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Högskolan i Jönköping slår upp portarna för ännu ett år av öppna föreläsningar och i år är det enligt Carl-Johan
Svensson många intressanta föreläsare. Foto: Arkiv

Ufo-fantast en av höstens föreläsare på högskolan
JÖNKÖPING En ny termin drar snart igång på Jönköpings University (JU) och med den även de öppna
föreläsningarna som JU ordnar. Vem som helst är välkommen och även om föreläsarna släpps först senare i
vecka så kan JP ge en förhandstitt på höstprogrammet.
Publicerad 20 aug. 2017 08:00

Nu i veckan är det återigen dags för studenterna att välla in i Jönköping när högskolan slår upp portarna för en ny
termin (https://www.jp.se/article/nya-studenter-bjuds-pa-roligheter-i-tio-dagar/). I och med att den nya
terminen börjar är det också startskottet för de öppna föreläsningar som Jönköpings University (JU) anordnar
varje år. Höstens program släpps senare i veckan men JP har fått en smygtitt på programmet och Carl-Johan
Svensson, som är en av två ansvariga för de öppna föreläsningarna, är mycket nöjd över sammansättningen.
— Ja, jag har ju varit med och valt ut alla föreläsare så det är klart att jag ser fram emot allt.
Årets första föreläsare är Claes Svahn, mångårig journalist på Dagens Nyheter, som kommer att prata om den
delen av uforelaterade händelser som inte har ett naturligt svar. Något som Carl-Johan ser extra mycket fram
emot.
— Jag är ju från Skillingaryd och där har vi ju faktiskt en dokumenterad händelse, som förvisso blev avskriven sen,
men det ska bli kul att höra om han tar upp lite lokala händelser.
Redan 2006 började fackhögskolan HLK, Högskolan för lärande och kommunikation, med att ha öppna
föreläsningar och sedan 2013 anordnas föreläsningarna gemensamt för hela högskolan. Tanken från början var att
få visa upp för folk som inte går på högskolan vad det är som sker innanför väggarna och den tanken har inte
förändrats.
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Höstens öppna förelä...
Clas Svahn
Journalist på Dagens Nyheter, vice
ordförande i UFO-Sverige
Clas..


— Nej, vi gör det för att folk ska få se hur det är och kanske kan våra föreläsningar vara ett första steg in på
högskolan för besökarna, avslutar Carl-Johan Svensson.
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Fredrik Sandquist (https://www.jp.se/las-mer-av/?reporter=fredrik%20sandquist&id=1583)
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Samuel Opio meverkar i MR-dagarna i Jönköping. I lördags misshandlades han svårt i sitt hem i Uganda.
Foto: Albert Wiking

Samuel Opio misshandlades i lördags
Fortsätter kampen - "Det ﬁnns inget annat val"
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Han misshandlades svårt natten till lördagen av okända personer. Det var den femte attacken och han känner
sig inte alls säker. Snart berättar Samuel Opio för Jönköpingspubliken om sin hårda kamp för mänskliga
rättigheter.
Publicerad 20 aug. 2017 12:00

— Det är ett arbete för en god sak, det ﬁnns inget annat val än att fortsätta kämpa för hbtqi-personers rättigheter i
Uganda.
Jag får kontakt med honom genom mejl och han skriver han att han mår ganska bra, trots den senaste nattliga
attacken med svår misshandel i sin bostad.
Samuel Opio är generalsekreterare för organisationen Queer Youth Uganda. Ett land där homofobi och transfobi
är utbrett och där man kan straffas med fängelse för sexuella relationer med personer av samma kön.

Ständig rädsla
Han lever med ständig rädsla för hot och våld, eftersom det Uganda ﬁnns en utbredd hatretorik bland både
politiska och religiösa ledare och homosexualitet har fördömts. Sedan lagar skärps har aktivister gått under
jorden och arbetet med hbtqi-frågor har försvårats, liksom det strategiska samarbetet med andra
rättighetsorganisationer.
Men Samuel Opio tänker fortsätta att sätta internationellt ljus på det som sker trots att han personligen blir
attackerad. Och han ser fram emot att delta i Mänskliga rättighets-dagarna i Sverige. Han ska prata om mänskliga
rättigheter i allmänhet i Uganda och om ett förtryck som föder lidande.

Vill lära av andra
— Jag hoppas kunna dela mina upplevelser med människorna i Jönköping och att lära mer av olika människor
som möts där.
Målet är klart för organisationen han leder:
— Vårt mål är att hbtqi blir integrerat i samhället.
Samuel Opio är en av dem som porträtteras i utställningen We Have a Dream som kommer till Jönköpings
länsmuseum.
Fotnot: Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, intersexuella, transpersoner och andra personer
med queera uttryck och identiteter.
 (https://www.jp.se/article/samuel-opio-misshandlades-i-lordags/)Hbtqi-aktivist

kommer till Jönköping
(https://www.jp.se/article/rattighetsdagar-kommer-till-jonkoping/)
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Inger Abram Ohlsson (https://www.jp.se/las-mer-av/?reporter=inger%20abram%20ohlsson&id=1094)

Tornerspelen fortsätter på Visingsö efter läktarras
(https://www.jp.se/article/tornerspelen-fortsatter-pa-visingso-efter-laktarras/)
VISINGSÖ Efter att en läktare rasade under tornerspelen på Visingsö under lördagen fortsätter programmet som vanligt.
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Polisen har inlett en förundersökning gällande vållande av kroppsskada.

Heliga Birgitta och Verner von Heidenstams spår
möts i Alvastra
(https://www.jp.se/article/heliga-birgitta-och-verner-von-heidenstams-spar-mots-i-alvastra/)
LITTERATURSEMESTER 5:8 Under sommaren besöker kulturredaktionens skribenter litterära platser för att uppleva miljöerna
som inspirerade författarna. Yvonne Teiffel har valt en promenad genom Alvastras klosterruiner, där både Verner von
Heidenstam och Heliga Birgitta har satt sina spår.
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"Läget ser bättre ut på insidan än utsidan just nu"
(https://www.jp.se/article/laget-ser-battre-ut-pa-insidan-an-utsidan-just-nu/)
MULLSJÖ Inuti Trollehöjdskolan står lokalerna färdiga för skolstart men utsidan ser inte ut som planerat. Istället för en
mötesplats för eleverna, med sittbänkar och växter, är skolgården nu bara en platt asfaltsyta.
— Vi är försenade med den omedelbara miljön runt om skolan och när det kommer bli färdigt kan vi inte säga i dagsläget,
säger Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef i Mullsjö.

74-åringar åkte på skolresa till Gränna
(https://www.jp.se/article/74-aringar-akte-pa-skolresa-till-granna/)
GRÄNNA På fredagen återförenades nio 74-åringar från Ulricehamn på en klassträff i Gränna. För 67 år sedan började de första
klass tillsammans och skratten verkar tyda på att de fortfarande trivs i varandras sällskap.
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Alexander friade till sin Jenny när han sprang i mål
(https://www.jp.se/article/han-sprang-i-mal-med-ett-frieri/)
JÖNKÖPING Alexander Odegran sprang maraton på lördagen.
Medan han sprang i mål passade han på att fria till Jenny Svenningsson.

Publikrekord för bluegrass-festivalen
(https://www.jp.se/article/publikrekord-for-bluegrass-festivalen/)
GRÄNNA Grenna Bluegrass festival ﬁrar sitt 40-årsjubileum med publikrekord. Uppe på Grännaberget hade
folkmusikfantaster från hela världen samlats under lördagens festival.

https://www.jp.se/article/ufo-fantast-en-av-hostens-forelasare-pa-hogskolan/

6/7

2017-08-20

Ufo-fantast en av höstens föreläsare på högskolan - Jönköpings-Posten

Tillbaka till startsidan
(http://www.jp.se)
(https://ssl.sifomedia.se/5c/hallpressennatverket/555109402/TopRight/default/empty.gif/546b6e73436c6a62397a5141444f6342?
x)

https://www.jp.se/article/ufo-fantast-en-av-hostens-forelasare-pa-hogskolan/

7/7

