
Vandring 
og Velfærd

 Demokratidialoger 1 – ET SOCIALT EUROPA?

For-invitation til 
todages konference

26.-27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

Allan Larsson

Aksel Braanen Steeri

Marc Trensig

Mogens Lykketoft

Niels Skousen

Rushy Rashid

Steen Hildebrandt

Stine Bosse, flere følger ...

Konferencen tager overordnet fat i de fælles 
europæiske udfordringer, som vi oplever i 
fht. såvel demokrati og velfærd. Vi ønsker 
med konferencen 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, er ved at forlade den model, som selv 
i de seneste års krisetid, har vist sig som 
stærk og konkurrencedygtig i fht. såvel 
demokrati, lighed, velstand, erhvervsmæssig 
konkurrencekraft og lykke?!



Dag 1  Onsdag d. 26. oktober
	 	Det europæiske fællesskab og de enkelte landes velfærdssystemer står over for 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 og de øvrige europæiske lande står over for.

11.00 – 12.00   Ankomst, registrering, evt. indkvartering og let frokost/sandwich.

12.00 – 12.10   Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening 
– Velkomst og introduktion af moderator.

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

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

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

14.30 – 14.45  Kaffe

14.45 – 15.30  TBA  
Der arbejdes på at få en norsk top-organisationsmand og –politiker, med erfaring 
fra nationalt og internationalt arbejde som oplægsholder. 
– Civilsamfundets og organisationernes (kritiske) rolle og udfordringer. 

15.30 – 17.15  Workshops 
Der vil blive afholdt en række workshops, men både oplæg og aktiv deltagelse.

17.15 – 17.45 Opsamling fra workshops

17.15 – 18.00  Pause, klargøring til (fest)middag

18.15 – 20.00 Middag

20.00 – 21.00  Rushy Rashid, Radiovært, journalist, forfatter og foredragsholder. og tilrettelæg-
ger på Rushys Roulette, Radio 24/7, bestyrelsesmedlem: Fonden for Socialt Ansvar, 
Ideer for Livet Fonden, m.m. 
– Migration, Vandring og Velfærd i et EU-perspektiv.

21.15 – 22.15   Niels Skousen  
Kritisk underholdning.  
Herefter netværk og fri diskussion.

(Foreløbigt program)

– Menneskerettigheder og migration
– Civilsamfundets rolle
–  Det grænseoverskridende 

arbejdsmarked
– Fattigdom/Ulighed

–  Den teknologiske 
udviklings betydning for 
arbejds(tager)markedet

– Klimaændringers betudning
–  Kunsten og kulturens rolle 

(v/ Erik Marc Trensig)



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?

8.00 – 8.45 Morgenmad

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

9.15 – 10.00  Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor emeritus  
på Aarhus Universitet og professor på CBS. 
– FNs verdensmål og bæredygtighed og kan Europa ad demokratisk vej 

tilstrækkelig hurtigt og klart træffe de “nødvendige” beslutninger?

10.00 – 11.00  Tre indlæg til dialog om velfærd og demokrati 
– Aksel Braanen Sterri, journalist og forfatter (N) – ’Tilbage til politikken’ 
– Svensk journalist, (ubekræftet) 
– Dansk Journalist, (ubekræftet)

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00  Paneldebat m. Aksel Braanen Sterri, journalist og forfatter (N) 

samt ubekræftet svensk journalist og dansk journalist. 

– Velfærd og demokrati

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

12.45 -13.45  Frokost/afrejse

Demokratidialoger I  

– Et Socialt Europa?

OBS:  
Med forbehold 
for ændringer  
og tilføjelser.

(Foreløbigt program)

Konventum (LO-Skolen)



Konferencen er en af tre 
demokratidialoger i 2016-2017:

  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  
Dag Hammerskjölds Arena, Uppsala (S).

  Demokratidialog 3  
– Kommunikation og indflydelse 
Arendalsuka, uge 33 i 2017 
Arendal, (N).

Pris og tilmelding
For-tilmelding kan ske indtil  
1. september på:
post@socialpolitisk-forening.dk.

Pris
d.kr 1.000,- pr./person for 
offentligt ansatte/institutioner.
d.kr. 500,- for NGO’er, studerende, 
overførselsindkomster. 
Ved tilmelding efter 1. september, 
forventes prisen at stige.

Kontakt 
Spørgsmål: Socialpolitisk Forening 
kan kontakes efter 10. august

Prisen inkluderer 
Konferencedeltagelse, let frokost 
onsdag, festmiddag onsdag, mor-
genmad og frokost torsdag.
Overnatning/værelse bestilles 
separat og koster yderligere kr. 
900,- (der er 70 værelser).

•  Er vores demokratier 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 for at virkeliggøre øget frihed og 
det gode liv for alle?

•  Tværeuropiske visioner om socialpolitik – Socialpolitiske 
visioner for Europa

•  Ny fattigdom, herunder børn på turistvisum, 
fattigdomsnomader, migrerende hjemløshed.

• Interne europæiske flygtningeproblematikker.

• Migranter og illegal arbejdskraft.
•  Underminering af den skandinaviske model? Europæisk 

arbejdsmarked uden social pendant.
• Er det sociale Europa er ved at bryde sammen?
•  Den europæiske ungdom – prekariatet – den nye 

grænseløse udsatte klasse?
•  Social protection floor, menneskerettigheder og 

europæisk medborgerskab – løsninger på de 
fælleseuropæiske sociale udfordringer?

•  Europa 2020 – Hvad betyder bæredygtig og 
inkluderende vækst i EU? 

•  Hvad er de socialpolitiske aspekter af de 
europæiske flagskibs projekter på fattigdoms-, 
arbejdsmarkedsområdet, Youth on the move, etc.

 Demokratidialoger 1 – ET SOCIALT EUROPA?

Betaling
mrk. ’Vandring og Velfærd’ til:
Merkur Bank: 8401 (000)1134867

Udenlandske betaling
SWIFT code: MEKUDK21
IBAN: DK3084010001107640

Tilmelding er gyldig ved betaling, efter først til mølleprincippet.


