
12 Ligeværd juni 2016

Samtale:

Hvilken rolle spiller filantropi?
Torsdag den 16. juni, 15:00 - 15:30 i 
Ligeværdsteltet på Kæmpestranden (J19).
Det aktive medborgerskab handler ikke om velgørenhed. Det 
handler om at være hverdagsaktivist og dermed om et demokra-
tisk hverdagsliv, hvor fællesskaber tager sagen i egen hånd og går 
i gang.

Deltagere: 
Lene Tanggaard Pedersen, Professor, Aalborg universitet. Karen 
Ingerslev, Medstifter af Sager der samler, Sager Der Samler. Esben 
Kullberg, Sekretariatschef, Ligeværd.
Arrangør: Ligeværd

Samtale:

Hvem udvikler den offentlige velfærd?
Torsdag den 16. juni, 16:15 - 16:45 i 

Ligeværdsteltet på Kæmpestranden (J19).
Frivillighed, borgerinddragelse og brugerinnovation spiller en sta-
dig større rolle i udviklingen af den offentlige velfærd. Er vores 
fælles velfærd ikke længere en offentlig opgave? Hvad sker der 
med den politiske velfærdsstrategi, når samfundsinnovation læg-
ges i hænderne på frivillige?

Deltagere: 
Vibe Klarup Voetmann, Formand, Frivilligrådet. Jacob Bundsga-
ard, Borgmester, Aarhus Kommune. Esben Kullberg, Sekretariats-
chef, Ligeværd.
Arrangør: Ligeværd

Samtale:

Hvad blev der af folket i folkeskolen
Fredag17. juni, 16:00 - 16:30 i 

Ligeværdsteltet på Kæmpestranden (J19).
Hvad har civilsamfundsorganisationerne og de frie skoleformer at 
bidrage med ind i debatten om skole, uddannelse og læring? På 
hvilken måde vil en inddragelse af frie skoleformer kunne styrke 
innovation og nytænkning i Folkeskolen, så kan sikre at vi får al-
le med?

Deltagere: 
Camilla Bjerre Damgård, Programchef, Egmont fonden. Leo Ko-
mischke-Konnerup, Chefkonsulent, NVIE UC Syd. Esben Kullberg, 
Sekretariatschef, Ligeværd.
Arrangør: Ligeværd.

Samtale:

Frivillighed som aktiv i forhold til 
samfundets 20 % dårligst stillede
Lørdag den 18. juni, 15:00 - 15:30 i 
Ligeværdsteltet Kæmpestranden (J19).
Hvordan bliver det frivillige arbejde til et større aktiv i forhold til 
samfundets dårligst stillede 15-20%. Hvordan skal man et me-
ningsfuldt samspil mellem en pensioneret lærer, pædagog eller 
sosuassistent og de professionelle, som fortsat arbejder.

Deltagere:
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, Thit Aaris-Hø-
eg, formand for Fonden for Socialt Ansvar, Esben Kullberg, Se-
kretariatsleder i Ligeværd.
Arrangør: Ligeværd.
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