Topmøde d. 4. oktober

10.00-10.05

Åbning

10.05-10.20

Stemmer fra arbejdspladsen

10.20-10.45

Schøtministeriet
Hjælper os i gang med et godt grin.

10.45-11.00

Århus for Velfærd
Ole V. Christensen fortæller om erfaringerne med at organisere tværfaglige
velfærdsaktiviteter i Århus for Velfærd

11.00- 11.10

Introduktion til dialog ved bordene
Martin Breum interviewer et par bordværter som fortæller, hvorfor de har meldt sig som
bordværter og hvad de glæder sig til at få ud af dagen.

11.10-11.20

Navnerunde og fælles spilleregler
Ved bordene: Der laves en navnerunde og der aftales, hvordan man vil samarbejde i løbet af
dagen.

11.20-12.00

Historiefortælling, værdier og udfordringer
Ved bordene: Grupperne deler historier om stolthed og vrede ved dagens velfærd med
hinanden. Grupperne kortlægger fælles værdier i historierne og stikord sendes op i en fælles
ordsky..

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.25

Velfærdens virkelighed
Tal og fakta om velfærden i dag, Knud Årup, Socialpolitisk Forening

13.25-13.45

Vores lokale udfordringer
Grupperne kortlægger hvordan de fælles værdier er udfordrede af de rammer, de møder i
hverdagen og stikord sendes op i en fælles ordsky.

13.45-14.00

Hvis ikke os hvem så
Aktivitet ved bordene. DeltagerDanmark faciliterer. Evt. et fælles ’Vi støtter op om
Velfærden’ billede

14.00-14.30

Min egen arbejdsplads / lokalområde
Der brainstormes ved bordene på, hvordan man kan få sin arbejdsplads/lokalområde med på
at markere via skilte og challenge, at de støtter op om Danmark for Velfærd.

14.30-15.00

Vores fælles handling
Der diskuteres – evt. med udgangspunkt i det udleverede idékatalog, hvad kan vi gøre?
Der dannes større lokale grupper der planlægger et tidspunkt og et sted, hvor de mødes igen

Deltagerne inviteres til en lokal facebookgruppe, hvor alle deltagerne fra den pågældende
kommune er. Bordværten opsummerer handlinger i gruppen, hvori ordskyen med værdier og
udfordringer også ligger.
15.05

Politisk afslutning med forslag om demonstration 07. november

15.20

Afslutning

15.30

Tak for i dag

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 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!

