Mød os til Folkemødet 2018 på Cirkus Pladsen C8 - Moderator: Jesper Grunwald, Taxamand.dk

Torsdag 14/6

Fredag 15/6

13.15 - 14.00: Alliancefri dansk og nordisk forsvars- og
sikkerhedspolitik
Fredsministerium inviterer til politisk dialog om udviklingen af en
ambitiøs sikkerhedspolitik.
Arrangør: Fredsministerium.dk

09.00 - 10.00: Hvorfor drikker Kristina?
Anonyme Alkoholikere deler erfaringer.
Arrangør: Anonyme Alkoholikere

14.30 - 15.15: Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
Sorgen kræver tid og er er vilkår i en forandret verden, når vi
mister er barn.
Arrangør: Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
15.45 - 17.00: Gennemsigtighed: Redningskrans til
sundhedsvæsenet?
Tværfaglig paneldebat med fokus på transparens i medicinalindustriens prissætning af ny medicin.
Arrangør: IMCC
18.15 - 19.00: Når børn og unges mistrivsel bliver til
selvskade
Alt for mange børn og unge trives dårligt og har lavt selvværd og det kan føre til selvskade.
Arrangør: Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade

11.30 - 13.00: Danmark Spiser Sammen - også på Bornholm!
Kom og spis sammen med andre i hyggelige rammer.
Medbring godt humør og din egen mad og drikke.
Arrangør: Folkebevægelsen Mod Ensomhed
12.00 - 13.00: Hvordan taler vi unge op og ikke ned?
Alle unge fortjener, at vi tror på dem og bakker dem op.
Men hvordan gør vi?
Arrangør: Finn Nørgaard Foreningen
13.30 - 14.15: Profeten og frelseren battler
Battle med rabbiner Jair Melchior filosof Rasmus Ugilt battle på
vegne af profeten og frelseren.
Arrangør: Det Jødiske Samfund i Danmark
14.30 - 16.00: HØRTs Demokratifabrik
Bliv fabriksarbejder - kom og producér handlinger for
demokratiet!
Arrangør: HØRT

Lyt til Folkemødet!
På Radio Folkemødet kan du høre debatter,
interviews og reportager direkte fra Folkemødet.
Kanalen sender alle debatter fra Civiltinget.
Find os på din DAB Radio.
I studiet: Kaare Svejstrup,
Jonas Schou Larsen, m. fl.

10.30 - 11.30: Borgerforslag - Demokratisk innovation eller
”pjat”?
Fungerer borgerforslag.dk? Er det borgerinddragelse, eller burde
vi finder på noget bedre?
Arrangør: Initiativet

16.30 - 17.30 The Masking Ban: A Dialogue
Join a meeting with Women in Dialogue and discuss the ban
with those who are at the center of it.
Arrangør: Humanity in Action
18.00 - 19.00: Shabaabs & Samtalesalon
En dialog om ligestilling og ungdomsliv mellem 4 unge danskere
fra hele verden.
Arrangør: DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom, RAPOLITICS

Med Civiltinget ønsker vi at skabe gode rammer for de helt små foreninger og organisationer, som er baseret på frivillighed og uden økonomisk formåen. For at give disse foreninger bedre mulighed for at komme til orde på Folkemødet, tilbyder vi dem gratis sceneplads i Civiltinget.

Civiltinget er skabt i samarbejde mellem :

Mød os til Folkemødet 2018 på Cirkus Pladsen C8 - Moderator: Jesper Grunwald, Taxamand.dk

Lørdag 16/6

Søndag 17/6

09.00 - 10.00: Fra frivillighed til professionalisme
Deltag i debatten om, hvordan frivilligt arbejde kan udvikle os professionelt og privat.
Arrangør: Gadens Børn

9.45 - 10.45: Kofoeds Skole
Hvad ville Hans Christian Kofoed mene om socialpolitikken i dag?
Arrangør: Kofoeds Skole

10.30 - 11.30: ”Så tal dog dansk for helvede!”
Verdens kvinder i Danmark om de barrierer indvandrere har
mødt ved at tale ”flydende forkert dansk”.
Arrangør: Verdens kvinder i Danmark
11.30 - 13.00: Danmark Spiser Sammen - også på Bornholm!
Kom og spis sammen med andre i hyggelige rammer.
Medbring godt humør og din egen mad og drikke.
Arrangør: Folkebevægelsen Mod Ensomhed
12.00 - 13.00: Alle unge med - fritidsjob baner vej
Hvordan sikres inklusion af udsatte unge på arbejdsmarkedet?
Arrangør: Foreningen FISKEN
13.30 - 14.30: Kan en ny kold krig forhindres?
Diplomati eller oprustning?
Spændingsniveauet mellem Vesten og Rusland er steget
markant. Er en deeskalering mulig?
Arrangør: Rådet for International Konfliktløsning
15.00 - 16.00: Klimapolitik på tværs af generationer:
Kom med til debat!
En spændende debat om generationsforskelle i klimadebatten,
fælles løsninger og inddragelse af unge.
Arrangør: UngEnergi

Lyt til Folkemødet!
På Radio Folkemødet kan du høre debatter,
interviews og reportager direkte fra Folkemødet.
Kanalen sender alle debatter fra Civiltinget.
Find os på din DAB Radio.
I studiet: Kaare Svejstrup,
Jonas Schou Larsen, m. fl.

16.30 - 17.15: Når seksuelt misbrugte børn bliver voksne
Debat om hvordan vi kan sikre hjælp til voksne med senfølger af
seksuelle overgreb i barndommen.
Arrangør: Landsforeningen Spor

Med Civiltinget ønsker vi at skabe gode rammer for de helt små foreninger og organisationer, som er baseret på frivillighed og uden økonomisk formåen. For at give disse foreninger bedre mulighed for at komme til orde på Folkemødet, tilbyder vi dem gratis sceneplads i Civiltinget.

Civiltinget er skabt i samarbejde mellem :

