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Konferencen tager fat i de fælles europæ-
iske udfordringer, som vi oplever i fht. de-
mokrati og velfærd. Vi ønsker med konfe-
rencen at trække tråde fra de skandinaviske 
velfærdssystemers (hidtidige) succes til de 
globale udfordringer verden står overfor  
– har Europa løsningen?

Og måske undrende spørge – hvorfor er de 
skandinaviske lande, i større eller mindre 
grad, ved at forlade den model, som selv i 
de seneste års krisetid har vist sig som stærk 
og konkurrencedygtig i fht. såvel demokrati, 
som lighed, velstand, erhvervsmæssig kon-
kurrencekraft og lykke?!



A) –  Menneskerettigheders rolle i fastholdelse 
af demokrati og velfærd v/ Mandana Zar-
rehparvar, chefkonsulent, medlem af Den 
Danske National Komitee af ICSW (Interna-
tional Council on Social Welfare) m.m.

B) –  Civilsamfundets rolle v/ Laura Auken Lar-
sen, centerleder, Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde.

C) –  Det grænseoverskridende arbejdsmarked 
v/ LO.

D) –  Fattigdom/Ulighed v/ landssekretær Per K. 
Larsen, European Anti-Poverty Network.

E) –  Den teknologiske udviklings betydning 
for arbejds(tager)markedet v/ Peter James 
Stark, HK.

F) –  Klimaændringernes betydning v/ Vagn 
Bertelsen, generalsekretær, IBIS Oxfam

G) –  Kunstens og kulturens rolle v/ Erik Marc 
Trensig, galleri Hans & Fritz Contem-
porary.

H) –  Medborgerskab v/ Annelise Murakami, 
lektor PH Metropol, best. medl. ICSW 
Europa.

Dag 1  Onsdag d. 26. oktober
	 	Det europæiske fællesskab og de enkelte landes velfærdssystemer står overfor store udfordringer i disse 

år. Både arbejdskraftens frie bevægelighed og det stigende antal flygtninge og migranter, der søger væk 
fra krig, frygt og fattigdom, har bidraget til diskussionen om, hvordan Europa bevarer fællesskabet og de 
enkelte landes velfærdssystemer. Vi tager pulsen på den aktuelle situation og de udfordringer, Danmark, 
Skandinavien og de øvrige europæiske lande står over for.

11.00 – 12.00   Ankomst, registrering, og let frokost/sandwich. (indkvartering fra kl. 14)

12.00 – 12.10   Velkomst ved Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening. 
Introduktion af moderator Rushy Rashid, radiovært, journalist, forfatter og fore-
dragsholder, bestyrelsesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar, Ideer for Livet Fonden.

12.10 – 12.50  Skandinavien, Europa og de globale udfordringer.  
Mogens Lykketoft, formand for FN’s 70. generalforsamling, tidligere 
finansminister og formand for Folketinget m.m.

12.50 – 13.30  Et socialt triple A i Europa – de ubehagelige spørgsmål. 
Allan Larsson, specialrådgiver for EU-kommissionens formand Jean-Claude 
Juncker i sociale spørgsmål, tidl. svensk finansminister m.m.

13.30 – 14.00   Demokratidialog – Debat mellem Mogens Lykketoft og Allan Larsson.

14.00 – 14.30  Kaffe og værelses check-in for overnattende.

14.30 – 15.15  Civilsamfundets og organisationernes (kritiske) rolle og udfordringer. 
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge, har baggrund fra 
forsvaret og landsrådet for Norges børne- og ungdomsorganisationer (LNU). 
Slotterøy Johnsen har en mastergrad i informationsteknologi og samfundsvidenskab 
fra Universitet i Oslo.

15.15 – 16.00   SIM (Social Inclusion Monitor) Europe Reform Barometer 2016. 
Europæiske, danske og skandinaviske resultater. 
Dr. Thorsten Hellmann, Bertelmann Stiftung, Tyskland. Økonom med ansvar for 
analyse af benchmarks på arbejdsmarkedet, økonomi og socialpolitik. Bertelmann 
Stiftung er en stor tysk tænketank, stiftet i 1977, hvis arbejde »fokuserer på mennesker 
eftersom individer må være i stand til at deltage – politisk, økonomisk og kulturelt – i 
takt med at verden udvikler sig mere og mere komplekst«. Oplægget er på engelsk.

16.00 – 17.30  Workshops – med både oplæg og aktiv deltagelse, se bagsiden for tilmelding.

17.30 – 18.15 Præsentationer og resultater fra workshops.

18.15 – 18.45 Pause, klargøring til spisning.

18.45 – 20.15 Middag.

20.15 – 21.30   Niels Skousen live. 
Herefter netværk og fri diskussion.



Dag 2  Torsdag d. 27. oktober
  Er vores demokrati i stand til at give svar på spørgsmål som fordeling af velfærd, den teknologiske 

udvikling, flygtninge- og migrantsituationen og klimaforandringerne? Hvad betyder dette i forhold til 
de europæiske og nordiske demokratier og deres fremtid? Indebærer disse udfordringer en trussel eller 
giver det fantastiske muligheder til at virkeliggøre øget frihed og det gode liv for alle?

7.30 – 8.40  Morgenmad for overnattende i restauranten. Kaffe, te og brød for tilrejsende ved konferencelokalet

8.45 – 9.15  Fuck The Poor – Marc Trensig, dansk/spansk kunster og gallerist, som har 
rejst rundt i Europa med sit projekt Fuck the Poor, der bruger reklameindustriens 
PR-midler til at sætte fokus på hjemløshed, fattigdom og andre indbyggede para-
dokser i de vestlige kapitalistiske samfund.

9.15 – 10.00  FNs verdensmål og bæredygtighed – kan Europa ad demokratisk vej 
tilstrækkelig hurtigt og klart træffe de »nødvendige« beslutninger? 
Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor emeritus på Aarhus Universitet  
og professor på CBS.

10.00 – 11.00  Tre indlæg til dialog om velfærd og demokrati. 
– Tilbage til politikken v/ Aksel Braanen Sterri, journalist og forfatter (N). 
– Penger, magt og propaganda i velfærdstjenesterne v/ Daniel Suhonen, 
 leder af Katalys – Institut för facklig idéutveckling. 
– Ulighed i Sundhed v/ Rushy Rashid, radiovært, journalist og forfatter.

11.00 – 11.45  Paneldebat m. Aksel Braanen Sterri, Daniel Suhonen og Rushy Rashid. 
Dialoger og paneldebat modereres af Hilde Sandvik, journalist og stifter af det 
nordiske netmedie www.broen.xyz

11.45 – 12.00 Kaffepause.

12.00 – 12.45   Hvad sker der med velfærden i Norden og Europa? Er det vigtigt med 
nytænkning i forhold til velfærden i vores samfund?  
Stine Bosse, formand for Europa-bevægelsen, ledende dansk forretningskvinde, i 
2010 udnævnt af FN´s generalsekretær til rådgiver for FN´s tusindårsmål.

12.45 – 13.00  Debat og afrunding.

13.00 – 14.00 Frokost/afrejse – OBS: Konventum er kendt for sin gode mad, ikke mindst frokostbuffeten.

Demokratidialoger I  

– Et Socialt Europa?

Konventum (LO-Skolen)

Der er teleslynge 

i hovedsalen og 

enkelte workshops 

på LO-skolen



Pris og tilmelding
Tilmelding senest 3. oktober på: 
post@socialpolitisk-forening.dk

Pris 
DKK 1.200,- pr. person for offentligt 
ansatte/institutioner. DKK 600,- for 
NGO’er, studerende, overførselsind-
komster. DKK 500,- for medlemmer af 
Socialpolitisk Forening.

Prisen inkluderer også 
Sandwich onsdag, festmiddag onsdag, 
morgenmad og frokost torsdag.

Betaling
Reg. nr.: 8401 (Merkur Bank) 
Konto nr.: (000)1134867 
Mrk. ’Vandring og Velfærd’.

Udenlandsk betaling
SWIFT code: MEKUDK21
IBAN: DK3084010001107640

Overnatning 
Værelse bestilles separat og koster 
DKK 795,- for enkeltværelser. 
DKK 990,- for dobbeltværelse. 
(der er 70 værelser).

Kontakt 
Socialpolitisk Forening træffes på 
tlf. +45 40 23 43 20 eller 
post@socialpolitisk-forening.dk

OBS 
Tilmelding er gyldig ved betaling, efter 
først til mølleprincippet.

Fortilmeldinger er stadig gældende i fht. 
tidligere priser. 

Personer der har booket værelser til 900 
kr. vil få refunderet forskellen.

 DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?

DEMOKRATIDIALOG 1   
– Vandring og velfærd i Europa 
26. og 27. oktober 2016 
Konventum (LO-Skolen), Helsingør, DK

DEMOKRATIDIALOG 2   
– Medborgerskab og inklusion 
23. marts 2017  
Uppsala, SE

DEMOKRATIDIALOG 3   
– Kommunikation og indflydelse 
Arendalsuka, 16.-18. august 2017 
Arendal, NO

Workshops
Angiv ved tilmeldingen 1. og 2. prioritet hvilken workshop, A-H, 
du foretrækker at deltage i.

A) –  Menneskerettigheders rolle i fastholdelse af demokrati og 
velfærd v/ Mandana Zarrehparvar, chefkonsulent, medlem 
af Den Danske National Komitee af ICSW (International 
Council on Social Welfare) m.m.

B) –  Civilsamfundets rolle v/ Laura Auken Larsen, centerleder, 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

C) –  Det grænseoverskridende arbejdsmarked v/ LO. 
LO er dansk paraplyorganisation for 18 fagforbund og 
repræsenterer 1,1 millioner medlemmer.

D) –  Fattigdom/Ulighed. EAPNs minimumsindkomstsprojekt 
v/ landssekretær Per K. Larsen, EAPN (European An-
ti-Poverty Network).

E) –  Den teknologiske udviklings betydning for arbejds(tager)
markedet v/ Peter James Stark, HK (dansk fagforening for 
handel og kontor).

F) –  Klimaændringernes betydning v/ Vagn Bertelsen, general-
sekretær, IBIS Oxfam (uafhængig udviklingsorganisation).

G) –  Kunstens og kulturens rolle v/ Erik Marc Trensig, galleri 
Hans & Fritz Contemporary.

H) –  Medborgerskab v/ Annelise Murakami, lektor PH Metro-
pol, best. medl. ICSW Europa.

Konferencen er én af tre demokratidialoger i 2016 og 2017:

Støttet af:


