
Eftermiddagens 
program

Guidede ture i udstillingsområdet
Her kan du komme på tur med temaerne: 

- Morgendagens ledelse

- Kompetencer til ny velfærd

- Fremtidens arbejdsmarked med plads til alle

- Velfærdsteknologiens mange muligheder

- En digital håndsrækning

- Rundtur hos Welfare Tech

Læs mere på side 48-49, hvor du også finder et kort over 

udstillingsområdet.

Fællessession: Velfærdsaktivismen spirer 
– hvad gør kommunen?
Hvad sker der, når borgerne på eget initiativ begynder at 

skabe velfærd helt uden om eller ligefrem i opposition til 

kommunen og de etablerede systemer, organisationer og 

aktører? Mandag Morgen inviterer til debat om, hvilken 

rolle kommunen kan og skal spille i forhold til den spirende 

velfærdsaktivisme. Mød blandt andre Jacob Bøtter, 

medforfatter til UNBOSS, Paul Natorp, medstifter af Sager 

der Samler og Rethink Activism, og Ruth Gøjsen, medstifter 

af og forkvinde for Medborgerne. 

Sted: Plenum (Øksnehallen)

Fællessessionen arrangeres af Mandag Morgen.

Speakers Lounge: Civilsamfundets rolle i velfærden
I Speakers Lounge sætter Mandag Morgen fokus på 

civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet. Hvad kan 

civilsamfundets organisationer, som velfærdsstaten ikke 

kan? Og hvordan kan samarbejde på tværs af sektorer 

skabe bedre velfærd? Mød Knud Aarup, formand for 

Socialpolitisk Forening, og Anne Kjær Riechert, CEO og 

grundlægger af ReDI School of Digital Integration, som er 

en nonprofit-uddannelsesinstitution, der lærer flygtninge 

at programmere.

Sted: Speakers Lounge (Øksnehallen)

Speakers Lounge arrangeres af Mandag Morgen.

Om eftermiddagen kan du gå på opdagelse i udstillingsområdet, få et perspektivrigt indspark 
om civilsamfundets rolle i velfærden i Speakers Lounge eller blive klogere på borgernes 
velfærdsaktivisme og kommunens rolle på scenen i Plenum. 

Du kan vælge imellem: 



Samskabelse, partnerskaber og samproduktion. I kommunerne er jagten på 

det gode samarbejde med civilsamfundet for længst sat ind. Mange steder har 

man udviklet politikker og strategier for, hvordan civilsamfund og borgere 

kan involveres i udvikling og levering af velfærdsydelser, og forskellige for-

mer for samarbejde prøves af.

Men hvad sker der, når borgerne på eget initiativ begynder at skabe velfærd 

helt uden om eller ligefrem i opposition til kommunen og de etablerede syste-

mer, organisationer og aktører?

De seneste år er eksempler på aktivisme spiret frem i både Danmark og 

udlandet og blevet en ny motor i innovationen af vores velfærdssamfund. I 

Sager der Samler i Aarhus bakker borgere hinanden op i at løse de problemer, 

de møder i deres hverdag. På Nørrebro i København har en stigende følelse 

af magtesløshed over for udviklingen af kvarteret været anledningen til, at 

Medborgerne har besluttet sig for at gribe retten til selv at definere de politiske 

udfordringer – og mulige løsninger – i deres lokalområde. 

Mandag Morgen spørger, hvilken rolle kommunen kan og skal spille i forhold 

til den spirende velfærdsaktivisme. Er målet partnerskaber og samarbejde, 

eller skal kommunerne have helt andre mål for øje, hvis de skal understøtte 

velfærdsaktivismen? Eller skal kommunerne i virkeligheden bare holde sig 

væk og lade aktivismen leve sit eget liv?

Debatten skydes i gang med et indspark af Jacob Bøtter, der bl.a. er medforfat-

ter til bogen UNBOSS. Til at deltage i debatten har vi inviteret:

• Paul Natorp, medstifter af Sager der Samler og Rethink Activism

• Ruth Gøjsen, medstifter af og forkvinde for Medborgerne

• Annemarie Zacho-Broe, velfærdsdirektør i Fredericia Kommune.

Andreas Hjorth Frederiksen, projektdirektør hos Mandag Morgen, styrer 

slagets gang.

Medborgerne

Med inspiration fra England og USA ba-

serer Medborgerne sig på 'community 

organising', som fokuserer på at opbyg-

ge bredt forankrede, lokale borgeralli-

ancer. Det gør Medborgerne for at forny 

og styrke civilsamfundets fællesskaber 

og bekæmpe den magtesløshed, som 

Medborgerne mener, at stadig flere 

danskere føler i deres hverdag. Deres 

vision er, at Medborgerne kan blive for 

civilsamfundet, hvad Dansk Erhverv er 

for markedet: en samlende magtfaktor 

for det fælles bedste.

Sager der Samler

Sager der Samler er et fællesskab for 

hverdagsaktivister. Det er borgere, 

der bakker hinanden op i at løse 

de problemer, de møder i deres 

hverdag. Målet er mod, handlekraft 

og initiativer, der fornyer samfund 

og demokrati nedefra. Et eksempel 

er Annbritt og Steffen, der som 

kontakthjælpsmodtagere vil sætte 

fokus på et skjult fattigdomsproblem 

i Danmark. Der er mad nok, men 

folk mangler penge. Nu står de bag 

Skraldecaféen i Aarhus, hvor kampen 

mod madspild er en mulighed for at 

skabe nye fællesskaber.

Lokale

Plenum (Øksnehallen).

Fællessessionen arrangeres 

af Mandag Morgen.

Fællessession

Velfærdsaktivismen 
spirer – hvad gør 
kommunen?



I Speakers Lounge sætter Mandag Morgen fokus på civilsamfundets rolle i 

velfærdssamfundet. Hvad kan civilsamfundets organisationer, som velfærds-

staten ikke kan? Og hvordan kan samarbejde på tværs af sektorer skabe bedre 

velfærd? I Speakers Lounge giver vi dig to skarpe og perspektivrige indspark.
 

Kl. 15.30 | Civilsamfundet skal sikre innovationskraften i 
velfærdssamfundet
Der er brug for et opgør med kommunaliseringen af civilsamfundet, der dræ-

ner innovationskraften og forskyder magtbalancen. Det mener Knud Aarup, 

formand for Socialpolitisk Forening og formand for Røde Kors i Aarhus. Han 

ser et stærkt civilsamfund som en forudsætning for innovation og udvikling 

af velfærdssamfundet. Mød ham i Speakers Lounge til en snak om civilsam-

fundets rolle i velfærden, og få nye perspektiver på, hvad bedre samarbejde på 

tværs af civilsamfund, erhvervsliv og offentlig sektor kan betyde for fremtidens 

velfærdssamfund. 

Iben Berg Hougaard, projektchef i Tænketanken Mandag Morgen, interviewer.

Kl. 15.55 | Dansk serieiværksætter skaber job til flygtninge
Angela Merkel, Mark Zuckerberg og tyske it-virksomheder er vilde med ReDI 

School of Digital Integration i Berlin. Skolen uddanner flygtninge til ledige it-job 

med hjælp fra et stort antal frivillige. De frivillige er både engagerede borgere, 

ansatte i it-virksomheder og studerende på meritgivende praktikophold. Mød 

danske Anne Kjær Riechert, social serieiværksætter og grundlægger af ReDI 

School of Digital Integration, og Omar Alshafai, der i 2015 flygtede fra Syrien, 

men i dag bor og arbejder som it-iværksætter i Berlin. ReDI School of Digital 

Integration har netop fået en aflægger i München, og der er planer om at starte 

en i Danmark. 

Claus Kragh, europaredaktør hos Mandag Morgen, interviewer. 

Sessionen foregår på engelsk.

Lokale

Speakers Lounge (Øksnehallen).

Speakers Lounge

Civilsamfundets 
rolle i velfærden


