 15.00
Att det finns olika uppfattningar om vad som är sant är kanske inte så konstigt. Men det finns
också olika uppfattningar om vad som bör räknas som sant. En av dessa är att alla har rätt till sin
sanning. Enligt detta synsätt skulle t.ex. Bibelns skapelseberättelse och naturvetenskapens teorier
om Big Bang och evolutionen vara lika sanna som beskrivningar av verkligheten; liksom att man
från olika politiska ideologier kommer fram till olika, men lika sanna, beskrivningar av
verkligheten. Men går denna syn på sanning att försvara?
I detta öppna seminarium samtalar fysikern Ulf Danielsson, prästen Sabina Koij,
religionsfilosofen Mikael Stenmark och filosofen Åsa Wikforss om hur vi ska förhålla oss till
begreppet sanning, om dialogen mellan religion och vetenskap i denna fråga, och hur vi kan
bemöta det vi idag så ofta benämner som faktaresistens.
Media är varmt välkommen till detta öppna seminarium som är kostnadsfritt och arrangeras i
samverkan med projektet Cusanus.
Vänligen mejla sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se för ackreditering så vi kan ta emot er på
bästa sätt.
Arrangörer: Sigtunastiftelsen i samverkan med Cusanus

Om Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsen är en privat självständig stiftelse som verkar för en öppen och respektfull dialog
kring samtidens frågor utifrån en kristen humanistisk värdegrund. Sigtunastiftelsen inledde sin
verksamhet 1917 och har i dag tre verksamhetsområden: Kultur & Bildning, Forskning &
Utveckling samt Hotell & Konferens. Inom dessa områden präglas verksamheten av
Sigtunastiftelsens identitet och uppdrag.
Om Cusanus
Cusanus är ett utbildnings- och forskningsprojekt vars syfte är att bredda diskussionen och öka
kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med
varandra i ett konstruktivt samspel. Projektet är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid
Uppsala universitet, Svenska kyrkan (fr.a. Göteborgs och Lunds stift) samt Sigtunastiftelsen
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