Topmøde i Danmark for Velfærd – 4. oktober 2017
Vi er Danmark for Velfærd. Vi er alle dem, der har fået nok af forringelser af vores fælles velfærd.
Vi er alle dem, der nu er klar til at hæve stemmen og sige fra.
Vi har brug for at du går med os, så vi sammen kan skabe bevægelse.
Program (ca. Kl. 10.00 – 15.30)
●

Åbning
Stemmer fra arbejdspladserne.

●

Velkomst
Forbundsformændene fra 3F, FOA, HK, Danmarks Lærerforening og BUPL byder velkommen.

●

Schøtministeriet
Hjælper os i gang med et godt grin.

●

Om Aarhus for Velfærd et samarbejde mellem LO- og FTF-fagforeninger
Ole V. Christensen om erfaringerne med at organisere tværfaglige velfærdaktiviteter.

●

Video om velfærd

●

Der arbejdes ved bordene
Diskussioner og arbejde ved bordene. Vi inddeler os i de kommuner og regioner, vi kommer fra og udveksler
historier med hinanden om, hvordan vi selv oplever virkeligheden.

●

Live ordsky
Deltagerne taster stikord fra de historier, vi har delt ved bordene på vores mobiltelefoner, som kommer op
på storskærmen live. Over et par minutter kan vi se hvilke fælles værdier, vi har og hvilke udfordringer som
er størst.

●

Frokost

●

Velfærdens virkelighed - tal og fakta som vi skal kende!
En ekspert i velfærd og ulighed giver et bud på udfordringerne nu og fremad.



Dialog ved bordene:
Hvad er op og ned bag politikkernes glansbillede? Hvor meget er der sparet de sidste 10 år?

●

Hvis ikke os, hvem så?
Kan vi overlade det til politikerne at gøre noget ved problemerne - eller må vi selv tage affære. Vi tester
fælles handlinger af live i kongressalen og udvikler ideer og planer til aktiviteter sammen. Målet er klart: vi
skal hjem og sætte gang i debatterne med det samme!

●

Hvad er næste skridt?
Forsamlingen skal med hjælp af dialogduge på bordene og digitale afstemninger beslutte sig for, hvilke
næste skridt, vi vil tage hver især og sammen.

Vi har siden finanskrisen mærket, hvordan politikkerne har skåret stadig hårdere ned på vores velfærd. Det rammer
os både som medarbejdere, og som borgere. Vi bliver nødt til at se hinanden i øjnene og sige: her til og ikke længere!

